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VAKARAI NENORI PRARASTI 
SAVO TEISIU BERLYNE

Gromyko jau kalba kitaip, negu prieš tris savaites
Po trijų savaičių pertraukos 

pirmadienį sugrįžusių Ženevon 
užsienio reikalų ministerių už
davinys yra tas pats - siekti 
susitarimo.

Prieš tris savaites, deryboms 
įstrigus akligatvin, kada net dis
kusijos nebegalėjo būti tęsiamos, 
ieškant sprendimo visai Vokie
tijos problemai. Tačiau Berlyno 
klausimu buvo pasiektas taškas, 
kuriame atrodė įmanomas susi
tarimas laikinam išsprendimui. 
Deja, Gromyko patiekė naują siū
lymą ir drauge atnaujino grasi
nimus Vakarų sąjungininkų tei
sėms Berlyne apriboti. Tuo pat 
metu Chruščiovas padarė naujus 
pareiškimus, paaštrinusius So
vietų politikos grasinančią liniją. 
Tokiose aplinkybėse Vakarų są
jungininkai nematė jokios pras
mės tęsti šešias savaites tru
kusius posėdžius. Jie pasiūlė 
konferenciją kuriam laikui per
traukti, tuo pačiu neatsisakyda- 
mos nuo savo teisių Berlyne.

Turėta vilties, kad Sovietų vy
riausybė įsitikins, jog neįmano
ma sugriauti Vakarų vienybę ir 
tvirtą nusistatymą Berlyno klau
simu.

Trys Vakarų valstybės Berly
no klausimu siekė laikinio spren
dimo, kuris galiotų tol, kol bus 
susitarta dėl Vokietijos suvieni
jimo. Sovietai gi nori, kad tokio

Nauja gaida kongreso rezoliucijoj
Morališkai laimėta prieš rusišką 
imperializmą

Jungtinių Valstybių Kongreso 
priimtoj rezoliucijoj, skatinan- 
čioj prezidentą paskelbti "Pa
vergtų tautų savaitę", yra žymi 
politinė naujiena. Komunizmo pa
vergtų tautų kategorijoj šį kartą 
yra paminėti ne tik vadinamieji 
"satelitiniai" kraštai, ir ne tik 
Pabaltijo tautos, bet ir visa eilė 
vadinamųjų "Rusijos tautų", tų 
kurioms po I karo nepavyko nu
sikratyti Rusijos valdžios.

Reikalavimas visoms-, toms 
tautoms laisvės ir nepriklauso
mybės yra oficialus Kongreso 
pasisakymas prieš "vieningos ir 
nedalomos Rusijos" tezę. Did- 
rusiai visą laiką gąsdina Ameri
kos politikus, kad. jeigu jie ne
ginsią Rusijos "nedalomumo",tai 
nuvarysią visus rusus bolševi
kams į glėbį, nes tada bolševi
kai liktų vienintelis išsigelbėji
mas nuo "Rusijos suskaldymo".

Amerikos administracijoj buvo 
ir gal dar tebėra nemaža pa
lankumo didrusių tezei.

Washingtoną lankantieji lie
tuvių nuomonių reiškėjai, nors

Šiuo lėktuvu mūsų krepšininkai paliko Chicagą,iškeliaudami įPietų Amerikos valstybes.
V. Noreikos nuotrauka
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susitarimo galiojimui būtų nus
tatytas aiškus terminas. Vaka
rai tokį apribojimą atmeta ir 
Štai kodėl:

Trys sąjungininkai: Amerika, 
Anglija ir Prancūzija Berlyne 
turi aiškias teises kaip karo 
laimėtojai prieš nacių Vokietiją. 
Drauge jie neša atsakomybę už 
Vakarų Berlyno gyventojų laisvę.

Vokietijos suvienijimas atsta
tytų suvereninę vyriausybę visai 
Vokietijai ir baigtųsi sąjun
gininkų teisės Berlyne bei jų 
priimti įsipareigojimai. Ber
lynas, tapęs sujungtos Vokietijos 
sostine nebebūtų reikalingas Va
karų apsaugos.

Prileiskime, kad Vakarai pri
imtų Sovietų siūlomą laikiną 
sprendimą aštuoniolikai mėnesių 
ir sutiktų, kad tam laikui praė
jus vyktų derybos dėl galutinio 
susitarimo. Koks tada būtų Va
karų sąjungininkų teisių Berlyne 
likimas?

Sprendžiant iš Sovietų pasiū
lyto teksto, Gromyko ir Chruš
čiovo pareiškimų, Vakarams yra 
aišku, kad Sovietai tada tvirtintų, 
jog Vakarų sąjungininkai, priim
dami 18 mėnesių terminą, tuo 
pačiu atsisakė savo teisių Ber
lyne. Tada, nesant visos Vokie
tijos suverninės vyriausybės,Ry
tų Vokietijos komunistams būtų 

širdyje ir palankūs "Rusijos 
skaldymui", laikosi pagal vėją, 
pučiantį iš administracijos: ven
gia ryškiau palaikyti net Ukrai
nos balsą, besišaukiantį nepri
klausomybės, nekalbant jau apie 
palaikymą kitų Rusijos paglem
žtų tautų.

Dabar Kongresas išdrįso pa
sisakyti prieš tą "nedalomumo" 
tezę. Nors ALT, bent po visam, 
skuba patekti į kreditų dalybas, 
bet atrodo, kad tokia rezoliuci
ja galėjo atsirasti daugiausia 
ukrainiečių arba ABN veikėjų 
patarimų ir skatinimo dėka.

Kaip prezidentas bepasielgtų 
(spėjama, kad gal "savaitė" bus 
paskelbta, tik prezidento akte 
pavergtų tautų sąrašo nebus.,.), 
Kongreso rezoliucija yra mora
linis laimėjimas visiems kovo
jantiems prieš rusiškąjį impe
rializmą, nepaisant, kokios jis 
bebūtų spalvos. Lietuviams yra 
intereso stengtis, kad Kongreso 
rezoliucijos tezė ilgainiui įsiga
lėtų ir užsienio politiką nusta
tančios bei vykdančiose insti
tucijose.

nesunku paglemžti visą Berlyną.
Savo pranešime amerikiečių 

tautai valstybės sekretorius Her- 
teris aiškiai pasakė, kad Vakarų 
sąjungininkai negali sutikti su 
tokiu laikiniu Berlyno klausimo 
sprendimu, kurio išdavoje, pasi
baigus nustatytam terminui, jie 
netektų savo teisių.

į tai atsakydamas Gromyko 
išvedžiojo, kad Vakarai klaidin
gai aiškina Sovietų pasiūlymą, 
būtent, kad,terminui pasibaigus, 
automatiškai nustotų galiojusios 
ir Vakarų sąjungininkų teisės 
Berlyne. Jis taip pat teigė, kad 
terminas nėra galutinis ir dėl 
jo esą galima derėtis.

Tas žodžiu užtikrinimas dar 
nėra tvirtas sąjunginkų teisių 
Berlyne pripažinimas. Vis dėl 
to, tai yra kažkas konkretesnio, 
negu Gromyko buvo linkęs pa
reikšti prieš tris savaites.

Dvigubas 
jubiliejus

ARKIVYSKUPAS METROPOLITAS
JUOZAPAS SKVIRECKAS

Laisvajame pasaulyje gyveną 
lietuviai šiomis dienomis mini 
Kauno arkivyskupo ir Lietuvos 
bažnytinės provincijos metropo
lito arkivyskupo Juozo Skvi recko 
dvigubą jubiliejų.

Birželio 24 d. suėjo 60 metų 
nuo jo įšventinimo į kunigus, 
o liepos 13 d. 40 metų nuo jo 
įšventinimo į vyskupus.

Jubilijatas, dabar gyvenąs 
Austrijoje, jau baigia 88 metus. 
Savo kilme aukštaitis iš Pasvalio 
apylinkės, kunigo mokslus išėjo 
Žemaičių kunigų seminarijoje, 
o vėliau baigė Petrapilio dvasinę 
akademiją.

Pittsburgho lietuviuose yra susidariusi tradicija kas metai rinkti gražiausią Pittsburgho lietuvaitę. 
Praeitą sekmadienį Vaizbos Buto suruoštame piknike, dalyvaujant miniai lietuvių, suvažiavusių net 
iš tolimesnių vietų, buvo išrinkta 1959 m. "Miss Lithuania" GailėSeštokaitė, 17 m. amžiaus, besiruo
šianti mokytojos profesijai. Jos palydove išrinkta Dorothy Savolskytė. Nuotraukoje Pittsburgho teisėjas 
Montgomery (kairėje), ir Vaizbos Buto pirmininkas Aleksandras Savolskis uždeda Gailei Šeštokaitei 
"Miss Lithuania" juostą. Užpakaly pikniko programai vadovavęs inž. Vytautas Mažeika.

Dirvos nuotrauka.

Akcijų birža yra Amerikos 
finansinė širdis

Jos pulsavime yra amerikiečių viltis ir baimė, 
faktai ir gandai, praeitis ir ateitis,

Dvylika ir pusė milijono ame
rikiečių, arba vienas iš aštuonių, 
yra akcijij savinirkai. 1958 m. 
akcininkų buvo 7 milijonai arba 
vienas iŠ dvylikos.

Biržos svyravimai yra jaučia
mi šių milijonų šeimose. Kai 
akcijų kainos pakyla, jų savinin
kai jaučiasi turtingesni, nors pel
nas tėra ant popierio. Kai kainos 
krinta, krinta ir jų turtingumo 
nuotaikos. Kai Zenith Radio ben
drovės akcija 1958 m. pasiekė 
savo žemiausią tašką - $60.13, 
jos savininkas puolė į nusimini
mą. Kai kaina pradėjo kilti, jis

TRUMPAI
* ILGAI trukusios plieno pra

monės ir unijų derybos dėl nau
jos sutarties antrosios streiko 
datos išvakarėse nutrūko, ir apie 
pusė milijono darbininkų išėjo 
streikan. Prez. Eisenhoweriopa
kartotinai prašomos, abi pusės 
sutiko tęsti derybas per vyriau
sybės tarpininkus.

Ilgesnį laiką nusitęsęs strei
kas kaudžiai paliestų JAV ūkį, 
iššaukdamas naują recesiją. 
Plieno vartotojai, kaip skaičiuo
jama, turi atsargų trims mė
nesiams.

* ŽENEVOJE vėl susirinkus 
keturių didžiųjų valstybių užsie
nių reikalų ministeriams, Gro
myko nauju manevru bandė iš
gauti formalų Rytų Vokietijos 
pripažinimą: jis pareikalavo,kad 
į slaptuosius posėdžius būtų kvie
čiamos abiejų Vokietijų delega
cijos. Vak. Vokietija pasiūlė 
baigti užs. reik, ministerių kon
ferenciją ir Šaukti "viršūnių su
sitikimą" tarptautinio saugumo 
klausimams apsvarstyti.

* PERVERSMO metinių proga 
Irako diktatorius Kassimas pa
žadėjo atstatyti krašte politinį 
gyvenimą ir ateinančiais metais 
pravesti visuotinus rinkimus.

* PEDRO LANZ, buv. Kubos 
aviacijos viršininkas, JAV se
nato komisijoje pareiškė, kad 
Fidel Castro esąs didžiausias 
Kubos komunistas ir tarptauti
nas komunistų konspiracijos na
rys. Kubos vyriausybė yra pas
kelbusi mjr. Lanz krašto išda
viku. Senato komisijos posėdis 
buvo pertrauktas, ieškant pagal 
telefoninį "įspėjimą" salėje pa
slėptos bombos, kurios tačiau 
nerasta. 

džiaugėsi. 1959 m. liepos 6( d. 
ši akcija jau kainavo $127.50.

Asmuo, praeitais metais nusi
pirkęs keletą International Busi- 
ness Machines akcijų ir sumo
kėjęs po $310.00 už akciją, tikrai 
nesigailėjo, nes Šiais metais jo 
akcija pasiekė $552.00 ribą (1959 
m. liepos 6 d. jos kaina buvo 
$450.00).

KAS YRA TIE 12.5 MILIJONO
AKCIJŲ SAVININKAI?

Tipiškas amerikietis akcinin
kas turi $7,000.00 metinių paja
mų. Beveik pusė (6.1 milijono) 
akcininkų yra 5-10 tūkstančių do
lerių pajamų lygyje. 81% akcijų 
savininkų turi gerus gyvybės 
draudimus, 80% turi santaupų 
banke ir 68% gyvena savo namuo
se.

Moterys akcininkų eilėse vir
šija vyrus. Iš 12.5 milijono 52.5% 
yra moterys. Skirstant visus ak
cininkus profesijomis šeiminin
kės pirmauja - 4 milijonai, arti 
trečdalio visų akcininkų. Vyres
nis amžius dominuoja akcijas. 
Asmenys tarp 55 m. ir 
64 m. yra didžiausia grupė, vie
nas iš šešių akcininkų. Aukštes

Chruščiovas: "Mano modeliai Vakaruose turi
didelį pasisekimą... ”

nis išsilavinimas pirmauja ak
cijų savininkų tarpe. Kolegijas - 
universitetus baigusiųjų yra 4 
kartus daugiau, negu gimnazijas 
ir 8 kartus daugiau negu tų, kurie 
yra baigę pradžios mokyklas.

KODĖL AKCIJŲ SAVININKŲ 
EILĖS TAIP SPARČIAI AUGA?

1. Nepaprastas greitas JAV 
vidurinės klasės augimas. 1958 
m. iš 54.5 milijono vartotojų 
Šeimų virš pusė turėjo pajamų 
$5,000.00 ar daugiau. Taigi, dvi
gubai daugiau negu 1950 metais. 
Markso doktrina, kad vargšų ir 
turtingųjų vis daugės mažinant 
vidurinę klasę, ir ją galiausiai 
visiškai sunaikins, yra šūvis pro 
Šalį. Be karo ir kraujo Amerika 
turi didžiausią pasaulyje vidurinę 
klasę. Ir jos augimui ateitis yra 
šviesi.

2. Antra priežastis akcininkų 
augimui yra gyventojų didėjimas. 
3 milijonai asmenų prisideda 
kasmet. Augantis senesnių as
menų skaičius didina akcininkų 
eiles. Vyresnieji daugumoje yra 
išlindę iš skolų ir pajėgesni fi
nansiškai,.

(Nukelta į 8 psl.)
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Didvyrių vardai
Ne vien didelės tautos gali 

didžiuotis savo garsiom asme
nybėm, pasižymėjusiom mokslo, 
meno ar kitoj kūrybinėj srity, 
ar nepaprasta drąsa kovoje dėl 
savo krašto laisvės.

Lietuvos istorijoje garbingo 
didvyrio vardo nusipelnę yra Da
rius ir Girėnas, kurie buvo tvir
tai pasiryžę išgarsinti Lietuvos 
vardą plačiam pasauly, siekda
mi skridimo rekordo per Atlantą.

Savo tėvynę jie išgarsino, At
lantą nugalėjo, tik deja, nebuvo 
lemta gyviems išlikti ir kartu 
su nepriklausomos Lietuvos bei 
išeivijos lietuviais savo žygį tė
vynei garbe apvainikuoti, nes, 
tuo laiku, kai Kauno aerodrome 
tūkstančiai žmonių su gėlėmis 
susirinkę nekantriai jų laukė, 
primityvus jų lėktuvas, lyginant 
su dabartiniais, nugalėjęs did
žiuosius pavojus prie tėvynės 
slenksčio, Soldino miške, Vokie
tijoje, nukrito, atimdamas šiems 
didvyriams gyvybes.

Bet jie vistiek įgarsino Lie
tuvą, nes jų drąsus skridimas 
plačiai pagarsėjo visame pasau
lyje. Jie tikslą pasiekė, Lietu
vos garbei paaukodami savo gy
vybes.

Kapitonas Steponas Darius ir* 
leitenantas Stasys Girėnas - abu 
Lietuvoj gimę Amerikoj augę la
kūnai.

Jie pasižymėjo dideliu ryžtu, 
nepalūžo, sutikdami daugkliūčių, 
besiruošiant tam žygiui, kuriam 
nelengva buvo gauti plačios Ame
rikos lietuvių visuomenės pri
tarimą ir moralinę bei materia
linę paramą.

Kiti rašo

NEKALBĖK NETIESOS!...
Praėjusios savaitės,liepos 9d., 

"Draugas" paskelbė klaidinantį 
pranešimą. Pranešimo antraštėj, 
pačios redakcijos sudarytoj, sa
koma "Vatikano nusistatymas 
Lietuvos atžvilgiu nepasikeitė".

Tokiai klaidinančiai antraštei 
sudaryti "Draugas" naudoja ar
kivyskupo Samore, sekretoriaus 
nepaprastiems bažnytiniams rei
kalams prie Šv. Sosto, atsakymo 
raštą latvių kunigui Norbertui 
J. Trepšai. Tas latvių kunigas 
teiravosi dėl Vatikano politikos, 
pakeitusios Lietuvos ir Lenkijos 
atstovybių statusus.

Jau vien tas faktas, kad tą 
raštą atsakė tik Vatikano ats
tovas bažnytiniams reikalams, 
bet ne atstovas valstybiniams 
reikalams, sako, kad Vatikano 
politika tikrai pasikeitusi. O pa
galiau Štai ką sako arkivyskupas 
Samore savo atsakyme:

"Yra visiškai aišku, kad Šven
tojo Sosto laikysena bedieviško 
materialistinio komunizmo at
žvilgiu liekasi nepasikeitus. Ir 
žinoma, negali būti nei kalbos 
apie pasikeitimą, kadangi čia yra 
paliečiami' principiniai dalykai.

Vyriausias Vyskupas nesilauja 
siekęs, kad pagrindinės visų 
žmonių teisės visada ir visur 
būtų respektuojamos. Jokiu būdu 
nėra pasikeitusi jo laikysena at
žvilgiu lietuvių ar kitų tautų, ku
rioms jėga buvo išplėšta jų lais
vė; šv. Tėvo laikysena taipgi 
nėra pasikeitusi nė tų tautų at
žvilgiu, kurios, kaip Latvija, šiuo 
momentu, dėl ypatingų aplin

Dukart savaitinis, leidžia
mas VILTIES, Amerikos Lie
tuviu Spaudos ir Radijo D-jos 
(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
Ohio.

Telefonas:
HEnderson 1-6344.

Išeina Clevelande pirma
dieniais ir ketvirtadieniais.

Vyr. redaktorius: Balys 
Gaidžiūnas.

Antros klases siuntos pri
vilegija suteikta Clevelande, 
Ohio.

Prenumerata metams, iš 
anksto mokant $8.00. įsteig
tas 1915 metais.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

Kiekvienam, ypač jaunam lie
tuviui, dėmesio vertas ir jų as
meninis gyvenimas, daugiausia 
skirtas, jų žodžiais tariant, ma
žai ir dar jaunai Tėvynei Lie
tuvai, nors jie gyveno turtingam, 
aukštos civilizacijos ir didelių, 
lengvų viliojimų krašte.

Kasmet prisimenant šių did
vyrių žygį, negalima pamiršti ir 
visų šio krašto lietuvių, juos 
rėmusių, be kurių pagalbos tas 
jų užsimojimas nebūtų įvykęs.

Dariaus ir Girėno vardai liko 
įrašyti ne tik į Lietuvos, bet ir 
tarptautinės aviacijos laimėjimų 
istoriją. Jiems įamžinti Lietu
voje ir didžiosiose lietuvių išei
vijos kolonijose buvo pastatyti 
paminklai, o minėjimai daugiau 
už kitas mūsų šventes patraukia 
jaunimo dėmesį, nes juk ir Li- 
tuanicos testamento žodžiai pir
moje eilėje skirti lietuviškam 
jaunimui:

"Lituanicos laimėjimas tegu 
sustiprina jaunųjų Lietuvos sūnų 
dvasią ir įkvepia juos naujiems 
žygiams.

Lituanicos pralaimėjimas ir 
nugrimzdimas į Atlanto gelmes, 
tegu auklėja jaunųjų lietuvių at
kaklumą ir ryžtą, kad Sparnuotas 
Lietuvis būtinai įveiktų klastin
gąjį Atlantą Tėvynės Lietuvos 
garbei."

Darius ir Girėnas tragiškai 
žuvo, bet Jaunajai Lietuvai skir
tas jų žygis ateinančioms kar
toms įprasmino jokio gyvenimo 
audrų nepalaužiamą, pilną idea
lizmo lietuvio simbolį.

E. čekienė

kybių, neturi savo diplomatinės 
pasiuntinybės prie Šv. Sosto”.

Kaip matome, arkivyskupas 
Samore iš pastatyto klausimo 
visiškai išsisuko. Jei latvis klau
sia apie Lietuvos ir Lenkijos 
atstovybių padėti, tai arkivysku
pas kalba apie .komunizmą, lie
tuvius ir kitas tautas, bet nė 
žodžio nesako apie Lietuvos ir 
Lenkijos valstybių pripažinimą.

Mus nė kiek nestebina, kad 
arkivyskupas Samore taip atsa
kė. Jam pavesti tokie reikalai, ir 
jis tais reikalais rūpindamasis, 
taip kalba. Bet mums tik įdomu, 
kodėl "Draugas" juos iškraipo, 
nenori į reikalą blaiviai pažiū
rėti. Jei jau kokie varžtai "Drau
gą" saisto tai daryti, tai gal 
geriau būtų, kad bent pačių lie
tuvių neklaidintų. Juk netiesos 
kalbėjimas yra nuodėmė. O šiuo 
atveju,kada liečia mūsų pavergtos 
tėvynės reikalus, ta nuodėmė dar 
didesnė.

T. CLAIR 
AVINGS

813 East 185th Street 
25000 Euclid Avenue 
6235 St. Clair Avenue

Gerb. V. Rastenis Dirvos 
straipsny "Ar leistina taip‘fan
tazuoti?" supeikė lietuvių įsikū
rimo Br. Hondūre mintį ir pik
tokai suSarė visus tuos, kurie 
tą mintį skleidžia. Jo straipsny 
yra tokie teigimai:

1. Prof. L. Pakštas raginęs 
kadaise pasukti laikrodį Šimtą 
metų primyn, o dabar kalbina 
sukti jį šimtą metų atgal, nes 
modernioji kolonizacija jau susi
laukusi savo likvidacijos.

2. Skleidžiama mintis yra su
vedžiojimas.

3. Australijos Mūsų Pastogė 
paskelbė klaidinantį J. Tautvydo 
straipsnį, kuriame rašoma, jog 
J. A. Valstybėse yra nemaža 
klubų, o 7 Brazilijos organiza
cijos pritaria tokiam kūrimuisi.

4. Klubuose sukasi tik kai ku
rių Washingtono įstaigų tarnau
tojai, kurie tam kūrimuisi ne
turi išmanymo.

5. 250 šeimų negalima kultū
ringai įkurdinti su ketvirčiu 
milijono dolerių.

6. Patiekia pajuokiantį vaizdą 
fantastiško kūrimosi ir išaugi
mo į valstybę.

7. Užbaigia teigimu, jog tai 
bandymas kurti mokslinės fik
cijos literatūrą.

Čia noriu pagal tą pačią eilę 
atsakyti gerb. V. Rasteniui.

1. Nesigilinant, ką prof. K. 
Pakštas ragino ar neragino, yra 
staigmena, kad galėjo susidaryti 
vaizdas, jog kėsinamasi įkurti 
lietuvišką koloniją britiško ar 
prancūziško tipo, tikslu išnaudo
ti vietinius gyventojus ir vieti
nes žaliavas metropolijos gero

FRAN-RU LODGE
Vasarvietė, Parry Sound District, ant Magne- 

tawan upės, čia pat Įtekančios Į žuvingą Ahunic eže
rą, kuris apsuptas Įvairiausių pušų, eglių, tujų ir . . . 
daugybe baltažievių, kaip Lietuvoje, beržų mišku.

Tą vasarvietę prieš porą metų pirko naujieji 
ateiviai E. ir S. Kuzmickai, ją atremontavo, pagra
žino ir norėtų, kad pas juos atsilankytų svečiai lie
tuviai iš JAV.

Be maudymosi ir saulėje kaitinimosi patogumų, 
mėgėjams pažvejoti laivelių užtenka ir jie paruošti. 
Norintieji sugautą žuvį susipakuoti ir parsivežti na
mo, aprūpinami ledais.

Dėl smalkesnių informacijų ir kambarių užsa
kymų kreiptis šiuo adresu:

FRAN-RU LODGE,
Magnetavvan, Ontario, Canada.

Telef. skambinti vakarais, Magnatawan, Ontario
4, ring 14.

Ella ir Stasys Kuzmickai

AR LEISTINA TAIP SUPEIKTI?
Atsakymas Vincui Rasteniui

vei ir industrijai kelti. To tipo 
kolonijos, be abejojimo gaišta, 
bet naujų gyventojų antplūdis į 
mažai apgyventus plotus, vyks 
ir toliau, dargi žymiai sparčiau. 
Kūrimuisi Br. Hondūre erdvės 
yra, ir tas kūrimasis neturėtų 
nieko bendro su tokia kolonizaci
ja, kokią gerb. V. Rastenis nori 
pavaizduoti. Ten kuriasi vokie
čių menonitai su pilna kultūrine 
ir savitarpinės administracijos 
autonomija ir tuo sudaro prece
dentą. Vietos ten ir mums dar 
pakankamai, ir neblogos, jei bus 
apsispręsta lietuvišką bendruo
menę ten kurti.

2. Mintis sutelkti įmanomai 
didesnį skaičių lietuvių, kad jie 
ūkiškai ten neblogai įsikūrę, gy
vendami būriu, galėtų išlaikyti 
lietuviškas mokyklas, lietuvių 
kalbą ir kultūrą. Mintis paremta 
vien tik lietuvybės išlaikymo 
tikslu, dėl kurio pats gerb. V. 
Rastenis, be abejojimo, nema
žai rūpinasi. Niekas iki Šiol dar 
neragino ten jau važiuoti ir kur
tis. Pakartotinai yra buvę pa
brėžta, kad klausimas tik pačioj 
užuomazgoj ir, kad turi būti dar 
gerokai daugiau tiriamas. Jei 
tų tyrimų pasėkoj būtų prieita 
išvados, jog kraštas ir sąlygos 
tinkamos, tada tik būtų mėgi
nama išdirbti konkretesnį planą, 
kaip būtų galima jį vykdyti. Tuo 
tarpu jokių planų nėra buvę da
ryta, o tik stengiamasi daugiau 
surinkti duomenų ir žinių. Tam 
tikslui mėginama suorganizuoti 
įvairių specialistų nuvykimą į 
Br. Hondūrą. Jų duomenys ir 
išvados įneštų daugiau aiškumo. 
Kol reikalas tebėra tokioj būklėj 
ir kol apie jį nieko esminiai 

neigiamo negalima įrodyti, lie
tuvybei gero tenorint! mintis ne
privalėtų būti' apšaukta su
vedžiojimu.

3. Niekas nėra atsakomingas 
už tai, kas ką sumano rašyti, 
tačiau spėjant iš to, kiek gerb, 
V. Rastenis iš ano straipsnio 
pakartojo, ten nėra nieko klai
dinančio. Būreliai, remią tą min
tį, yra Washingtone, Chicagoj, 
Detroite, New Yorke ir Baltimo- 
ręj, Yra taip pat atskirų žmonių 
iš įvairių vietovių, laiškais pa
reiškusių pritarimo ir susido
mėjimo. Tačiau būtų neišmintin
ga pūsti visa tai ir perdėti. To 
niekas berods ir nedarė. Iki šiol 
yra apie šimtas asmenų iš J. A. 
Valstybių,pareiškusių pritarimą 
ir pasiūliusių paramą. Yra ir to
kių, kurie nori ten keltis. Niekas 
nesitiki, kad tokia radikali min
tis galėtų greit populiarėti, Nie
kas taip pat nemano, kad visi, 
kurie tam pritaria, turėtų ten 
keltis. Jei ta mintis bus kada 
vykdoma, tai ji negalės būti įvyk
dyta vien tik iš tų asmenų kapi
talų, kurie ten kelsis. Jie įneš 
savo darbą ir kiek galima kapi
talo, kurio, žinoma, neužteks. 
Reikės, kad akcinės bendrovės 
pavidale to kapitalo ateitų iš 
suinteresuotų dalyvauti kapitalu, 
bet ne darbu. Tokiu būdu veikia 
visos bendrovės ir duoda darbo 
žmonėms, kurie kapitalo neturi 
ar turi jo nepakankamai. Tas, 
kuris prisideda kapitalu o ne 
darbu, už tai gauna palūkanas. 
Amerikoniškų bendrovių investi
cijos veržiasi į anuos kraštus. 
Mums, lietuviams, tokia inves
ticija galėtų būti sėkmingesnė, 
nes ji yra lydima tautinės min
ties.

Nėra taip pat išmislas apie 
7 Brazilijos organizacijas. Tų 
organizacijų valdybos yra atsiun- 
tusios kolektyvų memorandumą 
perduoti Br. Hondūro guberna
toriui, kai bus ten siunčiama 
delegacija. Buvo su jais susi
tarta to memorandumo neįteik
ti, nes jis per ankstyvas.

Brazilijos visuomenininkų pa- 
tiekiama informacija susido
mėjimas lietuvių tarpe nemažas, 
nes jie nesibaido klimato ir ne
sukūrė ten amerikoniškos gero
vės. Dr. Draugelis, Lietuvių Ben
druomenės Brazilijoj Tarybos 
prezidiumo pirmininkas, yra vie
nas iš tą memorandumą pasira
šiusių. šiom dienom Darbininke 
paskelbtam straipsny Dr. Drau
gelis rašo, kad Brazilijos lie
tuviai yra nusistatę tokią kolo
niją kurti kur nors kitur, jei 
nepavyktų jos sukurti Br. Hondū
re.

4. Washingtone lietuvių nėra 
daug, ir dauguma jų dirba įvai
riose valdiškose įstaigose. Jų 
profesinis pasiskirstymas yra 
labai įvairus. Ne visas atsto
vaujamas specialybes išvardi
nant, čia yra matematikų, geolo
gų, rašytojų, artistų, teisininkų, 
kalbininkų, ekonomistų, prekybi
ninkų ir net ūkininkų. Beveik 
visi dirba savo specialybės dar
bą. Argi žmonės,kurie dirba val
diškose įstaigose, automatiškai 
pasidaro mažai vertingi. Tokia 
išvada siūlosi iŠ gerb. V. Ras- 
tenio pasakymo. Apibendrinta ta 
išvada praranda net ir sąryšį 
su Br. Hondūru.

Kalbant atskirai apie tuos Wa- 
shingtono lietuvius, kurie Br. 
Hondūru domisi, jiems tinka ben
dra pažiūra, jog remiančių ir 
pritariančių tokio masto uždavi
niui reiks daugiau, negu ten va
žiuojančių. Taip pat ir ne vien 
žemdirbiai ten būtų reikalingi. 
Jei iš Washingtono lietuvių atsi
ras į Br. Hondūrą važiuojančių, 
tai jie ir žinos ką daro, kaip ir 
visi kiti, kurie apsispręs ten kel
tis.

5. Dėl 250 šeimų ir ketvirčio 
milijono, jei kas parašė, galvos 
niekam nepramušė. Dar kartą 
kartojama, jog klausimas tebėra 
studijinėj stadijoj ir jokių planų 
niekas dar nė nemėgino ruošti. 
Paskirų asmenų samprotavimai, 
ypač'su aritmetiniais trukumais, 
neturėtų būti naudojama minties 
diskreditavimui.

6. Greičiausiai turėta minty 
prof. K. Pakšto tūlas straipsnis 
su ne mažu kiekių svajonių. Jis 
gal būt niekam nepakenkė, o jei 
iš tų svajonių išeitų tik geros 
lietuviškos pradžios mokyklos, 
kurių mes šiuo metu niekur pa
saulyje neturim ir nenumatoma 
kada turėsim, būtų jau labai ne
blogai. Mokykla Šiuo metu Lie-

ATSAKYMAS L. SABALIŪNUI

Korporacijos Neo-Lithuania 
studijų dienų metu Detroite, p. 
J. Bačiūnas savo sveikinime, be 
kitų pareikštų minčių, pageidavo, 
kad korporacija NL palaikytų ge
rus santykius su studentų orga
nizacija Santara. Aš, dėkodamas 
p. J. Bačiūnui už sveikinimą, 
pastebėjau, kad korporacija NL 
laikosi tolerancijos principo ir 
pozityviai vertina kiekvieną lie
tuvišką akademinę organizaciją. 
Tuo būdu ir su Santara siekiama 
palaikyti gerus santykius. Tačiau 
kartais iŠ Santaros susilaukiama 
kai kurių veikėjų nedraugiškų 
atsiliepimų korporacijos NL at
žvilgiu. Paminėjau p. L. Sabaliū
ną, kaip vieną šios rūšies vei
kėjų.

New Yorke įvykusiame suden- 
tų suvažiavime, kaip teisingai 
p. Sabaliūnas nurodo, aš nebu
vau. Tačiau tuojau po suvažia
vimo bent keli iŠ dalyvių nusis
kundė, kad p. Sabaliūnas laike 
diskusijų "Ar yra kultūrinis 
nuosmukis studentijos gyvenime" 
Neo-Lithuanijos atsisteigimą pa
minėjo, laikydamas tatai neigia
mu reiškiniu. Tų dviejų žodžių 
(kultūrinis nuosmukis), kurių p. 
Sabaliūnas taip kovingai ginasi 
nesakęs, - pagaliau ištarimas 
ar neištarimas tų dviejų žodžių 
nėra jau taip svarbu, kai dis
kusinis klausimas aiškiai formu
luotas ir kai p. Sabaliūnas minė
tą atsisteigimą laiko neigiamu 
lietuvių studentų gyvenimo reiš
kiniu.

Tenka pastebėti, kad p. Saba
liūnas ir kitais atvejais yra pa
daręs netaktų NL atžvilgiu.

Su pagarba
Povilas Ališauskas

Šiuo laišku tą reikalą ir bai
giame. Red.

LABAI TINKA PAČIAM 
DAKTARUI

"Naujienų" korespondentas Al
binas Gumbaragis, iŠ Uragva- 
jaus rašydamas apie krepšininkų 
atvykimą į Pietų Amerikos kraš
tus, pažymi, kad to žygio nere
mia tik labai nesusipratę lietu
viai. Jis sako: "Skeptiškai į šį 
žygį žiuri ir nei mažiausio entu
ziazmo neparodo tik tie mūsų 
tautiečiai, kurie yra užsikrėtę 
dogmatizmu ir godumu" - "Nau
jienos", liepos 7 d.

Čia labai gražiai ir gerai pa
sakyta. Ir man atrodo, kad tie 
žodžiai specialiai taikyti dakta
rui Pijui Grigaičiui ir jo ginkla
nešiui Mykui Vaidylai. Juk jei 
ne godumas ir dogmatizmas,negi 
ALT nebūtų krepšininkų išvykos 
nerėmę? Būčiau labai dėkingas, 
jei į Šį mano laišką atsilieptų 
pats daktaras.

B. Naujokas, 
Chesterland

Dirvos skaitytojas K. Paže- 
mėnas, iš Baltimorės, rašo: 
"Dirva tapo labai gražus laik
raštis".

Dirvos skaitytojas M. Šimkus, 
iŠ Chicagos, rašo: "Dirva esu 
labai patenkintas ir noriu per 
savaitę ją matyti mažiausia tris 
kartus. Pasispauskite."

Dirvos skaitytojas J. Gilvydis, 
iš Argentinos, rašo: "Jau virš 
10 metų skaitau Dirvą. Visada ji 
buvo miela, bet ypatingai dabar, 
su puikiom lietuviškom iliustra
cijom. " 

tuvoj nėra laisva nuo rusinimo. 
Taigi niekur pasaulyje neturim 
tikros lietuviškos mokyklos, be 
vienos neskaitlingos gimnazijos 
Vokietijoj.

7. Dėl fikcijos. Jei ta mintis 
yra fikcija, ji nėra fikcija iš 
savęs kilusi. Grupės žmonių di
desnius dalykus padarė ir daro. 
Tų pačių vokiškų menonitų kū
rimasis Br. Hondūre nėra jiems 
jokia fikcija. Jei ta mintis iš 
tiesų būtų fikcija, tai tik todėl, 
kad arba mūsų organizaciniai 
sugebėjimai menki, arba mintis 
remiasi tikslu, kuriuo niekas ne
besidomi. Bet ar tai jau įrodyta?

A. P. Mažeika



1959 m. liepos 16 d. DIRVA 3

Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Kas yra reakcinis rašytojas?
Lotynų kilmės žodis "reakcija" 

turi daug ir labai nevienodų pras
mių. Gal tik chemijoje ir techni
kos moksluose reakcijos termino 
prasmė yra aiškiau nusistovėju
si. Bet politikos, visuomenės ir 
kultūros srityse su tuo terminu 
- nuolatinis ir visiškas jovalas.

Rodos, turėtų būti paprastai: 
reakcija yra veiksmas prieš kitą 
priešingą akciją. Vienas kas vei
kia, arba "aguoja" vienaip, o ki
tas reaguoja priešingai arba 
skirtingai. Sakysim, viena politi
nė ar idėjinė grupė užsimoja 
veikti, išvystyti savo akciją, o 
kitos kitaip galvojančios grupės, 
su tuo nesutikdamos ar kitokius 
sumanymus turėdamos - veikia 
prieš, reaguoja, išvysto reakcinę 
veiklą. Čia neturėtų būti įmaišy
tas prieskonis, kad viena veikla 
tai gera, o kitų bloga, kad akcija 
tai gerai, bet reakcija - blogai. 
Gali būti ir visai priešingai: 
akcija bloga, o reakcija kaip tik 
gera ir naudinga.

Bet politikos ir kultūros sri
tyse tam žodžiui kone visuomet 
suteikiamas anas minėtasis 
prieskonis, ypač kairiųjų ar juo 
labiau komunistinių srovių žar
gonuose. "Akcininkas" čia yra 
gerai, tai maždaug esame mes, 
bet "reakcininkas" - tai visokio 
blogio ir pasibiaurėjimo sinoni
mas, tai visi mūsų priešai. Re
akcija, reakcinis, reakcininkas, 
kaip stengiamasi įtikinti, - tai 
tokie veiksmai, kurie eina prieš 
pažangą, prieš teisingumą, prieš 
laisvę, prieš naujoves ir tik gina 
senovę, nusistovėjusią neteisingą 
tvarką, priespaudą, išnaudojimą, 
pasenusius prietarus (mat, gyve
nime paprastai yra daug ir naujų, 
dar nepasenusių prietarų...).

Man ilgai buvo nesuprantamas, 
beveik absurdiškas pasakymas - 
"reakcinis rašytojas". Kadangi 
rašymas yra aiški akcija, tai 
reakcinis rašytojas turėtų būti 
toks, kuris protestuoja prieš ra
šymą ir nieko nerašo... Bet štai 
dabar man pirmą sykį visai tiks
liai reakcinio rašytojo sąvoką 
išaiškino mano jaunystės trum
palaikis draugas prof. Kostas 
Korsakas. Tai mano žemės vai
kas, beveik iŠ kaimyninės Pa
švitinio parapijos. Atostogų metu 
aplankydavau jį ten dviračiu, o 
ir jis pats kartą ar du maloniai 
viešėjo mano tėviškėje. Gerai 
prisimenu, kai dar jaunas stu
dentas Kaune vaikščiojau po 
miestą, rinkdamas įžymių asme
nų parašus po amnestijos pra
šymu, kad šį gabų jaunuolį, už 
priešvalstybinę veiklą keliems 
metams uždarytą šaltojon, iš- 
išleistų laisvėn. Ir tai padėjo, - 
tie "reakciniai" diktatoriai ne
trukus paleido Korsaką iš ka
lėjimo.

☆
Sovietinėje santvarkoje litera

tūros kritikas ir istorikas K. 
Korsakas padarė šaunią karjerą. 
Šiandien jis - Vilniaus universi
teto profesorius, lietuvių litera

tūros ir kalbos instituto direkto
rius, akademikas. Ir nesakyčiau, 
kad vien tik už pataikavimą mū
sų gimtinės okupantams. Nuo pat 
vaikystės jis buvo retų gabumų, 
didelio darbštumo ir gilaus pro
to vaikinas, galvoje turėjęs sme
genis, o ne slyvų košę.

Kas jau kas, bet Korsakas 
turėtų žinoti, kas yra reakcinis 
rašytojas! Ir jis davė aiškų at
sakymą Vilniuje neseniai išleis
tos "Lietuvių Literatūros Istori
jos" pirmajame tome, kur jis 
kaip vyriausias redaktorius, pa
rašė įvadą apie lietuvių literatū
rą.

Pacituokime, čia dvi jo studi
jos vietas (14 ir 19 psl.) kur 
vaizdžiai ir konkrečiai aptaria
ma reakcinio rašytojo sąvoka: -

"Yra tokių rašytojų, kurie gy
venimo tikrovę sąmoningai vaiz
duoja iškreiptą. Taip paprastai 
daro rašytojai, kurie savo vei
kalais stengiasi tarnauti viešpa
taujančių išnaudotojiškų klasių 
interesams... Tokie rašytojai, 
tarnaudami išnaudotojams, atlie
ka reakcinį vaidmenį, jų veikalai 
klaidina skaitytojus, nukreipda
mi juos nuo kovos už gyvenimo 
pažangą, už liaudies masių tei
ses ir gerovę. Tokia literatūra 
žaloja skaitytojo sąmonę, todėl 
ji smerktina ir demaskuotina". 
"Buvo ir tokių lietuvių rašytojų, 

kurie savo kūrybą atstovavo iš
naudotojų - feodalų, dvarininkų, 
kapitalistų - interesams, stengė
si pateisinti žmogaus išnaudoji
mą, išnaudotojišką santvarką 
vaizdavo kaip amžiną ir nepakei
čiamą, skiepijo liaudžiai paklus
numą išnaudotojams. Tokie ra
šytojai vadinami reakciniais"...

Dabar man aišku, kokie ir ku
rie Lietuvos rašytojai yra reak
ciniai.

☆
Jeigu pagal Korsako aptarimą 

pažvelgsime lietuvių literatūros 
ir kultūros praeitin, su nuostaba 
pamatysim, kad kone visi žy
miausieji lietuvių rašytojai buvo 
labai pažangūs, progresyvūs, re- 
voliucininkai. ir maištininkai 
aštriai nusistatę prieš išnaudo
tojus, pavergėjus, priespaudė- 
jus, visuomet gynę ne tik savo 
tautos, bet ir savo liaudies rei
kalus, užstoję skriaudžiamuo
sius, raginę juos priešintis, su
kilti, kovoti už laisvę, gerovę ir 
teisingumą. Jie turėjo savus sko
nius, pažiūras ir tikėjimus ir 
juos gynė. Jie visuomet buvo ak
cijoje prieš svetimųjų ar savųjų 
reakciją.

Štai laiko srovėje vyriausias 
kunigas Donelaitis, - koks rūstus 
prieš vokiškus ponus, koks aiš
kus savo simpatijomis lietuviš
kiems vyžotiems būrams ir vi
sai Tolminkiemio liaudžiai.Štai 
kunigas Maironis, - koks audrin
gas prieš rusiškos priespaudos 
ir carų erelio reakciją, koks 
revoliucingas broliams vargdie
niams, kurie "dejuoja nuo senų 
laikų" Nemuno pakrantėse. Jis 

sakėsi ne tik prieš rusiškus pa
vergėjus, bet ir prieš lietuviškus 
ponelius, kurie "kaikur, kaikas" 
ėmė veistis ir nepriklausomoje 
Lietuvoje. Na, kas geriau vaizda
vo liaudies buitį, jos vargus ir 
geresnio gyvenimo ilgesį, kaip 
senė Žemaitė? O pagaliau ir Bi
tė, ir abi Lazdynų Pelėdos, ir 
net Šatrijos Ragana. O jei Ku
dirka buvo "reakcininkas", tai 
tik dėl to, kad reagavo prieš rusų 
priespaudą, prieš Kruglodurovų 
siautėjimą mūsų tėvynėje. AiŠbė, 
Vaičaitis, Kėkštas, kunigas Vaiž
gantas, kunigas Putinas Mykolai
tis, Sruoga ir Binkis, Vienuolis 
ir Vaičiūnas, - vis revoliucinin- 
kai savo metu ir savo erdvėje, 
vis šiokioje ar tokioje opozicijo
je "viešpataujantiems išnaudoto
jams" , vis "už gyvenimo pažangą, 
už liaudies teises ir gerovę". 
Apie Vincą Krėvę, apie Vydūną, 
apie daugelį kitų nei nekalbėki
me. Visur ta pati kryptis.

Retas iš jų yra buvę patys 
kiek daugiau pasiturintieji, nė 
vienas neturėjo "vadovaujančių 
postų" "viešpataujančiose klasė
se", niekas jų nebuvo nei dva
rininkai, nei feodalai, nei kapi
talistai, - tad net natūralu, kad 
jie nesijautė suinteresuoti gin
ti kitų interesus. Patys turėjo 
užtenkamai proto ir sąžinės su
prasti, kur tiesa ir kaip savo 
tiesą reikia ginti.

☆
Ir štai kur Korskas mane ga

lutinai pribloškė. Kai palyginau 
ir reakcinio rašytojo žymių ap
tarimą pritaikiau dabarties so
vietinės Lietuvos rašytojams, - 
nagi taškas į tašką jos dabar 
atitinka gyvenimo tikrovei. So
vietinė santvarka pripažįsta ir 
leidžia reikštis tik reakciniams 
rašytojams! Beveik dėkui Kor
sakui už tokį teisingą ir tikslų 
atradimą ir išaiškinimą.

Dabartinis sovietinis komunis
tinis Lietuvos rašytojas savo no
ru ar aplinkybių priverstas: -

1. Mūsų gyvenimo tikrovę są
moningai vaizduoja iškreiptą, 
vergiją piešdamas laisve, skaus
mą džiaugsmu, neapykantą oku
pantui - meile pavergėjui.

2. Savo veikalais jis stengiasi 
tarnauti viešpataujančios išnau
dotojiškos klasės interesams, - 
tariant Milovan Džilas žodžiu, 
"naujajai klasei", kompartijos ir 
sovietinių biurokratų klasei.

3. Savo kūryba jis atstovauja 
interesams neribotų, niekelio ne- 
kontraliuojamų kompartijos ka
pitalistų, kurie pagrobė ne tik 
valdžią, bet ir visos Šalies visų 
turtų kontrolę.

4. Jei kaikurie senieji mūsų 
rašytojai kartais gal nepakanka
mai griežtai sakydavos prieš 
savųjų feodalų, dvarininkų ir ka
pitalistų santvarką, tai sovieti
nis Lietuvos rašytojas stengiasi 
ko aršiausiai pateisinti žmogaus 
išnaudojimą, nepageidaujamo 
žmogaus sunaikinimą ir visą iŠ-

Petro Vaičiūno "Tuščios Pastangos" Bostone. Dešinėj rež. Al Gustaitienė Daubienės vaidmenyje. 
Viduryje Henrikas Kačinskas, vaidinęs jaunąjį Daubą.

PETRAS VAIČIŪNAS
v

Žmogus, poetas, dramaturgas
Ateina žmonės ir nueina. Kai 

1944 m. vasarą dešimtys tūks
tančių lietuvių, lėktuvų bombų 
ir artilerijos pabūklų griausmo 
lydimi, traukėsi į Vakarus nuo 
rusų bolševikų nešamos "lais
vės", rašytojas Petras Vaičiūnas 
liko Lietuvoj namų židinio sau
goti ir okupanto atneštų vargų 
vargelių vargti. Tada jis buvo 
vidurinio amžiaus vyras, tetu
rėjo tik 54 metus.

Bet ir mūsų laikas ateina ir 
nueina. Štai jau 15 metų, kai 
Lietuva dūsta tarybiniam rojuje, 
vėl uždaryta į baudžiavinius ku
metynus, stokodama duonos, 
druskos, drabužio ir neturėdama 
teisės tarti savo apsisprendimo 
žodžio. Aritmetikos figūra pap
rasta: 54*15=69. Tiek metų tu
rėjo taurus lietuvis ir rašytojas 
Petras Vaičiūnas, kai paskutinį 

naudotojišką santvarką, kuri yra 
svetimųjų primesta mūsų šaliai.

5. Tą mūsų kraštui primestą, 
okupacinę išnaudotojišką san
tvarką jie vaizduoja, kaip jau am
žiną ir nepakeičiamą; nebe tik 
skiepija, bet reikalauja liaudies 
paklusnumo svetimiems išnaudo
tojams ir saviems parazitams.

6. Tokio rašytojo veikalai klai
dina skaitytojus, nukreipdami 
juos nuo kovos už gyvenimo pa
žangą, uŠ liaudies teises, tautos 
gerovę ir laisvę, - ir jei ką tos 
akį rėžiančios sovietinės nesą
monės įtikina, tai atlieka patį 
šlykščiausią reakcinį vaidmenį.

Todėl, vis naudojantis Korsako 
aptarimais, išvada telieka viena: 
tokia sovietinė literatūra žaloja 
skaitytojo sąmonę, todėl ji 
smerktina ir demaskuotina...

Kaip savotiškai atsisuko isto
rijos ratas! Esu tikras, kad dau
gelis dabartinės Lietuvos rašy
tojų tai junta ir supranta. Gal 
net ir pats Korsakas, parinkęs 
tokius taiklius reakcinio rašytojo 
definicijos bruožus.

STASYS SANTVARAS

kartą pažvelgė į saulės atneštą 
pavasario šviesą, kurią visą gy
venimą jis taip karštai mylėjo...

Kaip žmogus Petras Vaičiūnas 
buvo nepaprastai jaukus, nuošir
dus ir mielas. Ir savo išore jis 
buvo poetas - nešiojo ilgus tan
kius plaukus, turėjo išnašų tuo- 
menį ir ramią, gal kiek drovumo 
suvaržytą eiseną. Visa savo šir
dimi jis buvo lietuvis patriotas, 
kuris troško savo tautą matyti 
laisvą, sveiką, dorą ir kūrybin
gą. Nesunku būdavo jam atverti 
širdį, kaip ir jis pats niekad nuo 
artimo ar bičiulio savo vidaus 

neslėpdavo. Savo įsitikinimus, 
garbę ir pozicijas jis visada 
gindavo drąsiai ir atkakliai. Iš 
tolo žiūrint, atrodė drovus ir ne
kalbus, bet artimųjų tarpe jis 
mokėjo daug ir nuoširdžiai kal
bėti, nuoširdžiai juoktis ir są
mojingas būti.

Ką tarybiniai valdovai, taip 
begėdiškai falsifikuoją istoriją 
ir net atskirų žmonių darbus, 
dabar įbruktų į velionio Petro 
Vaičiūno lūpas - faktas yra aki
vaizdus, kad per pastarųjų pen
kiolika metų jis nieko naujo nėra 
paskelbęs. Žinodami P. Vaičiūno 
kūrybingumą ir produktyvumą, 

(Nukelta į 4 psl.)

Dabar jis nebekreipia dėmesio į policininką, kuris 
įtemptai žiūri į mus, lyg stengdamasis suprasti, apie ką 
kalbama. Dar nieko nespėjau paklausti, o ruselis jau liete 
liejasi. Girdi, jis tyčia nėjęs į šitą biaurų dangoraižį pro 
priekines duris, nes tenai stovėję visokie velniai blizgan
čiom sagom, o ėjęs aplinkui, nes norėjęs sutikti žmones. 
Ir tikrai pamatęs čia tokius dirbant, ir jau žengęs su 
jais pasikalbėti, kai staiga atsiradęs šitas, ne tik su sa
gom, bet ir ginklu!

— žinok, — jis prislopina balsą, — aš esu didelis 
rusų poetas. Dienom, aišku, dirbu fabrike, bet nusispiaut 
į tai! Vakarais rašau eilėraščius. Nuo to laiko, kai atva
žiavau, jau keletą rinkinių esu prirašęs. Rašau apie viską. 
Bet? matai, šiandien turiu vieną labai specialų ir norė
čiau jį atspausdinti šitame laikraštyje. Praeidamas maty
davau, kaip jų čia kalnų kalnus prigamina. Broleli mano! 
Tai praėjusią naktį, galima sakyti, kaip ir nemiegojau. 
Parašiau eilėraštį ir, kadangi šiandien mano laisva diena, 
atnešiau,

— Ko jis nori?*— neberimsta policininkas.
— Jis sakosi esąs didelis rusų poetas, — pasakiau.
— Poetas ? Rusų ? — ir policminKas įdėmiai apžiūri jį.
— Ką šitas sako? — sunerimęs klausia rusas.
— biori žinoti, kaip tu čia atsiradai.

— Kaip atsiradau ? Durnelis, nežino kaip . . . Pasa
kyk jam, kad turiu surašęs rusų tautos linkėjimus Ame- 
likos prezidentui, ir noriu, kad juos dabar prieš rinki
mus atspausdintų.

— Jis-didelis rusų poetas, — kartoju policininkui, — 
surašęs savo tautos linkėjimus prezidentui ir nori, kad 
juos atspausdintų laikraštyje.

— Ką tu sakai, didelis rusų poetas? Rašo preziden
tui? Visi rusai savos rūšies gangsteriai, bet jie turi di
delių dalykų . . . Kur tas eilėraštis?

Paklausiu poeto.
— Kur eilėraštis? — nusijuokia jis, atidengdamas 

nurūkytus dantis. — Atrado ką klausti. Aš jam galiu 
parodyti daugiau eilėraščių, nei jis per visą gyvenimą 
yra matęs.

Poetas abiem rankom kelia puspalčio skvernus, ku- 
įie niekaip nesiduoda, vis išslysdami. Ir kai pagaliau jis 
juos smakru prispaudžia prie krūtinės, kimba į švarko 
skvernus, ir tuomet pasiekia eilėraščių slėptuvę — kai
riąją kelnių kišenę.

— Palaukit, draugužiai, tuoj bus, — kalba jis, o mes 
su policininku, ištiesę kaklus, smalsiai laukiam, kas pasi
rodys iš ruso kišenės. Galų gale, kartu su giliu poeto ato
dūsiu, išsiveržia aprašytas ir kelis kartus sulenktas po
pierių pluoštas. Kai poetas griebiasi jį atlankstyti, pabyra 
tabako trupiniai, ir, palinkęs priekin, garsiai nusičiaudi.

— Į sveikatą, draugai, — sako poetas.
— Po velnių! Ir stiprumas šito rusiško eilėraščio, — 

sušunka policininkas, trindamas akis. Poetas suradęs rei
kiamąjį lapą, paduoda jam. Pastarasis įdėmiai jį apžiū
rinėja.

— Irgi raštas! Iš penkių raidžių tik dvi tepažįstu. 
Tai kas čia?

— Rusiškas eilėraštis, — atsakau.

— Tai kur tokį dėti? čia juk Amerika, ne Rusija.
Bandau išaiškinti poetui, kad laikraštis vargu ar ga

lės panaudoti rusų kalba parašytą eilėraštį.
— Nu, ką tas policininkas supranta! Tu paskaityk 

ir pamatysi.
Ir aš pradedu skaityti jo gerokai ilgą eilėraštį, ku

rio pavadinimas: ''Linkėjimai Amerikos prezidentui”. Že
miau skliausteliuose: Tam, kurį išrinks.

Marš! Marš ! Marš!
■Užmušk Kremliaus seną šunį, 
Griebęs visų ginklų rūšį. 
Tuomet genijus tu būsi.
Sibiriokai duos tau mešką, 
užu laisvę jiems atneštą. 
Volga tavo vardą oš, 
tavo garbei tik dainuos. 
Marš! Marš! Marš!

Po šito seka dar daug posmų, kuriuose palyginta,, 
kiek kartų Amerikos konstitucijos saulė šiltesnė už Sta
lino, kokiais nuostabiais automobiliais Čia darbininkai 
važinėja, lyg Rusijos trestų direktoriai, ir kiek pokelių 
cigarečių darbininkas čia gali surūkyti, vietoj vieno Ru
sijoj. Paskutinis posmas iš penkių eilučių, kurių pirmosios 
trys susideda iš žodžio "marš!” didėjant šauktukų skai
čiui. Likusios dvi eilutės skirtos žodžiui "ura!”, už jų iš
tisi batalionai šauktukų.

— Šitame eilėraštyje surašyti labai dideli linkėjimai, 
— sakau policininkui.

— Nežinau, gal priešrinkiminiam įkarštyje jie ir su
sidomėtų .. .

Poetas nekantrauja.
— Noriu pas redaktorių, — sako jis, ir aš stebiuosi 

jo staigiai atsiradusia drąsa. Jis atidaro spaustuvės du
ris, bet tuoj pat vėl atsitraukia.

(Bus daugiau)
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Tėvynėje pradėjo pavergtųjų 
drausminimų ir gąsdinimų 

Vienybė ir Naujienos stengiasi "ugdyti neapykan
tą buržuaziniam nacionalistams”, 

ko okupantas ir nori.
Iš 1940 m. NKVD tardymų ar

chyvų ištrauktas ir nesenai oku
panto "Tiesoje" paskelbtas V. 
Rastenio "pareiškimas" abejonių 
nekelia, kad pirmiausia jis buvo 
skirtas ne eksportui, bet "vidaus 
rinkai" - pavergtiems krašto gy
ventojams. Vesdamas krašto ko
vą su vadinamomis "kapitalisti
nės ideologijos liekanomis", oku
pantas naudoja sukčiausias prie
mones. Jokia paslaptis, kad svar
biausiu to kovos taikiniu yra 
šiandieninis lietuvių jaunimas. 
Atmesdamas agitpropo"pagalbą", 
jaunimas pats savo protu bando 
suvokti tiesą praėjusių neprik- 
klausomybės metų sąvartoje.Tad 
V. Rastenio "rašto" paskelbimas 
kompartijos oficioze ir buvo 
agitpropo siekimas atbaidyti lie
tuvių jaunimą nuo savarankiškų 
studijų ir kartu jį įbauginti ne
priklausomybės meto tariamais 
baubais.

Skelbdama vadinamus pareiš
kimus, "Tiesa" gudrauja: nepra
neša, kur V. Rastenis gyvena, 
kokią užima poziciją visuome
ninėje veikloje ir, svarbiausia, 
neskelbia - kur ir kokiomis ap
linkybėmis vadinamas raštas iš
gautas! Ji be skrupulo garsina, 
girdi V. Rastenis tokį raštą pa
rašęs "tarybiniams organams".

Kad tokių "pareiškimų" gar
sinimas yra agitpropo gąsdinimo 
veiklos plano dalis, rodo, kad 
po V. Rastenio "pareiškimo" pas
kelbimo, tuoj buvo pagarsinta
vokiečių armijos generolo Emi
lio Just "parodymas" apie žy
mius lietuvius, bendradarbiavu
sius su vokiečių žvalgyba. (Gen. 
Just nepriklausomybės metais 
buvo karo atašė,o karo metu - 
vyriausias lauko komendantūros 
viršininkas Lietuvoje).

Po gen. Just "įrodymų" pa
garsinimo, paskelbta Rusijoj 
kalinto vyskupo Ramanausko ir 
keletos kunigų "pareiškimai bei 
liudijimai". Pastarosiomis sa
vaitėmis paskelbta ir kitų (su
ėmime laikomų ar paleistų) lie
tuvių tariami parodymai. Visi 
ženklai rodo, kad vadinamų pa
reiškimų, parodymų, raportų ir 
įrodymų garsinimas Lietuvoje 
greit nepasibaigs.

Skelbiant vadinamus pareiški
mus, siekiama krašte ugdyti ne
apykantą nepriklausomybės lai
kotarpiui, diskredituoti žymes
nius lietuvių veikėjus išeivijoje, 
krašte pasilikusiems "įrodyti" 
kas, girdi, grėstų Šiandieninės 
okupacijos ramsčiams, jei atsi
kurtų nepriklausoma Lietuva.Juk 
ir vadinamo švietimo ministerio 
Mečio Gedvilos birželio 22 d. 
per radiją pasakytoji grasinanti 
kalba aiškiai buvo subudavota, 
ramstantis "Tiesoje" paskelbtais 
"parodymais bei pareiškimais".

Žodžiu, krašte yra prasidėjęs 
pavergtųjų drausminimas ir gąs
dinimas. Vilniuje leidžiamo žur
nalo Komunisto šių metų 4 - me 
numeryje A. Marcelionio ir M. 
Požarskio straipsnyje rašoma: 
"Negalima užmiršti, kad kapi
talistinės ideologijos liekanos 
savaime neišnyks* Todėl reikia 
ryžtingai kovoti prieš betkuriuos 
buržuazinės ideologijos pasireiš
kimus, prieš įvairias idealisti
nes koncepcijas ir teorijas, ku-

Dvi jaunos Kanados lietuvaitės - Vida ir Ilona Bubelytės, iŠ 
Toronto, po savo kiemo koncerto. Jų mamytė jas kasdien moko 
lietuviškas dainas dainuoti.

rias dar puoselėja buržuazinės 
nacionalistinės atplaišos; ...rei
kia atsiminti, kad pas mus dar 
yra sudaužytų išnaudotojiškų kla
sių atplaišų, įvairių buvusių bur
žuazinių elementų, kurie impe
rialistų ideologinės divercijos 
poveikyje stengiasi skleisti na
cionalistines nuotaikas, skatinti 
nacionalistinį ribotumą, kursty
ti nacionalistinę nesantaiką..." 
Toliau Komuniste rašoma: "Ši 
medžiaga turi būti plačiau pa
naudojama propagandoje, ugdant 
neapykantą niekingiems buržua
ziniams nacionalistams".

Tad nė kiek nenuostabu, kad 
"ugdant neapykantą", okupantui 
ir prireikė skelbti enkavedistų 
metodais išgautus "pareiškimus 
- parodymus" ir kaip nors sus
tabdžius krašte plintančias na
cionalistines nuotaikas.

Viena tik keista, kad kai kurie 
mūsų išeivijos laikraščiai, en
kavedistų išgautus ir paskelbtus 
vadinamus pareiškimus palaikė 
kažkokia sensacija: ėmė "Tie
sos" kamšalą persispaudinti ir 
palydėti savais, vien okupantui 
naudingais komentarais. Komen
tarai agitpropui labai naudingi! 
Nėra abejonės, kad jie mielai 
bus atspausdinti "Tiesoje", nes 
okupanto talkininkai krašte patys 
dar nedrįso prie tokios gamybos 
prieiti.

Kaip vadinami parodymai bei 
pareiškimai išgaunami, liudija 
bolševikų kalintas pulk. Silves-
tras Leonas. Jis, kaip ir V. Ras
tenis, perėjo tuos pačius Kauno 
ir Maskvos kalėjimų etapus. Pulk. 
Leonas kartu su gen. Skuču, Po
vilaičiu, pulk. Kirliu, Povilu La
šu, pulk. Dulksniu, Jonu Stat
kum, gen. Čapliku, Matulaičiu, 
Kazlausku buvo iš Kauno kalėji
mo išvežtas į Liubianką, vėliau 
perkeltas į Butirkų kalėjimą.

Pulk. Leonas savo išgyveni
mus, 1942 m. paskelbtus Lie
tuvių Archyve, taip aprašo:

"...Tą pat dieną, t.y. liepos 
26 d. apie 10 vai. du enkavedis
tai nusivedė mane į gretimą rū
mą tardyti. Tardymo kambary 
radau 2 enkavedistus - žydą ir 
rusą. Žydas pasisakė esąs vy
resnysis tardytojas, o antrąjį
- rusą rekomendavo kaip mano 
bylos tiesioginį tardytoją. Ta 
proga žydas apie tris valandas 
kalbėjo, kaip aš turiu laikytis, 
ką turiu parodyti. Sakė, kad jam 
viskas žinoma, kad nuo mano 
parodymo priklauso laikymo bū
das kalėjime; ...užbaigė, kad dėl 
visa to aš turiu nuoširdžiai pri
sipažinti, tik tada gali būti, kad 
gyvybė bus man dovanota... o 
kas sakyti tiesą vengia, tą moka 
jie priversti sakyti tiesą..."

"Po šio malonaus nurodymo,
- rašo pulk. Leonas, - žydas 
paliko mane su tiesioginiu mano 
bylai vesti tardytoju, kuris tokiu 
pat tonu pradėjo savo darbą... 
Tas tardytojas mane tardė 72 
kartus. Pagaliau užrašė, kad aš 
nieko nežinau, tačiau pareiškė, 
kad laikys mane tiek ilgai kalė
jime ir tokias priemones pa
vartos, jog aš pradėsiu kalbėti 
ir kalbėsiu jam žinomą tiesą, 
nes jis reikalaująs pasakyti ir 
pasirašyti tik apie tą dalyką, 
kurį aš žinau; o kad as tatai 
žinau, jis gerai žinąs, užtat tų 

žinių ir reikalaująs. Čia pat 
keikiasi pačiais necenzūriškais 
žodžiais; keikiasi ištisomis va
landomis, o neretai ir ištisos 
paros tardymu;grasinimams,kad 
bus pavartotos kankinimo prie
monės, galo nėra. Tuo pat būdu 
vartojamos provokacijos...Spalių 
pradžioje vieną naktį buvo išvedę 
šaudyti, bet pavežioję, grąžino 
į kamerą..."

Pulk. Silvestro Leono išgyve
nimų Butirkų kalėjime ištraukos 
rodo, kaip enkavedistai elgiasi 
su suimtuoju, kokias naudoja pro
vokacijas išgauti jiems naudin
gus pareiškimus, šiandien "Tie
soje" skelbiamus "parodymų" 
vardu.

Brooklyne leidžiamos Vieny
bės ir Chicagoje - Naujienų re
daktoriams, pasišovusiems su 
Tiesa vykdyti "kultūrinio bendra
darbiavimo soclenktynes, mažai, 
o gal ir visai nežinomi Liubian- 
kos ir Butirkų kalėjimų metodai 
vadinamiems "parodymams" iš
gauti. Bet jei taip ir būtų, kad 
jie abu maklinėja nežinioje, jie 
turėjo pakankamai laiko ir pro
gos pasitarti su savo asisten
tais. Jei Tysliavai ir Grigaičiui 
yra sunkiai suvirškinama, kaip 
dirba Liubiankos ir Butirkų ka
lėjimų "redakcinės kolegijos", 
tie asistentai Tysliavai ir Gri
gaičiui būtų buvę labai naudingi 
apšviesti jų žilstančias ir pra
žilusias galvas. Sakysim, kad 
ir toks Vienybės redaktoriaus

IŠ LENKIJOS ATVYKUSI 
LIETUVĖ PASAKOJA

Lietuvos pilietė, repatrijavusi 
Lenkijon ir atvykusi pas gimines 
Amerikon, jūsų bendradarbiui 
pasakoja:

1944 m., okupavus Lietuvą ru
sų armijai ir jai valdant, gyve
nimas Lietuvoj buvo pakenčia
mas, išskiriant vietas, kur ėjo 
fronto linija. Viskas pasikeitė, 
atėjus NKVD. Prasidėjo Sodoma 
ir Gomora. Prasidėjo baisūs 
žmonių persekiojimai ir sadis
tiniai kankinimai. Kankinimais 
pasižymėjo ne tik NKVD, bet ir 
suorganizuota lietuvių bolševiki
nė policija, sudaryta iš komunis
tų pataikūnų ir buv. kriminalistų.

Papuolusiam į policijos nagus 
būdavo atplaunama ausis, nosies, 
liežuvio galas, piaunami nuga
roj diržai, į panages kišami pa
šinai. Išgąsdinti tokiu policijos 
elgesiu, neviens bėgo į miškus 
pas partizanus, kad pasislėptų 
nuo persekiojimų, kad atsilygin
tų už artimųjų kankinimus bei 
skriaudas.

Miško brolių - partizanų buvo 
susidariusios tūkstantinės ma
sės, su kuriomis NKVD daliniams , 
labai, labai reikėjo skaitytis.

Pasitraukusių į miškus turtą 
policija ir NKVD pati savinda- 
vo, o trobesius dažnai sudegin
davo. Tai buvo baisūs laikai, 
kuriuos ir atpasakoti žmogus ne
pajėgi.

Ne vienas tada norėjo būti 
išvežtas į Sibirą, tikėdamas, jog 
ten nebus taip persekiojamas. 
Užmuštų partizanų lavonai būda
vo savaitę ar dvi laikomi mies
telių aikštėse ir stebimi. Tėvas, 
motina, ar sesuo, pažinusi sa
vąjį tarp lavonų,susijaudindavo 
ir save išduodavo. Prasidėdavo 
žuvusiojo artimųjų persekioji
mai ir kankinimai.

Partizaninės kovos tęsėsi apie 
10 metų. Man pasisekė repatri
juoti į Lenkiją 1946 m. Lenkijon 
leido vykti tik iš Vilnijos srities. 
Tas kas norėjo repatrijuoti Len
kijon, vyko Vilnijon, o iš ten, 
sudarę dokumentus, Lenkijon.

Daugelis repatriantų ėmė 
stambius ir apleistus vokiečių 
ūkius, bet tokie labai apsiriko. 
Į, stambių ūkių gyvenamus na
mus suvarydavo daugel šeimų. 
Daugel šeimų, o tik viena vir
tuvė. Tarp šeimų kildavo nesu
sipratimų, kivirČių.

Mudu su vyru paėmėm Vakarų 
Prūsijoj 7 ha ūkelį ir buvom 
patenkinti. Vieni gyvenom, vieni 
patys apsidirbom. Nereikėjo

Į. Pietų Ameriką išvykusios 
krepšinio rinktinės antrasis ka
pitonas R. Valaitis. Jis yra 5 
pėdų ir 10 c., 19 metų studijuojąs 
prekybos administraciją. Daly
vauja Neries sporto klube.

Degučio nuotrauka

asistentas, karo metais iš Vo
kietijoje veikusios Weichselio 
radijo stoties lietuviams kalbėjo 
ir dažnai statė klausimą - lietu
viai, ar pagalvojate kas įvyktų, 
jei antrukart į Lietuvą grįžtų 
bolševikinis okupantas?

Okupantas sugrįžo. Lietuva ta
po Butirkų kalėjimu. O Vienybė 
ir Naujienos, persispausdinda- 
mos "Tiesos" provokacijas ir 
dar jas palydėdamos komenta
rais, pamokslais ir moralais, 
tariasi, lyg geležėlę radusios.

Parafrazuojant rašytojo Romo 
Striupo žodžius, atrodo, labai 
tinkamus Vienybės ir Naujienų 
štabams: "Altoriai, žvakės - vy
no putos, Vienybėje ir Naujieno
se gimė herojai be bobutės".

J. Visminas

samdinių, su kuriais didelis var
gas.

Stalino laikais ūkininkai ir čia 
buvo varomi į kolūkius, kuriuose 
viskas buvo vykdoma pagal planą. 
Pvz.,' nustatytą dieną, nežiūrint 
oro tinkamumo, privalėjo būti 
pasėta. Vykdant planus, kvie
čiai buvo sėjami smėlėton že
mėn, o rugiai molienon. Žem
dirbiui tai buvo nesuprantama, 
bet jis turėjo vykdyti planą.

Už mažus nusižengimus siųs
davo keliems mėnesiams į an
glių kasyklas Stalinui anglis kas
ti. O vienok visur turėjo būti 
sakoma, kad Stalinas lenkus iš
vadavo iŠ fašistų rankų.

Prie Gomulkos pasidarė lais
viau, lengviau. Žmonės bėga iš 
kolūkių, nes juose labai sunku 
gyventi.

Duoklės savistoviem ūkiam, 
kas ir mažiem, labai didelės. 
Mes nuo 7 ha ūkelio turėjom 
atiduoti valdžiai: 600 svarų mė
sos, 20 centnerių rugių, 40 cent
nerių bulvių, 1400 litrų pieno, 
5000 zlotų pinigais, ir dar pas
totė 24 dienas su vienu arkliu, 
ar 12 dienų su dviem arkliais. 
Nors ir sunki duonelė, bet buvo 
geriau gyventi, negu kolūkyje.

Vykdom naujų skaitytojų telkimo 
vajų. Ateikit mums į talką. 
Užsakykit savo pažįstamiems, 
kurie iki šiol dar Dirvos neskaito.
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P. Vaičiūnas
(Atkelta iš 3 psl.) 

negalim turėti jokių abejonių, 
kad jis Lietuvos pavergėjams 
nepajėgė pataikauti. Aš nedrįs
čiau sakyti, kad per tą ilgoką 
laiką P. Vaičiūnas nieko nebūtų 
rašęs. Greičiausiai jis nesiliovė 
kūręs, bet tie jo kūrybiniai dar
bai netiko okupanto propagandai.

Tokią prielaidą turėdami,lais
vojo pasaulio lietuviai tegali tik 
nuoširdžiai linkėti, kad iki šiol 
viešumos neišvydęs jo kūrybinis 
palikimas nebūtų barbarų ar fa
natikų sunaikintas. Ta pati prie
laida ir vėl mums primena, kad 
rašytojas Petras Vaičiūnas buvo 
tvirtų principų vyras. IŠtikro, 
savo vidaus pasaulyje, kaip reta, 
jis buvo tyras ir kilnus žmogus.

Savo gyvenimo pasaką pats 
Petras Vaičiūnas taip seka: "Gi
miau saulei tekant 1890 m. bir
želio 29 d. (pagal seną stilių) 
valstiečių šeimoj, Piliakalnių 
kaime, netoli vingiuoto vieškelio, 
kuris linksmai bėga nuo Siesikų 
senos pilies pro pašvenčio Vep
rių miestelį Vilniaus bokštų link. 
Todėl a^turbūt, ir parašiau lie
tuvių tautos giesmę Ei, pasauli, 
mes be Vilniaus nenurimsim!

Lietuviškai skaityti iš Prū
suose spausdinto elementoriaus, 
o paskui iš Aukso altoriaus ma
ne išmokė mano brangioji mo
tulė. O rusiškai skaityti ir arit
metikos - iš tėvo gavau pirmąjį 
mokslą. Be to, iš brolio gimna
zisto, dar mažas būdamas, iš
mokau vokiškai ir graikiškai 
skaityti ir pasirašyti.

Įsigijęs tėvų šiaudinėj pasto
gėj tiek jau mokslo, vos ne per 
metus baigiau Veprių pradinės 
mokyklos kursą ir rudenį įstojau 
į Ukmergės vidurinę mokyklą.

Besimokant man Ukmergėj, 
atėjo viesulingieji 1905 metai, ir 
aš už aktyvų dalyvavimą revo
liucijos žygiuose po ilgų tardymų 
ir kratų buvau pašalintas iš mo
kyklos su vadinamuoju "vilko bi
lietu", neleidžiančiu įstoti į jokią 
mokyklą visoj Rusijos imperijoj. 
Bet aš nenusimenu, mokausi pri
vačiai. Vargais negalais gaunu 
leidimą įstoti į matininkų mo
kyklą ir, baigęs joje mokslus, 
tampu matininku, matuoju Ukrai
noje žemes".

Ko lietuvių tauta 1905 m. siekė 
- mums visiems gerai žinoma. 
Ir Petras Vaičiūnas gavo "vilko 
bilietą" tik todėl, kad tuose sie
kiuose aktyviai dalyvavo. Bet, 
nepaisydamas nelemtos skriau
dos, aukštojo mokslo jis siekė 
visu atkaklumu. Metęs matininko 
instrumentus ir atlikęs rusų ka
riuomenėj karo prievolę, jis grį
žo į Petrapilį ir vėl pradėjo 
belstis į įvairių mokyklų duris. 
Tik antrą kartą stojant į egza
minus, jam pasisekė gauti bran
dos atestatą. Prieš tai Psicho- 
neurologijos institute buvęs tik 
laisvuoju klausytoju, dabar P. 
Vaičiūnas buvo tikras studentas, 
po eilės metų ir didelių pastangų 
jam atsivėrė universitetų ir aka
demijų durys.

Toliau P.Vaičiūnas taip pasa
koja apie savo gyvenimą: "Be
studijuodamas tuometiniame Pe
trograde, susipažįstu su lietuvių 
dramos teatro tėvu Juozu Vaič
kum. Perskaitau jam pirmą savo 
scenos veikalėlį (Pražydo nuvy- 
tusios gėlės, parašytas 1914 m.), 
kurį jis 1916 m. pastato Kreivojo 
veidrodžio teatre. Netverdamas 
iš džiaugsmo, parašiau antrą pje
sę (Aukos). Ir tą mano veikalą 
J. Vaičkus pastato 1917 m. Kome
dijos teatre. Ir aš nuo to laiko 
visa savo siela atsiduodu teatro 
menui, padedu J. Vaičkui ugdyti 
profesionalinį lietuvių teatrą".

Tebešėlsta pirmas pasaulinis 
karas. Jo metu P. Vaičiūnas ne 
tik dirba su J. Vaičkum liet, 
teatrinį darbą, bet ir studijuoja. 
Pradžioj Psichoneurologijos in
stitute,vėliau Peterburgo univer
sitete, o 1919 m. Karo medicinos 
akademijoj. 1918 m. su J. Vaič
kaus trupe buvo grįžęs į Vilnių, 
bet, lenkams Lietuvos sostinę 
okupuojant, 1919 m. jis vėl atsi
duria Peterburge. Ten vėl stu
dijuoja, globoja tenesančius Lie
tuvos mokslo bei kultūros turtus, 
mokytojauja vid. mokykloj, lite
ratūros vakaruose susitinka su 
Bloku, Majakovskiu, Gorkiu. Tuo 
neramiu laiku parašo net du vei
kalus: Žodžiai ir atbalsiai ir Sie
los virpėjimas. Taip pat ir vieną 
kitą eilėraštį.

Kviečiamas J. Vaičkaus Skra
jojamojo teatro, kuris tuo metu 
dirbo Kaune, P. Vaičiūnas per 
visokius frontus ir kalėjimus"re- 
patrijuoja" į savo gimtąją Lie
tuvą, Kalėjimuose užsikrėtęs dė

mėtąja šiltine, beveik du mėne
sius guli lovoje, kol iŠ tos sunkios 
ligos iŠsikapsto. Kurį laiką dirba 
Nepr. Lietuvos teismuose Vilniu
je ir Panevėžy, bet toliau štai ką 
P. Vaičiūnas sako: "Ateina 1920 
m. gruodžio mėn. 19 d. Tą dieną 
atidaromas Meno Kūrėjų D-jos 
dramos teatras - ir toji data 
tampa mano gyvenimo reikšmin
giausia diena. Įžengęs į teatrą, 
galutinai visa savo savybe pasi
neriu teatro darbe. Vienas po kito 
gimsta mano dramos veikalai, 
eilėraščių rinkiniai, pasakos."

Ištikro, lietuvių profesiniam 
dramos teatrui P. Vaičiūnas yra 
sukūręs per dvidešimt scenos 
veikalų, Šešioliką jų vaidino visi 
Lietuvos dramos teatrai, kai ku
rie buvo išversti į latvių, estų 
ir kt. kalbas, ir svetur taip pat 
su pasisekimu vaidinami. Žiū
rovai P. Vaičiūno veikalus mėgo 
ir jų spektaklius gausiai lankė. 
Be originalių dramų, lietuvių 
teatrui jis išvertė visą eilę sce
nos veikalų iš įvairių kalbų. Štai 
autoriai, kurių dramas ir trage
dijas jis vertė į lietuvių kalbą: 
Sofoklas, Schilleris, Slovackis, 
Hamsunas, Ibsenas,Hauptmanas, 
Materlinckas, Gorkis, Nekraso- 
vas, Tagorė, Lope de Vega, Kša- 
novskis, Chlebovskis (pastarieji 
du lenkų lit. istorikai) ir kt.

Manding, šia liūdna proga bū
tina išvardinti Petro Vaičiūno 
scenos veikalus. Štai tų veikalų, 
vaidintų ir išspausdintų (kas yra 
likę rankraščiuose, dar nėra ži
noma), pilnas sąrašas: Pražydo 
nuvytusios gėlės, vaidinta 1916 
m., išsp. 1923 m., Aukos, vaid. 
1917 m., Milda, išsp. 1918 m., 
Mano taurė (Žodžiai ir atbalsiai 
ir Sielos virpėjimas), išsp. 1920 
m., Žemėtos kaukės, išsp. 1923 
m., Giedrėjanti sąžinė, išsp. 1924 
m., vaid. 1933 m., Sudrumstoji 
ramybė, vaid. 1924 m., išsp. 
1927 m., Tuščios pastangos,vaid. 
ir išsp. 1926 m., išversta į lenkų 
ir latvių kalbas, Patriotai, vaid.
1926 m., išsp. 1927 m., Nuodė
mingas angelas, vaid. ir išsp.
1927 m., išversta į rusų, latvių 
ir žydų kalbas, Stabai ir žmonės, 
vaid. 1928 m., išsp. 1929 m., 

Liepsnojančios širdys, vaid. 1929 
m., išsp. 1936 m., Aukso žais
mas, vaid. 1932 m., išversta į 
latvių kalbą, Laimės gėlė, vaid. 
ir išsp. 1929 m., išversta į žydų 
kalbą, Naujieji žmonės,vaid.1933 
m., išsp. 1937 m., išv. į latvių ir 
čekų kalbas, Tikruoju keliu, vaid. 
1933 m., Sulaužyta priesaika, 
vaid. ir išsp. 1935 m., Prisikė
limas, vaid. 1936 m., išsp. 1956 
m., išv. į latvių kalbą, Aukso 
gromata, vaid. ir išsp. 1938 m., 
Varpų giesmė, vaid. ir išsp. 1939 
m., Tėviškės pastogėj, vaid. ir 
išsp. 1941 m., Dramos (Tuščios 
pastangos, Patriotai, Stabai ir 
žmonės, Prisikėlimas), išsp.1956 
m.

Kai kurie Petro Vaičiūno sce
nos veikalai buvo statomi ir JAV 
lietuvių scenose. Tačiau ypač bū
dinga yra tai, kad žymusis mūsų 
dramaturgas, kuris Nepr. Lie
tuvos teatrui beveik kasmet yra 
davęs po vieną dramos veikalą, 
kai 1941 m. nužengė nuo scenos, 
tai taip su nauju kūriniu iki mir
ties į ją nebegrįžo. Be abejonės, 
"nuopelnai" už tokį kūrybinį pas
katinimą, už tokias rašytojui su
darytas sąlygas visų pirma pri
klauso vokiečiams, o paskui ru
sams, kurie paskutiniaisiais P. 
Vaičiūno gyvenimo metais Lie
tuvoj šeimininkavo, liet, litera
tūrą ir teatrą "ugdė"... Turi 
"trūkti kantrybė ir apmauda šir
dis sugelti", kaip pats velionis 
poetas sako, turi visi sanariai 
suvirpėti, kai matai, kad teisė 
išniekinta, kad gražiausioji tau
tos goda sudaužyta, kaip molinė 
lėlė...

Be to jis rašė ir poeziją. Yra 
išleisti Šie jo poezijos rinkiniai: 
Rasoti spinduliai 1923m..Tekanti 

. saulė 1925 m., Gimtuoju vieške
liu 1927 m., Amžiais dės galvą 
už Vilnių lietuvis 1928 m.,Saulės 
lobis 1935 m. ir Rinktinė 1946 m.

Tegu ir kiek vėliau su savo 
darbais viešumoj pasirodęs, Pet
ras Vaičiūnas yra Fausto Kir- 
šos, V. Putino-MykolaiČio, K. 
Binkio ir B. Sruogos kartos poe
tas. Nors Rusijoj ėjęs aukŠt. 
mokslus, nors veidas į veidą yra 
susitikęs su rusų lit.- šulais Blo
ku, Balmontu, Majakovskiu, Ese- 
ninu, Gorkiu ir kt., savo poetine 
prigimtimi ir kūryba jis yra 
originalus ir savaimingas, jokia 
regima rusų lit. įtaka neapsi- 
krėtęs.

(Bus daugiau)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Radioaktyvių spindulių pavojus ir apsauga
Sprogę brand uoliniai 

ginklai paliuosuoja ne vien 
tiktai šviesos ir karščio, bet 
taip pat ir radioaktyvius 
spindulius. Šių spindulių 
Veikimo plotas yra toks pat, 
kaip ir visų kitų spindulių, 
bet jie nuo kitų spindulių 
smarkiai skiriasi, kaip jau 
skaitėme, aptardami bran
duolinių ginklų fizines sa
vybes.
Paliuosuojamos trys radio

aktyvių spindulių rūšys:
1. Alfa spinduliai — heli- 

jaus protonai.
2. Beta spinduliai — dide

lio greičio elektronai.
3. Gama spinduliai — ta- 

patingi su rentgeno ar radi- 
jaus spinduliais.

N a u d ojant atomi n i u s 
branduolių skilimo ginklus, 
alfa spindulių kiekis, paly
ginti, yra nedidelis,ir jie di
desnių problemų Japonijoje 
nesukėlė. Naudojant vande
nilio, tai yra branduolių 
jungimosi pagrindu veikian
čius ginklus, šių spindulių 
kiekis gali būti labai reikš
mingas. Tačiau visos tos 
priemonės, kurios apsaugo
ja nuo karščio spindulių, 
pilnai apsaugos žmones ir 
nuo alfa spindulių.

Kaip minėta, jau popierių 
storumo priedanga juos vi
sai sulaiko ir bet kokie rū
bai juos taip pat sulaikys. 
Tačiau patsai faktas dar 
pilnai nenusako jų pavojin
gumo. Sulaikyti šie spindu
liai, kaip ir išnyksta, bet jie 
padaro radioaktyviais kū
nais juos sulaikiusią pertva
rą ir tie antriniai, radioak
tyviais tapę kūnai, gali ir 
toliau spinduliuoti radioak
tyvią energiją beta ir net 
gama spindulių pavidale.

Alfa spinduliai gali pada
ryti radioaktyviu visą tą 
plotą, kuriame jie tapo pa
skleisti. Jei .žmogus sprogi
mo buvo užtiktas lauke, kur 
tik jo rūbai jį apsaugojo 
nuo mirtį nešančių karščio 
spindulių, tai jo rūbai gali 

KOKIA LINKSMA KOMBINACIJA. DŽIAUGSMAS...

DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH’S

Vėsus ežero vėjas ir šaltos bonkos gaivi
nančio Stroh’s alaus... koks malonumas 
taip praleisti sekmadienio popietę! Ne
svarbu kokį vasaros sportą jūs mėgstate, 
bet planuokite savo laisvalaikį su Stroh’s 
alum... ugnim virtu alum, lengvesnio ir 
skanesnio skonio L

JUMS PATIKS

JIS ŠVIESESNIS!

Tik Ameriko
je ugnim vir
tas alus prie 
2,000 laips.!

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, MichiganDABAR UŽ VIETINES KAINAS

būti pakankamai prisigėrę 
alfa spindulių ir būti radio
aktyvūs. Jei žmogus spro
gimo metu buvo kokioje 
nors pastogėje, nors ir men
kiausioje pašiūrėje, tai ta 
priedanga jį galėjo apsau
goti ir nuo karščio, ir nuo 
alfa spindulių. Tačiau neap
saugotas plotas už tos pa
šiūrės ribų gali būti tiek už
terštas alfa spinduliais, jog 
po sprogimo išėjęs laukan 
gali gauti mirtiną jų kiekį.

Po sprogimo nusėdusios 
dulkės taip pat gali būti al
fa spinduliais užterštos, pa
darytos radioaktyvi o m i s.

Jei tik galima, verta tuoj 
pat pakeisti rūbus tokiais, 
kurie buvo ar pastogėje, ar 
kitaip kuo nors uždengti.

Vanduo yra geriausia ra- 
diaktyvių medžiagų pašali
nimo priemonė. Jei tik įma
noma, jei tik yra radioakty
viais spinduliais neužterš
tas vanduo, patartina tuoj 
pat juo nusiplauti ir juo 
perplauti rūbus ar avalinę. 
Tik tokį vandenį, tuoj po 
naudojimo, reikia arba pa
šalinti, arba bent žmonėms 
nuo jo laikytis kelių pėdų 
atstume.

Beta spinduliai yra žy
miai pavojingesni, nes jie 
praeina net per kelis centi
metrus metalo ir dar dides
nį kiekį kitokios, mažiau 
tamprios medžiagos. Nuo jų 
paprasti rūbai neapsaugoja, 
bet ir jie skleidžiasi vien tik 
tiesia linija, kaip ir visi 
spinduliai. Jie, palyginus, 
nedidelio žemės sluoksnio 
yra visai sulaikomi. Jie tik 
retais atvejais tegali kitus 
kūnus padaryti radioakty
viais. Jų pavojus visiškai 
praeina maždaug 90 sekun
džių po sprogimo.

Artimame atstume nuo 
nulinio taško ir tų 90 sekun
džių gali pakakti, kad sukė
lus mirtiną radioaktyvų 
švitimą. Tačiau tokiame ar
timame nuotolyje ir kiti 
spinduliai, ypač karščio 

spinduliai, bus pakankami, 
kafd nužudytų gyvybę.

Didžiausią pavojų beta 
spinduliai sukelia tik radio
aktyviųjų kritulių pavida
le, apie kuriuos bus vėliau 
kalbama.

Gama spinduliai, yra tie 
patys, kuriuos skleidžia 
rentgenas ir radijus (ele
mentas). Jie tuo nepapras
tai pavojingi, kad, bent teo
retiniai, jų niekas pilnai ne
sulaiko. Visos uždangos ir 
priedangos juos tiktai su
mažina. Reikia net labai sto
ros, keliolikos centimetrų 
švino plokštės, kad jų žu
domąją galią padarytų ne
bereikšmingą.

Kaip ir beta spinduliai, 
jie yra tuo pavojingi, kad 
gyvybę neužmuša iš karto, 
bet nuo jų įtakos žmonės 
miršta tik po tam tikro lai
ko tarpo.

Nė vienų radioaktyviųjų 
spindulių žmogus negali sa
vo jutimais ”pagauti”, ne
gali pajusti, ir gali ilgesnį 
laiką pasilikti jų įtakos plo
te, to visai nežinodamas.

Gama spindulių reikšmė 
pačiu sprogimo metu tėra 
mažiau patirta, nes reikia 
specialių aparatų, kad nu
statytų jų buvimą ar nebu
vimą. Jie, kaip ir beta spin
duliai, labai didelę reikšmę 
vaidina, žudydami gyvybę 
radioaktyviųjų kritulių pa
vidale. Tame pavidale jie 
yra patys pavojingiausi.

Kiek jie yra pavojingi pa
ties sprogimo momentu, dar 
nėra tikrai nustatyta. Ta
čiau tikrai yra žinoma, kad 
jie patys niekada ir jokiu 
atveju negali kitų kūnų pa
versti radioaktyviais.

90 sekundžių po sprogimo 
jų veikla praktiškai pasibai
gia. Tinkamų apsaugos prie
monių nuo jų nėra ir vienin
telė viltis likti jų nenužudy
tais tėra tik toji galimybė, 
jog sprogimo metu žmogaus 
kūnas dar negavo mirtinos 
jų dozės. (Bus daugiau)

Pittsburgho lietuvių biznierių piknike neapsieita be biznio... Kazys Puzinkevičius pirmasis užsi
prenumeruoja Dirvą. Iš kairės: pikniko programos vedėjas inž. V. Mažeika, Dirvos vyr. redaktorius 
B. Gaidžiūnas, naujasis skaitytojas K. Puzinkevičius ir senas Dirvos skaitytojas bei rėmėjas J.Taoras.

Dirvos nuotrauka

Valandos, kurios nulėmė II Pasaulini kartį io

ŪKININKO LOVA ANT SKLANDYTUVO VIRŠAUS
Batalionas tą pačią dieną tu

rėjo dar kitų uždavinių, tad pik. 
Otway švintant išžygiavo; jis te
beturėjo tik dešimtadalį žmonių, 
su kuriais prieš kelias valandas 
buvo išskridęs iŠ Anglijos.

Po chaotiško nusileidimo jie 
nepalankiai kalbėjo apie karališ
kąją aviaciją, o kai išgirdo, kas 
atsitiko su dingusiais ginklo 
draugais, jų pyktis dar padidėjo. 
Kai kurie buvo iššokdinti už 30 - 
50 km. Lėktuvų žvalgai sumaišė 
Dives upę su Orne ir dalį vyrų 
išmetė priešingoje užtvindyto 
ploto pusėje. Kai kurie pagaliau 
susirado savo dalinius. Vienas 
pilnoje aprangoje ir su automa
tiniu šautuvu rankoje plaukė 3 
kilometrus, kad pasiektų Dives 
deltą. Daugelis žuvo arba pa
kliuvo nelaisvėn. Iš 750 Otway 
vyrų 192 nebuvo niekad surasti. 
Gal jie iššoko į jūrą, o gal juos 
prarijo užtvindytos pelkės dumb
las.

Nepakankamas apmokymas 
įvairiomis oro sąlygomis, be 
abejo, buvo viena didžiausių RAF 
klaidų. Kai kurie pilotai niekada 
anksčiau nebuvo pergyvenę 
priešlėktuvinės artilerijos ug
nies ir pametė orientacinius taš
kus. Karališkosios aviacijos vyr. 
štabo įsakymas tą dieną baigėsi 
keistu sakiniu: "Tikslumas, ku
riuo desantas buvo išlaipintas 
skirtingose vietose, be abejonės 
padidino greitą laimėjimą." Ot- 
way ir jo likusieji 75 vyrai tikrai 
turėjo daug ką prie to sakinio 
pridėti. Tačiau įsakymas viešai 
buvo paskelbtas tik po t rėjų metų, 
ir jų rūstybė per tą laiką jau 
buvo šiek tiek atvėsusi.

Tuo tarpu jie lauko keliu žy
giavo į savo artimiausią tikslą 
ir buvo... amerikinių kovos lėk
tuvų apmėtyti bombomis. Tai jų 
nuomonės apie aviaciją nė tru
pučio nepataisė.

Laimei, divizijos vadas gen. 
Gale dalinių išblaškymą kiek ra
miau priėmė ir nebuvo taip pe
simistiškai nusiteikęs. Viena, jis 
turėjo galimybės operaciją ap
žvelgti platesniu mastu, ir ži
nojo, kad kiti batalionai nėra 
tiek daug nukentėję, kaip Otway 
dalinys. Antra, jis buvo senas 
karys, pripratęs susidurti su ne
tikėtais karo laimės smūgiais.

Tiesa, taip jau senas gen. Ga
le nebuvo. Jis buvo 48 metų 
amžiaus, 6’4" aukščio, griežtas, 
bet mėgstąs humorą ir aistrin
gai nekenčiąs bet kokios biuro
kratijos. Jis nusileido su pagrin
dinėmis sklandytuvų jėgomis 3:30 
vai. ir džiaugėsi kaip vaikas, 
kad buvo pirmasis generolas, 
išlipęs prancūzų žemėn. Vos tik 
įlipęs lėktuvan, jis adjutantui pa
liepė pažadinti jį, pasiekus Pran
cūzijos krantą, ir tuoj pat už
migo. Jo sklandytuvas nenusi
leido laimingai: pakelės krūmai 
pramušė apačią. Tačiau niekas 
nebuvo sunkiai sužeistas, ir ge
nerolas išlipo - į maišatį, kuri 
menkiau prityrusiai akiai galėjo 
būti labiau panaši į katastrofą, 
negu planingą nusileidimą.

49 iš 72 sklandytuvų atvyko 
taip punktualiai, kad jie veik 
visi tuo pačiu metu pasiekė pir
mųjų parašiutininkų nuvalytą pie
vą. Per 2- 3 minutes jie iš 
tamsos suskrido ten iš visų pusių 
ir veik visi nusileido sudūždami. 
Sparnai, ratai ir kitos sklandytu
vų dalys skraidė ore, kai kurie 
nosimi įsmigo į žemę, kiti už
šoko ant pirmiau nusileidusiųjų. 
Vienas sklandytuvas įskrido į 
mažą namelį ir išlindo antron 
pusėn - su dviguba lova ant nu
garos. (Kai kurie prisiekinėjo, 
kad lovoje dar tebegulėjo ūki
ninkų pora, kai sklandytuvas pa
galiau sustojo.)

Iš pirmųjų sklandytuvų išlen- 
dantiems vyrams grėsė nuola
tinis pavojus, kad vėliau atskren- 
dantieji juos užmuš; tačiau, nuos
tabiu sutapimu, užmuštųjų buvo 
gana mažai. 3:35 vai. visa pieva 
buvo virtusi griuvėsių krūva; ta
čiau virš 1000 vyrų su savo 
"džypais" ir dešimtimi iš aš
tuoniolikos gabentųjų labai rei
kalingų patrankėlių grupavosi 
lauke.

Generolo "džypas" buvo likęs 
po griuvėsiais, ir jis, nenorėda
mas laukti, pėsčias nužingsniavo 
į numatytą štabovietę Ranville. 
Vos tik jam spėjus ten įsikurti, 
atėjo pirmieji pranešimai apie 
didžiulius parašiutininkų nuos
tolius; jie kėlė nerimą, bet ge
nerolas stengėsi neprarasti pu
siausvyros. Jis žinojo, kad pir

NAUJŲ SKAITYTOJU VAJUI 
DAR BŪTINAI REIKIA 69

Penkių šimtų naujų skaitytojų vajus tęsiamas toliau. 
Jau nedaug tereikia, kad jį užbaigtume ir Dirvai' susida
rytų sąlygos eiti tris kartus per savaitę. Tat visus Dirvos 
skaitytojus, talkininkus ir bendradarbius dar kartą kvie
čiame į talką.

Jūs turite pažįstamų ir artimųjų, kurie Dirvos dar 
neskaito. Užsakykit jiems, kaip šventinę, vardadienio ar 
gimtadienio dovaną. O jei užsakyti negalite, atsiųskit 
mums jų adresą. Jiems Dirvą siųsim susipažinimui. Te
gul jie įsitikina, kad nėra geresnio lietuviško laikraščio. 
Ir vykdant šį vajų, tik už $6.00 metams.

Siųsdami adresą naudokitės šia atkarpa.

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Už naują prenumeratorių siunčiu $...................

.................   J..........
(Mano adresas)

masis įspūdis po naktinio išsi
laipinimo visada turi būti chao
tiškas, ir jo ilga patirtis buvo 
pamokiusi, kad pirmieji prane
šimai apie nuostolius kautyniij 
lauke paprastai būna dvigubai 
didesni už faktinuosius. Be to, 
jis gerai pažinojo savo dalinius 
ir buvo tvirtai įsitikinęs, kad jie 
atliko savo uždavinį, nepaisant 
nuostolių didumo.

Naktis praėjo, negavus prane
šimo apie penkių Dives tiltų iš
sprogdinimą, kuris būtų garan
tavęs divizijos sparno saugumą. 
Generolui leidžiantis, įvairūs 
Royal Engineers daliniai jau žy
giavo sprogdinimų atlikti; ir jie 
pateisino jo pasitikėjimą. Vienas 
dalinys, kuris turėjo išsprog
dinti tiltą ties Robehomme kai
mu, iššokdamas pateko į pelkę. 
Po septynių valandų gyvi liku
sieji prasiveržė iki tilto, bet jį 
rado jau išsprogdintą. Dalinio 
viršila, kuris nusileido netoli 
tilto, iš per klaidą ten patekusio 
kanadiečių dalinio gavo sprogs
tamosios medžiagos ir uždavinį 
atliko pats vienas.

*
Svarbiausias tiltas už Troarn 

miestelio, jungiąs pagrindinius 
kelius į Rouen ir Le Havre, buvo 
toliausiai - už 6 km. nuo ruožo, 
kurį divizija turėjo užimti ir 
išlaikyti. Majoro Roseveare va
dovaujamas Royal Engineers da
linys turėjo, pėstininkų dengia- 

(Nukelta į 6 psl.)
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Gimnazijos ir krašto valdybos lėšos
VOKIETIJOJ BENDRUOMENĖS RINKIMAMS ARTĖJANT

* Tuo būdu matome, kad jau 
mūsų tautosakoje, pačioje tautos 
dvasioje galime rasti abi ten
dencijas: tiek individualią idėją 
pasakoje, tiek bendrą visuome
ninį jausmą, prisirišimą prie 
šeimos ir ištikimybę moralės 
dėsniams ir priimtai tradicijai. 
Tautosakos individualizmas yra 
daugiau svajonė, negu realybė, ir 
pasireiškia daugiau pasakose ir 
legendose, kurioms tam tikra 
prasme yra bendras žmonijos 
sapnas ir kitoniškos tikrovės il
gesys. (Dr. Julius Kaupas).

* Ir Aleksandro Didžiojo, ir 
Romos ekspansija, o pagaliau 
ir Lietuvos didieji kunigaikščiai 
vietinių gyventojų pasaulėžiūrą 
toleravo. Pasaulėžiūrinė nepa
kanta Europoje prasideda su 
orientalinių elementų įsiliejimu 
ir proporcingai auga su orienta
linių elementų svarbos didėjimu, 
t.y., su krikščionybės išsiplėti
mu, nes šioji esmė yra orienta- 
linio judaizmo atskala. - Pakan
tos nykimą Lietuvos istorijoje 
galima dar atsekti. Pasaulėžiū
rinė laisvė dar yra būdinga Lie
tuvos Statutams (XVI a. kū
riniai)... Bet Šios laisvės poreiš- 
kiai greit pradeda nykti... (Dr. 
Vytautas Doniela).

* Kas liečia Lietuvą, nė vienu 
momentu nebuvo formuluota jo
kia liberalinė programa, nieka
dos mes neturėjome jokios li
beralinės partijos, niekas net 
nėra plačiau nagrinėjęs liberali
nės minties teorijos ar bent li
beralo žmogaus psichologijos. 
Tiesa, 1909 - 1914 m. laikotar
pyje grupė žmonių, kurie buvo 
susispietę aplink Viltį, o paskum 
Vairą (po 1913 m.), kuriuos abu 
redagavo A. Smetona, dažnai bu
vo vadinama tautininkų liberalų 
vardu. Tačiau iš esmės jie buvo 
liberalai tik katalikiškosios sro
vės atžvilgiu (liberalai katalikai 
arba katalikiški liberalai). Kai
rieji internacionalistai juos ban
dė visiškai sulieti su katalikiška 
srove arba laikė nacionalistais. 
(Vincas Trumpa).

* Kad lietuvių tauta atgavo 
savo tautinę sąmonę ir vėliau 
pasiekė net Lietuvos nepriklau
somos valstybės atstatymo, ma
no nuomone, yra liberalinių idėjų 
lietuvių tarpe paplitimo vaisius. 
Liberalinė mintis,vistiek ar ji 
sklido iš Basanavičiaus, Kudir
kos, Maironio, Smetonos, Šliupo, 
ar Vaižganto plunksnos (mano 
nuomone, nė vienas iš jų nebuvo 
visiška to žodžio prasme libe
ralizmo atstovas, bet visi jie, 
kaip ir daugelis kitų jų bendra
darbių bei sekėjų, buvo ar te
bėra mažiau ar daugiau libera
linės minties paveikti) - paža
dino ir sustiprino lietuvių tautos 
laisvės idėją, sustiprino lietuviš
ką nacionalizmą, kuris ir buvo 
variklis kovoti dėl laisvės, sa
varankiškai mąstyti bei veikti. 
(Vincas Rastenis).

* Jeigu Lietuvoje tautininkų 
režimą kvalifikuojame, palyginti, 
kaip švelnią diktatūrą, tai tik 
todėl, kad Smetona, vykdydamas 
ją politiniame sektoriuje, daug 
laisvės paliko ūkio srityje. (Jur
gis Jaks - Tyris).

Invazija...
(Atkelta iš 5 psl.) 

mas, tą tiltą "iškelti į orą", 
vokiečiams dar nespėjus atsigau
ti iš netikėtumo. Sprogdinimo 
reikmenis jie turėjo nusivežti 
sklandytuvais atgabentu "džypu". 
Tačiau tas planas nepavyko.

Dalinys nusileido punktualiai, 
bet Roseveare, pasiekęs žemę, 
negalėjo atpažinti gamtovaizdžio. 
Jis stovėjo nežinomame lauke, ir 
jam atrodė,tarytum lėktuvai ats
kristų iš visų pusių ir tuo pat 
metu išsodintų visų divizijos jun
ginių parašiutininkus. Keletas 
skandytuvų nusileido netoli jo, 
bet jie neturėjo jam skirtų "džy- 
pų". Už kilometro jis išgirdo 
Šūvius ir teisingai nusprendė, 
kad vėliau iššokę jo vyrai jau 
įsivėlė į kautynes su vokiečiais.

(Kitam numery: Visu greičiu 
per vokiečių ugnį)

♦ Lietuvių tauta ... savo lais
vės kreivės zenito... dar nebus 
spėjusi išgyventi paprasčiausiai 
dėl to, kad ji nei sociologiškai 
nei psichologiškai nebuvo jai pa
siruošusi. Tik dėl šio istorinio 
atsilikimo ir reikia dar lietuvių 
tarpe ginti visų vakariečių se
niai priimtus ... liberalinius 
principus, ir ligi šiol nepajėgta 
eiti toliau. Didžioji atsakomybė 
savo laisvę pozityviai pasinaudo
ti yra dar prieš mūsų akis. (Vy
tautas Kavolis).

♦ Naivų tikėjimą laikyti nesu
derinamu su liberalizmu ("gilus 
tikėjimas į savo metafiziniųdog- 
mų neklaidingumą ir visuotinu
mą suteikia krikščioniškajai pa
saulėžiūrai totalistinį atspalvį" - 
senajam liberalizmui būdingas 
tikėjimo baimės prasiveržimas 
H. Blazo lūpomis Varpo 1953 m. 
1 nr. (Dr. Juozas Girnius).

* Liberalizmo principų giles
nis suvokimas, jų permintijimas 
ir jų konkretaus pasireiškimo 
formų mūsų tautinėje plotmėje 
ieškojimas mano kartos žmo
nėms ir specialiai grupėje , ku
rioje dalyvavau, prasidėjo pir
mosios bolševikinės okupacijos 
metu. Patriotinės pareigos prieš 
okupantus atlikimas neišvengia
mai vertė apsispręsti iki pas
kutinės konsekvencijos ir pasaulį 
mėšlungyje paskandinusių ideo
logijų atžvilgiu. Nors tas ap
sisprendimas ano metų mūsų jau
nuomenėje buvo įvykęs dar ir 
prieš okupacijos pradžią, tačiau 
tik prasidėjusios mūsų tautos 
kančios paskatino žmogaus dva
sios ir mintijimo apraiškose in
tensyviai ieškoti to, kas pagrįstų, 
pateisintų ir įprasmintų savąją 
kovą dėl Lietuvos laisvės. (Ka
rolis Drunga).

« *

Čia išspausdintos kelios pa
laidos ištraukos iš tik pasiro
džiusios knygos Lietuviškasis 
Liberalizmas. Šią 214 psl. knygą 
galima gauti, prisiuntus 3 dol.: 
Raimundas Mieželis, 2618 West 
71st Street, Chicago 29, III.

* Šių mokslo metų pabaigoj 
eilė samariečių gavo diplomus 
ir tapo Santaros filisteriais.Svei
kiname naujuosius diplomantus 
ir linkime našaus darbo Santaros 
ir lietuviškojo gyvenimo baruose.

Remigijus Algimantas Gaška 
baigė Pennsylvanijos valstybinį 
universitetą ir gavo chemijos 
inžinerijos daktaro laipsnį. Jo 
dizertacijos tema "Control of 
Vapor and Liąuid Phase Flow 
in Packed and Plate Fractiona- 
tion Towers". Studijų metu netik 
dėstė universitete, bet buvo ak
tyvus sportininkas, žaidžiąs 
krepšinį Akademiniame Sporto 
Klube Lituariica, FASKo iždinin
kas 1954-56; Studentų Sąjungos 
veikėjas (Chicagos skyriaus 
vicepirmininkas 1952-53); san- 
tarietis (Revizijos Komisijos na
rys 1955-56); skautas, Bendruo
menės narys ir taip pat priklau
sė eilei amerikiečių organiza
cijų: American Society of Chem- 
ical Engineers, Tau Beta Pi, 
Phi Lambda Upsilon.

KUR GERIAUSIAI PAILSĖTI 
PER ATOSTOGAS?

Garsiame CAPE COD OSTERVILLE Mass kurorte 
prie atviro Atlanto Long Beach pliažo pušų pavėsy, 

gražioje lietuviškoje vasarvietės viloje 
„AUDRON Ė”

87 East Bay Rd Osterville Cape Cod Mass.
Tel. GA 8-2748

• Ištaiginga vila, erdvūs kambariai
• Gražus privatus 2 akrų pušynas-parkas
• Šiltos Golfstromo srovės atviros jūros pliažas vos 5 

min. pėsčiom.
• Rami aplinkuma, daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Geras lietuviškas maistas ir malonus patarnavimas. 

Lietuviai savininkai visus maloniai kviečia atvykti.
Kreiptis: Dr. Jansonas c-o vilią „Audronė“ 

87 East Bay Rd. Osterville, Cape Cod Mass 
Tel. GA 8-2748

Gimnazijos kūrimosi istorijo
je ir dabartiniame jos tvarkyme 
yra nemaža nedateklių bei spra
gų, bet apie tai prieš Tarybos 
rinkimus nėra prasmės kalbėti. 
Kaip tas bebūtų, gimnazija yra 
išleidusi keletą dešimčių abitu
rientų ir, jei nevisi, deja, pra
dėjo aukštąjį moksą, tai vistiek 
Vasario 16-tosios gimnazija vai
dina ir toliau vaidins Vokietijoje 
didelį kultūrinį vaidmenį. Nieks 
šios tiesos neginčija, lygiai kaip 
kiekvienam bus aišku, kad sim
boliškai tariant, lietuviškas 3.5 
- 4.5 tūkstančių gyventojų vals
čius, išsisklaidęs po visą Vokie
tijos teritoriją, pats nėra pajė
gus gimnaziją išlaikyti. Be lais
vojo pasaulio lietuvių paramos 
gimnazija egzistuoti negali. To
dėl su didžia pagarba tenka minė
ti tūkstančius tautiečių - gimna
zijos rėmėjų būrelių narių - ku
rie pastoviai aukoja gimnazijai 
ir ją jau veik dešimtį metų iš
laiko. Niekad vienok gimnazija 
nebuvo tokioje padėty, kad visos 
jos skolos būtų buvusios apmo
kėtos ir vienas kitas tūkstantis 
markių būtų dar likęs atsargo
je. Didžiausioji, berods, skolų 
našta (apie 46,000 markių) buvo 
susidariusi 1956metais, Pr. Zun- 
dei Kr. Valdybą apleidžiant. Ne
lengvas buvo jo palikimas, bet 
reikalai, jam išėjus, pasitaisė 
ir jau sekančiais metais gimna
zijos skolos sumažėjo iki 16,000 
markių. Kaip gi atrodo gimna
zijos įsiskolijimas dabar?

Jau iš seniau daug pretenzijų 
į gimnazijos tvarkymą reiškė 
ir tebereiškia krik, demokratai 
ir katalikų dvasiškija. Jie nesi
tenkina gimnazijos tvarkymu,bet 
siekia visiškai ją užvaldyti. Cha
rakteringa tačiau ir nuostabu, 
kad tarp reikalavimų gimnaziją 
valdyti ir įsipareigojimų gimna
ziją išlaikyti jokio proporcinio 
ryšio nebuvo. Kiek jų pretenzi-

Rimas Kalvaitis gavo bakalau
ro laipsnį iŠ Drexel Institute of 
Technology Philadelphijoje pre
kybinės administracijos srityje. 
Studijų metu aktyviai dirbo Stu
dentų Sąjungoje, buvo išrinktas 
Philadelphijos skyriaus pirmi
ninku. Santaroje pasižymėjo 
veiklumus ir vadovavo Philadel
phijos Santaros skyriui.

Liūtas Mockūnas baigė Drexel 
Institute of Technology Philadel
phijoje ir gavo inžinerijos baka
lauro laipsnį. Studijų metu daug 
veikė Santaroje, eidamas valdy
bos nario pareigas, aktyviai buvo 
įsijungęs Studentų Sąjungos dar
ban, būdamas visos eilės komi
sijų nariu, bendradarbiavo lie
tuviškoje spaudoje.

Česlovas Melsbakas gavo lie- 
teratūros ir filosofijos bakalauro 
laipsnį iš John Carroll universi
teto Clevelande. Studijų metu pir
mininkavo Santaros ir Studentų 
Sąjungos Clevelando skyriams, 
aktyviai veikė skautuose.

Irena Kleinaityte baigė Dan- 
bury College, Waterbury ir gavo 
bakalauro laipsnį muzikoje. Ru
denį numato dėstyti muziką - dai
navimą Dobbs Ferry. prie New 
Yorko. Studijų metu buvo veikli 
santarietė, valdybos narė ir vie
na iš Waterburio Santaros sky
riaus steigėjų. 

jos valdyti bei tvarkyti buvo di
delės, tiek jų duoklė gimnazijai 
išlaikyti niekad nebuvo žymi.Bu
vo manyta, kad, Dr. Griniųgimn. 
direktorium paskyrus, padėtis 
pasikeis, ir krik. dem. bei ka
talikų dvasiškija sudarys geres
nes sąlygas gimnazijai tarpti. 
Deja, šie lūkesčiai nepasitvir
tino.

Taip, Tėvas Bernatonis, vie
šėdamas JAV, surinko ir atvežė 
gimnazijai tūkstantį dolerių, bet 
ir nuo tos aukos padėtis nepa
gerėjo. 1959 m. birželio 1 d. 
gimnazijos balansas rodo 28,000 
neatidėliotinai mokėtinų skolų, 
tame skaičiuje 7,737 markių ne
išmokėtų atlyginimų. T rumpai 
tariant, katastrofiška padėtis!

Krik. dem. savo priešrinkimi
niame atsišaukime dabar žada: 
daugiau susirūpinti gimnazija, 
suaktyvinti jai aukų telkimą ne 
tik lietuvių, bet ir kitataučių 
tarpe. Pažadą sveikiname, bet 
iŠ krik. dem. ir katalikų dva
siškuos daugiau norėtume susi
laukti.

Koks didelis būtų lietuvių ka
talikų Vokietijoje džiaugsmas ir 
koks būtų moralinis bei mate
rialinis laimikis, jei JAV lie
tuviškoji dvasiškija pravestų lie
tuviškose parapijose vieną kitą 
rinkliavą gimnazijos naudai!

Pagal pačių komunistų duomenis labiausiai 
susinama Lietuva ir Latvija

Tik atsilikimu veįamasi "broliškas respublikas”
Naujasis 1959 - 1965 m. sep

tynmetis skiriasi nuo senųjų 
penkmečių dar ir tuo, kad čia 
pirmą kartą paskelbti realūs ga
mybiniai skaičiai. Tai liečia ir 
vadinamas investacijas, kapita
linius indėlius, kurie būtini rei- 
kalingiausiems remontams ir 
naujoms statyboms. Tai liečia 
ir pramonės gamybos vertę, kuri 
oficialiais duomenimis 1958 m. 
buvo:

Lietuva 10,000 mil. rublių 
Latvija 13,560 ”
Estija 7,985 "

Pabaltijys 31,545 " "

Šešių milijonų gyventojams per 
1958 m. pramonė pagamino virš 
5,000 rublių vertės vienam as
meniui. (Čia dar nesvarstysim 
klausimo, kiek tų produktų nu
sipirko darbo žmonės!) Jeigu pa
imsim, kiek atskirose Pabaltijo 

respublikose tenka pramonės pro
dukcijos vienam gyventojui, tai 
gausime: Estijoje beveik 8,000 
rbl., Latvijoje 6,780 rbl., o Lie
tuvoje tiktai 3,700 rbl!

Kokiems velniams stengiamasi 
tą faktą nuslėpti nuo Lietuvos 
darbo žmonių? Mes manytume, 
kad Lietuvos darbo žmonės sus
kaičiuoti moka neblogiau užmuš! 
Žinome, kad jie dirba nelengviau 
už Estijos bei Latvijos darbo 
žmones, bet kaip jie gali page
rinti savo krašto padėtį, jeigu 
jiems pagaili daugiau gamybos 
priemonių? Ir kiek jų neduodama 
irgi nesunku apskaičiuoti šiapus 
ir anapus Lietuvos ribų.

Iki 1965 m. žadama Lietuvos 
ir Estijos pramonės gamybą iš
plėsti apie 80%, Latvijos apie 
60-65%. Tie planai bus aiškiai 
viršijami, nes vien per pasku
tinius penkerius metus vidutiniš
kas visų komunistų valdomų ša
lių ūkis plėtėsi po 11% per me
tus. Taigi pasiekti 80% per sep
tynerius metus nesunku, nė prie 
senų (mažesnių) investicijų.

Chicagos Lituanicos jaunieji futbolininkai, laimėję runoj ynes 
Clevelande prieš New Yorko jaunius.

E. Šulaičio nuotrauka

Nusmukusi materialinė būklė 
nuo gimnazijos neatsilieka ir pa
ti Krašto Valdyba. Pirmininkas 
E. Simonaitis neseniai yra vie
šai pareiškęs, kad "Kr. Vald. 
finansai" neleidžia išlaidų jau 
net pašto ženklams.

Apdairiau, žymiai apdairiau ir 
taupiai bendruomenės lėšas 
tvarkant, nebūtų buvę pagrindo 
panašioje būklėje atsidurti ir tuo 
labiau netiko viešai tokią men
kystę skelbti.

Arčiau su Kr. Vald. veikla 
susipažinę asmens pasakoja, būk 
dabartinė E. Simonaičio vadovau
jama Kr. Valdyba savo admi
nistracinius sugebėjimus yra iš
reiškusi gana savotišku būdu. E. 
Simonaičiui pirmininkaujant, 
įsteigta "gimnazijos biudžeto 
vykdymo priežiūros komisija"!!! 
Pavadinimas įdomus ir gana il
gas, bet ar daug bus iš to ap- 
rūgusio biurokratizmo naudos?

Bendruomenės uždaviniai yra 
didžiai įvairūs. Būtų sunku juos 
čia išvardinti, bet pagrinde glūdi 
"Vokietijos Lietuvių Bendruome
nės", kaip organizacijos, išlai
kymo rūpestis. Visuomenės vys
tymosi grandinėje (asmuo-šeimai 
- organizuota bendruomenė) esa
me pasiekę trečią laiptuką. Skau
du būtų, jei dėl savo kaltės pra-

Per tuos septynerius metus 
Pabaltijys (skaitant po 11% prie
auglio) pagamins iš viso gėrybių 
už kokius 360 milijardų (bilijonų) 
rublių (Lietuva 120; Latvija 150; 
Estija 90 bilijonų). Tam prieau
gliui pasiekti skiriamos investi
cijos - kapitaliniai indėliai ben
dros 37 milijardų (bilijonų) su
mos. Vadinasi, investuojama apie 
10% pramonės produkcijos ver
tės.

Tie skaičiai vieni ne kažinką 
pasako - nors įdomūs žinoti. Jau 
minėtas dr. Pivoriūnas LIM ge
gužės 1 d. vedamajame sako, kad 
visoje Sovietų Rusijoje per sep
tynmetį "komunizmo bazei su
kurti" kapitalistinių indėlių iš 
viso numatyta "išskirti tris tri
lijonus" (vad. 3,000 bilijonų arba 
milijardų rbl.) Nesunku apskai
čiuoti, kad prie 200 mil. gyven
tojų Tarybų Sąjungoje kapitalinių 
indėlių vienam gyventojui tenka 
apie 15,000 rbl. Panagrinėkim 
kiek pagal tą kvotą turėtų tekti, 
Pabaltijui - ir kiek iš tikro 
tenka!

Lietuva turi 2.7 mlj. gyv., tat 
turi būti 40.5 bilj., o yra tik 
14 bilijonų.

Latvija turi 2.1 mlj. gyv., tat 
turi būti 31.5 bilj., o yra tik 
11 bilijonų.

Estija turi 1.2 mlj. gyv., tat 
turi būti 18.0 bilj., o yra tik 12 
bilijonų.

Visas Pabaltijys turi 6.0 milj. 
gyventojų, turi būti 90.0 bilj., o 
yra tik 37.0 bilijonai.

Štai kur tikras vaizdas: vidu
tiniškai pagal gyventojų skaičių, 
Pabaltijy investuojama tik 35 - 
40% , kas jau priklaustytų pagal 
vidutinį sovietinį lygį.

Tiesa, yra žinoma, kad 40% 
bendrų investicijų eina į Sovie
tinę Aziją (daugiausia Rusijos 
Federacijos sritys). Net ir tada 
Pabaltijys turėtų gauti ne 37 bi
lijonus, bet 54! Tat ir šiuo at
veju gauna 30% mažiau.

dėtume smukti žemyn. Šiuo at
veju privalome pasitikėti tik sa
vo pačių jėgomis ir vadovautis 
senos patarlės išmintim: "Padėk 
sau pats ir Dievas ten padės".
Išlaikydami savo organizaciją, 
tuo pat garantuojame ir lietuvy
bės išlaikymą.

Krašto Taryba ir Valdyba tu
rėtų skirti visas savo pajėgas 
gimnazijai ir vargo mokykloms 
išlaikyti bei kultūrinei veiklai 
gyvinti. Tačiau, jokiu būdu ne
privalėtų būti apleistos pastan
gos rūpintis tų bendruomenės 
narių būkle, kurie dėl ligos ar 
senatvės reikalingi socialinės 
paramos. Ko statutas reikalauja, 
tatai turi būti vykdoma; nuo už
jūrio šalpos neleistina atsisaki
nėti kitų organizacijų naudai. 
Nuolatinė teisinė savo bendruo
menės informacija ir globa taip 
pat priklauso prie socialinės pa
ramos.

Jungt. Tautų paskelbti "Pa
saulio pabėgėlių metai" atneš 
kai ką naujo. Pačioje Vokieti
joje ruošiamas naujas senatvės 
pensijų įstatymas. Kas nebus lai
ku painformuotas, kas nesuge
bės teikiamom lengvatom pasi
naudoti - tasai gali išeiti ir tuš
čiomis !

Tebūnie naujos Tarybos bei 
Valdybos pareiga atlikti visus 
tuos uždavinius geriau, nesis
kundžiant nusigyvenus, kad 
trūksta "finansų" pašto ženklams!

Stebėtojas

Pagal šiuos duomenis Lietuvai 
priklausytų 24.3 bilijonai - yra 
tik 14, arba 45% mažiau; Latvijai 
priklausytų vis dar 18.9 bilijonai 
- yra tik 11; arba 45% mažiau. 
Tik Estijoje investuojama 12-bi
lijonų vietoj priklausančių (pagal 
tą skaičiavimą) 10.8 bilj., arba 
12% daugiau.

Kodėl taip yra? Negi Estijos 
darbo žmonės daugiau "atsidavę 
komunizmui" už brolius latvius 
ir lietuvius? Estai tuo nesigiria. 
Jie tik nurodo, kad jų kraštas 
paverčiamas Leningrado provin
cija. Tiesa, jie turi šiek tiek 
šiferio skalūnų, šiokių tokių gam
tos turtų. Bet svarbiausia, Estija 
arčiau Rusijos, betarpiai teikia 
naudos Rusijos federacijos did
miesčiui Leningradui.

Tai apskaičiuoti nesunku ei
liniam Lietuvos darbo žmogui. 
Ir tegu niekų nemala agitpropo 
melo malūnas kad čia keliama 
neapykanta "didžiajai rusų tau
tai"! Čia tik nurodoma, kad Pa
baltijy vyksta diskriminacija vien 
dėlto, kad rusams tai naudinga. 
O taip daro "komunistai", kurie 
tvirtina, kad visiems pramonės 
žaliavoms neturtingiems kraš
tams komunizmas duosiąs naudą!

Dar svarbesnis yra kitas klau
simas! Ar numatytų investicijų 
užtenka tų kraštų ūkiui? Vaka
ruose kasmet investuojama nuo 
10 iki 15% bendrų tautinių pajamų. 
Tokia investicija pasiekiamas 
realus ūkio priaugimas 2 ar 3 
procentais ir prašoka natūralinį 
gyventojų prieauglį (1%).

(Nukelta Į 7 psl.)

DETROIT

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAGERBIMAS

Liepos 19 d. 11 vai. Šv. Antano 
bažnyčioje bus atlaikytos iškil
mingos pamaldos. Pamaldose 
giedos solistas P. Zaranka.

Pamaldose maloniai kviečia
mos dalyvauti visos Detroito ir 
apylinkių organizacijos ir pavie
niai asmenys.

Lietuvos didvyrių pagerbimui 
bus pasakytas ir atatinkamas pa
mokslas.

Visi detroitiečiai gausiai da
lyvauki pamaldose.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
u ž s ipr enu me r uo ti



1959 m. liepos 16 d. DIRVA 7

* Čiurlioniečiai liepos mėn. 
25 d., šeštadienį, savo namų 
sode rengia koncertą, - pobūvį. 
Ansamblio chorai duos neilgą 
koncertą, veiks bufetas ir šokiai. 
Ansamblio namų sodelis bus ati
tinkamai apšviestas ir gražiai 
paruoštas maloniam ir nuotai
kingam vakarui.

Pasitaikius blogam orui pobū
vis įvyks sekmadienį, liepos 26 
d. Šį Šv. Onos išvakarių pobūvį 
ansamblis rengia 19 darbo sezono 
pabaigtuvių ir vienerių metų sa
vuose namuose proga. įėjimas 
asmeniui $2.00, vaikams nemo
kamai. Bilietus iš anksto galima 
įsigyti Dirvoje. Pobūvio pradžia 
7:30 v.v.

* Dirvos bičiuliai J. ir M. 
Misčikai nesenai lankėsi Flo
ridoje. Keliaudami automobilium 
pro Smoky Mountains ir Silver 
Springs, žavėjosi gražia gamta 
ir turtingais kelionės įspūdžiais.

Miami, Floridoj buvo sustoję 
pas buvusius clevelandiškius No
reikas. Jie ten turi keliautojams 
vasarnamius ir tuo verčiasi jau 
13 metų. Būdami Floridoje sutiko 
taip pat buvusius clevelandiškius 
Virbalius, Dr. Tamošaitį, kuris 
visų clevelandiŠkių pasiilgęs, p. 
Zdanienę ir kitus.

* V. A. Vaitkus, "Spaudos Book 
Store" savininkas iš Waterbury, 
lankėsi Clevelande, apžiūrėjo 
Dirvą ir kitas lietuviškas įstai
gas.

Clevelando lietuvių dienoje mažiesiams labai daug 
įvairių pramogų suorganizavo V. Jokūbaitis (kairėje).

Dirvos nuotrauka

DIRVAI AUKOJO
Pratęsiant prenumeratą Dirvą 

aukomis parėmė:

Krygeris J., Cleveland $1.00 
Abraitis V.,Richmond Hill 2.00 
Velykis J., Cleveland 2.00 
Jurkevičienė E., Toronto 5.00 
Čepauskienė B., Toronto 2.00 
Kliorė B., Chicago 2.00
Saladžius J., Rochester 2.00 
Kasakaitis K., Chicago 1.00 
Milaševičius A., L.I. 2.00 
Kleiza A., Manchester 2.00 
Šimkus M., Chicago 2.00 
Kaunelis Ign., Detroit 1.00 
Pažemėnas K., Baltimore 1.00 
Iškauskas A., Toronto 2.00 
Spirikaitis A., Garfield Hts.2.00 
Drevinskienė A., Montreal 1.00 
Valadka M. Rev. .Scranton 2.00

Ačiū visiems už atsiųstas au
kas.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA l-2o75

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

7:o5 - 7:3o P. M.

PARENGIMAI
CLEVELANDE

* Liepos 19 d. Neurų ūkyje 
gegužinė - piknikas.

* Rugpiūčio 2 d. Clevelando 
visi trys Balfo skyriai rengia 
pikniką. Vieta bus paskelbta vė
liau.

* Rugsėjo 5 d. Lake Shore 
Country Club patalpose Ameri
kos Lietuvių Sandara 16 (Cle
velande) kuopos banketas. Pra
džia 8 vai. vakaro.

* Rugsėjo 12 d. Spaudos balius, 
.rengiamas Dirvos, prie staliukų 
didžiojoj Slovenian Auditorium 
salėje.

* Rugsėjo 19 d. D.L.K. Birutės 
Karių Šeimų Moterų D-ja ruošia 
8 d. rugsėjo minėjimą - vakarą.

* Spalio 31 d. Korp! Neo-Li
thuania metinė šventė ir balius 
La Vera Supper Klube.

AKRONE
* Liepos 26 d. Amerikos Lie

tuvių Piliečių Klubo gegužinė Ro
ma Park ant Rt. 18, į vakarus 
nuo Akrono.

* LB CV pirm. Stasį Barz- 
duką, išvykusį dėstyti lituanis
tinius dalykus į Fordhamo uni
versitetą New Yorke, pavaduoja 
vicepirm. dr. Alg.Nas vytis (10823 
Magnolia Dr., Cleveland 6,Ohio). 
CV pirmininkas į Clevelandą grįš 
rugp. vidury.

* SLA 14 kuopos piknikas, nu
matytas liepos 26 d., dėl susi
dėjusių aplinkybių neįvyks.

Išnomuojamas kambarys lietuvių 
Šeimoje. Galima su maistu arba 
ir be maisto. Naujosios parapi
jos rajone. Šaukti: IV 1 - 0648.

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas

Cleveland1
1254 Addison Road

Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto

8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Pa r d u oda m i amžini 

akumuliatoriai.
24 hours towing.

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

Tik atsilikimu vejamasi ...
(Atkelta iš 6 psl.)

Sovietai nėra paskelbę jokių 
davinių apie tautines pajamas. 
Yra tik spėjimai ir apskaičia
vimai visai Rusijai, kurie sako, 
kad investuojama net iki 40%.

ą bendras tautines pajamas, 
be pramonės gamybos. įeina že
mės ūkis, transportas, prekyba 
ir buitinių patarnavimų sekto
rius. Kiek tai liečia Lietuvą, 
žinome, jog 1955 m. pramonės 
"specifinis svoris" bendrame 

•liaudies ūkyje sudarė apie 63%. 
I, tą liaudies ūkį, be abejojimo, 
įėjo viskas be smulkaus privati
nio sektoriaus. I^jo ir kolchozų 
ir sovchozų gamyba. Panaikinus 
MTS, panaikinus valstybines 
duokles ir kitaip palengvinus ūki
ninkų būklę, neapsiriksime spėję, 
kad valstybinis - kooperatinis 
žemės ūkio sektorius bus gerokai 
išaugęs. Sakysime, kad 1958 m. 
pramonė tebus sudariusi tik pusę 
arba 50% bendrų tautinių LTSR 
pajamų. Ne kitaip likusiam Pa
baltijy. Mažai kas turbūt pasikeis 
tame santykyje ir per septinmetį.' 
Jo industrinė gamyba sieks 360 
bilijonų rublių- vadinasi, pridė
jus antratiek, bus 720 bilijonai 
rublių bendrų tautinių pajamų. 
Iš tų investuojama 37 bilijonai, 
tai yra tik 5 procentai su trupu
čiu!

Investuoti tik 5% tautinių paja
mų į ūkį, tai reiškia skirti vos 
tiek, kad užtektų būtiniems re
montams. Šiurpas ima pagalvo
jus, kad ligšiol buvo investuota 
2.5 karto mažiau. Suprasime,

kad dar taip nesenai Lietuvoje 
kasmet priaugdavo griuvėsių, 
kasmet "vytasi" broliškas tautas 
atsilikimu...

Galima tik viena išvada: Lie
tuvos ir mūsų kaimynų ūkis sis- 
tematingai stabdomas, dirbtinai 
mažinami jo vystymo tempai. 
Kodėl? Čia galima tik spėti, nes 
pagal komunizmo tikėjimą taip 
neturėtų būti...

Atsakymas mums visai aiškus; 
jis aiškus ir broliams krašte: 
rusų akyse Pabaltijys ir taip jau 
per toli pažengęs. Reikia jo ūkį 
pristabdyti, kad kiti "pasivytų"; 
reikia kas Pabaltijys tik dirbtų, 
bet ne statytųsi; reikia didinti 
iš jo gaunama nauda, bet nereikia 
investuoti.

Štai kodėl visos kitos gyveni
mo sritys apleidžiamos, išsky
rus pramonę. Jon privaryta ke
turis ir daugiau kartų darbininkų, 
esamos mašinos išnaudojamos 
iki maksimumo, bet naujų te- 
statoma tiek, kiek reikia didinti 
eksploatacijos keliu išspaudžia
mą naudą. Todėl iš investicijų 
didžiausia dalis eina pramonėn. 
Joje pirmoje eilėje auginami tie 
sektoriai, kurie duoda naudos 
centrui, ne krašto ūkiui.

Mes, tremtiniai, kaip ir krašto 
broliai, gerai visa tai žinojom 
ir anksčiau. Skirtumas tik tas, 
kad šiandien tiksliai galime sa
kyti, kiek skriaudžia mūsų kraš
tą okupantai su raudonomis kau
kėmis. Tai nesunku apskaičiuoti 
paties agitpropo daviniais...!

V.B.
(Bus daugiau)

SAVININKAS PARDUODA
NAMĄ EUCLIDE

2 mieg., valgom., salionas su 
židiniu. Plytelių vonia ir dušas. 
Pilnas rūsys. Prijungtas gara
žas 1 1/2 mašinai. 1 akro sklypas 
gražiai apsodintas. Plieno stor
ins ir screens. Galima tuoj 
užimti.

Šaukti EV 1 - 2067

Savininkas parduoda 6 kamb. na
mą prie naujos parapijos. Kaina 
18,500 dol. Teirautis: KE 1-2063.

(55)

2 šeimų 6-5 ant E. 79th St. tarp 
Korman ir Donald. Prašo $16,800. 
Savininkas turi parduoti. Šaukti: 
HE 1 - 6517.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1-5166

on AUTO 
INSURANCE

Telefono pašauki m a s 
Jums gali sutaupyti .daug 
dolerių apsidraud ž i a n t 
Amerikos vienoj didelėj 
draudimo įstagoj. Pašau
kus jokio įsipareigojimo.

PAULINA
MOZŪRA ITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė.

Cleveland 5, Ohio

ATIONWIDE
MUTUAL INSURANCE COMPANY 

HOME OFFICE • COIUMBUS. OHIO

SK 1-2183

NEURU PENKIŲ BROLIŲ 
IR PENKIŲ SESERŲ

GEGUŽINĖ - PIKNIKAS
Įvyksta liepos 19 d. , sekmadienį.

Pradžia 1 vai.

Clevelandiečiams gerai žinomas Tadas 
Neura, iš Brunswick, Ohio, kviečia vi
sus atvykti. Bus geras orkestras, vai
šės ir dovanos.

Neuros piknikų vieta pertvarkyta ir 
padidinta. Visi smagiai praleisit laiką.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DIDŽIAUSIA, PATIKIMIAUSIA, SU 25 METŲ 
PRAKTIKA, APMUITINTŲ SIUNTINIŲ Į LIETU
VA, LATVIJĄ, ESTIJĄ IR VISUS RUSIJOS KRAš 

TUS, PERSIUNTIMO ĮSTAIGA.
SU I N T U R I S T O LEIDIMU

GLOBĖ PARCEL SERVICE Ine.
Siuntiniai pilnai apdrausti, gavėjas nieko neturi primokėti.

Siuntėjai įsitikino, kad per GLOBĖ PARCEL SERVICE 
INC. siunčiami siuntiniai, greičiausiai, tvarkingiausiai pa
siekia adresatą. Prašykite, prisiusime katalogus su pilna 
informacija, drabužių bei ąvąlynės dydžių Nr., iš rusiškų į 
amerikietiškus. Ir kainoraščius, kiek už kuri daiktą reikia 
mokėti muito.

Siuntėjų patogumui įstaigoje turime gerų vilnonių ir 
rajoninių medžiagų, odų, batukų, vilnonių skarų, skarelių, 
skustuvų, plaukams kirpti mašinėlių, stiklui deimanto rėž
tukų, lovatiesių ir t.t. Garantuojame, kad niekur kitur, už 
tokias žemas kainas, šių prekių negalėsite nupirkti. Šios 
prekės parduodamos tik siuntėjams.

šios įstaigos tarnautojai lietuviai.
Darbo valandos: Kasdien nuo 9:30 - 6. 

Trečiadieniais 9:30 - 8. šeštadieniai 9 - 3. 
ADRESAS:

GLOBĖ PARCEL SERVICE INC.
1313 Addison Rd.

Corner Superior Avė. & E. 71 St.
Tel. UTah 1-0806 & UTah 1-0807

SIUNTINIAI SIUNČIAMI TIESIOG IŠ CLEVELANDO.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūšy 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.

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovasų 
pasirinkimas.

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

GERESNĖS statybos kontraktoriai
įstato MONCRIEF

ORO VENTILIACIJĄ
SALDO vasarą • ŠILDO žiema<9

E H E N R Y F U R N A C 1E CO. MEDINA, O ’

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street 

Telef. IV 1-6561. Namy telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes 

tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs 
pa geidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: I’ENINSULA 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.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ. <
SAVINGS 

EARN

1 ACCOUNTS
! insured to 

*10,000► .

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODELING LOANS

CORNER 68™ — SU PER IOR AVENUE
t_____________________

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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DIRVA
Kas ir kur?

* Dirvos bendradarbis A. 
Krausas, iš Australijos, liepos 
15 d. išskrido į Filipinus daly
vauti X Tarptautinėj Džiambo- 
rėj. Jai pasibaigus, drauge su 
Dr. V. Čepu, taip pat Dirvos 
bendradarbiu iš JAV., skris į 
Tarptautinę Skautų Vadovų Kon
ferenciją New Delhi, Indijoje. 
Iš ilgos ir įdomios kelionės Dir
voje bus spausdinami įspūdžiai 
ir vaizdai.

* Lietuvą ir Lietuvių Skautų 
Sąjungą Tarptautinėj Skautų Dž- 
iamborėj atstovauja Australijos 
rajono skautai: Aušros tuntinin- 
kas A. Dulaitis (Sydney) ir N. 
Ramanauskas iš Džiugo tunto 
(Melbourne). Prie jų prisijungę 
A. Krausas iš Australijos ir Dr. 
V. Čepas iš JAV.

Petras Petrutis, į Pietų Ame
riką iŠvykusios krepšinio rink
tinės antrasis vadovas. Jis buvo 
pirmasis to išvykos sumanytojas.

* Lietuvių literatūros istori
kui Dr. Vincui Maciūnui suėjo 
50 metų amžiaus. Šiuo metu jis 
dirba Philadelphios universiteto 
bibliotekoj ir yra vienas iš Lie
tuvių Enciklopedijos redaktorių.

* Dienraščiui "Draugui" lie
pos 12 d. suėjo 50 m. Pradžioje 
"Draugas" buvo leidžiamas sa
vaitraščiu, bet po ketvertų metų 
buvo pradėtas leisti dienraščiu. 
Sukaktuvinės iškilmės įvyks lap
kričio mėn.

* į New Yorko Prekybos Rū
mus naujais nariais priimti: K. 
Algenis, J. Andriušis, Dr. J. 
Giedrikienė, arch. S. Giedrikis, 
J. Gruodis, inž. K. Jasaitis, Dr. 
V. Slavinskas, Dr. J. SnieČkienė, 
Dr. A. SnieČka ir K. Vaitaitis.

* Povilas Lukošiūnas, Dirvos 
talkininkas iŠ Australijos, at
siuntė geriausius sveikinimus ir 
pažadą, kad pasirūpinsiąs naujais 
Dirvos skaitytojais.

♦ Inž. Brutenis Veitas, savi
ninkas "Meškos" vilos, esan
čios Monument Beach, Cape Cod, 
vasarojimo vilą praplėtė dar 4 
gražiais kambariais, įrengtais 
atskirame pastate.

"Meškos" vila yra nepaprastai 
gražioje gamtoje.

Krepšinio rinktinės treneris 
ir vadovas Vyt. Grybauskas, ant 
kurio pečių gula nemaža atsako
mybė, kad mūsų krepšininkai 
Pietų Amerikoje gerai pasi
rodytų.

Krepšininkai laimėjo Piety 
Amerikoje pirmas rungtynes

Ę Pietų Amerikos kraštus iš
lydėtieji mūsų krepšininkai iki 
šiol dar nesuskubo duoti plates
nio pranešimo, kaip jiems ten 
einasi. Vienok pirmosios rungty
nės, įvykusios Kolumbijoj, Me-

DETROIT
BENDRUOMENE REMIA

Nors JAV LB Detroito apy
linkės valdyba smarkiai ragino 
Detroito ir apylinkės lietuvių stu
dentus studijuoti Fordhamo Li
tuanistiniame Institute, tačiau tik 
vienas stud. A. Iljasevičius už
siregistravo.

Valdyba džiaugiasi jo pasi
ryžimu vasaros atostogas pra
leisti, gilinant lietuviškas žinias 
ir, turėdama dėmesyje, kad dr. 
Vydūno fondas jam šiam reika
lui paskyrė 170 dol. stipendiją, 
nutarė prisidėti savo 50 dol. pa
rama, tikėdamasi, kad sekančiais 
metais daugiau Detroito lietuvių 
studentų važiuos į tuos kursus.

Taip pat valdyba svarstė gautą 
iš Kun. A. Miluko monografijai 
išleisti komiteto atsišaukimą ir 
nutarė šiam reikalui paskirti 10 
dol. auką.

Mūsų sportininkams, išvyku- 
siems į Pietų Ameriką, paremti 
Detroite buvo sudarytas komi
tetas, kuriam pirmininkavo JAV 
LB Detroito apyl. valdybos narys 
A. Paškus, o vicepirm. buvo 
sporto klubo "Kovas" pirm. Pra
nas Misiūnas. Komitetas surinko 
ir jau pasiuntė sportininkams 
166 dol. JAV LB Detroito apylin
kės valdyba savo aukų lape su
rinko 55 dol.

V. Kutkus

KVIEČIA Ę GEGUŽINĘ
Liepos 25 d., Šeštadienį, Da

riaus - Girėno klubas ruošia 
pikniką - gegužinę, kuri įvyks 
Beech Nut Grove parke. Pradžia 
1 vai. p.p. Puikūs užkandžiai, 
šalti gėrimai, šokiai, laimėji
mai.

* Dirvos bičiulis M. Baliuta- 
vičius, iŠ Venezuelos, vėl at
siuntė naujų Dirvos prenumera
torių. Ačiū už talką.

Pranešimas
Osterville Manor Ine. (West 

Bay Road, Osterville - Cape 
Cod, Mass., telefonas GArden 
8-6991) vasarvietė nuo š. m. 
liepos mėn. 13 d. nustatė naujas 
vasarojimo sąlygas:

Naujai atremontuotas kamba
rys su dviems lovoms, šiltu bei 
šaltu vandeniu ir pilnu išlaikymu 
(aptarnavimu ir maistu; valgis 
duodamas 3 kartus per dieną) 
vienam asmeniui savaitei tik 
$50.00. Vaikams, iki .13 metų 
amžiaus, gyvenant kartu tame 
pat kambaryje su pilnu maistu 
tik $30.00 savaitei.

Kambarys su dviems lovoms 
ir atskira vonia su pilnu išlai
kymu (maistas ir aptarnavimas) 
savaitei vienam asmeniui $60.00.

Osterville vasarvietė turi at
skiras, uždaras (tik vasarviečių 
svečiams) maudykles. Greta yra 
viena geriausių Naujosios Angli
jos golfo aikščių, kuria mūsų 
svečiai taip pat turi teisę nau
dotis.

Šiai vasarvietei vadovauja J. 
Kapočius ir J. Vasiliauskas, ku
rie šiais metais ją perėmė Į 
savo rankas.

Mes esame pilnai įsitikinę, 
kad Jūs kiekvienas būsite pa
tenkinti praleidę pas mus savo 
atostogas.

Laukiame Jūsų laišku ar te
lefonu (Garden) užsakant pas mus 
kambarius, kad atvykus Jums 
mes turėtumėt skirtą laisvą kam
barį.

Gilią pagarbą reikšdami lie
kame J. Kapočius

J. Vasilauskas 

deline, buvo sėkmingos. Jas, 
žaisdami prieš Medelino univer
sitetų meisterį laimėjo santykiu 
70:39.

Antrosios rungtynės įvyko Ko
lumbijos sostinėj Bogotoje, bet 
apie jas žinių dar neturime. Ti
kėsime, kad toliau tos žinios 
ateis tvarkingai, nes išvykoj į 
Pietų Amerikos kraštus Dirvą 
atstovauja vienas iŠ tos išvykos 
sumanytojų - Petras Petrutis. 
Tiesa, jis iš Chicagos į Pietų 
Amerikos kraštus išskrido tik 
praėjusį šeštadienį, bet jau į 
Bogotos rungtynes turėjo suspėti.

Kur atostogauti?
Naujai atremontuota lie

tuvių vasarvietė Lake Hotel 
— 7 Avė ir Park Avė., As- 
burv Park, New Jersey, 
kviečia atvykti atostogų 
prie Atlanto.

Vasarvietė gražiausi oje 
pajūrio vietoje, pusantro 
bloko nuo jūros ir Monte 
Carlo Pool. Svečių patogu
mui veikia lietuviška val- 
gykla-restoranas.

Mūsų baras Anchor Room 
žinomas savo puikia atmos
fera. šokiams groja džaso 
orkestras. Maudytis vande
nyne bilietai vasarvietės 
svečiams duodami nemoka
mai.

Dėl smulkesnių informa
cijų kreiptis: Lake Hotel — 
7 Avė. ir Park Avė., Asbu- 
ry Park, New Jersey. Telef: 
PRospect 4-7788, PR 6-9671, 
PR 6-9619. (56)

Akcijų birža...
(Atkelta iš 1 psl.)

3. Akcijų kainų kilimas pri
traukia daugiau pirkėjų. Petro 
Jonaičio ir Irenos Petraitienės 
sėkmingas investavimas pasiekia 
jų draugus, kurie irgi nori dolerį 
ar daugiau pelno turėti investuo
dami į akcijas. Ir jie akcijas 
perka. Prileiskim, kad jų in
vestavimas buvo irgi sėkmingas. 
Jie savo laimėjimus pasigyrė 
pažįstamiems, kurie taip pat su
sigundė akcijomis. Vadinasi, ky
lančios akcijų kainos patraukia 
naujus pirkėjus, kurie stumia 
kainas į viršų, nes paklausa di
dėja.

4. Infliacija liesina dolerį, ma
žindama jo perkamąją galią. 
Daugelis investuotojų akcijose 
ieško dolerio vertės išlaikymo 
- apsaugojimo. Juk įdėtas kapi
talas į pažangios ir augančios 
bendrovės akcijas yra saugus 
nuo infliacijos, bet 6-8 metų 
bėgyje padvigubėja. Jei po $50.00 
kas mėnesį per paskutinius 5 
metus būtų investuota į General 
Electric bendrovės akcijas, tai 
įdėti $3,000.00 šiandien būtų atne
šę $4,500.00, Jei tas pats investa
vimas butų buvęs į Eastman Ko- 
dak bendrovės akcijas, jo vertė 
būtų $5,600.00. (Abiejuose atve-

Dirvos nuotrauka

Pikniko programai vadovavęs inž. V. Mažeika pristato gausiai publikai gražiausias Pittsburgho 
lietuvaites, iŠ kurių turėjo būti išrinkta Miss Lithuania of Pittsburgh. ,& Dirvos nuotrauka

New Yorkas baigia prisisotinti rusiška egzotika
Tokio apgulimo, kokį teatro ka

sos turėjo atlaikyti, kai S. Hu- 
rokas atgabeno Moisiejevo šokių 
ansamblį, paskui "Beriozką" ir 
dar Didžiojo Maskvos teatro ba
letą, dabar prie "Sovietų Festi
valio" nebėra. Bilietų į Madison 
Sųuare Garden gali gauti, kada 
nori, be jokio stovėjimo eilėse. 
Trys pirmieji festivalio spek
takliai buvo tik dviejų trečdalių 
teišparduoti. Žinoma, MSG turi 
20,000 vietų. Tai vistiek spek
takliuose buvo po maždaug 13-14 
tūkstančių žmonių. Pirmaisias 
atvejais ne tik mažesnėse salė
se, bet ir tame pačiame MSG 
bilietai buvo išparduoti iš anks
to. Vadinasi, New Yorkas jau 
pradeda prisisotinti tąja rusiška 
egzotika.

Vis dar gali išgirsti stebintis, 
esą "niekad gyvenime tokio daly
ko neteko matyti!". Žinoma visai 
galimas dalykas, kad taip ste
bisi dažniausia kaip tik tie, kurie 
iŠ viso bene pirmą kartą savo 
gyvenime susigundė nueiti pama
tyti baleto ar išgirsti choro...

Dabartinis festivalis, po anks
tyvesniųjų vienas po kito sekusių 
sovietinių ansamblių pasirody-

"Baltaragio Malūnas” plokštelėje
Liepos 4 d. Montrealio Lietu

vių Dramos Teatras įrašė L.P. 
plokŠtelėn Kazio Borutos dra
matinę legendą "Baltaragio Ma
lūnas".

juose mokami dividendai yra in
vestuoti.)

Bendrovių, kurios žada gerą 
investavimą, pasirinkimas yra 
sunkus, tačiau išprendžiamas.K. 
Funstono, New Yorko akcijų bir
žos prezidento žodžiais tariant, 
jei praeitis yra rodyklė ateičiai, 
"sound common stoeks arelikely 
to keep pretyvell in step with 
living costs and the purchasing 
power of the dollar". (Patvarios 
common stoeks tikriausiai laiky
sis kartu su gyvenimo kaina ir 
su dolerio pirkimo pajėgumu).

J. Kazlauskas 

mų, jau nebestebina. Nors da
bartinėj programoj kiek daugiau 
įvairumo, negu sakysim, Moisie
jevo programoj (žymi dalis pro
gramos ir dabar atliekama "moi- 
siejeviŠkių"), bet bendras įspūdis 
tas pats. Nors yra ir choras,yra 
kiek klasikinio baleto (kuris net 
nesiharmonizuoja su kita progra
ma), vistiek vyrauja rusiški pa- 
siutŠokiai, kuriuose bravūra ir 
akrobatika yra svarbiausi ele
mentai. Tas pats patiekalas, tik 
įvairiais "padažais" įvairini- 
mas. Ne tik ukrainiečių ar gudų, 
gruzinų ar uzbekų (neskaitant 
uzbekės solistės šokėjos, kuri 
maždaug kiniškai Šoka), bet net 
ir Čigonų šokis nuo rusiškais 
vadinamųjų skiriasi tik drabu
žiais. Pustrečios valandos, su 
nedidelėmis atvangomis, vyksta 
vis padūkęs masinis šėlimas, ligi 
noroms nenoroms pagalvoji, ar 
tai ne laukinis linksminimasis? 
Daug spalvų, daug puikios šokio 
technikos, bet daugiausia šėli
mo. Šėlimas stiprus, jo daug, 
iki galvos skausmo...

Nors kaikas ir skelbė, kad at
vyksta ir lietuvių šokėjų kelios 
poros, jų šioje programoje nėra. 
Gal bus antroje programoj? Da-

Visas veikalas trunka pusant
ros valandos: dvi 12 inčų plokš
telės (4 pusės). Tinka visiems 
fonografams, turintiems 33 1/3 
greitį. ĘraŠyta Montrealyje, 
R.C.A. Victor studijoje. Plokšte
lė bus išleista puošniame voke - 
100 pirmųjų egzempliorių var
diniai ir numeruoti.

Tai pirmas ištiso dramos vei
kalo įrašymas ne tik išeivijoje, 
bet ir visoje lietuviško teatro 
istorijoje. "Baltaragio Malūnas" 
buvo pastatytas 1957 metais ir 
su pasisekimu vaidintas beveik 
visose didesnėse Š. Amerikos 
lietuvių kolonijose. Spektaklio iš
vykas aplankė apie 4000 žiūrovų. 
Tačiau "B. M." plokštelė galės 
pasiekti lietuvius ir pačiuose to
limiausiuose pasaulio kraštuose.

Visas komplektas kaštuoja $10. 
Užsisakant rašyti: Stp. Kęsgailą, 
1577 Rue de Seve, Montreal 20, 
P. Q., Canada. 

bar lietuviams Čia tik vienas 
maždaug "savas" dalykas pri
simena, tai Malūno figūra, pa
naudota finalinei scenai.

Atrodo, kad po šio "festivalio", 
New Yorkui sovietinės agzotikos 
jau ir užteks. S. Hurokas, kurs 
turi puikią uoslę šio krašto pub
likos nuotaikoms numanyti, jau 
praneša atvežąs lenkų ansamblį 
"Szląsk" (Šlionsk)...

Australijos 
lietuviai

ADELAIDE, Pietų Australija. 
-- Aldona Snarskytė, Pietų Aus
tralijos stalo teniso čempionė, 
dėl pablogėjusios sveikatos, jau
čiasi turinti atsisakyti nuo daly
vavimo Australijos stalo teniso 
varžybose Perthe. Žinovai tą la
bai apgailestauja, nes mano, jog 
Aldona Snarskytė tikriausiai lai
mėtų visos Australijos čempio
nės titulą. Be Snarskytės ir Pie
tų Australijos provincija praran
da viltį laimėti tose varžybose 
pirmą tarp Australijos provin
cijų.

*

Australijos NSW provincijos 
šachmatų varžybose, kuriose da
lyvauja 50 Šachmatininkų, į pir
mųjų dešimtuką jau pateko du 
lietuviai: V. Koženiauskas ir J. 
Maščinskas, po trijų lošimų lai
mėję po du taškus (Po pustrečio 
taško turi tik du varžovai.)

♦

R. Arlauskas, buvęs Pietų Aus
tralijos šachmatų Čempionas, vėl 
grįžta į šachmatininkų varžybas 
ir Adelaidės miesto varžybose 
laimėjo trečią vietą. Pirmą vie
tą šį kartą išsikovojo latvis L. 
Endzelinš, nors Arlauskas su 
juo sulošė lygiomis. Antrą vietą 
užėmė P. Kalinovsky. Apskritai 
šioj srity čia vyrauja naujieji 
ateiviai.

APAČIOJE: Čia tik dalis pub
likos, kuri buvo susirinkusi pra
eitą sekmadienį į Pittsburgho 
Vaizbos Buto suruoštą pikniką 
Lietuvių Ūkyje, pasiklausyti 
miesto pareigūnų kalbų ir išrink
ti iš keturiolikos kandidačių 
Miss Lithuania of Pittsburgh.
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