Tadas Meckausskas
4207 Euclid St.
E . Chicago, Ind.

Nr. 71

Rugsėjo-September 17,1959

Cleveland, Ohio

Lietuvoje kolchozai milijonieriai
-- pavyzdingi išnaudotojai
Kolchozo darbininkas už dienos uždarbį gali nusi
pirkti tik 2 litrus pieno... _ 'Tiesa' pripažįsta, kad
vadinamieji kolchozai milijonieriai yra 'šiaudiniai'
"Raudonojo spalio" var
du vadinamas kolchozas
Kauno rajone yra "milijo
nierius". Tai reiškia, kad jis
surenka pajamų per metus
milijoną ar daugiau rublių.
Bet jo darbininkai (oficia
liai vadinami savininkais...)
ne tik su milijonieriais, bet
ir su Lietuvos nepriklauso
mybės laikų žemės ūkio
samdiniais negali nei iš to
lo lygintis iš ”kolchozo-milijonieriaus” gaunamo m i s
pajamomis.

1958 metais to kolchozo
a d m i nistracija dirbantie
siems išmokėjo už darba
dienį po 3 kilogramus grū
dų ir po 3 rublius pinigais.
Trys rubliai yra du litrai
pieno. 1939 metais du litrai
pieno buvo 36 lietuviški
centai, o trys kilogramai
grūdų (leiskim, duoninių
rugių) buvo 48 centai. Tai
gi iš viso dabartinis iš "mi
lijonieriaus” gaunamas at
lyginimas yra vertas 84-ių
lietuviškų centų.
O vadinamieji "buožės
išnaudotojai", tai yra Lie
tuvos ūkininkai 1939 me
tais samdiniams mokėjo už
dieną nuo 1.80 iki 3.80 litų
ir davė maistą, kuris vidu
tiniškai buvo vertinamas
apie 90 centų, t. y., daugiau,
negu dabartiniai "milijonie
riai" iš viso moka. Skaitant
su maistu, Lietuvos ūkinin
kų darbininkams mokamas
•atlyginimas buvo nuo trijų
iki šešių su puse karto di
desnis.
Tiesa, kai kuriuose dar
buose per vieną dieną kol
choze galima uždirbti du ir
net beveik tris darbadie
nius. Tokiu ypatingai geru
atveju darbininkas gali už
dirbti atlyginimą, atitin
kantį maždaug 2 litus 40
centų, tai yra, vistiek dar
mažiau, negu buvo pats ma
žiausias padienės moters
darbininkės atly gi n i m a s
pas ūkininkus.
Bet tokį atlyginimą — 3
kg. grūdų ir 3 rubliai —
moka ne kiekvienas "mili
jonierius”. Yra Kauno ra
jone kitas toks "milijonie
rius" kolchozas, Lenino var

do. Jis lig šiol buvo laiko
mas pavyzdingas ir buvo
rodomas ekskursijoms Tik
šįmet paaiškėjo, koks jo pa
vyzdingumas. Tarp kitų da
lykų paaiškėjo, kad šis, pa
ties Lenino vardu vadina
mas "milijonierius" savo
darbininkams 1958 metais
už darbadienį paskyrė (ir
tai ne viską atidavė, iki šių
metų vidurvasario dar liko
skolingas) tik po 0.6 kilo
gramo (600 gramų) grūdų
ir pinigais po 1 rublį 70 ka
peikų !
600 gramų grūdų atitin
ka 9.6 lietuviškų centų, o
1.70 rublio atitinka 1.13 lit
ro pieno arba 20.4 centų, iš
viso 30 centų.
Taigi pas šį "milijonie
rių" net ir tie laimingieji
darbininkai, kurie gauna to
kį darbą, kad suskumba per
dieną iki trijų normų išva
ryti, gauna tik 90 centų teatitinkantį atlyginimu,
šiaudiniai milijonieriai
Tą dieną, kai antroji,
brukliniečio Juškaus veda
moji "piligrimų” grupė dai
rėsi į Žemaitijoje bolševikų
įkurtus kolchozus pro plen
tu riedančio autobuso lan
gus (tai buvo rugpiūčio 26),
kompartijos laikraštis "Tie
sa", pagautas savikritikos
įkarščio, pareiškė: "Milijo
ną gauti — jokia naujiena
daugeliui kolūkių. Bet gai
la, kad kartais vadovaujan
tieji draugai nesidomi vie
nu dalyku: kokie tie mili
jonieriai — tikri ar "šiau
diniai”."
Kad "milijonierium" tap
ti kolchozui nesunku, ma
tyti iš šių įkaičių. Kauno
rajono Lenino vardo kol
chozas turi 1155 ha naudo
jamos žemės ir gavo paja
mų už 1958 m. gaminius po
1412 rublių nuo ha. Tai ir
yra per pusantro milijono.
Bet, jeigu rublio vertę
lyginsime pagal pieno kai
ną, tai jis atitinka tik apie
12 lietuviškų centų. Maž
daug tas pats išeina ir ly
ginant pagal kiaulienos kai
ną. (Vidutinė rublio perka
moji galia miestuose yra

apytikriai apie 10 lietuviš
kų centų). Taigi milijonie
riaus pajamos yra daždaug
167 litai iš naudojamos že
mės hektaro.
Viso Lietuvos žemės ūkio
brutto pajamų vidurkis iš
ha 1937-38 metais buvo 216
litų.
Pažymėtina, kad to pa
ties "milijonieriaus" grynos
pajamos iš naudojamos že
mės hektaro (t. y., pajamų
liekana, apmokėjus visas iš
laidas, išskyrus mokesčius,
kitaip sakant, grynas ūki
ninkavimo pelnas) 1958 me
tais buvo tik 106 rubliai,
tai yra, mažiau kaip 13 litų.
Lietuvos ūkininkai viduti
niškai 1937-38 metais gry
nųjų pajamų turėjo dau
giau kaip 34 litus iš ha. Bet
jie samdiniams mokėjo (ku
rie samdė) už darbo dieną
vidutiniškai apie 10 kartų
brangiau, negu šis "milijo
nierius”. Jei toks Lenino
vardo (Kauno rajone) būtų
mokėjęs ”buožių išnaudoto
jų” mokėtus atlyginimus
savo darbininkams, tai jis
būtų didžiausiuose nuosto
liuose.
Kitame kolchoze "mi'iijo- nieriuje" ("Raudonojo spa
lio"), nors atlyginimai ten
mokami geresni (beveik
prilygsta "buržuaziniams"
a 11 y g inimams, kiekvienu
atveju bent nemažesni kaip
trečdalis "buržuazinių" at
lyginimų), ekonominis ūki
ninkavimo rezultatas geres
nis, nes sumaniau ir tau
piau tvarkomasi, čia iš nau
dojamos žemės hektaro pa
jamų 1958 metais gavo 1435
rublius (apie 173 litai), o
grynos pajamos buvo 396
rubliai (apie 48 litus!).
Nėra lygybės ir nebus
Kaip privatūs ūkininkai
niekad nepasiekdavo visiš
kai vienodų rezultatų iš sa
vo ūkininkavimo, taip ne
pasiekia vienodumo ir kol
chozai. Tik skirtumai čia
pasirodo beesą dar ryškes
ni. Pavyzdžiui, tai žemės
ūkio gaminių savikainos pa
lyginimai iš kai kurių rajo
nų Lietuvoje.
(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvių grupė, dalyvavui Pan American žaidynių atidarymo iškilmėse Chicagoje. Priekyje eina
G. Navikaitė, Brighton Park lietuvių moksleivių ansamblio narė.
y. Noreikos nuotrauka

Pirmas 'pasveikinimas’ Chruščiovui New Yorke
Apie 500 demonstrantų
su atitinkamai iškalbingais
plakatais ir gedulo kasp;
nais perjuostomis vėliavo
mis bei rankovėmis tyliai
pražygiavo skersai New
Yorko miesto centrą, nuo
New Yorker viešbučio 34tąja gatve, 5-tąja Avė. ir
42-ąja gatve iki Jungtinių

Tautų, jau sekmadienio
(rugsėjo 13 d.) popietę,
reikšdami protestą prieš
Chruščiovo lankymąsi.
Prieš tai Manhattan Center didžiojoj salėj įvyko
protesto susirinkimas, kur
kalbėjo buvęs kongresmanas O. K. Armstrongas ir
Laoso chargė d’affaires

Šaltas, bet mandagus sutikimas
Apie 200,000 žmonių susirin
ko Washingtono gatvėse pasižiū
rėti atvykstančio Sovietijos dik
tatoriaus. Tai penkis kartus ma
žiau, negu sutinkant Britanijos
karalienę Elzbietą. Minia nerodė
nei draugiškumo, nei priešišku
mo ženklų, tik smalsumą.
Sovietai gyrėsi, kad jų raketa
pasiekė mėnulį už 200,000 mylių
tik su 84 sekundžių pavėlavimu,
bet TU-114, kuriuo Chruščiovas
skrido, 5000 mylių kelionėje iš
Maskvos vėlavo veik valandą.
Palydovų tarpe buvo ir lėktuvo
konstruktorius Tupolevas.
Tūlo sovietų ambasados parei
gūno duktė iš lėktuvo išlipusiam
Chruščiovui įteikė gėlių puokštę.
Rožės, žinoma, buvo raudonos.
Per visą sutikimo ceremoniją
prez. Eisenhowerio veide nebu
vo galima pastebėti įprastinės
šypsenos, lyg atliekant nemalo
nią pareigą. Pirmą kartą prezi
dentas sveikinimo kalbą skaitė
iš anksčiau paruošto ir rūpes
tingai apsvarstyto teksto. Kal
boje buvo pabrėžta, kad nebus
daroma susitarimų jokiais, kitus
kraštus liečiančiais klausimais.
Chruščiovas savo kalboje pa
sigyrė, kad rusų raketa pataikė
į mėnulį ir įteikė prezidentui
prie raketos prisegto sovietinio
herbo kopiją, tuo patvirtindamas
korespondentų nuomones, kad ra
ketos iššovimu bus siekiama di
desnio efektingumo vizitui.
Vėliau įvykusiame pasitarime,
kuris užtruko beveik valandą,
buvo sutarta, kad rugsėjo 25-27

KAIRĖJE: Propagandoje ko
munistai kovoja su viskuo, kas
primena kapitalizmą, bet savo
kolchozų produkcijai skatinti įsi
vedė "milijonieriaus" vardą, ku
rį gauna kolchozas, per metus
surinkęs milijoną rublių pajamų.
Praktikoje, kaip "Tiesa" nese
niai prisipažino, ir tie "milijo
nieriai" yra šiaudiniai. Tai ryš
kiai pavaizduoja ir ši nuotrauka,
paimta iš Politinės ir mokslinės
leidyklos pernai išleisto repre
zentacinio leidinio: šiaudiniai
stogai kiauri, dešinėje kelio pu
sėje dirvonuojanti žemė apaugusi
jaunomis pušelėmis, o kairėje prakapstyta, kaip vištos koja,
bet neturėta ar nespėta kuo už
sėti, ir piktžolės kyla. Vaizdas
iš Daugų valsčiaus.

dienomis Marylando karinėje
stovykloje Camp David bus ap
tariamos šaltojo karo proble
mos. Valst. sekr. Herteris ir
sovietų užs. reik. min. Gromy
ko pradėjo ruošti svarstytinų
klausimų sąrašą.
Pirmą kartą per 10 metų Ame
rikos Balso transliacijos į Sovietiją nebuvo trukdomos. Mas
kvos spauda Chruščiovo vizitui
stengiasi priduoti galimai dau
giau optimizmo. Chruščiovui išskrendant iš Maskvos, Izvestija
paskelbė: "Milijonai amerikie
čių laukia, sulaikę kvapą..."

* Ispanija gali netrukus užmegsti diplomatinius santykius
su komunistų kraštais, kurių ne
palaikė 20 metų. Esą, ji tuo
būdu daugiau laimėtų, negu pra
rastų.
* Spalio 8 d. įvykstančius rin
kimus Britanijoje, kaip visi žen
klai rodo, laimės konservatoriai
- trečią terminą iš eilės.

Washingtone. Susirinkimui
pirmininkavo adv. F. Aleksis. Iš ten išsiųsta rezoliu
cija ir telegramos Preziden
tui ir Jungtinių Tautų Ge
neraliniam Sekretoriui. Su
sirinkimas ir manifestacija
buvo organizuota Antibolševikinio Tautų Bloko (AFABN) tarybos. Dalyvavo
ABN dalyvaujančių tauty
bių atstovai. (New York
Times pranešimu, "susirin
kimas susidėjo iš ame
rikiečių, anksčiau
gyvenusių Bulgarijoj, Gu
dijoj, Kroatijoj, Slovakijoj,
Vengrijoj, Latvijoj, Lietu
voj, Slovėnijoj, Turkestane
ir Ukrainoj").
Demonstracija.buvo tvar
kinga. Jaunimas praeiviams
ir pravažiuojantiems auto
mobiliais dalino lapelius,
kuriuose buvo paaiškinta
d e m o n s t racijos prasmė.
New York Times, paprastai
šykštus tokiems įvykiams
minėti, šį kartą įdėjo straip
snelį apie įvykusią demons
traciją šalia kitų straipsnių
turinčių ryšio su Chruščio
vo apsilankymu ir pažymė
jo, kad demonstracijos va
dovai kreipėsi į JT gen.
Sekr. D. Hammaskjoldą,
skatindami jį ginti šiuo
metu Laoso ir Tibeto laisvę
bei nepriklausomybę.

Baisus nuosmukis!...

— Jūs visokių suvažiavimų, susirinkimų ir
organizacijų nuotraukas dedate į savo Dirvą, bet
mano portreto dar vis nedėjote. Tai baisus Dir
vos n-uo-sm-ūkis!...
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Omahos skautės ir skautai, stovyklavę Cedar stovyklavietėj. Pirmoj eilėj, kairėje - stovyklos
vadovas psk. Edv. Petrašla. Antroj eilėj pirmas - Omahos skautų vietininkas S. J. Sakalas.
J. Navako jr. nuotrauka

P a s k utiniąją rugpiūčio
mėn. savaitę 52 Omahos
skautai-tės pagyveno tikru
skautišku gyvenimu Cedar
stovyklos palapinėse, apie
40 mylių nuo Omahos. Čia,
šalia įvairių skautiškųjų
pratimų, stovyklautojai tu
rėjo ir apsčiai pramogų:
irstėsi laiveliais, j odinėj os
arkliais, šaudė iš šautuvė-

Raila, pats buvęs JaunoKartos žurnalo kadai kilūšių verpetų sūkury, nepami- ‘
nėjo, o gal nei neįsidėmėjo svar
biausios priežasties, dėl kurios
tie verpetai, smarkiai kilę, greit
ir nuščiuvo.
O ta priežastis, man regis,
buvo A. Valiukėno ir jo sutelkto
jo bendradarbių būrelio labai en
tuziastingas, bet ir labai neap
dairus užsimojimas greit ir ("pi
giai") Įvykdyti "draugišką revo
liuciją" jaunalietuvių organiza
cijoj, to meto Lietuvos kultūri
ninkų sluogsniuose ir net to me
to Lietuvos politinėj vadovybėj.
Užsimojimas ne ką nors nuvers
ti (tiesa, jaunalietuvių vadą jie
siekė pakeisti, organizacijos la
bui), bet draugiškai pataisyti.
Jaunojoj Kartoj pasipylė nar
sūs pasisakymai prieš visokius
apkerpėjimus, prieš rutiną,prieš
delsimus, už dinamiką... B. Rai
la buvo vienas iš tų, kurio "pirš
to dūrimas į akį" buvo labiau
siai pajustas ne tik jaunalietuvių
organizacijos, bet ir valdžios
viršūnėse. Ryškiausias to pavyz
dys - jo posakis viename straips
nyje, kad gerai yra septynis kar
tus matuoti ir tik tada kirpti,
bet
blogai,
kai
septyniasdešimtseptynis kartus ma
tuojama ir vis dar nekerpama...
O kas gi mėgsta būti duriamas
pirštu į akį.
Iš didelio entuziazmo, iš to
įsibėgėjimo, Jaunosios Kartos
bendradarbiai neišvengdavo ir
perdėtai sudramatizuoti neigia
mybes, prieš kurias jie stojo Į
kovą. "Rutinininkams" tai davė
progos pakaltinti redaktorių, kad
jis "paleidęs vadžias" ir iš jau
nalietuvių žurnalo padaręs areną
"opozicinei demagogijai". O ir
iš tiesų ne visi jo bendradarbiai
juk buvo nuoširdžiai "draugiški
revoliucionieriai" jaunalietuvių
ir tautininkų atžvilgiu. (Pav. L.
Dovydėnas, V.S. Gira, Slavėnas).
Iš to susidarė A. Valiukėno pozi
cijoj silpnų, net ir visiškai neap
ginamų vietų.
Iš esmės A. Valiukėnas buvo
padaręs Jaunąją Kartą tikrai įdo
mią ir vertingą. Bet jis nekrei
pė dėmesio į visuomeninio gyve
nimo "povandeninių uolų" pavo
jus, vairavo tą laivelį entuzias
tingai nesidairydamas. Tai ir
užkliuvo...
V. Rastenis,
Brooklyn

lių, maudėsi baseine ir pan. Uoliai jam talkininkavo jo
Kiekviena diena buvo užbai pavaduotojas vyr. si. F. Pagiama laužu su atitinkama bilionis, besirūpindamas mi
skautiška programa. Užda tybos ir ūkio reikalais. Ber
rant stovyklą keletas skau- niukų rajonui vadovavo si.
tų-čių buvo pakelti į aukš A.. Leškys, mergaičių — si.
tesnius laipsnius.
F. Pabilionytė. Dr. J. PetriKas gi nebus girdėjęs pa pati kompartija per savo
Šią stovyklą organizuo konis, nors ir nebūdamas
sakojimų kaip Rusijos im laikraštį save šmeižia ...
jant, didžiausia darbo naš skautas, mielai sutiko drau
peratorės Kotrinos ministe
Tiesa, tie ’ duomenys at
ta
teko psk. Edv. Petraškai. ge stovyklauti ir rūpintis
ris Potiomkinas nustatė pa rankoje yra palyginti su
Jis
stovyklai ir vadovavo. ■skautų-čių sveikata.
keles gražiais "kaimais” ir duomenimis apie "buržuazi
M e d žiaginiai stovyklau
"laimingais” bau džiaunin- nių laikų” ūkius. Jeigu net
tojus parėmė Skautų Tėvų
kais, stengdamasis sudary ir tai būtų "nepatikima”,
MASKVA IR PEKINAS VARŽOSI Rėmėjų Komitetas (pirm.
ti valdovei įspūdį, jog vis tai kas ne kas, o atlyginimo
J. Drukteinienė), paauko
kas šaly labai gražu ir ge sumos tikrai patikimai pa
damas
$250, ir "Ramovės”
DĖL
TURKESTANO
rai.
čios už save kalba. Mažiau
Omahos skyrius (pirm. Pr.
Dabar panašūs dalykai kaip pusantro svaro grūdų
Muenchenas (Dirvos ko- mybės vadų buvo minėtas Totilas) — $30. Be to, ALB
ten organizuojami ekskur ir kvorta pieno už darbo
resp.).
— čia nesenai atvy gen. Bugra. 1933 m. Ryti Omahos Apylinkės Valdyba
santams. Ekskursantai daž dieną pavyzdingako
generolas
Machmet nis Turkestanas paskelbė (pirm. J. šarka) padovano
nai neprisipažįsta buvę ap m e , ekskursijoms rodyta
Emin
Bugra,
Turkestano
savo nepriklausomybę ir jo stovyklai lietuvišką ir
gaudinėjami. Neprisipažįs me, kolchoze pasako dau
ta (bent viešai) ir gal nei giau už visus išvedžiojimus. emigrantų centro Ankaroje Hodžo Nias Hadži sudarė amerikonišką vėliavas.
Omahos skaučių tuntui
neprisipažins buvę taip ap
Iškaboj — milijonierius, narys. Jis dalyvavo nesenai vyriausybę. Tačiau tuo pat
įvykusioje Sovietų Sąjun metu įvyko susitarimas vadovauja psk. Gr. Kovai
gaudinėjami ir "ružavieji o dirbantiems skurdas.
gai tirti instituto metinėje tarp Kinijos ir Rusijos — tė, o skautų vietininkijai —
piligrimai” iš Brooklyno,
konferencijoje ir ta proga rusai užėmė Rytų Turkes s. J. Sakalas.
J. P.
Chicagos ir kt., neseniai ve
padarė atitinkamą praneši taną, suėmė ministrą pir
žioti po Lietuvą. Berods, Lietuvoje...
mą apie padėtį savo tėvynė mininką (po trejų metų jį
kolchozų jiems nedaug ir
(Atkelta
iš
1
psl.)
je.
nužudė), ir Ryt. Turkestano mažumą naujais kolonis
terodė, bet vieną kitą rodė.
58
metų
amžiaus
turk

laisvės kovotojai pasitraukė tais. Per paskutiniuosius
Ar tai buvo būdingi kolcho
Centnerio (100 kg, apie
zai, iš kurių galima spręsti 220 svarų) grūdų vidutinė mėnas, gimė rytiniame Tur į kalnus. Gen. Bugra su 50 metus čia prigabenta koks
apie visus Lietuvos kolcho savikaina Veisiejų kolcho kestane Chotan miestelyje. savo bendradarbių pasi 900,000 kinų, daugiausia de
zus ir gyvenimą juose?
zuose 1958 metais buvusi Jo tėviškė — didžiulė lygu traukė į Indiją ir vėliau mobilizuotų kareivių ir Ko
Į tą klausimą, tyčia ar 119 rublių, o kaimyniniame ma 700-1400 metrų aukštu persikėlė į Kabulą.
rėjos kare žuvusių kinų šeiPrasidėjus kinų - japonų
netyčia, atvirai atsakė pa Varėnos rajone — 193 rub moje, palei pačią rytinę so
H1ĮL
vietų
sieną,
su
kontinenti

karui, 1941 m. jis grįžta į
čių bolševikų "Tiesa” gana liai. Ta pati savikaina Pa
F 500,000 vyrų naujų ko
vyku šiai pavad i nt a m e svalio rajone 82 rubliai, o niu klimatu ir beveik be Rytų Turkestaną, ir 1945 lonistų tarpe — visi gink
straipsnyje: "Už paradinių gretimame Joniškio rajone kritulių, žemę dirbti tega pasiekia autonominio kraš
lima dirbtinio drėkinimo dė to teises čankaišeko Kini luoti, Nes nuo 1957 metų
durų”. Straipsnis pradeda •— 122 rubliai.
nesiliauja vietiniai maištai
mas štai kaip:
Pieno centnerio savikai ka. Kalnyno papėdėje ne joje. Bugra skiriamas at ir sukilimai prieš kinus. Ga
mažas
skaičius
tirštai
ap

statymo reikalams ministru
”Kai ekskursantams rei na (vidutinė visame rajo
li atrodyti keista, bet sovie
kėdavo parinkti geresnį kol ne) Pasvalio rajone 102 gyventų oazių, kaip Kašgar, ir Rytų Turkestano vicemi- tai tikrai remia rytų tur
ūkį, Kauno rajono vadovai rubliai, Joniškio rajone 124 Chotan ir Jarkand. Gyven nisteriu. Tokia padėtis tę kestaniečių
pogrindį —
tojai daugiausiai verčiasi sėsi iki 1949 m., kada 100,žvilgsnius kreipdavo į Le rubliai.
nors
ir
slaptai.
Kinai tai
nino vardo”.
Dviejuose Kauno rajono gyvulininkyste. Gyventojų 000 komunistų kinų armija labai gerai žino ir pagautus
rasinė
sudėtis
gana
mišri
;
pradėjo krašto invaziją.
Bet, pasirodo, tas pavyz k o 1 chozuose milijonieriuo
dingasis, paradinis ūkis, bu se: grūdai — viename 89 beveik visi mahometonai. Čankaišeko daliniai pasida sukilėlius siunčia į Ko Nur
vęs tik "paradinės durys", rb., kitame 160 rb., pienas Kinai, kuriems šiandien pri vė Maocetungo kariuome provincijos kacetą, atvirai
"IŠSIBLAŠKĘ LAIŠKAI”
už kurio slypi visiškai ne — 81 rb ir 127 rb., kiaulie klauso tasai kraštas, tesu nei, ir gen. Bugra antrukart juos kaltindami "bendra
Rugsėjo 10 d. Dirva gavo du
tapo emigrantu. Su 3,000 darbiavimu su Maskva".
džiuginanti dalykai.
nos kilogramo savikaina daro 10% gyventojų. •
Toliau
turkestaniečiai
ma

laiškus,
kuriuos galima pavadin
šiandien pirmam pusla 7.28 rb., ir 12.58 rb.
Nuo pat 1905 m. šiose turkestaniečių kariuomenės siškai deportuojami iš pa ti "išsiblaškiusiais" laiškais.
jis
per
50
dienų
pasiekė
In

pyje skelbiamam LNA pra
Pažymėtina, kad toki sa srityse ėmė reikštis stiprus
Viename iš jų, Dirvai adresuo
nešime yra minima visa ei vikainos skirtumai yra ne nacionalizmas. Dar 1927 m. diją. Vėliau Bugra persikė sienio zonos į Kinijos
tame rašo: "Jau dvi savaitės kaip
.gilumą.
Nesenai
Rytų
Tur

lė duomenų apie kolchozus tik "neprityrusiuose” kol Rytų Turkestano naciona lė į Turkiją, kur, laikui bė
nebegaunu "Draugo".,.
"milijonierius”, kuriais taip chozuose Lietuvoje, bet ir listai aštriai kovojo su čan- gant, susidarė kokių 4,000 kestano radijas Urumči
Antrame, taip pat Dirvai ad
(sostinė)
pripažino
—
tur

didžiuotasi, girtasi ir kurių trečią dešimtmetį veikian kaišeko daliniais. Vienas turke staniečių pabėgėlių
resuotame, rašo: "Gerbiamieji,
būt
gąsdinimo
tikslais
—
"laimėjimais" remiantis čiuose Sovietijos kolchozuo šių kovų dėl nepriklauso- kolonija. Bugra šiuo metu
prašau siuntinėti 'Darbininką*
yra Rytų Turkestano tauti kad minėtoje koncentraci nauju adresu"...
kalbėta apie kolektyvizmo se.
"pranašumą", apie kolcho
nio centro Artimiesiems nėje stovykloje laikoma
Be to, būdinga, kad kai
185,000 kalinių. Neatrodo,
zuose dirbančiųjų "laimę”. kur (pvz., Joniškio rajone)
Rytams pirmininkas.
kad
turkestaniečiai mano
dų
centneriui
reikia
160
Tai nėra koks nors "Tary grūdų ir pieno centnerio pa
Dirvą pasiūlyk savo
nurimti.
Gen. Bugros nuo
Apie padėtį Turkestane
binės santvarkos šmeiži gaminimas kaštuoja maž rublių! (Aiškinama, jog
mone,
Turkestano
klausimu
kaimynui
susipažinti
mas”, kaip dažnai mėgsta daug vienodai (122 ir 124 grūdai išėjo taip brangiai, generolas padarė tokį pa
jau
yra
nesutarimų
tarp
reiškimą
:
ir paragink
kalbėti kvislinginiai propa rb.), o Kauno rajono Leni kad derlius buvo tik 5.3
— 8,5 milijonai turkesta Maskvos ir Pekino, ir gali
gandistai apie kiekvieną no vardo kolchoze grūdus centnerio iš hektaro, t. y.,
užsiprenumeruoti
mūsų pasakytą žodį, o duo pagaminti kažkodėl net žy nepilnas trečias grūdas. Ir niečių padalinta tarp dviejų mas dalykas, kad jų bus ir
V. B
menys, paimti iš pačios miai brangiau išeina: čia tai "pavyzdingame” kolcho didžiųjų valstybių — Sovie dar daugiau.
"Tiesos”. Jeigu tai būtų pieno centnerį sakosi paga ze, kurį ekskursijoms rodi- tų Rusijos ir Kinijos; Rytų
(LNA) Turkestanas yra Kinijos ži
šmeižimas, tai išeitų, kad miną už 127 rublius, o grū- nėjol).
nioje.
— Jeigu kinai Rytų Turkestanui suteiktų nepri
klausomybę, rusai tučtuo
jau užimtų jų kraštą — nes
jie bijo rusų pusėje esan
čių turkestaniečių sukilimo
prieš sovietinę okupaciją.
Bet ir nežiūrint to, šiose
srityse vyksta nuolatiniai
pasienio incidentai tarp
Maskvos ir Pekino satrapų.
Tačiau — vienu atžvilgiu
abi pusės tučtuojau susita
ria : užgniaužti turkestanie
čių laisvės troškimą.
— Kiniečiai neriasi iš
kailio laimėti Rytų turkes
taniečių simpatijas; jie
stengiasi ypač gerai aprū
Komisija, kuri paruošė Amerikos Lietuvių Bendruomenės visuotinio suvažiavimo rezoliucijas, pinti tą sritį visokiom pre
išreiškiančias lietuvių protestą dėl Chruščiovo pakvietimo į Ameriką. Rezoliucijos buvo pasiųstos kėm, kurių labai trūksta vi
JAV prezidentui, senatoriams, kongreso nariams, gubernatoriams ir kitiems valdžios pareigūnams. soje jų imperijoje. Tačiau,
NUOTRAUKOJE (iš kairės): inž. P. J. Žiūrys, kun. V. Mincevičius, J. Matulionis, kun. dr. St. Yla tuo pačiu metu jie stengia-ir T. Blinstrubas.
Dirvos nuotrauka
Jis ruošiasi Dirvos foto konkursui...
si sustiprinti silpną kinų
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Reportažiniai atsiminimai
K. Žuko 'Žvilgsnis į praeiti' paskaičius
Atsiminimai yra ypatinga pra
eiti vaizduojanti kronika, kur ži
nių šaltiniai yra betarpiška-au
toriaus patirtis. Betarpiška pa
tirtis laiduoja jiems didesni tik
rumą, negu šiaip kronikos, to
dėl ir istorikai i juos kreipia
daugiau dėmesio. Jie yra, kaip
istorikų kalboj sakoma, autopsija paremti liudijimai, lyg tie
sioginiai atspindžiai.
Atsiminimų faktų tikrumas pa
reina nuo autoriaus sugebėjimų
ir jojo geros valios. Skaitytojas,
tai turėdamas galvoj, visuomet
klaus, ar jis galėjo faktus tiks
liai žinoti, ir ar jis norėjo juos
bešališkai aprašyti. Tad vaiz
duojamiems faktams tikrinti
skaitytojui .svarbu pažinti au
toriaus asmenybę, jo visuome
ninę padėtį,
Žukas savo atsiminimus "Žvil
gsnis į praeitį" sąmoningai sky
rė ateities Lietuvos istorikams,
kada jis paantraštėj pažymėjo
"Medžiaga istorikams". Tuo au
torius jau iš anksto pasisakė,
jog jis duosiąs tikrus, paties
patirtus faktus bei įvykius, iŠ
kurių istorikas galės stengtis
kurti tam tikro laikmečio Lie
tuvos buities vaizdą. Autoriaus
paduodami faktai bei įvykiai tu
rėtų būti "žalioji medžiaga"ateities istorikui.
Iš autoriaus pasirinkto tikslo
išplaukė ir atsiminimų ypatin
gas, būtent, reportažinis pobū
dis. Autorius perdaug nesvars
to, nerezonuoja, neanalizuoja
faktų; jis juos vien teikia skaity
tojui. Jis rašo gero žurnalisto
reporterio pavyzdžiu, tiekdamas
skaitytojui paskirus vaizdus.Tad
K. Žuko atsiminimų veikalas pynė faktų bei įvykių, sunarsty
tų chronologine tvarka.
Kiekvienas vaizdelis bei ap
rašomas faktas ar įvykis yra
savy užbaigtas; jis turi pradžią
ir' pabaigą ir nesupintas su ki
tais vaizdais. Jei koks vaizdelis,
paskiru straipsneliu aprašytas,
ir būtų išimtas iš veikalo,šiojo
bendras turinys nenukentėtų.
Vaizdeliai yra preciziški, dau
giausiai ryškūs ir, svarbiausia,
trumpučiai (Maždaug 400 psl.
mažo formato veikalas turi 173
straipsnelius; atseit, kiekvienam
vaizdeliui vidutiniškai tenka apie
2 1/2 psl.)
Kalbant apie parinktų faktų nei
vaizdelių pobūdį, pirmiausia ten
ka pastebėti žurnalistams (ypač
Amerikos) būdingą tendenciją duoti kiek galima intriguojančius,
daugiau skaitytoją stebinančius
(kaip anglai sako: curious) da
lykus. Jau pirmi straipsneliai
apie gen. Žukauską, jo tarną ir
šunį arba apie dviratininko su
tikimą Kaune tuo atžvilgiu pa
vyzdingi.
Vietomis, atrodo, autorius sa
vaip faktus perkuria, dramati
zuoja, kad duotų jiems didesnį
sensacingumą. Pvz., dzūkų par
tizanų susidūrimo su kontrolės
komisijos pirmininku Rebouliu
scena. Kažkaip netikėtina, kad
toks aukštas prašalaitis parei
gūnas išnirtų vienui vienas Dzū
kijos laukuose ir būtų negalėjęs
partizanams identifikuotis, kai
jis jų buvo šnipu palaikytas. Be
to, autorius lyg miglomis aptrau
kia incidento galą, kai leidžia
Rebouliui pranykti iš lietuvių
tarpo. Panašus nuotykis, jei jis
iš tikrųjų įvyko, reikalingas aiš
kesnio, konkretiškesnio pavaiz
davimo.
K. Žuko "Atsiminimai" yra
faktų dėstymas. Faktai liečia gan
kritišką 1918 - 25 m. praeitį, kur
iš karo nuniokoto ir revoliucijų
apimto pasaulio laisvam gyveni
mui kėlėsi pirmiausia vidurio
Europos tautos, jų tarpe ir Lie
tuva. To meto viena mūsų vi
suomenės dalis buvo glūdžios
vokiečių okupacijos išvarginta ir
demoralizuota, kita, grįžusi iš
Rusijos, iš dalies revoliucinių
nuotaikų pagauta. Tad ir viena
ir kita sunkiai davėsi palenkiama
drausmei ir įtikinama dirbti Lie
tuvos ateičiai. Daugelis tąja atei
timi nė netikėjo ir gyveno dieną
iš dienos. K. Žuko "Atsiminimų"
vaizdeliuose gražiai atsispindi
ta klaiki buitis ir daugiau ar ma
žiau demoralizuota visuomenė.
Daugiau neigiami vaizdeliai yra
tos buities išdava: jis ją doku
mentuoja.

Tiesa, kai kas šiuo atveju lin
kęs prikišti autoriui "neobjek
tyvumą" faktų iškraipymą ir par
tiškumą. Kritiškoms pastaboms
juo labiau atsiranda vietos todėl,

J. JAKŠTAS
kad autoriaus liečiama, palygin
ti, netolima praeitis. Joje atpa
sakoti vaizdeliai - ne vieno skai
tytojo patirti, jo liečiami asme
nys taip pat daugeliui žinomi,
net simpatizuojami partiniais ar
pažinties- motyvais. Dėl to skai
tytojai yra kritiški, ir nevienam
ją kyla tyli pastaba: "Aš kitaip
sį dalyką aprašyčiau, daug pa
lankiau Šį asmenį paminėčiau,
negu autorius yra padaręs".Ypač
žymus autoriaus kritiškai nei
giamas polinkis, būdinant asme
nis, nevienam skaitytojui paža
dino protesto jausmą.

Perkratinėdamas asmenis ir
jų veiklą, K. Žukas daugeliu at
veju nuslepia pavardes po jų
inicialais. Tai neįprastas daly
kas rimtesniuose veikaluose, ir
ypač netikslus kūrinys, kuris turi
būti "medžiaga istorikui". Juk
autorius tuo labai apsunkina dar
bą, ateities istoriko inicialus iš
šifruojant. Antra vertus, daugeliu
atveju inicialai nė neturi pras
mės, nes autoriaus smulkūs as
menų pavaizdavimai identifikuoja
juos daugeliui skaitytojų. Paga
liau autorius vietomis yra ir
nenuoseklus inicialų vartojime.
Štai kalbėdamas apie garsų sa
charino šmugelį, jis mini tam
reikalui sudarytą bendrovę ir
išvardija eilę asmenų - pajininkų.

objektyvumo. Juk kiekvienas
vaizduodamas, kad ir papras
čiausią įvykį, savaip jį atkuria.
Jis padaro jį savo turimo pasau
lio dalimi, sutapdo, su juo sude
rina. Atkurtas praeities vaizdas
nėra kokia fotografinė nuotrauka
(net ir fotografinė nuotrauka įvai
ruoja pagal fotografo polinkius
ir jo parinktą poziciją). Jis yra
autoriaus ant tikrovės pagrindo
sukurtas paveikslas. Praeities
tikrovė, tariant - objektas, te
žinomas tiek, kiek jis subjekto
atkuriamas. Tad istorinė tikro
vė (objektas) neatskiriama nuo
pažįstančio subjekto. Ji įvairuo
ja pagal ją atkuriančio subjekto
pasaulėžiūrą, jo dvasinius polin
kius.
Tariant autorių esant laisvą
duoti
kuriamiems vaizdams
kryptį, iš jo betgi reikalaute
reikalaujama neiškraipyti faktų.
Šiuosius jis turi ko stropiausiai
registruoti ir pagal juos vaizdus
kurti. Kuriami vaizdai turi de
rintis su faktais ir jokiu būdu
jiems neprieštarauti.
K. Žukas įžangoj pasižada ne
apsilenkti su VHI Dievo įsaky
mu ir tam pažadui, rodos, pali
ko ištikimas per visą veikalą.
Nebent vietomis (Pvz., litų va
liutos įvedimas 1923 vietoj 1922)
autorių bus suklaidinusi atmintis.
Panašios paklaidėlės autoriui do
vanotinos jau dėl rašymo aplin
kybių, kur neturėta po ranka

Pan American žaidynių metu Trinidado atstovas atvežė lietuvių krepšinio rinktinei dovaną, kurią
nebuvo spėję įteikti Port of Spain mieste, kada jų rinktinę nugalėjo 59:49 santykiu. Iš kairės: P. Petrutis,
R. Valaitis, R. Dirvonis, A. Varnas, Trinidado Krepšinio Sąjungos sekretorius Raymond Mc Donald
Reid ir V. Adamkavičius.
y. Noreikos nuotrauka

be abejojimo atsiliepė Lietuvoj,
kaip ir kituose Pabaltijo kraš
tuose. Svarbu būtų čia iškelti ir
aliantų misijos tikslus bei veiklą
Lietuvoj ir ypač vokiečių vaid
menį. Juk žinoma, kad nuo 1919
metų pradžios (po Vilniaus už
ėmimo, 1919. I. 5) vokiečiai žy
mia dalimi sulaikė bolševikų
slinkimą į vakarines sritis. Jie
laikė svarbų ruožą ties Jonava vienintelį vertą fronto vardo ir saugojo magistralinę geležin
kelio liniją. Vokiečiai, tebuvę
Lietuvoj iki 1919 liepos m., pa
dėjo savoms savanoriškoms jė
gomis atsistoti ant kojų.
Veltui ieškotume K. Žuko "At
siminimuose" bet kokių čia iš
keltų dalyvkij svarstymo. Paga
liau, ir antroje nepriklausomy
bės kovų fazėj 1920 vasarą ir
rudenį, kada autorius ėjo krašto
apsaugos ministro pareigas,taip
pat pasigendama . nuodugnesnio
padėties nagrinėjimo. Lemtin
Kai kas prikiša K. Žukui atsiminimuose "Žvilgsnis į praeitį" giausias įvykis visoj tų kovų
pynėj, Suvalkų (ar Augustavo)
faktų iškraipymą ir partiškumą...
Dirvos nuotrauka
katastrofa, ir tik bendrais žo
Šiųjų tarpe randame Kiprą Pet Šaltinių faktams patikrinti.
džiais aptarta. O ji verta būtų
rauską ir šalia jojo artistę G.
Kaip jau minėta, K. Žuko at visašališko išdėstymo.Ir ne kas
Kodėl mūsų maestrui nepasi siminimai - paskirų vaizdelių kitas, o tuometinis krašto apsau
gailėta net vardo ir pavardės, rinkinys. Žinant autorių buvus gos ministras turėjo tai atlikti.
tuo tarpu kažkokia artistė po gerą pusę jojo vaizduojamojo lai K. Žukas suverčia visą kaltę
ko krašto apsaugos ministru,tek vyriausiam kariuomenės vadui,
inicialu užgūžta?
Inicialai būtų leistini vartoti tų pageidauti daugiau duomenų įpindamas net jo vedybas, o pats,
viena išimtine aplinkybe, būtent, apie valstybės įsikūrimą.Mūsuo- nors ir ministras, gražiai nusi
kai veikale minimas asmuo gy se gan svarbus nepriklausomos plauna rankas. Rodos, būtų kur
vena savame krašte, ir jo apra Lietuvos gimimo laikmetis ne kas gražiau pasielgęs, jei būtų
šyti darbai inkriminuotų jį da buvo pagrindinai nagrinėtas. Tė smulkmeniškai išdėstęs dalyką
bartiniam Lietuvos režimui.Šiuo ra įprasta kalbėti apie savano ir iškėlęs visos karo vadovybės
atveju pavardės minėjimas būtų rių didelius žygius, lyg jie vieni ne tiek nusikaltimą, kiek klaidą.
Ryšium su katastrofa pravartu
nusikaltimas, išdavystė.
būtų nepriklausomą Lietuvą taip
Žinoma, autorius vaizdavo įvy jau ir sukūrę. Neneigiant sava būtų buvę paliesti ir atkirstųjų
kius, rinkosi faktus pagal savo norių nuopelnų, vis dėlto negali dalinių likimą, ypač jų bandymą
nuožiūrą bei nuosprendžius, ta ma nepaisyti ir kitų, sakysim, grįžti į savo kraštą. Kai kurie
riant, jis buvo subjektyvus. Tai pašalinių veiksnių, lėmusiij Lie jų, pvz., kap. Vitkausko veda
visai natūralu, ir gerbiamo auto tuvos kūrimąsi. To meto tarp mas batalionas, atliko tikrą Anabasis, vertą Ksenofonto plunks
riaus nevalia iš priešybės kal tautinė padėtis, k.a. pilietinis
tinti neobjektyvumu. Mat, isto karas Rusijoj, joje aliantų in nos.
Autorius įtikinėja skaitytoją,
rinėj kūryboj - o kalbami "At tervencija, Vokietijos revoliuci
simintai" prie josios priskirti ja ir spartakininkų rungtynės su jog nebuvo pajėgų ginti Vilnių
nuo Želigovskio, kad evakuacija
ni - subjektyvumas neišskiria socialdemokratais dėl valdžios,

R. SPALIS
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Jos akys nejučiomis išsiplečia, ir ji pri
auga prie kėdės, pačiupdama rankomis atramą.
Ji žiūri ir laukia, patankindama alsavimą. Ne
vien tik imatrikuliacijos aktas ją apsvaigino,
bet ir prieš tai, atsidūrusi universiteto rūmuose^
tuojau pasigėrė jų nuotaika. Tas neįprastas
klegesys, toks nepanašus į gimnazistišką ūžesį,
vaikymąsi, toji veikla, marguliuojančios uni
formos, įvairiaspalvės vėliavos, tie viską žinan
tieji vyresnieji studentai, kurie siuva po kam
barius, dingdami už durų, ant kurių iškilmin
gai skamba užrašai. Jos akį pagavo ir traukė
dekanų skelbimų lentos, pilnos pranešimų, pa
vardžių ir kitokių žinių; viliojo įvairiaspalviai
meniški plakatai, kviesdami į Initium semestri.
Rimtai nuteikė besitęsiančios ąžuolinės, puoš
nios korporacijų vitrinos su išpjaustytais įmant
riais herbais. Vėliau toji salė, plojimai pasiro
džiusiam universiteto senatui, pagarbi tyla vė
liavoms, kurios, iškilmingai šlamėdamos, su
špagomis juostotų palydovų lydimos, užplūdo
visą estradą.

buvo vienintelė išeitis. Tai, man
ding, įtikinami įrodinėjimai. Ta
čiau mūsų pajėgos vis dėlto su
stojo artimose Vilniaus apylin
kėse ir stengėsi sulaikyti daug
galingesnį priešą. Ar tai buvo
desperatiška kova? Gal taip. At
siminimų autorius to, tiesa, ne
sako. Bet ministras B. K. Balu
tis jam skirtoj monografijoj štai
ką byloja:
"Gerą savęs nepaisymo pavyz
dį parodė tuometinis Krašto Ap
saugos ministeris pulkininkas
Žukas. Vieną rytą, kai Kaune
buvo gautas Želigovskio ultima
tumas su juo pradėti derybas...
pulkininkas Žukas atėjo pas Ba
lutį ministerijon ir atvirai prisi
pažino:
"Ponas Baluti, blogi dalykai,
ir noriu atvirai suTamsta pasi
kalbėti. Nebegaliu toliau nešti
atsakomybės. Kariuomenės be
veik neturime, nėra net fronto.
Po kelių nepavykusių mūšių su
lenkais kariuomenė, galima sa
kyti, pakriko. Bent aš negaliu
tvarkos palaikyti. Neįstengiu.
Reikia skubiai skirti kitą Krašto
Apsaugos ministerį, arba vyriau
sią kariuomenės vadą. Kitaip mes
prapuolę. Aš sutinku bile kokias
pareigas eiti - karininko, net
eilinio kareivio. Šiandien einu

pranešti ministerių kabinetui ir
prašau man padėti" (B.K. Balu
tis, Jo gyvenimas ir darbai, 1951.
P. 66).
Sis Balučio iškeltas - vaizde
lis - glūdžios, tiesiog beviltiš
kos padėties liudijimas. Nuosta
bu, kad mūsų autorius jį nuty
lėjo. Šios būklės akivaizdoj iš
tikrųjų skaidria vilties prošvais
te sužibo Širvintų ir Giedraičių
laimėjimai, kuriuos mūsų au
torius lyg sumenkina. Jis nepai
so jų reikšmės Lietuvos likimui.
O jie buvo laimingi posūkiai lais
vės kovose ir šiųjų finalas.
įvairių minčių, kartais jau
dinančių, pažadina K. Žuko pa
prastučiai, be platesnių perspek
tyvų vaizdeliai iš Lietuvos kė
limosi laikų. Juos skaitant, sa
vaime taikai mūsų anų laikų vi
suomenei Goethes žodžius: "Wir
gehoeren zu dem Geschlecht, das
aus dem Dunkeln ins Heile
strebt". Iš gūdžios, tamsios ap
linkos kapstėsi lietuviai per klai
das ir nusižengimus į šviesesnę
ateitį. K. Žuko sutelkti vaizdeliai
paliks patraukli medžiaga atei
ties istorikui.

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

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,

Gana, gana to viso pradžiai! Tačiau jau
skamba skaitomos pavardės: paskutinė imatri
kuliacijos scena. Vienas po kito keliasi priim
tieji studentai ir eina paspausti ranką jo magnificencijai, Vytauto Didžiojo universiteto rek
toriui.
Nebeliko buvusio susikaupimo, tos rimties.
Kiekvieną einantį salė palydi šnarančiu triukš
mu, pastabomis, pastabėlėmis. Esantieji nau
joką priima į šeimą ir kaip savąjį šiek tiek
palamdo, bet kartu šiltai ploja, rodydami sen
timentą.
Paberžytės širdis dabar daužosi kaip kūjis.
Gerai dar, kad tas šnarantis triukšmas skan
dina visus išgyvenimus. Ji susijaudinusi vis
dar trina rankas ir nerimsta vietoje, norėdama
prapulti, dingti iš salės. Negi ir jai teks su
traukti į save tas visas akis, pastabas, atsistoti
prieš visus profesorius,ištiesti ranką? Ne, ne!
Ji pastebi, kad vienur kitur pertraukėlė, ma
tyti, vienas kitas naujas studentas ar studentė
neatėjusi, o gal tik, suglaudusi akis, sėdi kur
pritūpusi, nedrįsdama lįsti viešumon. O gal ir
jai taip pasielgti, kas gi žinos, kas ją pažįsta,
ant kaktos gi neparašyta, kas ji esanti. Ir pasi
ryžusi, pragiedrėjusi ji laisvai atsilošė kėdėj,
kai greta savęs išgirdo balsą.
— Pašaukta, kolege, būtinai turi. eiti. Ki
taip, atsistojęs aš pirštu nurodysiu tave.

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

Nudeginta ji žaibu pasisuko, susitikdama
akimis su greta sėdinčiu studentu, kuris, pasi
puošęs savo korporacijos spalvomis, ramiai, kar
tu pabrėžtinai pagarbiai nusilenkęs, vėl jai pa
tarė įsakydamas:
— Taip, taip be jokių svyravimų, kolege.
— Tai ne jūsų reikalas!
— Kaip tik mano, miela kolege, prižiūrėli
juniorus, kad jau pačią pirmą dieną universitete
jie neiškrėstų kokios kiaulystės. Jei jo magnificencija nutarė spustelti pilką, neseniai dar
gimnazistišką letenėlę, tai būtų įžeidimas atsi
sakyti tai padaryti. Ar ne, kolege? Rodos, gim
nazijoje logiką ėjote. Be to, tai pirmoji tavo
proga, kolege, o gal ir paskutinioji. Nemanyki,
kad rektorius kiekvieną dieną siūlys tau savo
ranką pačiupinėti, jis užimtas, darbų turi.
— O iš kur žinot, kad aš nenoriu eiti?
— Visą laiką sėdėjot, tartum ant jūros ban
gos pasodinta, ir staiga nurimot, tartum mama
paėmė ant rankų. Ne pirmi metai studentas,
žinau, ką tai reiškia.
— Jūs kreipkit savo vertingą dėmesį kitur,
kam gaišti prie gimnazistiškų polinkių mer
gaitės.
— Ant bangos sėdėdama, taip trynėt mano
iškilmių švarko rankovę, kad privertėt jus ste
bėti.
(Bus daugiau)
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BLAŠKYMOSI POLITIKA
Psichologų aiškinimu, kiekvie
nas žmogus (taigi ir žmonija)
turi, Šalia eilės kitų, du savotiš
kus ir įdomius kompleksus: savo
mažybės ir savo didybės, savęs
nedavertinimo ir savęs perver
tinimo. Kai kada šiedu bruožai
žmogaus būde pasireiškia ryškiai
ir grynai, bet dažniausia jie yra
sumišę, susijungę, nelengvai at
skiriami. Didybės kompleksas
nekartą iškyla, kaip mažybės
komplekso šydas, ir vėl - tasai,
kuris mums atrodo savęs neda
vertinimo, nepasitikėjimo, kuk
lumo ir mažybės komplekso Įkū
nijimas, iš tikrųjų gyvenime turi
didelį vaidmenį, ir mes su juo
labai skaitomės, jo bijomės ar
net slaptai gerbiame.

Nuolat sakoma, kad Chruščio
vas ir visa bolševikinė Rusija
serga menkavertiškumo kom
pleksu. Ir už tat, kad jie prideng
tų, jie visi tokio jžulūs, agre
syvūs, išdidūs, jautrūs, nuolat
pabrėžiantieji savo istorinį pir
mumą, godūs prestižo ir pagy
rimų. Gi apie visą Ameriką ir
daugumą amerikiečių teigiama,
jog tai esą gryniausi didybės
ir savęs pervertinimo pavyz
džiai. Mes turtingiausi, mūsų
technika ir mokslai iškiliausi,
mūsų sportininkai geriausi, gy
venimo
standartas aukščiau
sias, niekas mums neprilygsta,
mes vadovaujame pasauliui!..
Bet šalia tūkstančio kitų, pa
minėkime tik porą faktelių, ku
rie šį superiority complex pa
verčia šipuliais. Paleido rusai
pirmieji sputniką, - ir ai, ai! kažkas negerai su mūsų mokslu
ir mūsų technika, ir net ame
rikietis gimnazistas jau nebeprilygsta rusų gimnazistui. Ir
tuojau visa "beat generation" pasiyadina "beatnikais” - nusiko
pijuoja savo vardui rusišką ga
lūnę. Ir į savo kalbą įsiveda
eilę kitų žodžių su ta rusiška
galūne... Van Cliburn, jaunas pi
anistas,
nepajėgia išgarsėti
Amerikoje. Bet kai laimi Mas
kvos pianistų turnyre pirmą vie
tą, čia sugrįžęs - jau garsenybė,
genijus, į jo koncertus pristinga
bilietų, plokštelių fabrikai daro
biznį. Amerika tuoj pripažino
savo muzikantą, kai Maskva jam
išdavė gerumo diplomą!.. Argi
ne gėda?
Štai kaip sumišę ir kartais
nebeatskiriami didybės ir ma
žybės kompleksai.

☆
Prieš keletą mėnesių Dr. K.
Sruoga - žmogus protingas, nekarštuolis, ekonomistas - parašė
viename laikraštyje straipsnį,
įspėdamas mūsų žurnalistinės
grafomanijos autoritetus, kad di
džiųjų vakarų pasaulio politikų
ir atsakingų valstybės vyrų gal
nereikėtų taip be atodairos ir
be apeliacijos vadinti kvailiais,
neišmanėliais, nieko nenumačiu
siais ir nepramatanciais, o tik
savo aklume vairuojančiais pa
saulį į prarają. Žmonės, įkopę
į vadovybės tokių didelių ir pro
tais nebiednų kraštų, kaip Ame
rika, Anglija, Prancūzija, - juk
neturėtų būti tik idijotai, neiš
manėliai ir kopūstų galvos.
Be abejo, Sruoga Čia turi ne
ginčijamos teisybės. Jo teigimą
būtų galime nebent kiek pakore
guoti ta prasme, kad tie didieji
valstybės vyrai, imant individua
liai, savo protu, sąžine ir su
gebėjimais tikriausia buvo rink
tiniai, geriausi iš geriausių, ta
čiau aplinkybės ir jų veiksmų
padariniai buvo tokie, kad mums
kartais sukelia visai nešvankių
abejonių dėl tų genijų gabumo.
Matyt, kad ir jie tėra tik žmo
nės su savo silpnybėmis, prie
tarais ir manijomis. Tie iš mūsų,
kurie per du pastarus dešimtme
čius atidžiai sekėme Lietuvos,
Europos ir pasaulio politikos įvy
kių ir padarinių raidą, turėjome
tiek pasitikėjimo vakariečių va
dų talentais laimėti teisingą ka
rą, grąžinti pavergtoms tautoms
laisvę ir įsteigti teisingos ir
pastovios taikos santvarką, - ir
kiek nusivylėme tomis svajo
nėmis!

Churchillis, Rooseveltas, pa
galiau Trumanas su atominės
bombos monopoliu, - ką jie lai
mėjo, kokią įsteigė pasaulyje
santvarką, paremtą tautų laisve,
teisingumu ir pastovia taika?Sumušę vieną laisvės priešą, ben
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"Čiupk jį - tai komunistas! "
zino liepsnoje sudeginę vieną ti
ronijos apaštalą, jie trumpu lai
ku leido išaugti kitam laisvės
priešui ir tironijos apaštalui -

nis karas.. Tad geriau, tegu
liekasi Nikita.
Nekartosiu toliau tos kolumnisto nesąmonių ir prieštaravi

monstruoti, pikietuoti. Sumany
mą išsikviesti garbingąjį sve
čią, mandagiai ir vertingai jį
sutikti palaikė daugiausia mili
jonieriai ir stambioji buržuazi
ja, žinoma, drauge su kaikuriais
"intelektualais". Pats preziden
tas ir policijos viršininkai prašė
tautą būti ramiais, mandagiais
ir svetingais. Tai darė žinoda?mi, kad atvyksta, anot Alexanderio, "pavojingiausiaspriešas".
Tad dar kartą: kam jis vis
dėlto buvo kviestas? Juk po Ven
grijos sukilimo organizuota ak
tyvi rezistencija sovietų tautų
kalėjime sumenko, moralė buvo
palaužta, viltys savo jėgomis nu
galėti Kremlių išseko, taika so
vietinėje imperijoje padidėjo. Kad
pavergtųjų rezistencinė moralė
vėl pamažu nepradėtų atsigaivelėti, - tikrai dabar buvo grieb
tasi gero sumanymo: pasikviesti
į svečius patį tironijos simbolį,
vaišinti jį, rodyti jam manda
gumą ir pagarbą, ir tuo "su
stiprinti" pavergtųjų valią ra
miai ir taikingai gyventi "de
centralizuotame" sovietų kolcho
ze. Juk ten ir politinės poli
cijos nebėr, o tik - lokalinė mi
licija...

Konsulas Anicetas Simutis
atšventė 50 metų sukaktį

Būtų įdomu, jei amerikiečių
visuomenė ir mes visi kiti iš
tikimai paklausytume Washingtono valdžios ir mūsų lokalinių
policijos viršininkų prašymams.
Ne tik liktume ramūs, bet mūsų
garbingam svečiui parodytume
pagarbą draugiškais plakatais,
sveikinimais ir džiaugsmo de
monstracijomis. Juk taip labiau
pritiktų. Ir ne mažiau būtų įdomu
Konsulas Anicetas Simutis.

V. Maželio nuotrauka

Kam buvo kviestas Chruščiovas į Washingtonq?
- Tur būt pasitarti, kaip pavergtas tautas išlais
vinti be išlaisvinimo?...- Istorija rodo, kad blaš

kymosi politika niekad nėra tautoms padėjusi.
dar stambesniam ir pavojingesniam už pirmąjį. Ir dabar jį pa
sikviečia į svečius, reikalauja
jam rodyti mandagumą ir pa
garbą (courtesy and dignity) ir
kalba apie viltis surasti spren
dimus, kurie pašalintų nesantai
kos židinius, ilgam laikui už
tikrintų esampa "taikingą sugy
venimą".
Vieno didelio Amerikos mies
to policijos viršininkas, .belauk
damas Chruščiovo, spaudai pa
reiškė, kad visos nedraugiškos
demonstracijos turės būti su
tramdytos, nes jos rodytų, kad
piliečiai nepasitiki savo vyriau
sybės protingumu. Tai rodyda
mi, jie sunkai pakenktų Ameri
kai ir jos vaidmeniui pasaulyje.
Taip policijos viršininkas, lyg
tarsi koks naujas konstitucijos
dėsnių aiškintojas, nustatė pi
liečiams elgseną, ką jie turi
daryti ir ko nedaryti, tironijos
princui svečiuosna atvykus...

mų kiaušinienės. Ji tokios pat
vertės, kaip aiškinimas, kad Ni
kita čia buvo pakviestas susi
pažinti su Amerika, idant įsiti
kintų, kokia ji stipri, ryžtinga
ir geranoriška, ir tada pasida
rytų sukalbamesnis.
Jeigu atmesti ir nė nesvars
tyti šios kvailai liaudžiai skiria
mos pasakos, - kam gi jis buvo
pakviestas? Ar tik tam, kad ame
rikiečiai užsitikrintų teisę to

išgirsti, ką tada pasakytų Washingtonas, ir milijonieriai, ir
prekybininkai. Jei tie, kurie ne
nori draugiškai pasitikti Nikitos,
kenkia Amerikos geram vardui
ir jos taikos siekimams, tai tie,
kurie jį draugiškai pasitiktų, va
dinasi, padėtų geram vardui ir
taikai išlaikyti!
Istorija rodo, kad blaškymosi
politika niekad nėra tautoms pa
dėjusi. Jau per kelintą dešimt
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☆
Mano mėgiamas "Los Ange
les Times" kolumnistas Holmes
Alexander,
labai išprusęs ir
įmantrus .žurnalistas, ką tik nu
pasakojo savo patirtas Washingtono nuotaikas. Chruščiovo vi
zito proga Amerikos sostinėje
manoma, kad "mes amerikiečiai
neturėtume naudos iš sukilimo
Rusijoje. Jei Amerikos oficialie
ji sluogsniai turėtų pasirinkimo
teisę, spėtina, kad jie būtų už
Chruščiovo palikimą valdžio
je"... Chruščiovas Rusijoje at
siekęs daug laimėjimų: jo plėŠininių dirvonų politika pasisekė,
jis patinka jaunimui, jis yra mag
netiška asmenybė, jis palengvi
no valstiečių padėtį, decentrali
zavo sovietų pramonę, net slap
tąją policiją teoretiškai pakeitė
vietine milicija!.,.
Kolumnistas stebisi Chruš
čiovo drąsa. Juk šis vyksta į
svečius ten, kur žinosi esąs ne
kenčiamas. Nei Stalinas, nei Hit
leris, nei Mussolinis tiek nedrįsdavę! Nikita esąs "pavojin
giausias priešas, kokį betkada
ši šalis yra turėjusi; palyginus
su juo Hitleris buvo tik pypliukas”. Ir visdėlto Washingtono
oficialiesiems sluogsniams at
rodą geriau, kad Rusiją valdo
Nikita, o ne kas kitas. Jei po
Stalino mirties Berija, o ne Malenkovas būtų pagrobęs valdžią,
šiandien turėtume tretįjį pasau
linį karą. Jei Amerika būtų įsi
kišusi Į Vengrijos sukilimą, tai
gal būtų pavykę nuo Rusijos at
plėšti vakarinius pakraščius, bet
irgi būtų buvęs naujas pasauli

tai antikomunistas!"
liau pasilikti vakariniame Berly
ne, kur jie teisėtai buvo ir te
bėra? Kam prezidentas Eisenhoweris vizito išvakarėse skrido
į tris Europos sostines, tuo teat
rališkai iškeldamas ir pabrėž
damas
Nikitos apsilankymo
reikšmę ir svarbą? Ar tam, kad
žmogui, kuris gražiai pažadėjo
mus visus palaidoti, būtų iš anks
to įmokėtas tinkamas "down payment" į laidotuvių fondą užtikrinimas
Rusijai dabarti
nių jos sienų ir įtakos zonų?
Juk to ir tik to Nikita tenori
pirmai laidotuvių pradžiai.

☆
Amerikos liaudis, darbininkai,
jų unijos, veteranų organizaci
jos, europinės kilmės ateivių
grupės neprisidėjo prie Chruš
čiovo kvietimo, to sumanymo ne
palaikė ir labai aiškiai priešino
si. Jos ruošėsi protestuoti, de

metį Amerikos ir Rusijos san
tykiuose tas blaškymasis trunka
su visais kraštutinumais.
1918 - 32 metų laikotarpyje griežtas ankomunistinis nusis
tatymas ir Rusijos, kaip valsty
bės, nepripažinimas. Nuo pre
zidento Roosevelto 1933 metų ligi
antro pasaulinio karo pabaigos Rusijos pripažinimas, bendra
darbiavimas, karo sąjunga, visų
Rusijos užsimojimų patenkini
mas, Jalta, Potsdamas ir taip
toliau. Nuo 1952 metų preziden
tas Eisenhoweris su sekretorium
J. F. Dulles pradeda propagan
dinę "tautų išlaisvinimo" politi
ką. Dar visai neseniai buvo pa
skelbta "pavergtųjų tautų savai
tė" , kongresui priėmus nutarimą
ir prezidentui jį pasirašius. Ko
lumnistas W. Lippmanas tada
pastebėjo: kam čia tyčiotis, kam
skelbti tai, kas nevykdoma ir ne
manoma vykdyti? Kam tokia kvai-

Jubiliatas mokėsi Telšių
ir Kauno Aušros gimnazi
jose. 1931 m. Įstojo į Vy
tauto Didžiojo Universiteto
ekonomijos fakultetą ir
kartu dirbo Užsienių Reika
lų Ministerijoje. 1936 m.
buvo perkeltas Į Lietuvos
Generalinį Konsulatą New
Yorke, kur iki šiol tebedir
ba.
Toliau studijas tęsė Ko
lumbijos univ. New Yorke
ir 1940 m. baigė, įgydamas
ekonominių mokslų magis
tro laipsnį. Jo darbas ”The
economic Reconstruction of
Lithuania after 1918”, kurį
išleido universiteto leidyk
la, buvo pirmoji Amerikoje
studija apie Lietuvą.
Jubiliatas jau nuo pat
mokyklos suolo aktyviai da
lyvavo įvairiuose mokslei

vių būreliuose. Buvo vienas
iš jūros skautų organizato
rių Telšiuose. Dalyvavo
steigėjų tarpe ir buvo pir
masis vicepirm. ats. kari
ninkų Korp! Ramovės ir kt.
Amerikoje daug pasidarba
vo BALFe ir New Yorko
Liet. Prekybos Rūmų veik
loj.
Spaudos darbą pradėjęs
korespondencija 1926 m.
Trimite, vėliau bendradar
biavo Lietuvos Aide, Tau
tos Ūkyje ir daugiau ar ma
žiau yra rašęs beveik visuo
se Amerikos lietuvių laik
raščiuose
ir
angliškafn
"America”.
Vienas didesnių jo darbų
yra neseniai išleistos Pa
saulio Lietuvių Žinyno dvi
laidos.
&

Senelių prieglaudos lietuviai
atsako Lietuvos okupantams
pasakyti. Jūs tik norite iš
mūsų pasityčioti ir senių
nervais pažaisti. Palikite
mus ramybėje su savo kvie
timais į okupuotą Lietuvą
grįžti, puikiai iš anksto ži
nodami, kad mes turėdami
prieš akis bolševikinį "ro
jų" — išgyventų bolševiki
nės okupacijos vienų metų
patirtis, kada dar raudonų
jų siautėjimas Lietuvoje
nebuvo tokio aukšto laips
nio, kaip pokariniais me
tais, tai jūsų vilionių nepa
klausysime, nes nebenori
me savanoriškai fiziniai ir
dvasiniai vergauti. Grįšime
į mūsų brangią Tėvynę tik
tada — kai bus sugrąžinti
lietuviai iš Sibiro tremties,
kai po savanoriškumo prie
danga nenutrūkstami ištrė
mimai užsibaigs, kai Krem
lius iš pavergtų Pabaltijo
valstybių, jas ekonomiškai
i š n audodamas, nebekraus
sau kapitalo, kai bus sąži
la hipokrizija?... Vos rašalas nės,- žodžio, spaudos ir rin
nudžiūvo, ir tas pats prezidentas kimų laisvės, kai lietuvis
kviečia į svečius Nikitą - tur savo brangioje Tėvynėje
būt ■ pasitarti, kaip pavergtas tau bus pilnateisis šeimininkas,
tas galima išlaisvinti be išlais kai "pagerintos veislės"
vinimo?...
"didieji broliai" apleis Lie
Padariau vėl klaidą, čia pri
tuvą — tada "Grįžimo į Tė
margindamas daug eilučių mūsų
skaitytojui, kuris "neturi laiko" vynę" komitetui nebereiks
ilgiems straipsniams. Paveiks prakaituoti, kad kokį lietu
lai jam geriau išaiškina proble vį iš laisvės įtraukti vergimas. Ką čia rašiau, tai tik no jon, kaip dabar darote, bet
rėdamas "keliais žodžiais" pa — iš visų pasaulio užukerkomentuoti viename vakarų Eu čių grįš lietuviai į laisvą
ropos laikraštyje ką tik maty Lietuvą!
tus porą piešinių. Jie nepapras
Tiesa, jūsų propagandos
tai aiškiai aptaria visą Amerikos ratas įsuko ne vieną lietuvį,
blaškymosi politiką. Tuodu pie prieš desėtkus metų išemi-

Pastaruoju metu mini
mas komitetas yra išsiun
tinėjęs Vakaruose esan
tiems lietuviams laiškus,
kuriuose ragina grįžti prie
gražiojo Nemuno krantų,
parinktais meiliais žodžiais,
kaip ta pasakos lapė, grau
dina ir prižada kalnus gė
rybių, kad tik kaip nors pri
siviliotų gaidelį ir jam per
kąstų gerklę . . . Tokį vilio
jantį laišką gavo ir Vechta
(buv. Varelio) senelių prie
glaudos lietuviai, šie tuo
jau ir labai gražiai reagavo
į bolševikų laišką. Dėl at
sakymo originalumo ir pa
vyzdžio jį spausdiname:
"Grįžimo j Tėvynę”
komitetui
Nors už kiekvieną laišką
esame pratę padėkoti, bet
už jūsų laišką to negalime

šiniu tad ir pridedu prie savo
žodžių.

(Nukelta į 5 psl.)
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Buvusio anglų slapto agento atsiminimai
švelnus, malonus 1944 m. ge
gužis. Europos frontuose vokie
čiai traukiasi. Tolimuose Rytuo
se Amerika spaudžia japonus.
Jungtinėse Amerikos valstybėse
pašnibždomis kalbama apie nau
jus ginklus, kurie turėtų vienu
smūgiu baigti karą. Mažesniuose
Įšvęstųjų rateliuose pirmą kartą
pasigirsta žodis, kuris duos var
dą naujai epochai: atominė bom
ba.
Sovietų Sąjunga ginklavimosi
lenktynėse beviltiškai atsilikusi.
Kremliaus valdovai nepasitiki
Vakarų sąjungininkais. Karas bus
laimėtas drauge, bet kas laimės
taiką?
Sovietinė žvalgyba dirba išsi
juosusi, bet daugiau sąjunginėje
Amerikoje, negu priešininkės
Vokietijos krašte. Rusija nori
žūtbūt patirti JAV atominio gin
klavimosi paslaptis.
Tuo momentu atsimenama
Martha Dodd, buvusi ambasa
doriaus duktė, iš Vokietijos tei
kusi žinias sovietams. Aš gaunu
uždavinį užmegsti su ja ryšį.
Kai tik, paskambinęs telefonu,
ištariu žodį "Faunas", ji tuojau
mane pakviečia į savo butą.Slaptažodis, kuriuo sovietų emisaras
gali bet kuriuo metu su ja susi
rišti, nėra pasikeitęs.
Ankštais, tamsiais laiptais už
lipu Į mažą butelį Lexingtono
gatvėje, New Yorke. Ji pasodina
mane ant apsitrynusios kėdės.
Lietingos gegužės popietės švie
soje didelė ateljė atrodo itin
niūri. Neplauti indai išmėtyti tarp
nebaigtų paveikslų. Kambarys
nevėdintas. Seno agento instinktu
greitai suvokiu jos būklę. Skurde
leidžia dienas buvusi ambasado
riaus duktė, Įpratusi į prabangą
ir pagarbą. Greičiausiai nė mei
lužio ji dabar neturi.
- Atrodo, kad tamstai nepa
tinka mano butas, drauge Taylorai (toks tada buvo mano sla
pyvardis)?
- Ne Marta, nepatinka, at
sakiau. - Todėl ir atėjau.
- Ką tai turi reikšti?
- Ar tiki, kad tamstą galėtu
me panaudoti, jei gyveni tokiam
bute? Jei draugauji tik su žmo
nėmis, kurie ir taip Įsitikinę
mūsų reikalu? Tamsta esi bu
vusio ambasadoriaus duktė. Pri
klausai vienai iŠ kilmingiausių
Virginijos šeimų. Mes būtume
kvailiai, jei tamstos nepanaudo
tume turtuolių sluoksniuose.
- Aš nekenčiu turtuolių.
- Jūs jų nesunaikinsite, vien
tik dalindami proklamacijas fab
rikuose.
Kai po kelių valandų išeinu iŠ
Martos buto, mes jau esame pa
ruošę planą, kurį ji ateinančiais
mėnesiais iki smulkmenų išpil
dys.

*

Skaitytojas dalį Martos Dodd
istorijos atsimena iš Dirvos 6163 numerių. Gyvendama Vokie
tijoje, ji svajojo "pavergti" Hit
lerį.
"Studijuodama Chicagos uni
versitete Marta Dodd susižavėjo
ir Įtikėjo į Nietsche antžmogį.
Jeigu Hitleris, tuomet daliai pa
saulio ir pačiai Vokietijai atro
dęs Įsikūnijusiu antžmogiu, jos
būtų neapvylęs, jinai būtų tapusi
vokiečių žvalgybos agente. Jeigu
vėliau ji nebūtų susipažinusi rusų
pulkininko - būtų ir toliau dirbusi
amerikiečių žvalgybai. Jeigu ne
būtų nuvažiavusi Į Rusiją - nie
kada nebūtų tapusi sovietų
agente", sako apie ją Šių atsi
minimų autorius. "Mano šnipų
rinkinyje ji buvo vienintelė, kuri
šnipe tapo dėl Įžeistos savimei
lės ir neapykantos".

Neapykantos vedina, ji ir an
trą kartą, 1944 m. pavasarį,
sutiko dirbti sovietams - šnipi
nėti atomines paslaptis. Bet ji
nežinojo, kad jos užverbuotojas,
"draugas Tayloras", šį kartą bu
vo britų žvalgybos valdininkas,
tariamai dirbąs sovietams. Ji
nežinojo, kad ji ŠĮ kartą tebuvo
tik raitelis komplikuotoje žval
gybų kovos mašinoje.
Ji paskubomis griebėsi vyk
dyti "draugo Tayloro" pavestus
uždavinius. Persikėlė Į elegan
tišką butą Park gatvėje, susipirko gražiausius drabužius pas
Mainbocherį, lankė ištaigingus
lokalus ir Brodvėjaus- teatrų
premjeras. Pirmomis 1945 m.
dienomis ji jau galėjo pranešti
suradusi "CM" (tomis baidėmis
žvalgybos žargone vadinamas
žmogus, kuriuo galima pridengti

šnipų organizaciją) - ištekėjusi
už milijardieriaus Alfredo K.
Sterno.
Pradedami bandomieji užda
viniai. Marta reguliariai skraido
Į Meksiką. Iš ankstesnių pasako
jimų skaitytojas atsimena, ko
kiomis priemonėmis apeinama
muitų kontrolė, kaip jos brolis
Bilis paima netikrintus jos laga
minėlius ir nugabena rusų slap
tosios
žvalgybos viršininkui
Meksikos sostinėje. Skaitytojas
taip pat atsimena incidentą, kada
ji su broliu tariamai areštuoja
ma. Ji šaukiasi vyro pagalbos.
Sternas skubiai atskrenda Į Mek
siką, ir Marta jam prisipažįsta,
jog šnipinėjanti sovietams.Sternas įtikinamas sovietų žvalgybos
visagalybe. Kai jis grįžta į New
Yorką, Sternas jau yra tapęs
sovietų bendradarbiu.
Maskvai pageidaujant, Sternai
nusiperka ištaigingą namą Connecticute, netoli New Yorko. Čia
Marta priiminėja turtingus pre
kybininkus, žinomus muzikus
ir... netoli esančios amerikie
čių karinės stovyklos karininkus.
Sternų ištekliai tirpsta. Ir tai
numatyta sovietų planuose. Kai
jie jau beveik atsiduria prie bank
roto ribos, viena dieną sovietų
pasiuntinybė į jų namus atsiunčia
Edwardą Herbertą.
Tą slapyvardį tuo metu naudoja
Boris Morros, kompozitorius,
režisierius ir Hollywoodo producentas (Morroso atsiminimuo
se sakoma, kad tą slapyvardį
anksčiau yra turėję dar du ar
trys sovietų agentai). Nei Ster
nai, nei sovietų pasiuntinybė dar
nežino kad Morros faktiškai dir
ba amerikinei žvalgybai.
- Ligšiol viskas buvo tik įžan
ga, - pareiškia jis. - Dabar jūs
turėsite mestis Į televiziją.
- Į. televiziją? - nustemba Ster
nas.
- Taip. Mažiausiai kris į akis.
Visame krašte steigsime firmas,
bent 60 jų reikės sukurti per
galimai trumpesnį laiką. Jose
dirbs mūsų agentai. Neįtariami
galėsite keliauti iš miesto į
miestą. Be to, lengviau bus pri
eiti nufilmuoti reikalingus įren
gimus.
- O kas tai finansuos?
- Aš parūpinsiu pinigų.
Morrosui išėjus, Marta sako:
- Jis man Įtartinas. Jis nėra
Įsitikinęs komunistas.
- Nevisi agentai yra Įsitikinę
komunistai, - atsako Sternas.
Edwardo Herberto vizitai daž
nėja. Jis atgabena pinigų, bet
jų neužtenka. Per metus išdygs
ta 55 "televizijos firmos". Ster
nai vis giliau lenda Į skolas.
Martą pradeda graužti sąžinė.
Ne dėlto, kad ji su vyru išduoda
kraštą. Ji negali pernešti, kad
šlyja jų finansiniai reikalai. Ji
vis labiau Įtaria Edwardą Her
bertą.
1949 m. pabaigoje ji vieną va
karą prasilenkia su šnipinėjimo
taisyklėmis ir paseka Herbertą.
Ji mato, kaip jis iš jos namų
nuvažiuoja tiesiog Į amerikiečių
karinę stovyklą.
Ją apima baimė, bet ji negali
savo žinių pranešti sovietų pa
siuntinybei, nes agentams yra
uždrausta peršokti savo ryši
ninkus. O jos ryšininkas kaip
tik ir yra Edwardas Herbertas,
alias Boris Morros.
Netrukus ji gauna savarankiš
ką uždavinį: nustatyti ar agentas
John Payne, kuris turi palaikyti
ryšĮ su svarbiausiais atominiais
šnipais Jackų ir Myra Soble,
nėra amerikinės žvalgybos val
dininkas. Susipažinusi ir Įsimy
lėjusi, ji vieną dieną slaptai pa
tikrina jo stalčius ir randa tūlos
moters laišką: "antradienį, 9va
landą, atvažiuosiu pas tave”.
Pavydo kankinama, Marta at
važiuoja prie jo buto ir seka,
9 valandą iš taksio išlipa ne
moteris, bet Boris Morros.
Kitą dieną ji sovietų pasiun
tinybei praneša:
- Ar taip vadinamasis Payne
seka Sobles aš nežinau. Bet jis
turi ryšių su mūsų agentu Edwardu Herbertu.
Sovietų žvalgyba nebuvo davusi
Morrosui uždavinio susirišti su
Payne. Tiesa, Hollywoodo producentas perduoda sovietų žval
gybai Įdomių dokumentų, taria
mai pavogtų iš Payne buto, bet
žvalgybos viršūnės pradeda juo
nepasitikėti.

Sovietai gavo svarbių žinių apie
amerikiečių atominę centrinę

Alamos. Marta Dodd gauna
uždavinį tas informacijas nuga
benti Į.Vakarų Berlyną, ten per
duoti ryšininkui ir skubiai grįžti
į Ameriką.
Kai ji vieną šiltą spalio dieną
pasiekia Tempelhofo aerodromą,
greta nusileidžia ir antra mašina
iš Vakarų. Marta nustemba, ties,
pasų kontrole sutikusi Morrosą.
Jos žiniomis, jis tuo metu turėjo
būti Meksikoje.
- Rytoj skrendu į Maskvą, sako Morros.
Los

- Ko ten?
- Vedu derybas dėl vieno fil
mo gamybos.
Staiga Marta nebegali suval
dyti savo antipatijos. Ilgai tram
dyti Įtarinėjimai audrina
jos
temperamentą.
- Žinai, Morros, tamsta man
nepatinki.
- Nesu tamstos tipas, - bando
juokauti Morros.
- Ne tai. Aš nepasitikiu tamsta.
Esi blogas marksistas. Aš net
nesu tikra, ar nesi dvigubas
agentas.
Morros susivaldo. Jis yra pa
keliui Į Maskvą. Jis žino: men
kiausia klaidelė - ir jis žuvęs.
- Turiu prisipažinti, - atsako
jis, - kad ir tamsta man nepa
tinki. Ar daug metų praėjo nuo
to, kai bandei pasidaryti Hitle
rio meiluže? Irdabarvisą laiką
trukdei mūsų su Sternu planus.
Aš pradedu galvoti, ar tik tamsta
nesi dviguba agentė.
Marta nieko neatsako. Viskas
neaišku, susijaukę, bet ji jau pa
siryžusi likviduoti Morrosą. Ji
ištiesia jam ranką:
- Laimingos kelionės.
Gal
grįši sveikas. - Tai skamba lyg
pasmerkimas.
Marta nuvažiuoja Į viešbutį,
Morros - į sovietų komendan
tūrą.
(Bus daugiau)

Seneliai...
(Atkelta iš 4 psl.)

gravusius — jie sugrįžo todęl, kad patikėjo jūsų melo
propagandai. Ne paslaptis,
kaip jie nusivylė tąja tary
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bų Lietuva. Ne tiek dėl
skurdžios duonos plutos,
kiek dėl laisvės, kurios oku
puotoje Lietuvoje nei su
žiburiu nerasi. Jie gyvenda
mi Vakaruose naudojosi visokiariopa laisve, jos tary
bų Lietuvoje nerado ir jos
nebus, kol desėtkai tūkstan
čių apmokamų agitatorių
diena iš dienos Kremliaus
"mokslą” kals žmonėms į
galvas ir reikalaus būti pa
klusniais "motinai parti
jai", kol eiliniam žmogui
bus draudžiama savistoviai
galvoti, pasakyti tiesos žo
dį, kad ir pačiam pavergtų
jų "viešpačiui" Chruščio
vui, taip kaip yra leista kri
tika laisvuose Vakaruose.
Kad laisvės nėra paverg
tuose kraštuose ir Lietuvo
je į tai vaizdžiai atsako
Vengrijos pavyzdys.

Geriau jūs kreiptumėtės
su šauksmu į tautiečius, iš
tremtus Sibiro vergi j on ir
į tuos, kurie po savanoriš
kumo priedanga apleidžia
Tėvynės "grožybes bei pa
togumus" teikiamus darbo
žmogui. Tegul sūnūs "palai
dūnai" grįžta į tėvų namus,
į gimtąjį sodžių!
žadate siuntinėti "Tėvy
nės Balsą", kurio mes ne
laukiame ir prašome ne
siuntinėti — apsieisime be
tos melo propagandos. Prie
šingu atveju turėsime su
juo caip pasielgti, kaip savo
laiku esame pasielgę Varely. Taip pat ir su laiškais.

Jums p. Jackevičiau, kad
tenka dirbti "Grįžimo į Tė
vynę" komitete, nepavydė
tina duona, kad ir sočiai
būtų apmokama. Manome,
jei kada ir pasiseka kokį
tautietį suklaidinti, par
traukti vergijon, kad ir ko
munistas būtumėte, vistik
sąžinė išmetinėja. Dėl jūsų
tarnybos ir pastangų gali
me tik užuojautą pareikšti.
Vechtos senelių
prieglaudos lietuviai

ALB suvažiavimo bankete Detroite susitiko du seniai nesimatę
bičiuliai: pik. P. Saladžius iš Rochesterio ir gen. J. Černius iš De
troito.
Dirvos nuotrauka

Neolithuanų padėka
Korporacija Neo-Lithua
nia valdyba reiškia didžią
padėką visiems Neo-Lithu
ania draugams, bičiuliams,
korporacijos nariams ir
korporantų-čių tėvams, vie
nokiu ar kitokiu savo įnašu
prisidėjusiems prie jaunų
jų jos narių vasaros sto
vyklos gražaus pasisekimo,
įvykusios Christiana Lodge,
Mich. p. Linkų vasarvietėje.
Nuoširdžiai dėkojame tė
vui Juozui Vaišniui, S. J.,
už atlaikytas šv. Mišias, pa
sakytus pamokslus ir svei
kinimus.
Valdyba reiškia didelę
padėką už paskaitas, suda
riusias rimtą stovyklos in
telektualinę programą: Al
donai Augu stinavičienei.
Dr. Steponui Biežiui, Karo
liui Drungai, dail. prof. Vy
tautui K. Jonynui, inž. Jo
nui Jurkūnui, muzikui An
tanui Nakui, Aleksui Siliū-

nui, adv. Juliui Smetonai,
Mečiui Valiukėnui ir dail.
prof. Adomui Varnui; už
referatus, parašytus jaunų
jų korporantų-čių: B. Bal
sytei, A. Gudaitei ir R. Stakauskui.
Nuoširdi padėka už mate
rialinę ir visokeriopą para
mą: Tautiniam Akademi
niam Sambūriui Chicagoje,
Tautinės S-gos skyriui Chi
cagoje, Lietuvos Nepriklau
somybės Fondo Valdybai,
Dr. J. Bartkui ir Eug. ir D.
Bartkams.
Didžiai dėkojame Neo-Li
thuania padalinio valdybai
Chicagoje už surengimą va
saros stovyklos, o taip pat
dėkojame kol. J. Jurkūnui,
stovyklos vadovui, ir jo pa
vaduotojams V. Gulbinaitei
ir A. Modestavičiui ir va
sarvietės šeimininkams p.
Linkams.
Valdyba

EAGLE ŽENKLAI PADIDINA SANTAUPAS PERKANT MAY’S KRAUTUVĖSE

MAY 2 BASEMENT
SENOVIŠKOS TAUPŲ DIENOS!
SPECIALUS PIRKINYS!

VAIKAMS GARSAUS GAMINTOJO

PAVYZDINIAI SNIEGO KOSTIUMIAI
Taip pat švarkai Ir Suburban švarkai
Reguliariai 10.99 iki 1 9.99

SNIEGO KOSTIUMAI

g.99
Jūs pažinsite šio garsaus gaminto
jo pavyzdinius sniego kostiumus.
Šioje grupėje yra 100% vitnoniai,
Nylons. Bedford Cords. Orlon pilė
ir quitt_ pamušalai. Visi yra pavyz
džiai mūsų turimų stiliui, kurie yra
aukščiau įkainuoti. 2 iki 6% dy
džiai.

8.99 iki 13.99 švarkai
ir Suburban švarkai

quitt pamušalas. Šil
tas, vilnonis, Bedford cord, polished
cottons ir twills. Pa
sirinkimas iš rudens
spalvų. Dydžiai 6*4
iki 6 7/4.
The May Co.’s Baeemeftt Infants’ tfear Department Downtown and-On the Heighte

g.99
Aukščiau įkainuoti švarkai, Suburban švarkai iš Parkas vilnos ir
medvilnės medžiagos. Su kapišonu
ar kalnierium. Orlon pilė ir quitt
pamušalai. 4 iki 6% dydžiai.
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IŠ CHICAGOS Į AMERIKOS VENECIJĄ...
Atostoginė mišrainė
Šių metų atosotogoms nužiū
rėjome dar neišpopuliarintą Fort
Lauderdale vasarvietę, esančią
Atlanto pakraštyje, 25 mylios į
šiaurę nuo Miami.

Transporto priemone pasirin
kom jau porą kartų išmėgintą
Greyhound autobusą, dumiantį iš
Chicagos tiesiai į Floridą, be
persėdimų ir be ilgesnių susto
jimų.
NESMAGI PRADŽIA
Iš Chicagos vietų rezervuotis
autobuse negalima, nors ji ir
yra pradinė 1500 mylįo kelio sto
tis. Todėl į stotį nuskubėjom
valandą prieš išvykimą. Žinojo
me "taisyklę" - kas pirmas prie
durų, tas, pirmas autobuse. O
mes ne tik norėjome geresnių
vietų, bet dargi ir visiems ke
turiems kaimynystėje.
Stambus juodis nešikas pra
dėjo tampyti kažin kieno lagami
nus ir juos, - aplenkdamas gra
žiai išsirikiavusią keleivių su
savo lagaminais eilę, - stumti
į priekį, pro vartus prie auto
buso. Jis protegavo tuos, kurie
patys netampė savo keleivinio
turto, o tą privilegiją paliko jam,
nešikui, už pusdolerį.
Ir ko čia, rodos, pykti. Juk
tai jo, profesionalo, duona. O
mes pyktelėjome. Ir dargi pro
testuoti mėginome. Tvirtinome,
kad iš tų protekcijų nieko ne
išeis, nors patys tuo netikėjome.
Gavę vėsiname autobuse geras
vietas, atgavome gerą nuotaiką
žinodami, kad dalis keleivių iš
lips, o jų vietas užims nauji,
kad 6 ar 7 kartus pasikeis šo
feriai, bet mūsų vietos vis bus
mūsų, vis tos pačios iki pat
Fort Lauderdale.
SŪRIŲ UŽDERĖJO
Skaitymą vijo snaudulys, o šį,
pabudus, pakeisdavo pašnekesys,
kurį ir vėl įveikdavo trumpas,
bet kartais netgi knarktelėjimo
pamargintas miegas.
Laikas bėgo, o drauge su juo
ir stotys. Kažkur apie Chattanoogą jauniausioji mūsų keleivė Rū
ta klausia: "Mama, ar mes čia
lipsime?" Nepažįstamas vyriš
kas balsas iš tamsos: "Lipsim,
lipsim. Visi lipa, ir mes lipsim".
Ir tas pats balsas, keleiviams po
sustojimo į autobusą sulipus,
mus visus pavaišino lietuvišku

J. PAPLĖNAS

pločiu ir ilgiu (per 20 mylių)
garsus Daytona Beach paplūdi
mys paverstas pliažo ir vieške
lio kombinacija. Ten civilizaci
ja lipa žmogui ant galvos. Kai
tu kaitiniesi, išsitiesęs smėlyje,
pro tavo galvą ar kojas šliaužia
automobiliai. Čia to nėra. Ir
mažiau "civilizuotam" tai patin
ka.

sūriu, galutinai išsklaidydamas
bet kokius abejojimus dėl savo
tautybės. Tautietis iš Chicagos,
su žmona ir sūnumi, traukiąs
į tuos pačius šiltuosius vande
nis.
Bet vaišės autobuse buvo tik
pradžia. Fort Lauderdalėje dar
EKSURSUA Į, VENECIJĄ
kartą gavome sūrio. Ir ne po
riekutę, o visą lietuvišką sūrį.
Fort Lauderdale mėgsta skve
Jį iš Kanados atgabeno p. M. vadinti Amerikos Venecija. Va
Dausienė, su dukra Aldona ats sarvietė išraižyta navigaciniais
kridusi Čia vasaroti.
keliais (upėmis ir kanalais), ku
rie sudaro per 260 mylių. Pie
PABĖGOME NUO KARŠČIŲ tinėje jos dalyje yra didžiausias
į PIETUS
Amerikoje jachtų uostas Bahia Kai Chicagą užgulė karščiai, Mar. Skelbiama, kad Bahia-Mar
yra didžiausia pasaulyje jachtų
juokavau bendradarbiams, kad
nuo karščių bėgsime į Floridą. bazė, į kurią įdėta 2 1/2 mil.
Ir kągi? Visą paskutinę rugpiū dolerių.
Sumokėję po $2 nuo kiekvienos
čio savaitę temperatūra Chica
goje buvo aukštesnė, negu Fort galvos, sulipome į turistinį lai
Lauderdale vasarvietėje: ten bu vą Miss Juanita ir, drauge su
vo per 90" , o čia 5 - 7 ' F že pora tuzinų kitų keleivių, pasi
mesnė. O kai rugsėjo pirmąją leidome amerikinės Venecijos
savaitę oras Chicagoje atvėso keliais.
Plaukėme pro rajoną, kuris
iki 75 - 78 * , čia jis laikėsi
tikrai
vertas Venecijos vardo.
maždaug tame pačiame aukštyje:
85 - 89 ’ dieną ir 70 - 75’ naktį. Namų kvartalus skiria vandens
Vandens temperatūra gana pa kanalai, kuriais, Šalia laivų,
stovi. Ji šiuo metu sukasi apie plaukioja ištaigingos jachtos, o
paaugliai švaistosi motorlai
85 ’.
viais. Krante puikios vilos, su
Teigiama, kad meteorologai
Fort Lauderdale kurorto klimatą pamos palmių, bananmedžių ir
laiko vienu iš maloniausių kli kitos tropikinės augmenijos. Pa
matų pasaulyje, įrašydami šią lydovas linksniuoja šio rojaus
vasarvietę į vienuolikos geriau kampelio vilų savininkų pavar
sio klimato vietovių sąrašą.Taip des, vilų vertę, jų išlaikymo iš
laidas. Jų kaina nuo kelių de
skelbia vietos šaltiniai. Juose,
šimčių iki kelių Šimtų tūkstan
be abejojimo, gali būti gera
čių dolerių. O jų savininkai reklamos dozė. Klimato malo pramonininkai, bankininkai, kino
numas
pagaliau yra subjek pasaulio veikėjai ir sportininkai,
tyvus reikalas.
pradedant chemijos pramonės
Lengviau lyginti apčiuopiamą magnatu du Pont ir baigiant
dalyką,
pav.,
paplūdimį. bokso čempioju Marciano.
Čia jis rupoko smėlio, kurio
Šią modernią Veneciją pakeitė
sudėtyje dominuoja vandenyno natūralios džiunglės, kurios su
gyvūnų kiautelių trupiniai. Nors darė didelę dalį mūsų 30 mylių
jis tamsokas, bet švarus ir gana kelio. Ir nors jos nedaro to
švelnus. Žinoma, jam toli gražu įspūdžio, kurį palieka kelionių
iki Nidos arba Palangos kopų aprašymų ir kinų ekranų džiun
smėlio, bet kas ir kur tokį smėlį glės, jose, manau, nebūtų jauku
yra matęs?
stovyklauti kad ir tokiam uoliam
Didelis pliusas, kad visas 6 stovyklautojui, kaip mūsų mielas
mylių ilgio paplūdimys čia yra Vladas Vijeikis.
viešas. Juo gali naudotis,kur no
Indėnų kaime radome ir kelis
ri ir kas nori. Išgarsintame
Miami Beach kurorte, pav., At indėnus, kurie, greičiausia, yra
lanto pakrantė yra išraižyta mū etatiniai indėnai ir kuriems kas
ro sienomis, suprivatinusiomis nors moka kuklią algą, kad jie
didelę paplūdimio dalį. O savo turistams vaidintų patys save.

Šmaikštus jaunuolis, ginkluo
tas tik lazda, basas ir nuogas
iki liemens, suvarė apie tuziną
aligatorių (juos mums liepė skir
ti nuo krokodilų) į cementinį
vandens baseiniuką, o paskui pats
į jį įbrido, vartė juos lazda ir
tampė už uodegų ieškodamas tų,
kurie jam buvo reikalingi. Su
radęs norimą, tempė jį už uo
degos į sausumą ir su juo ko
vojo. Mikliai apžergė kokių 12
pėdų aligatorių, staigiu judesiu
griebė io didžiulį, aštriais dan
timis šarvuotą snukį, suspaudė
jį taip, kad aligatorius negalėtų
prasižioti, tada ji mankštino,
kaip raitelis žirgą, prievarta
žiodė ir čiaupė jo baisią, nepro
porcingai didelę krokodilišką
burną ir išdarinėjo kitus pavo
jingus triukus. O po seanso, del
ną atkišęs rinko pinigus.
Po 3 vai. kelionės, nuplauktos
ratu, grįžome pro naują, mo
dernų Port Everglades uostą,
priimantį okeaninius laivus, nu
sodintą didžiulių prekių san
dėlių bei naftos cisternų ir kai
navusį apie 25 mil. dolerių.

Auklėjimo ar pietietiško tem
peramento dėka, žmonės čia ma
lonesni, Širdingesni ir manda
gesni, nei Šiaurėje ir ypač nei
jos didmiesčiuose. Pas mus,Chi
cagoje, net ir pažįstami'nelinkę
sveikintis, kas rytąja r kas vieną
kartoti vis tą patį. Čia tik retas,
tave sutikęs, nenusišypso ir ne
pasisveikina.
Šiam draugingumo ir respekto
bruožui, turbūt, įtakos daro ir
auklėjimas. O jis Čia kietas.
Floridos valstybės mokyklų
superintendentas ThomasBailey,
kaip skelbia The Miami Herald,
mokytojų konferencijoje, kurioje
dalyvavo 3000 mokytojų, pasisa
kė už fizines bausmes. Jis pa
brėžė, kad "piekšterėjimas yra
vienintelė kalba, kurią kai kurie
mokiniai supranta". "Vienas pa
grindinių mūsų mokyklos reika
lavimų Šiandieną", tęsė super
intendentas, "yra mokyti respek
to autoritetui. Jei mes to nemo
kysime mokykloje, Dievas žino,
kur vaikai to bus mokomi".
Kai kurios Floridos apskritys
jau yra įvedusios vaikų mušimą
savo mokyklose. Kai kurie tėvai
protestuoja įr graso teismu. Su
perintendentas skatina mokytojus
šią auklėjimo priemonę tęsti ir
toliau, tikėdamas, kad jo auklė
jimo politiką, jei bus pralaimė
ta teisme, parems Floridos įstatymdavystės organai.
PIRATŲ VĖLIAVAI

"Kodėl Stroh's ugnim verdamas?"

Atpylę 14 dienų vasarojimo
prievolę paatlantėje, paskutinę
saulėtą popietę nuėjome atsi
sveikinti su tuo tarpkontinentiniu.
ežeru, kurio kitoje pusėje prieš
dešimt metų palikta Europa ir
jos dalis - Lietuva. Ji ir čia,
Atlanto pakrantėje, atrodo daug
arčiau esanti, nei iš Michigano

Atsakymas yra toks:

CHICAGOS teisme yra iškelta
$25,000 byla vienai cigarečių
kompanijai. Skundėja jau našlė,
kurios vyras visą laiką rūkė
tos kompanijos cigaretes ir mi
rė plaučių vėžiu.
♦

"Taip gaunamas geresnis alus!"

Stroh’s skirtingas virinio būdas (atvira
ugnim'virimas prie 2000 laips.) padaro
skirtingo skonio, kurį jūs pajusite iš
pirmo Stroh’s alaus paragavimo. Ban
dyk Stroh’s šiandien... ir pripažinsit,
kad tai šviesesnis, skanesnis, labiau ne
gu kitas alus gaivinantis! Tai Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus!

APSKAIČIUOTA, kad iš šešių
dirbančiųjų vienas yra atlygina
mas iš valstybės iždo lėšų.

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
MOZURAITIS-BENNET
Insurance Agent
13706 Benwood Avė.
Cleveland 5, Ohio

SK 1-2183
ATIONWIDE
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

DABAR UŽ VIETINES KAINAS

CteveChecks
SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS
REGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO

•

ŪSE THE ONE BEST FOR YOU!

Che Cleveland Urust Company
65 CONVENIENT BANKING OFFICES
MEMIER FEDEMAl DEPOSlT INSURANCE CORRORaTION

KIETAS AUKLĖJIMAS

PAGARBA

Žmonės mūsų klausia:

ežero skalaujamos Chicagos.
penketą pėdų aukščiau valstybi
Atidavėme deramą pagarbą ir nės, kukliai prisiglaudusios ša
piratų vėliavai, kurios juodame lutinėje pozoje, šalia kitų, mar
fone, sukryžiuotų kaulų paremta, gaspalvių "navigacinių" vėliavė
beakė kaukuolė žvelgia į Atlanto lių?
horinzontą. Piratų vėliava plėveGrįžtame pavargę nuo pastan
suoja aukšto stiebo viršūnėje gų pasiimti kaip galima daugiau
ant Jolly Roger viešbučio - res ir pasilsėję nuo rutinos, palik
torano, improvizuojančio to pa tos už 1 1/2 tūkstančio mylių. Ir
ties vardo pirato laivą. Ir kaip įdegę, bet toli gražu nepasiekę
jos, juodos piratų vėliavos, ne spalvos to nešiko, kuris Chica
gerbsi, jei ji dominuoja gerą goje už pusdolerį proteguoja ap
mylią pakrantės, jei ji užkelta sukriuosius.

MUTUAL INSURANCE COMPANY
HOME OFFICF

•

COlUMtUS. OHIO

JAKUBS & SONT
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.
6621 Edna Avenue
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

I. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairas dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.

Greta Ezella Theatre

Telef.: EX 1.3969. Bute: WA 1-2354

moncriefor„
• ŠALDO vasarą

t?

. ŠILDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėją
■

DIRVA

1959 m. rugsėjo 17 d.

7

Juozui Urbšaiciui 80 metų
Clevelando Lietuvių Ben
druomenės narys Juozas
Urbšaitis rugsėjo 14 d. at
šventė
savo
gyvenimo
reikšmingų sukaktį — gar
bingo amžiaus 80-tąjį gim
tadienį.
S u k a k t uvininkas savo
gimtąjį kraštą, Svaiginių
kaimą, Sudargo parapijoj,
Šakių apskrM paliko 1893 m.
išvykdamas laimės ieškoti į
Vokietiją: dirbo įvairius
žemės ūkio darbus Rytprū
siuose, pora metų prie Rei

Lietuvos laisvei, pirko bo
nus, parašus, organizavo
susirinkimus, sakė kalbas.
Jis visur ir visada parodė
dideli pasišventimą lietuvy
bės reikaluose. Nežiūrint
gražaus savo amžiaus, Juo
zas ir dabar matomas kaip
judrus, aktyvus įvairių or
ganizacijų narys, pareigū
nas, talkininkas, rėmėjas.
Yra Tautinės Sąjungos na
rys, nuolatinis Dirvos skai
tytojas ir rėmėjas.
Sukaktuvininkui pagerb
VIRŠUJE: Svečių dalis Dir
vos spaudos baliuje. Prieky ma
tyti: B. Augustinaviciūtė. T.Čiur
lionis, p. Janulienė, St. Nasvytis,
K. ir O. Karpiai-, Dr. D. Degesys. Dr. V. Ramanauskas, R.
Degesienė, Dr. H. ir ponia Bra
zaičiai, L. Janulis. Toliau maty
ti Dr. ir ponia Nasvyčiai, L.
Banis, F. Mackus, P. Palubins
kai, p. Žemaičiai, St. Astraus
kas ir kt.
Dirvos nuotrauka

si naciąnalinį kelią be jo
kių nukrypimų į šalis. Ir ji
eina tuo keliu vesdama į
laisvą, nepriklausomą Lie
tuvą."
Svečiai, išklausę meninės
programos ir Dr. J. Bart
kaus žodžio, toliau linksmi
nosi prie vaišių stalų, šoko
grojant R. Butrimo orkes
trui.
• J. ir A. Augustinavičiai,
negalėję dalyvauti spaudos
baliuje, atsiuntė $10.00 au
ką. Ačiū labai]
• šiame numeryje spaus
diname eilę nuotraukų iš
Dirvos spaudos baliaus.
Daugiau nuotraukų bus ki
tame Dirvos numery j e.-

• Dirvos rengiamas kas
metinis jaunųjų menininkų
konkursas ateinantį 1960
Juozas Urbšaitis
Dirvos nuotrauka m. pavasarį Įvyks gegužės
14 d., Slovenian Audito
no pramonės įmonėse, dar ti vaišes suorganizavo N. ir
rium.
Apie konkursą pla
kartą grįžo į Rytprūsius ir V. A. Braziuliai savo bute,
čiau pranešim spalio mėn.
1901m. išvyko į JAV. kur dalyvavo kun. P. DzieTrumpą laiką pabuvojęs goraitis, inž. Pijus žiūrys
• Clevelando arkivysku
Michigano valstijoj, tais pa su ponia, M. Dunduraitė, A. po Hoban patvarkymu, rug
čiais metais persikėlė į Cle Zdanis, A. Banis, F. Mac sėjo 20 d., 4 vai. po pietų,
velandą, kur ir dabar gy kus. P. žiūrys, Įteikdamas Clevelando katedroje bus
vena.
sukaktuvininkui dovaną — laikoma šventoji Valanda.
Juozas, kad ir neturėjęs Kiaulėno paveikslų repro Visų tautybių kunigai kal
galimybės mokyklas lanky dukcijas, perskaitė gražų bės savo tautos kalba "Tėve
ti, skaitydamas knygas ir įrašą, perdavė Bendruome Mūsų ir Sveika Marija". Po
laikraščius, mokėdamas ste nės linkėjimus.
to bus palaiminimas. Ta
bėti ir įvertinti gyvenimo
Ilgiausių metų!
F. M. valanda organizuojama pro
Įvykius, savarankiškai pa
testo ženklan dėl Chruščio
siekė plataus žinojimo. Jis
vo atsilankymo. Visi kvie
tvirto būdo, tiesus, atviras,
• Dirvos spaudos balius čiami skaitlingai dalyvauti.
darbštus, teisingas. Įgim praėjo gražiu pasisekimu,
• Protesto demonstracija,
tus gabumus gražiai mokė pirmą kartą svečiams susė
Clevelando
miesto burmis
jo panaudoti Clevelando lie dus prie vaišių stalų di
trui
leidus
įvyks
rugsėjo 20
tuvių visuomeniniame gy džiojoj Slovenian Audito
d.,
4
vai.
30
min.
po pietų,
venime, kai anuomet Cleve rium salėje.
sekmadienį,
katedroje
pasi
lande buvo tik keliasdeP r o g ramą praded ant, baigus šventai Valandai.
šimts lietuvių, ir kai anuo trumpą žodį tarė red. B.
met amerikiečiai lietuvių Gaidžiūnas, padėkojęs gau Ji Įvyks Public Sęuare. Ren
gia Clevelando Jungtinis
neskyrė nuo ”polak”.
siems svečiams ir pristatęs Pavergtų Tautų Komitetas.
Juozas ^Urbšaitis metų iš toliau atvykusius.
Clevelando lietuvių visuo
Meninę programą išpildė menę prašoma tą dieną vi
metais yra buvęs Šv. Kazi
miero Draugijos nariu ir akordeonistas Ch. Dauba sus darbus atidėti ir daly
jos pirmininku, šv. Kazi ras, daug kartų iškviestas vauti protesto domonstramiero Lietuvos Sūnų Karei Į sceną ir svečių labai šiltai cijoje. Organizacijos prašo
vių Draugijos pirmininku įvertintas.
mos dalyvauti organizuotai,
žodį Jare į balių iš Chi
net devynerius metus, šv.
su vėliavomis ir plakatais.
Juozapo Draugijos iždinin cagos atvykęs ir Vilties Visi dalyviai ant kairės
ku, ALRKS sekretorių ir Draugijos pirmininkas Dr.
pirmininku, šv. Jurgio lie J. Bartkus. Jis pasakė:
tuvių parapijos komiteto "Švenčiame Dirvos metinę
šventę. Iš eilės jau 44-ąją.
nariu.
Juozas yra vienas iš veik Gal kas kritiškai pagalvos,
liųjų Lietuvių Salės ir lie kodėl balius, o ne paskaita
tuvių banko steigėjų (Cle ar akademija. Bet atsaky
veland Lithuanian Building mas ateina iš mūsų papro
& Loan Association — da čių. Per šventes lankom
bar Superior Savings & vieni kitus, pasikeičiam
Loan Association): eilę me nuo monėmis, džiaugiamės
tų buvo to banko pirminin- laimėjimais. Ir šis subuvi
ku-direktoriu, direktoriaus mas yra organiškas ryšys
pareigose jis darbuojasi ir su skaitytojais gerus san
tykius palaikyti.
šiandien.
C1 e v e 1 a n d i ečiai gali
Pirmojo pasaulinio karo
metu Lietuvos laisvės at džiaugtis turėdami Dirvą.
gavimui Juozas dalyvavo Jums ji yra vietos laikraš
Chicagoje politiniame sei tis, o mums visiems kartu
me, Clevelande organizavo yra mūsų minčių ir idealų
tautos fondą, rinko, aukas reiškėją. Dirva yra užėmu-

Dirvos spaudos baliuje su adv. J. Smetona atsilankė ir eilė amerikiečių kandidatuojančiu į įvairias
atsakingas vietas. Iš kairės: adv. Frank W. Wargo, kandidatė į miesto teisėjus Cleveland Municipal
Court Blanche Krupansky ir adv. J. Smetona. Toliau matyti: p. Baleikos, Jonaičiai, B. Gaidžiūnas,
J. Garla, M. Dunduraitė.
Dirvos nuotrauka

rankos užsideda
kaspiną.

geduljo

sį penktadienį susipažino su
visais svetimkalbių laikraš
čių redaktoriais. Buvo re
daktoriams surengęs pri
ėmimą.

• šv. Kazimiero lituanis
tinėj mokykloj pamokos
prasidės rugsėjo 26 d. Vie
ta ir laikas bus paskelbta
A. a. Myk. Katkaus
sekančią savaitę. Norintie
skolininkams
ji naujai įregistruoti vaikus
Jau
praėjo
beveik metai
Į šią mokyklą, prašom
skambinti mokyklos vedė laiko, kai mirė a. a. Myko
jui J. Dobrovolskiui telef.: las Ratkus. Yra žinoma, kad
vienam kitam savo prietėM'U l-9143o
lių jis yra paskolinęs pini
• Studentų Sąjungos sky gų. Tie, kurie iki šiol dar
nėra atsiskaitę, malonėkite
rius ruošia linksmavakarĮ susižinoti su adv. Julium
— Initium semestri. Įvyks Smetona, a. a. M. Ratkaus
rugsėjo 18 d., 7 vai. vak. testamento vykdytoju, 1704
Čiurlionio namuose. Kvie Lee Road, Cleveland Hts.
čiame visus studentus bei
abiturientus gausiai daly 18, tel. ER 1-4333.
vauti.
Studentės atliks
trumpą meninę programėlę.

• Spaudos Kioskas II lie
Kviečia į Tautos šventės
minėjimą
tuvių apylinkėj veikia pa
rapijos salėje tuoj po lietu
D. L. K. Birutės Karių
viškų pamaldų.
Šeimų Moterų Dr-jos Cleve
• Suėjo 20 metų nuo Ice lando skyrius rugsėjo 19 d.
Capades pasirodymų. Ir (šeštadienį) 7:30 vai. vak.
Clevelande tie sukaktuvi Čiurlionio Ansamblio na
niai pasirodymai Įvyks rug muose — 10908 Magnolia
Dr., rengia Tautos šventės
sėjo 24 — spalio 11 d.
minėj imą-pobūvį.
• Tomlreland, respubli
Kam brangi tėvynė, tam
konų kandidatas Į Clevelan brangi ir ši diena. Vyres
do miesto mayorus, praėju niųjų pareiga supažindinti
su istoriniu tautos momen
tu, o Lietuvos žiedo — jau
nimo, pasiruošti ir būti ne
nutraukiamu siūlu tautos
sargyboje.
Nuoširdžiai kviečiame vi
sus lietuvius dalyvauti šios
brangios šventės minėjime.
Programoje adv. Julius
Smetona apibudins šios
šventės reikšmę, o jaunieji
dainininkai — J. Luizaitė
ir Vyt. Matulionis palinks
mins savo žaviais balsais.
Po programos bufetas ir
•ncursAŪAT
šokiai.
ARERA 3700 Euclili
Įėjimas tik 1 dol. Pakvie
°r ^ICHMAN'S
timus galima užsisakyti
_J36 Euclid Aye
šaukiant telef. PO 1-5614 ir
MU 1-2762.
(71)

• šį ketvirtadienį Cleve
land Arena rengiamose im
tynėse pagrindiniais daly
viais bus Gallaghus ir Von
Erichs.
Taip pat dalyvaus 5 ki
tos poros.
Išnuomojamas butas
iš keturių kamb. Yra ir ga
ražas. Butas antram aukšte.
Šaukti: UT 1-3856.
Geras pinigų investavimus
Turi parduoti pelningą
„ nuosavybę susidedančią iš 3
pastatų. 6 butai, 1 nebaig
tas. 3 mašinų garažas.
$33,900. Parodoma susita
rus su savininku, šaukti po
6 v. v. UT 1-5839.
(71)

PARENGIMAI
• Rugsėjo 19 d. D'.L.K. Birutės
Karįą Seimų Moterų D-ja ruošia
8 d. 'rugsėjo minėjimą - vakarą.
• Spalio 31 d. Korp! Neo-Li
thuania metinė šventė ir balius
La Vera Supper Klube.

• Lapkričio 21 d. Lietuvių sa
lėje kariuomenės atkūrimo šven
tė. Rengia Ramovė.

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.; UI 1'5466

Dirvą pasiūlyk savo
kaimynui susipažinti

1959 m. rugsėjo 17 d.
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DIRVA"Danutė Šalkauskaitė dirbs

KAS IR KUR

biochemijos tyrimo darbą

• Prof. inž. J. čiurlys, Ne
priklausomoje Liet u v o j e
ėjęs daugelį atsakingų pa
reigų, rugsėjo 14 d., 3 vai.
mirė New Yorke. Buvo gi
męs 1881 m. Kupiškio valse.
JAV gyveno nuo 1947 me
tų. Liko dvi dukterys su
šeimomis. Viena ištekėjusi
už konsulo A. Simučio, ant
ra už dail. Baretto

Malonu skaityti „Dirvo
je” ar kituose mūsų laik
raščiuose, kad vienas po ki
to baigia aukštuosius moks
lus. Dar didesnis džiaugs
mas ir pasididžiavimas, kad
tie jaunuoliai, baigę aukš
tąjį mokslą, yra įvertinami
ir kviečiami pasilikti dirbti
tose pačiose mokyklose.
Danutė šalkauskaitė, ki
limo šiaulietė, gavusi B. S.
biochemijoje Urbanos uni
versitete, prieš pora metų
atvažiavusi į Michigano
Valst. Universitetą, East
Lansing, Mich. siekti aukš
tesnio mokslo laipsnio (M.
S.), šį rudenį studijas bai
gia, priėmė Universiteto pa
siūlymą ir pradėjo dirbti
Universiteto biochem i j o s
laboratorijose tyrimų dar
bą.

• Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės naujai išrinktos
Tarybos pirmasis posėdis
įvyks spalio 10-11 dienomis
Vasario 16 gimnazijoj.
• Dr. K. Graužinis, Lietu
vos atstovas Uragvajuje,
susirgo širdies liga.
• „Margučio” redaktorius
Dr. B. Dirmeikis dar tebė
ra ligoninėje, sunkiai susir
gęs širdies liga. Sirguliuo
janti ir L. Vanagaitienė.
Billings ligoninėje gydosi ir
V. Olienė.
• šešių lietuvių skautų tun
tų stovykla šiais metais vy
ko prie Plymouth. Dalyva
vo per 300 skaučių ir skau
tų. Stovykla atitinkamomis
iškilmėmis uždaryta rugsė
jo 5 d. Į uždarymo iškilmes
buvo atvykęs Brolijos pir
mininkas Dr. V. Čepas ir
Seserijos pirmininkė p. Če
pienė. Taip pat dalyvavo
daug skautų tėvų ir skautų
bičiulių. Buvo atvykę ir len
kų skautų būrelis.

Reikia manyti, kad Danu
tė šalkauskaitė, nuėjusi du
trečdalius kelio, nesustos,
bet sieks pačio aukščiausio
mokslo laipsnio (Ph. D.).
Nedaug Amerikoje yra
moterų, kurios pasirinktų
tokią nelengvą mokslo ša
ką, kaip biochemija. Danu
tės šalkauskaitės pasiryži
mą reikia sveikinti ir linkė
ti geriausios sėkmės.
Danutė šalkauskaitė pri
klauso Skautų Akademikų
organizacijai ir šiuo metu
yra Michigano Valst. Uni
versiteto Lietuvių Studentų
Klubo pirmininkė. Jos pa
stangomis Detroito lietuvių
tautinių šokių grupė gegu
žės mėn. labai vykusiai at
stovavo Lietuvą Tarptauti
niame festivalyje. Kiek ži
noma iš spaudos, po to pasisiekimo susidarė sąlygos,
kad šį rudeni Michigano
Valstybinis Universite tas
kviečia „Čiurlionio” ansam
blį koncertui.

DETROIT

Danutė šalkauskaitė

Audėnas, E. čekienė, S.
Narkeliūnaitė, cTr. T. žiūrai
tis, O. P'.
Solistai L. Juodytė - Mathews ir Liudas Stukas su
dainavo keletą dainų. Pro
gramoj dalyvavo ir Rūtos
ansamblis, diriguo j a m a s
muz. A. Kačanausko. Radi
jo direktorius Jokūbas Stu
kas gavo visą eilę sveikini
• Tautinių šokių propaguo mo telegramų ir laiškų, ku
tojas ir žinovas p. Bielajus, rių tarpe bu,vo PLB-ės Ta
kaip mums praneša, vėl su rybos pirmininko adv. J.
sirgęs ir gydomas Colorado Šlepečio, kun. Valiušaičio,
valstybinėje sanatorijoje.
p. Dilių, Liet. Moterų At
• Juozas Butkus - Butkevi stovybės klubo ir kt.
čius mirė liepos 30 d. Lietu • Bavarijos radijas Muenvoj, o jo žmona Magdele na
chene savo transliacijoje
mirė rugp. 31 d.
„Aus
dem Osteuropaeischen
Butkevičiai paliko tris
Volksliederarchiv” davė paišmokslintus vaikus: dvi
baltiečių dainų ir muzikos
dukteris Lietuvoj ir sūnų
inž. Juozą Butkų JAV-se, šiupinį. Iš lietuvių kompo
zitorių buvo pagrotas „ŠusNew Yorke.
tas” ir padainuota lietuvių
• Jokūbo Stuko vedama choro — „šilas” ir „Ėjau
Lietuvos Atsiminimų radijo uogelių rinkti”. Tai ne pir
valanda New Yorke, rugsė mas kartas, kad tiek Bava
jo 12 d. šventė nuo įsikūri rijos, tiek Stuttgarto radi
mo 18-os metų sukaktį. Ta jai perduoda lietuvišką mu
proga programa tęsėsi 2 ziką ir tuo populiarina Lie
vai., kurios metu kalbėjo J. tuvą.

„AMERIKA PIRTYJE”
VAIDINIMO 60 M.
SUKAKTIS
Šių metų rugpiūčio 20 d.
suėjo 60 m. nuo "Amerika
Pirtyje” pirmojo vaidinimo,
įvykusio Palangoje. Ta su
kaktis daug kur jau prisi
minta, bet daug kur bus
minima.

Amerikos' Lietuvių Bendruomenės centrinių institucijų ir apygardų pirmininkai, dalyvavę visuotiniam
suvažiavime Detroite: K. Bagdonas - Hartfordo apyg. pirm., J. Jasaitis - Chicagos apyg. pirm.,
J. Šlepetys - ALB Tarybos pirm., J. Tamulis - centr. šviet. tarybos pirm., St. Barzdukas - centro
valdybos pirm., W. Dilis New Jersey apyg. pirm., ir V. Izbickas - Bostono apyg. pirm.
Dirvos nuotrauka

Protesto mitingas Bostone
Dėl Chruščiovo atvykimo
į JAV protesto mitingas
rengiamas rugsėjo 19 d., 3
vai. miesto sode. Visi Bos
tono lietuviai raginami gau
siai dalyvauti. Tautinės Są
jungos skyrius ir Korp. Neo
Lithuania valdybos ragina
savo narius tame mitinge
būtinai dalyvauti.

Lituanistinė mokykla
Naujus mokslo metus
pradėjo rugsėjo 12 d. pa
maldomis Šv. Petro bažny
čioje. Mokyklos vedėju bus
Kazys Mockus.
Visi mokiniai, turėjusieji
pataisas, jas laikys rūgs.
Detroite, akt. Z. Arlaus 19 d. Tuo pačiu laiku reikia
kaitei - Mikšienei priminus, sunešti ir duotus vasaros
Kultūros Klubas spalio 11 darbus.
d., Tarptautinio Instituto
patalpose, praves minėjimą. Dail. A. Rūkštelės parodą
Bus suvaidinta fragmentai
Tautinės Sąjungos na
iš „Amerika Pirtyje”. Pa
muose atidarė rūgs. 12 d.
skaitą skaitys rašyt. V. Atidarė Tautinės Sąjungos
Alantas.
Bostono skyriaus pirm. Jus
tinas
Vaičaitis. Ta -proga
BALFO RINKLIAVA
kalbėjo prel. Pr. Jūras, A.
Juknevičius ir pats A.
Detroite ir Hemtramcke Rūkštelė. Parodoje išstaty
BALF aukas gatvėse rinks ta 40 paveikslų.
šeštadienį, rugsėjo 26 d.
Paroda tęsis iki rūgs. 19

d. Atidaryta kasdien ligi 9
vai. vakaro.
•
Prof. Ignas Končius ap
lankęs savo sūnų Liudą ir
jo šeimą, išvyko poilsio į
ALAUŠĄ.

♦

Česlovas Mickūnas pradė
jo namų statybos biznį. Pir
muosius namus stato Dorchester, Mass.

TORONTO
Rugsėjo 10 d. įvyko Korp!
Neo-Lithuania sueiga. Bu
vo aptariami aktualūs neto
limos ateities veiklą liečiantieji klausimai ir išrinkta
nauja valdyba. Jos sudėtis,
p a s i skirsčius pareigomis,
yra: A. Kiršonis — pirmi
ninkas, E. Stepaitienė —
pirm, pavaduotoja-kasininkė ir P. Kvedaras — sekre
torius.
Šiais metais korporacijos
šventė Toronte yra numa
tyta lapkričio 7 d.

RAKETŲ BAZĖS
LATVIJOJE
Žinių agentūra tp iš Vak.
Berlyno praneša, kad iŠ
plačių šiaurvakarinės Kurlandijos sričių evakuojami
civiliai gyventojai ir ten
statomos rusų raketų bazės.
Taip pat pietvakarinėje
Kurlandijoje, prie Vainodes, yra sovietinės aviaci
jos bazė su 12,000 kariuo
menės. Kitos aviacijos ir
raketų bazės yra: Babite
(15 km. į pietus nuo Ry
gos), Modon, Cėsis, Smiltene, Grobina, Piltene, Alsunga, Durba ir Tukums.

DIRVAI AUKOJO
Pratęsiant prenumeratą Dirvą
aukomis parėmė:

Mirus Detroito šv. Antano parapijos kle

bonui
A. A.

KUN. DR. IGNUI BOREIŠIUI
nuoširdžią užuojautą reiškiame jo giminėms
ir visiems parapijiečiams.
JAV Lietuvių Bendruomenės
Detroito Apylinkės Valdyba

Seskes M., Maple Hts. $2.00
Marcinkevičius K.,
Cleveland ............. L00
Vaičius St., Chicago - 2.00
Baltuška P., Chicago 2.00
Kuslis A., Watertown 2.00
Bliudžius A., Detroit .. 2.00
Janužys H., Cleveland 1.00
Bruožis V., Cleveland 1.00
Vileišis K., Milford .... 2.00
Telksnys J.,
Great Neck........... 2.00
Narvydas P., Brooklyn 2.00
XX, Venezuela ........... 2.00
Vaineikis J., Chicago 1.00
Kasakaitis
B., Chicago 2.00
Akordeonistas Ch. Daubaras, atlikęs Dirvos spaudos baliuje
Premeneckas
M., Clev. 2.00
meninę programą, svečių ilgai buvo prašomas groti naujus kūrinius.
Ir reikia pripažinti, kad jis nesibrangino ir užkariavo svečių sim
patijas.
Dirvos nuotrauka.

Mirė dr. Fricas
M. Bintakys

Ačiū visiems už atsiųstas au
kas.

Dr. Fricas M; Bintakys

Rugsėjo 3 d. savo namuo
se, 16 Linden St., Brooklyn,
N. Y. staiga mirė dr. Fri
cas M. Bintakys. Ši liūdna
žinia skaudžiai palietusi jo
šeimą sukrėtė ir visą New
Yorko lietuvių visuomenę,
nes velionį širdies smūgis
ištiko pačiam gyvenimo
stiprume, vos 48 metų su
laukusį.
Jis gimė 1911 m., balan
džio 20 d., Pagėgių valse.,
Daubarų kaime, pasiturin
čių Mažosios Lietuvos ūki
ninkų gausioje šeimoj, nes
jo tėvai išaugino 5 sūnus ir
dvi dukras, iš kurių net du
baigė medicinos mokslus,
tai Fricas ir Arturas.
1931 m. dr. F. Bintakys
baigė Klaipėdos Mokytojų
Seminariją ir 1933 m. buvo
paskirtas Klaipėdoj Vytau
to Didžiojo gimnazijos mo
kytoju. Bet norėdamas to
liau tęsti mokslą, 1935 m.
įstojo į Vytauto Didžiojo
universitetą Kaune, kurį
baigė 1940 m., įgydamas
medicinos gydytojo diplo
mą.
Nuo 1940-44 m. dirbo
Kaune Higienos Institute
asistento, vyr. asistento ir
vėliau vidaus ligų laborato
rijos vedėjo pareigose.
1948 m. buvo lektorius
Baltijos universitete, Vo
kietijoj. čia apgynė habili
taciją, gavo profesoriaus ti
tulą ir buvo paskirtas to
universiteto med. dekanu.
1941 m. vedė Stasę Stankelytę, dantų gydytoją, o
1944 m. susilaukė sūnaus
Arvydo.
1950 m., vasario 22 d.
atvyko į JAV ir jau po
dviejų metų išlaikė valsty
binius egzaminus ir gavo
teisę verstis gydytojo prak
tika.
Rugsėjo 8 d. gausiam bū
riui kolegų gydytojų, drau
gų bei pacientų tariant at
sisveikinimo žodį, išlydėtas
į amžiną poilsio vietą — Cypress Hill kapus.

