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Prezidentas Eisenhovveris 
pradėjo ilgiausia kelionę 

Japonija - didysis JAV prestižo bandymas
Prezidentas Eisenhowerisbir

želio 12 išsileido Į penkioliktą
ją kelionę po užsienius, skaitant 
nuo tos dienos, kada jis užėmė 
JAV prezidento postą. Būdamas 
prezidentu, jis apkeliavo užsie
niuose apie 96,000 mylių, ir du 
trečdalius to kelio atliko per 
pastaruosius 18 mėnesių, įskai
tant 11 valstybių vizitus praeitą 
rudenį ir kelionę į keturis Pietų 
Amerikos kraštus.

Ši prez. Eisenhowerio kelionė, 
apimsianti 22, 795 mylias, bus 
pati ilgiausioji. Jos metu jis 
aplankys didžiąsias šiaurinio 
JAV gynybos sparno Azijoje 
tvirtoves: Filipinus, Formozą, 
Japoniją, Korėją. Ta proga bus 
aplankytos ir abi jaunosios JAV 
valstybės: Aliaska, nuo kurios 
kelionė pradėta, ir Havajai, ku
riuose bus paskutinis sustojimas, 
prieš grįžtant į Washingtoną.

Kelionė yra gana skirtinga 
nuo tos, kuri buvo planuota prieš 
keletą mėnesių, kada bendrais 
bruožais buvo paskelbtas jos 
maršrutas. Tada dar buvo op
timistiškai kalbama apie laukia
mą viršūnių konferenciją, po ku
rios prez. Eisenhoweris ruošėsi 
lankyti Sovietiją ir po to grįžti 
Washingtonan per Tolimuosius 
Rytus. Tada dar buvo laukiama 
tarptautinės įtampos atoslūgių, o 
šiandien būklė paaštrėjusi ne 
tik santykiuose su sovietiniu 
bloku, bet ir numatomuose ap
lankyti kraštuose, kaip pvz., 
Korėjoje ir Japonijoje.

Didysis JAV prestižo bandy
mas yra Japonija. Ištisomis sa
vaitėmis besitęsiančios komu
nistų ir jų talkininkų kurstomos 
anti-amerikinės demonstracijos, 
sutraukiančios šimtus tūkstančių 
dalyvių, grasina išvirsti kruvi
nomis riaušėmis JAV prezidento 
vizito dieną, ir ne be pagrindo 
Washingtone būkštaujama, kad 
svečias galįs nukentėti. Lan
kyti ar nelankyti Japoniją, kaip 
atrodo, buvo pastarųjų savaičių 

, tema JAV administracijos 
sluoksniuose. Tačiau vizito at
šaukimas neabejotinai sugriautų 
konservatyviosios Kishi vyriau
sybės pastangas įgyvendinti 
abiems pusėms gyvybiškai svar
bią JAV-Japonijos savitarpinės 
pagalbos sutartį, nuo kurios pa
sirašymo bei ratifikacijos pro
ceso pradžios kairieji ir pra
dėjo kelti neramumus, pakursto- 
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mus iš Sovietijos ir komunistinės 
Kinijos.

Pusę šimtmečio-- iki abiejų 
atominių bombų išsprogdinimo 
Hirošimoje ir Nagasakyje—Ja
ponija buvo pati didžiausioji jė
ga visoje Azijoje. Praėjus 
penkiolikai metų nuo jos ka
pituliacijos, ji vėl yra labiausiai 
industrializuota, ir ūkiškai ky
lanti valstybė. Mažesniame, negu 
Kalifornija, plote 92 milijonai 
gyventojų patrigubino savo pra
moninę produkciją vien per 
paskutinį dešimtmetį. Jos sostinė 
su 10 mil. gyventojų, šiuo metu 
yra didžiausias pasaulyje mies
tas.

Nėra abejonės, kad Japonija 
dabar būtų pats stipriausias Azi
jos sąjungininkas prieš komunis
tinį siaubą. Dar velionis valst. 
sekr. John Foster Dulles 1958 
metų rudenį pradėjo derybas su 
premjeru Kishi dėl neterminuoto 
JAV bazių pasilikimo Japoni
joje ir savitarpinės pagalbos su
tarties. Sutartis buvo pasirašy
ta šių metų sausio 20 Washing- 
tone ir gegužės 20/ nepaisant 
socialistinės opozicijos boikoto, 
ratifikuota žemuosiuose parla
mento rūmuose. Dabar ji 
perduota aukštiesiems rūmams 
ir įsigalios, kai pastarieji ją 
priims, arba automatiškai birže
lio 19, jei parlamentas nebus 
paleistas.

Demonstracijomis buvo sie
kiama priversti vyriausybę pa
sitraukti, kad reikėtų skelbti nau
jus rinkimus ir tuo būtų su
kliudytas sutaties įsigaliojimas. 
Pagrindiniai demonstracijų 
kurstytojai buvo kairieji stu
dentai, vadinama Zengakuren 
grupė, kuri dominuoja stu
dentų organizacijų federaciją, 
ir kurios nariai dėl perdidelio 
kairuhrio buvo net išmesti iš ja
ponų komunistų partijos. Jiems 
talkininkauja socialistų kontro
liuojama profesinių sąjungų ta
ryba ir nežymi komunistų par
tija. Gyventojai jiems pritaria, 
veikiami baimės - prisiminimų 
apie praeito karo pasėkas, ypač 
atominių bombų sprogimus.

Pastarosiomis savaitėmis de
monstracijų taikiniu virto prez. 
Eisenhowerio vizitas, reika
laujant jį atšaukti ir grasinant 
svečio gyvybei. Japonijos vy
riausybė pažadėjo griežtas ap
saugos priemones, bet smulkes

nis prezidento vizito Japonijoj 
maršrutas viešai dar neskelbia
mas.

Pietų Korėjoje būklė laikoma 
sunormalėjusia ir nesitikima in
cidentų iš komunistų ir kitų kai
riųjų pusės.

TRUMPAI IŠ VISUR
♦MASKVINĖ Pravda prez. 

Eisenhowerio išvykimo kelio
nėn proga paskelbė straipsni, 
kuriame grubiais žodžiais įspė
ja, kad Sovietiją netoleruosianti 
jokios grėsmės savo saugumui 
Tolimuosiuose Rytuose, tuo pri
mindama JAV-Japonijos savi
tarpinės pagalbos sutartį. 
Straipsniu neabejotinai siekia
ma sukurstyti neigiamas nuo
taikas prezidento sutikimui To
kijo mieste.

* KITAME Pravdos straips
nyje Sovietijos komunistų parti
ja griežtai gynėpremjero Chruš
čiovo politiką prieš neišvardin
tus "kairiuosius doktrinierius" 
kurie saką, jog Chruščiovas savo 
koegzistencijos politika, viršūnių 
konferencijomis ir komprimi- 

sais su Vakarais nukrypstąs 
nuo komunistinės teorijos. Tas 
ir sekančią dieną Pravdoje pa
sirodęs Chruščiovo tezių gyni
mas, kaip stebėtojai tiki, rodąs, 
jog Chruščiovas vis dar stipriai 
tebelaikąs vadžias savo rankose, 
o tie straipsniai buvę taikyti Ki
nijos komunistams ir kai kuriems 
ekstremistams Sovietijoje. 
Chruščiovas su Suslovu šiuo metu 
atostogaują prie Juodosios jūros, 
o Mikojanas esąs grįžęs į Mask
vą.

* JAV valstybės departamen
tas paskelbė, kad kiniškasis ir 
sovietinis blokai pasaulyje išlai
ką 300,000 šnipų, veikiančių 27 
špionažo ir slaptosios policijos 
organizacijose.

IZRAELIO premjeras Ben Gu- 
rion atvyko į Paryžių pasitari
mams su prez. De Gaulle. Pasi
tarimai daugiausiai paliesią si
tuaciją Viduriniuose Rytuose ir 
Izraelio pagalbą ūkiškai atsili- 
kusiems Afrikos kraštams. Ofi
cialiai paneigiama, kad Ben Gu- 
rion Paryžiuje susitiksiąs su 
Argentinos prez. Fondizi, kuris 
šiomis dienomis taip pat atvyksta 
Paryžiun.
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Mūsų tautų išgelbės tikėjimas, 
kantrybė ir darbas

Pasikalbėjimas su ministeriu dr. F. Meieriu
Mūsų korespon d e n t a s 

kreipėsi į Lietuvos atstovą 
Brazilijoje Dr. Fr. Meierį, 
jam tik ką grįžus iš Romos, 
iškeldamas keletą klausimų. 
Šį autorizuotą pasikalbėji
mą čia pateikiame skaityto
jams.
—■ Kaip jums, ponas mi- 

nisteri, atrodė Europa pb 
Brazilijos?

— Sumažėjus ir pase
nus ... Nemačiau jos dau
giau kaip 20 metų ir turė
jau įspūdžio, kad tai nebe 
ta laiminga šalis, kur pra
bėgo mano jaunystė, bet 
nedidelis kraštas, daug ken
tėjęs, dar neužgydęs karo 
žaizdų, kurių ypač apstu V. 
Vokietijoje...

— Kaip ten gyvenimas, 
žmonės?

— Aišku, Europa ir da
bar pasilieka pasaulio galva 
•ir širdis, iš kur kyla ge
riausios ir kilniausios idė
jos, tačiau justi joje nema
ža nusivylimo ir susirūpini
mo rytojum. Justi didelė 
ekonominė pažanga. Nepa
prastai padidėjo automobi
lių skaičius. Religinis gyve
nimas ir katalikų ir protes
tantų tarpe nepaprastai at
kutęs. Tačiau, deja, maža 
beliko ir prieškarinio links
mumo.

— Ar toks pat vaizdas ir 
Italijoje?

— Italijoje buvo rengia
masi tarptautinei olimpija- 
dai, tad visų rūpesčiai buvo 
nukreipti jos link.

— Kuriuo tikslu keliavo
te į Romą?

— Tarnybiniais reikalais. 
Su Diplomatijos šefu min. 
Stasiu Lozoraičiu tariaus 
dėl Lietuvos Pasiuntinybės 
perkėlimo iš Rio de Janeiro 
i naują Brazilijos sostinę. 
Min. Lozoraitis pažadėjo 
atidžiai išstudijuoti visus 
tris būsimų Brasilia miesto 
Pasiuntinybės rūmų pro
jektus, premijuotus PLIAS 
puikiai pavykusiame kon
kurse, ir pažadėjo visą ga
limą paramą šiam reikšmin
gam darbui,

— Kaip ir kada manote 
perkelti Lietuvos pasiunti
nybę?

— Kaip ir kitos Rio esan
čios svetimų valstybių at
stovybės, mes pirmiausia 
statysime valdžios mums 
dovanotame sklype ne pa
siuntinybės rūmus, o nedi
delį namelį — pasiuntiny
bės kanceliariją. Tokio na
melio kaina nebus didesnė 
kaip 12,000 dolerių, ir jį ga
lima pastatyti per 6 mėne
sius. Po kelerių metų pra

dėsime didžiųjų rūmų sta
tybą, nes tai priklauso nuo 
lėšų, kurių reikės apie šim
tą tūkstančių dolerių.

— Lietuvos Respublikos 
teritorijai esant okupuotai, 
iš kur tikite gauti statybai 
lėšų?

— Kanceliarijos laiki
niam nameliui pinigų klau
simas nesunkiai sprendžia
mas. Keletas garbingų pa
triotų, k. a. prelatas Tulaba 
Romoje, inž. Stanaitis Rio, 
prekybininkas Jonas Karve
lis Chicagoje ir dar keli 
mielai pažadėjo remti mūsų 
darbą lietuviškos talkrs 
principu. Didelės moralinės 
paramos jau gavome iš 
PLIAS, įvykdžiusios rūmų 
projektų konkursą, kuriuo 
sudomino ne tik lietuvišką 
visuomenę, bet ir kitatau
čius. žodžiu, į rūmų statybą 
— politinio būtinumo pa
diktuotą neišvengiamą rei
kalą — žiūrime ūkiškai ir 
realiai, neužmiršdami juri
dinio aspekto, pasitikėdami 
mūsų tautiečių idealizmu ir 
talka.

— Ar teko matytis Euro
poje su kitais atsakingais 
pareigūnais?

— Iš pasikalbėjimo su 
ministeriu St. Girdvainiu 
pasiliko įspūdis, kad Lietu
vos Pasiuntinybės Vatikane 
buvo pažeistas tik vardas, 
ne esmė. Atrodo, kad ir Va
tikano sluoksniuose justi 
apgailestavimas dėl to įvy
kio. Kaip ten bebūtų, visi, 
kurie taip karštai tomis ne
lemtomis dienomis reagavo 
siųsdami Vatikanui raštus 
ir telegramas, gali jaustis 
patenkinti, išgelbėję Lietu
vos įstaigą tokiame svar
biame neuralginiame punk
te.

Teko ilgai kalbėtis Frank
furte, su Erdmonu Simonai
čiu, tik ką grįžusiu iš Bar- 
celonos. Jis labai mielai pa
sakojo apie savo kelionę į 
Ameriką, kur lietuvių vi
suomenės nuoširdžiai priim
tas, galėjo iš arti stebėti di
delį tautiečių darbą Lietu
vos laisvinimo bare. Simo
naitis pabrėžė, kad Vasario 
16 Gimnazija — didžiulis 
lietuvių tautos švyturys Vo
kietijoje — laikosi daugiau
sia amerikiečių lietuvių au
komis. Vasario 16 d. Gim
nazija, jo žodžiais, yra la
bai aukštai įvertinama ir 
Vokietijos pareigūnų.

Bonnoje aplankiau Vokie
tijos užsienių reikalų minis
teriją, kur buvau labai man
dagiai priimtas, ir Vokieti
jos ambasadorių Brazilijai; 
kuris dabar ten gydosi, pa
tirdamas daug reikšmingų 

dalykų, liečiančių Lietuvos 
ir Vokietijos santykius. Su
sitikau su advokatu Rusk, 
gyv. Londone, kuris pain
formavo apie jo iškeltas by
las prieš Vokietijos įstai
gas, dėl idenizacijos lietu
viams klaipėdiečiams už na
cių laikais nusavintą turtą 
ir patyriau, kad keletas žy
dų šeimų tokias bylas jau 
yra laimėję.

Beje, labai malonų įspūdį 
padarė priėmimas, kurį pre
latas L. Tulaba man suren
gė lietuvių kunigų kolegijo
je Romoje.

— Kaip jūs, ministeri, 
į s i v a izduojat artimiausią 
pasaulio ateitį?

— Nesu astrologas. Net 
ir būdamas juo, nedrįsčiau 
skelbti to, kas bus. Viena 
šiandien yra aišku: mūsų 
turimieji diplomai jau ne- 
bepritaikomi nei kultūrinio 
nei politinio gyvenimo rit
mui, žinoma, jei tai, kas 
šiandien daroma tarptauti
nėj arenoj, galima būtų pa
vadinti politika. Mūsų tau
tą išgelbės tikėjimas, kant
rybė ir darbas. Niekas mū
sų Tėvynės neišduos prie
šams, jei mes patys būsime 
sklidini moralinių dorybių 
ir tautinės savigarbos. Jei 
politikai šiandien daugiau 
rūpinasi Afrika, Dieve jai 
padėk, tačiau Lietuvai ir 
jos kaimynams išauš laisvė. 
Esu tuo tikras. Kas dėl pa
saulio, tai jo ateitis man 
vaidenas, kaip neįsivaizduo
jamų staigmenų pynė.

— Kuo esą laisvame pa
sauly lietuviai gali pagrei
tinti Lietuvos išlaisvinimą?

— Būkime visada garbin
gi ir veiklūs. Pasididžiuo
damas informuoju kitatau
čius apie milijoną mūsų lie
tuvių Amerikoj, nors gerai 
žinau, kad tik keliolika, o 
gal net keletas tūkstančių 
neša ten tautinio darbo sun
kią naštą. Miniu jiems en
ciklopediją, operą, dailinin
kų laimėjimus, sportininkų 
triumfą ir išvykas, Jauni
mo namus Chicagoje, baž
nyčias, literatūros premi
jas, Lituanus, Aidus, Lietu
vių Dienas ir t.t., žodžiu, 
visus tuos mūsų tautinės 
gyvybės deimantus, kurie 
priartina mus prie ideale: 
Teisės ir Teisybės įsiviešpa
tavimo šioj žemėj. Myif,. 
kiekvieną lietuvį, kaip bro
lį, ugdyti tautinę savigarbą, 
padėti artimui visur ir vi
sada, štai mano nuomone, 
yra minimum, kuris, šalia 
meilės lietuviškai knygai ir 
ekonominio nepriklausomu
mo, daro mus vertingais 
talkininkais kovoje dėl Lie
tuvos greitesnio išvadavi
mo* E. B,
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Atominės bombos paslaptys TEISYBE APIE BUTAJEVA UI

Užtrunka keletą metų, kol Ka
nados, Jungtinių Valstybių ir 
Didžiosios Britanijos įstaigoms 
pasiseka nustatyti tolimiausias 
visus anglosaksų kraštus api
mančio šnipų tinklo šakas. Ty
rimų duomenys toki baisūs, kad 
iš karto net nenorima jais ti
kėti. Jie sugriauja anglosaksų 
dominavimą pasaulyje, jie su
griauja visas taikos be išlaidaus 
ginklavimosi viltis.

Svarbiausieji po diplomatinio 
imuniteto skraiste prisidengusių 
sovietų agentų talkininkai yra 
garsūs mokslininkai. Jie išda
vikais tapo ne dėl pinigų, bet 
iš įsitikinimo. Šis faktas ir yra 
pats didžiausias smūgis kontra- 
žvalgybos įstaigoms.

--Tai ir yra .priežastis, dėl 
kurios visos mūsų apsaugos prie
monės liko neveiksmingos,-- 
sako FBI šefas.--Saugumo val
dininkai naudojo visus jiems ligi 
tol žinomus metodus. Bet tie 
mokslininkai nebuvo nei prasi- 
lošę, nei prasiskolinę...

--O kada jiepradėjo savo špio- 
nažinę veiklą? -- klausia laik
raštininkas.
--Tas formulavimas yra tik iš 
dalies teisingas. Jie ne "šnipi
nėjo", dažniausiai jie tik išdavė 
savo pačių pasiektus tyrinėji
mų duomenis. Norite žinoti, ka
da tai prasidėjo? Na-- išdavi
mas prasidėjo su atominės bom
bos konstrukcijos darbais...

«
Ir kaip tai prasidėjo? 1933 

sausio 30 Vokietijos mokslo, me
no ir švietimo ministerijoje dir
bąs reicho komisaro Franz von 
Papen pavaduotojas Bernhard 

JRust, atkaklus nacionalsocialis
tas, paleidžia neribotų atostogų 
septynis Goettingeno universi
teto, gamtos mokslų fakulteto 
profesorius.

Maždaug metams praėjus nuo 
to valymo, Rust, dabar už nuo
pelnus paskirtas jau reicho kultū
ros ministeriu, susitinka garsų 
matematiką David Hilbert ir 
klausia:

--Ar tiesa, pone profesoriau, 
kad jūsų institutas smarkiai nu
kentėjo, išėjus Iš jo žydams ir 
žydų draugams?

Hilbertas neslepia tikrovės:
--Nukentėjo, pone ministeri? 

Jūs pasakėte: nukentėjo? Jis ne
nukentėjo, jo jau visai nėra.

*
Dalis mokslininkų išvyksta į 

Kopenhagą, kur tenykščiame uni
versitete dėsto garsusis fizikas 
Niels Bohr, kiti iškeliauja į Ang
liją ir Jungtines Valstybes.

Du iš gausybės mokslininkų, 
po 1933 metų palikusių Vokie
tiją, iškeliauja į Sovietiją: iš 
Vienos kilęs Alexander Weiss- 
berg ir jo tautietis Georg Plac- 
zek. Bet Maskvoje tuo tarpu ne
sidomima, koki reikšmingi šie 
mokslininkai galėtų būti: NKVD 
netrukus juos areštuoja, kaip 
"besiruošiančius šnipinėti". Tik 

pasaulyje pagarsėjusiems tyri
nėtojams -- profesoriams Alber
tui Einšteinui, Nielsui Bohrui 
ir Joliot-Curie porai telegra
momis ir laiškais reikalaujant, 
Stalinas pagaliau abu areštuo
tuosius paleidžia.
Weissbergui ir Placzekui 

pasiūloma sovietinė pilietybė, bet 
po baisios patirties Lubiankos 
rūsiuose abu mokslininkai jos at
sisako. 1940 metais NKVD ant 
naujosios demarkacijos linijos, 
Lietuvos Brastos tilto, juos per
duoda mirtiniems priešams, 
esesininkams.

♦

Paskutiniai žydai mokslininkai 
iš vokiečių aukštųjų mokyklų buvo 
išvaryti dar prieš karą. Jų 
tarpe ir 1878 Vienoje gimusi 
Lise Meitner, kuri, būdama Aus
trijos pilietė, Berlyne dar galėjo 
dėstyti iki 1938 kovo mėnesio. 
Po "anšliuso" automatiškai 
tapus Vokietijos piliete, jai 
beliko vienas kelias--į užsienį, 
nors profesoriai Otto Hahn ir 
Max Plack siūlė Hitleriui ge
nialiąją mokslininkę pasilikti.

Likiminių metų rudenį che
mikams Fritzui Strassmannui ir 
Otto Hahnui, kuris nuo 1928 me
tų buvo Kaizerio Wilhelmo 
chemijos instituto Berlyne direk
torius, pasiseka atrasti le
miamąją grandininę reakciją, 
kuri atidaro kelią atominių gink
lų gamybai.

Kaizerio Wilhelmo institute 
daugiau kaip dešimtį metų dirbo 
ir Meitner, kuriai ten drauge 
su Hahnu pasisekė pasiekti 
vertingų laimėjimų. Pirmieji 
branduolio skaldymai buvo jų 
abiejų atlikti drauge. Todėl nieko 
nuostabaus, kad Hahn apie naują 
savo laimėjimą pirmiausiai pain
formuoja ją.

Profesorė Meitner jo laišką 
gauna prieš pat Kalėdas ma
žame Švedijos miestelyje Kun- 
gelv, netoli Goeteborgo. Drau
ge su savo brolio sūnumi fiziku 
Frisch, taip pat pabėgėliu, ji ap
svarsto profesoriaus Hahn laiške 
minimą atradimą. Jie abu pri
eina išvados, kad Hahno atradi
mas atveria tiesiog neįsivaizduo
jamas perspektyvas.

Po švenčių Frisch išvyksta į 
Kopenhagą, kur jis yra radęs 
prieglobstį. Jis papasakoja pro
fesoriui Niels Bohr apie Hahno 
atradimą. Tas tuojau suvokia jo 
reikšmę. "Ir kaip mes taip ilgai 
apsižidpsojome!" sušunka jis su
sijaudinęs.

♦

1939 metų pradžioje ir profe
sorė Meitner išvyksta į Kopen
hagą. Žinoma, ji pirmiausiai ap
lanko Bohr, kuris ruošiasi 
važiuoti į JAV, kad keletą mė
nesių padirbėtų Princetovn uni
versiteto tyrimų institute.

Išvykdamas į kitą pusę van
denyno, jis pasiima ir Hahno at
radimo duomenis. Bohrs prane

Šimas įelektrizuoja amerikinių 
universitetų profesorius. Iš vo
kiečių universitetų išmestiems 
mokslininkams dabar paaiškėja, 
kad Hitleris galįs turėti naują 
energijos šaltinį. Tik jie nenu
jaučia, kad Hitleris šiam atra
dimui visai neteikia reikšmės.

Daugelis tų mokslininkų dar 
net nėra JAV piliečiai. Ar ati
tinkamos įstaigos iš viso atkreips 
dėmesį į kelių nežinomų užsie
niečių įspėjimus?

Vengrijoje gimusiam ir nese
niai į JAV atvykusiam Leo Szil- 
lard ateina mintis kreiptis į taip 
pat iš Vokietijos išvytą profe
sorių Albertą Einšteiną. Jo var
das garsus visame pasaulyje, ir 
galbūt Baltieji Rūmai susidomės 
jo parašu.

Profesorius Einšteinas negali 
apsispręsti. Reikią gaminti "ato
minę bombą", ir jis turįs tai 
įkalbėti? Jis—prisiekęs paci
fistas?

1939 rugpiūčio 2 Szillard antrą 
kartą atvyksta pas Einšteiną: jį 
lydi taip pat iš Vengrijos kilęs 
Edwardas Telleris, studijavęs 
Vokietijoje. Szillardas perduoda 
Einšteinui projektą laiško, kuris 
turėtų būti persiųstas prez. 
Rooseveltui.

Prasideda karštos diskusijos. 
Ir temperamentingasis Telleris 
yra įsitikinęs, kad vokiečių 
mokslininkams yra pavykę urano 
skaldymą išvesti iš bandomosios 
stadijos.

--Galbūt Hitleris jau turi "ato
minę bombą”, ir todėl nereikia 
gaišti...

Tai įtikina Einšteiną, ir jis 
pasirašo laišką.

(Bus daugiau)

LAIKAI IR ATGARSIAI

MICHAILAS SUSLOVAS iš va
dovaujančios Kremliaus klikos 
dabar diriguojąs ir organizuojąs 
komunistų akcijas visamepasau- 
lyje.

Didysis tų akcijų taikinys šiuo 
metu yra prez. Eisenhoweris, 
kuris milijonų žmonių akyse 
reiškia Vakarų jėgos simbolį. 
Raudonieji, šmeiždami ir niekin
dami jį, tikisi sumažinsią Vaka
rų įtaką kai kuriuose kraštuose. 
Komunistai skaito savo laimėji
mais, kad neseniai buvo nuversti 
kai kurie provakarietiški ly
deriai—Rhee Korėjoje, Mende- 
res Turkijoje. Jie tikisi pri- 
versią pasitraukti ir Kishi Ja
ponijoje. Smarkiai puolamas ir 
Diem, provakartietiškas P. Viet
namo valdytojas. Pastebėtina, 
kad visi tie kraštai tiesiogiai 
susiduria su komunistinėmis te
ritorijomis, kuriose stovi stip
rios komunistų jėgos.

♦

JAV kariniai vadai yra labai 
nepatenkinti prezidento Eisen- 
howerio uždraudimu naudoti U-2 
lėktuvus. Orinė žvalgyba, kaip jie 
pabrėžia, buvusi sustabdyta kri
tišku momentu, kada Rusija pra
dėjo statydintis naują raketinių 
bazių sistemą.

*
AMERIKIEČIŲ ir britų naftos 

bendrovės Kuboje atmetė Fidel 
Castro reikalavimą—perdir
binėti iš Sovietijos gaunamą 
nevalytą naftą. Dabar laukiama, 
kad Castro vyriausybė artimo
je ateityje gali pradėti jas nu-

Saugumo policijos valdi
ninkas atpasakojo įvykį 
vietoje, panašiai kaip ir Li
leikis savo įstaigoje. Valdi
ninko pasakojimą išverčiau 
sovietų atstovams. Patį nu- 
sišovimą valdininkas matęs 
tiktai iš užpakalio bėgančio 
Butajevo ir įsitikinęs, kad 
Butajevas nusišovęs į bur
ną. Valdininko prielaidą ir
gi pažodžiui išverčiau sovie
tams.

Paprašiau mūsų polici
ninką, kad atverstų lavoną. 
Iš kairio lavono burnos 
kampo sunkėsi kraujas. 
Kulkos išėjimo žymių nie
kur nebuvo.

Apsipratę su mintimi, 
kad .Butajevas nusišovė į 
burną, vietoje, lavono pa- 
grindiniau netikrinome, o 
tik iš viršutinių marškinių 
kišenių mūsų policininkas 
išėmė kažkokius popierga
lius ir perdavė man, o aš 
juos, nei nesklaidydamas, 
atidaviau sovietų pulkinin
kui. Pastarasis su savo lei
tenantais pradėjo popierius 
tikrinti ir rusiškai lavoną 
keikti. Jie patvirtino, kad 
tai dezertyro Butajevo la
vonas.

Pistoletą paėmęs per po
pierių, kad nesunaikinčiau 
pirštų nuospaudų, atidaviau 
sovietų pulkininkui su pra
šymu, kad, kai tik reikalas 
praeis jiems tą pistoletą ty
rinėti, duotų mums ištirti, 
ar ne tuo pat ginklu prieš 
kelias dienas prie Rasų ka
pų keliais šūviais į veidą

savinti, nors anksčiau buvo pri
žadėjusi nenaudoti represijų.

♦
VAIZDINGIAU: "Šiandien su

laikėme moterį, kuri buvo po ap
siaustu paslėpusi 6 svarus 
sviesto," praneša Rytų Berlyno 
kontrolierius savo viršininkui. 
"Suimti!"* šaukia viršininkas. 
"Jau suėmėme, - atsako kontro
lierius. "Į teismą, į kalėjimą...’’ 
niršta viršininkas. "Dabar aišku, 
kodėl mums stinga sviesto, kai 
visoki išdavikai jį centneriais 
išgabena į Vakaru sektęrius." 
—"Kaip tai išgabena?" bando pa
aiškinti kontrolierius. "Ji norėjo 
tą sviestą įsigabenti į mūsų sek
torių."

*

Pas vieną Žinomą muziką atei
na pagyvenusi moteris.

-- Maestro, — klausia ji, -- 
ar galima būtų išmokti skam
binti pianu, jeigu pradėčiau, bū
dama 35 metų amžiaus?

— Kodėl ne? — atsako Šyp
sodamasis muzikas. — Šiandien 
jau gerai skambintumėte, jeigu 
tada būtumėte pradėjusi.

*
Suprakaitavęs pardavėjas 

ištisą valandą išvyniojo ir 
vyniojo linoleumo gabalus. Pir
kėja nebuvo patenkinta.

Mes užsakysime iš fabriko 
naujų pavyzdžių, — sako jis.

-- Tai labai puiku, — šypsosi 
pirkėja. -- Tik prašau nedidelių, 
nes man reikia gabaliuko kana
rėlės narveliui.

jau 
su-

Vytautas Aleksandras 
RAČKAUSKAS

buvo nužudytas mūsų uni
formuotas policininkas. Pul
kininkas pažadėjo skubiau
siai mano prašymą paten
kinti.

A t v a ž iavusi sanitarinė 
mašina paėmė lavoną ir, 
mūsų teismo tardytojo Poš
kos lydima, nuvažiavo į 
skrodimo vietą. Aš su sovie
tų kariais nuėjau į lūšnelę, 
kurioje Butajevas buvo ap
sigyvenęs.

Atidaręs duris, paprašiau 
mandagiai pulkininką pir
ma įeiti, tačiau jis paprašė 
mane pirma eiti, nes aš at
stovaująs čia vyriausią val
džią. Viduje senutė lenkė 
parodė Butajevo kambarį. 
Ant stalo stovėjo atidaryto 
„Maisto” kojyčių skardinė
lė. Greta gulėjo kepurė 
(„kepka”).

Paklausiau senutės, kaip 
senai Butajevas pas ją gy
vena ir kiek moka už kam
barį. Ji atsakė, kad Butaje
vas pas ją apsigyvenęs 
prieš ketvertą dienų ir iš 
anksto už kambarį sumo
kėjęs dešimt litų mėnesiui. 
Išverčiau rusiškai sovietų 
atstovams. Sovietų leite
nantai dar kiek pakilo j o pa
galvę ir lovos patalynę, lyg 
tai darydami paviršutinę 
kratą. Paklausiau pulkinin
ką, ar norėtų ką daugiau 
apie Butajevo buvimą pa
siteirauti iš senutės — len
kės. Jis atsakė, kad viskas 
esą aišku ir klausimų netu
rįs,

Drauge su pulkininku vėl 
mūsų policijos mašinoje grį
žome ligi Lileikio įstaigos, 
kur pulkininkas, su manim 
atsisveikinęs, nuėjo į savo 
automobilį, o aš policijos 
automobiliu buvau nuvež
tas į savo namus. Vakare 
sutikęs prokurorą Bražins
ką, atpasakojau visą įvykį.

Butajevo skrodimą vykdė 
Vilniaus miesto gydytojas 
Kauza,. dalyvaujant sovietų 
įgulos gydytojams. (Spau
dos žiniomis dr. Kauza prieš 
metus mirė kankinio mirti
mi Sibire). Skrodimo metu 
paaiškėjo, kad kulka į Bu
tajevo kūną įėjo širdies sri
tyje, kliudė širdį ir liko tū
noti prie odos, nugaros sri
tyje. Vilnonių viršutinių 
marškinių kairėje pusėje 
buvo kulkos pramušta sky
lutė ir, kaip pats Kauza 
man vėliau pareiškė, kad 
kulkos įėjimo vietoje buvo 
žymu parako apdegimo 
ženklų. Apatiniai marški
niai, kurie buvo didoki Bu- 
tajevui, turėjo kelias sky
lutes. Dr. Kauzos suprati
mu, tai įvyko dėlto, kad tie 
marškiniai susiraukšlėjo, ir 
kulka juos pramušė keliose 
gretimose vietose.

Tačiau sovietų gydytojai 
su tuo interpretavimu ne
sutiko, ir jiems tai pasiliko 
”zagadka” (mįslė). Po dvie
jų dienų teiravausi pas tar
dytoją Pošką, ar sovietai 
neatsiuntė pistoleto. Jis tei- 

ravęsis tuo reikalu ir gavęs 
iš sovietų atsakymą, jog 
pistoletas nusiųstas į Mask
vą ir mes jo nematysime.

Pažymėtina, kad vėliau, 
jau sovietams Lietuvą oku
pavus, dr. Kauza man rodė 
naujo sveikatos ministro dr. 
Kogano raštą, kuriame dr. 
Kauza kaltinamas sąmonin
gu skrodimo davinių iškrei
pimu, prieinant išvadą, jog 
Butajevas pats nusižudė, o 
ne buvęs nužudytas Lietu
vos policijos.

Dėl kareivio Šmarganeco 
iš Šnipiškių sovietų įgulos, 
kuris neva mūsų policijos 
buvęs pagrobtas ir kankin
tas, norint išgauti žinių 
apie sovietų įgulas, ir vėliau 
per kaminą bei kanalizaci
jos vamzdžius pabėgęs ir 
pasiekęs savo kareivines, 
turiu pastebėti, kad pats as
meniškai dalyvavau apklau- 
sinėjant tūlą Jadvygą Sa
vickaitę, gyvenusią Kalva
rijų gatvėje, Vilniuje. Ji 
parodė odinę piniginę palik
tą pas ją kareivio šmarga
neco su nuotraukomis. Be 
to, ji parodė duobę po grin
dimis, kur šmarganecas pas 
ją slapstėsi, nes buvęs į ją 
įsimylėjęs ir norėjęs vesti, 
bet vėliau apsigalvojęs ir 
grįžęs į savo kareivines, ža
dėdamas vėliau pas ją su
grįžti. Kad pasiteisintų 
prieš savo viršininkus jis ir 
sugalvojo bebūtus dalykus 
apie kankinimus ir pabėgi
mą. Tardymo duomenys 
taip pat parodė, kad ten 
niekur apylinkėje nei nėra 
tokių kanalizacijos vamz
džių, kuriais žmogus galėtų 
landžioti,

Sovietams Lietuvą oku
pavus, Savickaitė ir krimi
nalinės policijos valdininkas 
Dimavičius, kuris daugiau
sia pasidarbavo Savickaitę 
surasdamas, buvo iškviesti 
į NKVD įstaigą ir daugiau 
apie juos neteko nieko gir
dėti.

Apie kareivius Pisariovą 
ir šutovą man neteko nieko 
girdėti, šutovas, jeigu toks 
tikrai buvo, tai ne kas kitas 
kaip tik sėkmingai dezerty
ravęs raudonarmietis. Gi 
Pisariovas, greičiausiai bu
vo šmarganeco pasekėjas, 
nes atėję sovietai neleido 
mums to fakto nei tyrinėti.

Buvau ir esu įsitikinęs, 
kad sovietai tuos kareivius 
panaudojo tik masei mul
kinti. Nebūtų buvę Butaje- 
vo nusižudymo, būtų paka
kę šmarganeco ir Pisariovo. 
Nebūtų jų tuo momentu bū
tų ką nors kito sugalvoję.

Gal skaitytojui bus kiek 
nuobodokas mano smulkme
niškas aprašymas įvykio su 
Butajevu, bet turint galvo
je, kad šį savo pareiškimą 
duodu pirmą kartą, kad visi 
panašūs teisiniai pareiški
mai yra pilni neįdomių, bet 
kartais gal reikšmingų fak
tų istorijai, ir kad gal atei
tyje kam nors kada nors 
prireiks kaip tik tų detalių, 
manau, kad skaitytojas su
pras ir man už tai atleis.

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

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

SARVIETĖS VILOJE

”AUDRONĖ”
J87 EAST BAY RD., OSTERVILLE, CAPE COD, MASS. 

TEL. GA 8-2748
Ištaiginga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.
ATIDAROMA NUO BIRŽELIO 15

Lietuviai savininkai, Dr. Ed. ir Marija JANSONAI 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

DR. ED. JANSONAS
89 Mt. Ida Rd., Boston 22, Mass. — tel. AV 8-5999

arba nuo birželio 15
Audrone-Jansonas, 87 East Bay Rd., Osterville, 

Cape Cod, Mass.

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

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisak d iš anksto;

P. Lanys
515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J.
Tel. PR 6-9783

arba P. Lanys 
1248 Waverly PI., 
Elizabeth, N. J. 
Tel. EL 3-1169

VYKSTATE ATOSTOGŲ?
Pasirūpinkite nelaimingų atsitikimų ir 

ligos apdrauda.
Pagrindinė suma

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

medic. išlaidos
$ 1,000.00 $ 1,500.00 $ 2,000.00
dienos

.......... Ž4.35 $ 6.05 $ 7.70

..... $7.15 $ 9.85 $12.60

.......... $8.75 $12.10 $15.40

Apdraudos
7 ....

14 ...
21 ...

Galima apsidrausti iki $50,000.00.

GENERAL UNDERWRITERS 
UT1-2345 

Joseph P. Mull
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Tremties Mokykis

Po trijų mylių pėsčiom, naujas Vasario 16 Gimnazijos auklėti
nis pasiekia mažą Huettenfeldo miestelį, kurio gale matosi gimnazijos 
riimų bokštas.

Lietuvos karalystė penkioliktame amžiuje siekė nuo Baltijos jūros 
iki Juodosios jūros ir buvo pati didžiausia ir galingiausia valstybė 
Europoje...

Lietuva - Europos nugalėtoja

Gimnazijos mokiniai savo rankomis parke stato krepšinio -aikštę. 
Sportas šią lietuvišką mokslo įstaigą išgarsino vokiečių spaudoje, 
kuri rašo apie "audringus aplodismentus lietuviams krepšininkams", 
apie "nenugalimus lietuvių gimnazijos sportininkus" ir panašiai.

Žvilgsnis į klasę. Mokytojai pasisako, kad šios gimnazijos 
mokiniai yra darbštūs, gal net darbštesni, negu Nepriklausomos 
Lietuvos mokiniai...

Pamokų ruošimas bendrabutyje. Specialių vietų, kaip knygyno 
ar skaityklos, tam tikslui nėra. Kambariuose gyvena 4, 6 ar daugiau 
moksleivių... . '

Gimnazistai valgykoje. Maistas geras, bet jo neperdaugiausia ir 
trūksta įvairumo. Pieną ir kiaušinius mokiniai retai mato...

Gifnnazijoje netrūksta ir linkmesnės nuotaikos. Veikia tautinių 
šokių grupė, kuri laiks nuo laiko lankosi netoli esančioje senelių 
prieglaudoje... (Vyt. Gedgaudo filminės nuotraukos)

POVILAS JASIUKONIS, jaunas filmų gamintojas, neseniai baigė 
montuoti du lietuviškus garsinius filmus: Tremties Mokykla ir 
Lietuva-Europos nugalėtoja, kurių premjerą gegužės 29 d. suruošė 
ALT Sąjungos Waterbury skyrius.

Pirmasis filmas vaizduoja Vasario 16 Gimnazijos gyvenimą 
(filmavo Povilas Jasiukonis ir Vytautas Gedgaudas). Filmas įkal
bėtas P. Jasiukonio ir įdainuotas gimnazijos choro.

Antrasis filmas Lietuva-Europos nugalėtoja supažindina su Lie
tuvos istorija ir musų sportininkų laimėjimais. Filmui talkininkavo 
nuotraukomis Pranas Lubinas ir buv. JAV pasiuntinys Lietuvoje 
dr. O Noremas. Filmas įkalbėtas Br. Railos ir A. Dundzilos.

Abiejų filmų rodymas užtrunka pusantros valandos. Lietuviškosios 
organizacijos, norinčios savo apylinkėse rodyti šiuos filmus, te
sikreipia į P. Jasiukonį, 269 Norton St., New Haven, Conn.

Draugas Don Camillo i

NESIBAIGIANČIOS ISTORIJOS GALAS

--Tai, ką tamstai noriu pa
sakyti, galiu atlikti ir stovėda
mas,—niūriai atsakė Peppone.— 
Atėjau išlyginti savo sąskaitų.

Iš po dviratininko apsiausto 
jis išsitraukė žvakę ir pastatė 
ją ant stalo.

--Atnešiau ją tamstai, norė
damas Dievui padėkoti už išgel
bėjimą nuo audros.

Don Camillo nusišypsojo.
--Kai pavojus didžiausias-- 

Dievas arčiausiai. Taip pasa
kė man ano laivo kapitonas Juo
dojoje jūroje. Deja, daugumas 
vėl pamiršta gerąjį Dievą, kai tik 
pavojus praeina. Bet tamsta Jį 
atsiminei, ir mane tai nuo
širdžiai pradžiugino.

Peppones veidas pasidarė dar 
niūresnis. Jis pakišo ranką po 
apsiaustu.

—O šitoji,--prabilo jis,--pa
dėkoti mielajam Dievui už tai, 
kad mane išgelbėjo iš pinklių 
tūlo kunigo, kurį velnias buvo 
užkrovęs ant mano galvos.

Su tais žodžiais jis iš po ap
siausto ištraukė gausiai papuoštą 
žvakę, kuri buvo metro dvidešim
ties aukščio ir penkiolikos centi
metrų skersmens.

Don Camillo išplėtė akis.
—Ją turėjau specialiai liedin- 

tis,--paiškino Peppone. Kad iš
gyventą pavojų pavaizdavus, ji 
turėtų būti šešiolikos metrų 
aukščio ir trijų metrų storio.

--Tamsta teiki man perdaug 
garbės,--atsakė Don Camillo. — 
Aš pagaliau tesu tik nereikšmin
gas kaimo klebonėlis.

--Yra klebonėlių, kurie pavo
jingesni ir už storiausią popie
žių,—pareiškė Peppone, ir jo 
balse skambėjo įsitikinimas.

Paskui jis numetė ant stalo 
didelį geltoną voką ir du laiš
kus.

--Tie atėjo mano adresu, kad 
perduočiau draugui Tarocci,-- 
pasakė Peppone.--Bet tas rei
kalas man nepatinka, ir turiu 
tamstą įspėti. Jei ateis daugiau 
tokio pašto mano adresu, tai vis
ką sumesiu į ugnį.

Don Camillo atplėšė geltonąjį 
voką. Jame buvo pluoštas foto
grafijų ir laiškas, kurį jis sku
biai perskaitė.

—Čia yra...
Peppone nutraukė jį.

—Tamstos reikalai manęs ne
domina, kilnybe.

—Tai ne kilnybės reikalai, o

draugo Tarocci. O celės vadovas 
Tarocci yra įpareigotas apie 
viską informuoti savo vir
šininką. Taigi, čia yra draugo 
Peratto laiškas. Jis siunčia man 
krūvą nuotraukų, su kuriomis aš 
galiu pasielgti savo nuožiūra. 
Pažiūrėk į šią grupę, kurios pir
moje eilėje mudu stovime gre
ta vienas kito. Ar tai ne jaudi
nantis vaizdas?

Peppone pagriebė nuotrauką 
ir pro dantis prakošė:

--Tikiuos, šį kartą nekrėsi 
kokios išdaigos?

--Nesirūpink, senatoriaul 
Draugas Perattto man siunčia ir 
eilę "neoficialių" nuotraukų, ku
riose nematyti "išrinktųjų", ir 
prašo mane jas panaudoti bur
žuazinėje spaudoje, neminint fo
tografo pavardės. Jis tikisi tuo 
būdu užsidirbsiąs kiek pinigų. 
Matyt, partija jį labai blogai ap
moka. Pažiūrėsiu, ar galėsiu jį 
patenkinti.

--Ir tokioms šunystėms tamsta 
esi linkęs!--subliovė Peppone.

--Prašau! — pasakė jam Don 
Camillo, iškeldamas vieną nuo
trauką. -- Mes negalime gerojo 
žmogaus surišti. Nuotraukas 
kurioje aš esu matomas, gali 
kiekvienu metu pasiųsti partijos 
laikraščiui. Ir kodėl jos netu
rėtų būti skelbiamos?

Peppone susmuko ant kėdės 
ir šluostė nuo kaktos prakaitą.

--Drauge, aš jau pasakiau: 
tamstai nėra ko bijotis manęs. 
Pasirinkite nuotraukas, kurias 
partijos laikraštis gali spaus
dinti, o visa kita ramiai pali
kite draugui Tarocci.

Tuo metu, kai aprimęs Peppone 
peržiūrinėjo nuotraukas, DonCa- 
millo perskaitė antrąjį laišką. 
Po to jis pasakojo:

—Tai draugas Tavanas. Jis la
bai dėkoja už mano patarimą, 
nes jo motina esanti labai lai
minga. Trys žiemkenčių daigai 
gerai išsilaikė, ir jis juos pa
sodino. Jis sako, kad ji juos 
lankanti kiekvieną dieną. Jeigu 
jie žūtų,--rašo jis,--tai aš pa
sijusčiau, kad mano brolis mirė 
antrą kartą. Jis prašo perduoti 
sveikinimus ir padėką draugui 
senatoriui.

Peppone sumurmėjo ir toliau 
žiūrinėjo nuotraukas.

(Bus daugiau)

Garsus Lietuvos ir Amerikos sportininkas Pranas Lubinas su 
savo šeima. Jie visi domisi lietuviška spauda ir mūsų tautos 
laimėjimais.

1938 metų liepos 17 dieną, Kaune, Kūno Kultūros Rūmų stadione 
Lietuvos Respublikos Prezidentas Antanas Smetona atidarė pirmą
ją Pasaulio Lietuvių Tautinę Olimpiadą .

Nepriklausomoje Lietuvoje nepaprastai greitai išaugo sklandymas. 
Pyragius, Ožkinis, Gysas ir kiti vyrai pasiekė europinių rekordų.

Lietuvių Tautinę Olimpiadą uždarant, ministras pirmininkas kuni
gas Vladas Mironas nugalėtojams įteikia medalius. Olimpiados pir
mininku buvo Kauno Kūno Kultūros Rūmų direktorius Vytautas Au- 
gustauskas, matomas nugara į mus. Lubinas priima medalius.

Europos Krepšinio Pirmenybėse, 1939 metais, Kaune, Lubinas 
krauna suomiams į krepšį. Rungtynės baigėsi -- 112: 9 lietuvių 
naudai...
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Gudravojimas verčiantis 
per galvą

Mūsų pagrindiniai nusistatymai Lietuvos reikalu, at
rodo, negalėtų kaitaliotis nei pagal laiko, nei mados rei
kalavimus. Lietuvis visad siekia laisvės ir laisvai gyventi 
Nepriklausomoj Lietuvoj. Visi, kurie tik jėga j mūsų 
kraštą įsiveržė, turi ją apleisti ir palikti patiems lietu
viams savo reikalus tvarkytis. Tik pačių lietuvių tvarko- 
moj savarankioj valstybėj gali geriausiai augti lietuvių 
tautinė kultūra, žmonių gerbūvis ir visokeriopa laisvės 
palaima.

Gaila, bet taip yra, kad tuos mūsų pagrindinius nusi
statymus tai vienas tai kitas iš mūsų tarpo pabando griau
ti. O kad juos nori sugriauti maskviniai komunistai ir jų 
tarnai, tai juk nė stebėtis nereikia. Tai įeina į jų didžiųjų 
planų apimtį — pavergus dar ir pasmaugti, kad niekad 
savarankiškam laisvam gyvenimui Lietuva nebeprisikeltų.

Dar labiau gaila, kad tokių pagrindinių mūsų nusi
statymų keitimų užsimojimai spausdinami lietuviškuose 
laikraščiuose. Atseit, jiems priduodama tiek svarbos, kad 
juos turi išgirsti plačioji lietuvių visuomenė. Ir, ne tik 
išgirsti, bet jei jau ne visus, tai nors dalį, priimti.

Tokio užsimojimo ryškiausias pavyzdys pasirodė Dar
bo žurnale, atspaudus A. šalčio straipsnį, kuriame jis vi
sus kaltina, tik jau ne Maskvos grobimo politiką. O tą 
žurnalą leidžia Lietuvių Darbininkų Draugija, kitaip sa
kant, tie patys lietuviai socialdemokratai, kurie leidžia 
ir Keleivį. Bet jau Keleivio redakcija rado reikalo atspaus
ti pasisakymą, kuris apie tą straipsnį taip sako:

”A. šalčius 'išlaiko’ liniją! Jis niekina lietuvių išei
vių ir politinių emigrantų pastangas kaip nors padėti pa
vergtai Lietuvai atgauti laisvę ir siūlo susitaikyti su esa
ma padėtimi Europos Rytuose. Mūsų visuomėnės prieša
kyje dirbančius žmones A. Šalčius visaip pravardžiuoja 
ir, jei galėtų, tai juos, rodos, šaukšte vandens nuskan
dintų.”

Visi nujaučiame, kiek tų lietuvių socialdemokratų 
mūsų tarpe yra. Taigi keli veikėjai nebegali tarpusavy 
Susikalbėti ir kalbasi per socialdemokratiškus laikraščius. 
Nebesusikalba pagrindiniais lietuvių nusistatymo klausi
mais. Ir nesusikalba, greičiausia ne iš noro agentauti so
vietams, bet iš didelio mandravojimo, noro pasivartyti 
per galvą. O tokių besivartančių visais laikais netrūko, 
netrūksta ir dabar.

Kaip ir buvo galima laukti, tuo straipsniu džiūgauja 
Laisvė ir Vilnis. Nereikia abejoti, kad tą straipsnį, savai 
propagandai, sovietai perspausdins ir pavergtoje Lietu
voje. Perspausdins parodydami, kad jau ir laisvuose Va
karuose esantieji pradeda "suprasti”, kad Maskva gerai 
daro, nes taikos vardu prisidengusi, mažas tautas "veda” 
į didelį komunistinį kelią ir tuo jas apsaugo. Negi jie pa
sakys, kad tame kelyje daug pasmaugtų lavonų, kol pa
galiau visi pavergtieji liks trąša rusų tautai augti.

Pripuolamumas ar sutapimas, kad tokias slidžias min
tis ir dar labiau slidžius kelius pradeda piršti ne prityrę 
politikai ir visuomenininkai, bet jei taip galima pasakyti, 
mūsų paaugliai. Greičiausia, kaip tokiam amžiuj būna, 
ieškodami originalumo, kad ir per galvą verčiantis, nori 
pasirodyti kitokiais. Bet tie kitokie, kurie akiplėšiškai 
kenkia mūsų laisvės kovai, jau reikalingi tam tikro api- 
nasrio. Ir tuo apinasriu pareiga pasirūpinti tiems, kurie 
tokius laikraščius leidžia ir tokias mintis viešai skelbia. 
Kam kam, bet ne lietuvių tautos ateičiai tuo pasitarnau
jama. G.

PRIEKAIŠTININKAMS TŲSIANT 
KEISTUS IŠVEDŽIOJIMUS

"The trouble with most 
of us is that we would 
rather be ruined by praise 
than saved by criticism". 

Rider’s Diges, June, 1960

Gerbiamas Pone Redaktoriau!

Reiškiu Tamstai gilios užuo
jautos dėl dažnai pasitaikančių 
lietuviškoje spaudoje J jns ne
malonių priekaištų sąryšyje su 
Dirvoje tilpusią mano recenzija 
apie Trubadūro premjerą. Ka
dangi priekaištininkai nepaliau
jamai tęsia savo keistus iš
vadžiojimus, tai šia proga pra
vartu priminti dar ir tai, kad 
kiekvienas kultūringas asmuo, 
vienetas, grupė, draugija, or
ganizacija ar p. pasireiškiantys 
viešumoje turi tikėtis ir kultū
ringai priiri. Gulėjimo linkin
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čias kritikas. Tačiau mano buvo 
nenumatyta, kad Trubadūro kri
tikos paliestieji dar nėra pri
brendę priimti tokios kritikos! 
Panašiai Dirvoje pedagoginės 
mintys apie čiurčia liū-lia kriti
kas vieton susidūmojimo atro
do, pažadino tik pyktį. Turbūt, la
bai sunku--minėtų kritikų ciklo 
užliūliuotiems su gabumais ir ne^ 
tobulumais -- pabūsti realesnei 
pastabai ir dar tobulintis, kai 
jau buvai pripažintas tobulu, koks 
esi. (Šiuo atveju amerikiečiai 
turi puikų išsireiškimą "As is").

Gynėjo pozicijoje K. Skais
girio mintys (tilpusios Drauge) 
tėra žodžiai, neturintys padė
ties gelbėjimo galios. Keletu at
veju jie surinkti iš tolimo 
laiko ir erdvės bei asmenų, 
neturinčių tiesioginio ryšio su 
šiais metais buv. Trubadūro 
kritika. Pav., K. Skaisgiris ima 
K. Kavecko recenziją apie A.

Štai mano rankose kątik "Ka
rio" išleista Vaclovo Biržiš
kos knyga PRAEITIES PABIROS. 
Tai gražiai įrištas leidinys, pa
puoštas skoningomis iliustra
cijomis bei užsklandomis, su au
toriaus atvaizdu (Čia pirmą kar
tą tenka matyti mflsų a.a. pro
fesorių lietuviškoje kario uni
formoje).

Vaclovo Biržiškos PRAEITIES 
PABIROS -- rinkinys straipsnių, 
nesurištų tarpusavyj kokia vie
na bendra mintimi. Visuose 
atsispindi musų lietuviškojo 
praeities gyvenimo veidas. Šito
ji mflsų praeitis ir yra tas pa
grindinis vedamas siūlas, kuris 
vynioja visą surinktą medžia
gą bendran, sakytume, praeities 
kamuolin.
Taigi, autoriui, atrodo, rūpė

jo duoti mflsų praeities gyvenimo 
vaizdus ir smulkius istorinius 
fragmentus bei paskirų asmenų 
atsiminimus, supinant visa i 
vieną tam tikros epochos iškarpą, 
patiekiant tam tikslui kurį bū
dingą įvykį. Kaikurie įvykiai yra 
autentiški, atpasakoti, pasire
miant susieškota medžiaga 
(dienoraščiai, laiškai ar šiaip 
iš bylų paimti dokumentai).

Kučiūno diriguotą Rigoletto prieš 
arti pora dešimties metų Vil
niuje. Taip pat mini kažkada Vo
kietijoje A. K. diriguotą "Tru
badūrą daugelį kartų..." (Negir
dėta). Cituoja V. Jakubėnosenes
nes kritikas apie A. Kučiūno di
riguotus skirtingus veikalus. Tą 
visą medžiagą K. Skaisgiris gre
tina su šių metų mano Trubadūro 
vertinimu ir išveda muzikos kri
tikų gradaciją: (Cituoju) "... K. 
Kavecko ir VL Jakubėno nuo
monės apie dirig. A. Kučiūną 
yra žymiai stipresnės ir patiki
mesnės, negu mūsų naujosios re- 
cenzentės...” Manyčiau, kad ne.- 
logiška taip teigti, nes mes visi 
trys kritikai nebuvome viename 
A. Kučiūno dirigavimo vertinimo 
konteste. Minėtu teigimu K. 
Skaisgiris pastato save į 
muzikos kritikų kritiko pa
dėtį. Drąsa ima miestus! Pana
šaus svorio ir kitos K. Skais
girio informacinės mintys. Re
zultate—randame Drauge Buv. 
Lietuvos Operos primadonos V. 
Grigaitienės laišką, prašantį 
atitaisyti K. Skaisgirio klaidingas 
informacijas apie jos me
ninę karjerą.

K. Skaisgirį ir panašius Tru
badūro kritikos "nuskriaustųjų" 
gynėjus Naujienose bei kituose 
laikraščiuose turėjo visuo
tinai patenkinti Dirvos straips
nis "Per Trubadūrą į Hondūrą”, 
nes ten buvo ir man puiki pa
moka, koks recenzijos stilius ne
įžeistų užčiūčiuotų, užliūliuotų! 
Širdingai dėkoju!

Su geriausiais linkėjimais 
Iz. Motekaitienė, 

Chicago

NESUSIPRATIMAI PASAKOJIMŲ 
ATPASAKOJIMUOSE

Dirvoje spausdinami A. Vala- 
sevičiaus pasakojimai apie per
gyvenimus sovietininkų Okupuo
toje Lietuvoje ir tikroje tremtyje 
yra labai įdomūs, naudingi ir, 
kiek žinau, teisingi. Bet atkreip
kime dėmesį ir į tai, kad pasa
kojimuose, ypač kitų atpasako
tuose pasakojimuose,pasitaiko ir 
nesusipratimų.

Štai, Drauge, birželio 4 d., Al 
Gimanto atpasakotame pasakoji
me šviežiausias atvykėlis iš 
Lietuvos sako: "Teko dirbti greta 
Latvijos prezidento Ulmanio duk
ters. Ji pati nežinojo apie savo
tėvo likimą". Tai būtų, ypač lat
viams, įdomi informacija, tik čia 
išeina toks nepatogumas, kad Lat
vijos prezidentas K. Ulmanis 
buvo užkietėjęs viengungis ir 
nei sūnų, nei dukterų neturėjo...

Vokietijos laikraščiuose buvo 
vieno sugrįžėlio pasakojimas, 
kad autorius buvęs su Ulmaniu 
vienoje stovykloje Sibire. Bet 
ir vėl nepatogumas: patikrin
tomis žiniomis, Ulmanis niekad 
nebuvo nutremtas į Sibirą. 
(Pradžioje jis buvo nutremtas 
į Kaukazą, paskui perkeltas į 
Kirovą, buvusią Viatką, ir tenai 
mirė).

AL Gimanto atpasakojime yra 
dar ir toks pareiškimas: "Sibire 
teko būti garsiojoje Vorkutoje ir 
jos apylinkėse". Vorkuta yra to
limoje šiaurėje, už poliarinio 
rato, bet šiapus Uralo, taigi ne 
Sibire.

V.R., 
N.Y.

LIETUVIŠKOS PRAEITIES PABIROS
Balys Auginąs

Beveik visi knygoje įdėti1 
straipsniai savo laiku yra buvę 
jau spausdinti įvairiuose Nepr. 
Lietuvos žurnaluose bei leidi
niuose. Tačiau tai dar nereiškia, 
kad jie nūdienėse sąlygose jau 
nėra aktualūs. Autoriaus brolis 
Mykolas šiuos straipsnius surin
kęs ir suredagavęs į "pomir
tinį leidinį". Kaip žinome, prof. 
Vaclovas Biržiška mirė 1956 m. 
Amerikoje, o jo paliktais raštais 
rūpinasi vyresnysis brolis My
kolas (netrukus išeina iš spau
dos ir kita Vaclovo Biržiškos 
knyga—Aleksandrynas). Taigi, ir 
šie surinktieji šioje knygoje 
straipsniai (kurių čia priskaito- 
me 31) yra įdomūs, aktualūs ir, 
kaip istorinė medžiaga, niekad 
nesenstanti. Ir pats šios knygos 
redaktorius M. Biržiška sako 
pratarmėje--"jie visi skirti Lie
tuvos praeičiai nušviesti, ir tik
rai kiekvienas jųjų pateikia ką 
sava, iš kitur neskolinta, tik au
toriaus savarankiškai susekta ar 
saviškai, kartais net savotiškai 
paaiškinta."

Redaktoriaus ir leidėjų min
tis duoti dokumentinės medžiagos 
istorikams, ją išlaikyti ateities 
kartoms -- yra tikrai pagirtinas 
dalykas. Lituanistinės medžiagos 
trūkumas tremtyje yra labai jau
čiamas, ir jos niekad nebus per
daug. Ypač surinktos į vieną 
parankų leidinį, kuriuo, reikalui 
esant, galima naudotis, ar tai 
rašant mokslinį darbą, ar ruo
šiant referatą, ar, pagaliau, šiaip 
ieškant reikalingų faktų paskai
toms iš Lietuvos istorinės pra
eities.

Straipsnių tematika įvairi. 
Autorius paliečia Lietuvos is
toriją. Šios srities įdomūs 
straipsniai yra Kryžiuočių keliai 
į Lietuvą IV amž., 1831 m. su
kilimas Lietuvoje.

Švietimą ir Lietuvos mokyklų 
istoriją liečia straipsniai--Iš Jė
zuitų mokyklų praeities Lietu
voje XVIII amž., Rietavo agro
nomijos mokyklos programa, 
Lietuvos mokyklos reformos 
bandymai 1860 m. pradžioje.

Spaudos draudimuipa- 
skirti: Lietuviškoji knyga spau
dos uždraudimo metu, Spaudos 
draudimo klausimai, Kaip sekėsi 

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI
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VILA MEŠKA tikram poilsiui be rūpesčių siūlo:
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kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus. Atsiminkite, kad mes esame specialistai, kas liečia siuntinių persiuntimą.

platinti lietuviškas knygas rusų 
raidėmis etc.

Įyairūs sukilimai bei pasiprie
šinimai prieš okupantus pavaiz
duoti straipsniuose Gimnazijos 
maištas 1865 m. dėl cerkvių ne- 
lankymo, Kražių gimnazijos by
la 1840-41, Nežinomas lietuviš
kas atsišaukimas iš 1863 m. sau
sio 23 d. Du Vilniaus genero
lo Gubernatoriaus Nazimovo į- 
sakymai, Kaip rusų žandarai nu
šviesdavo lietuvių sąjūdį ir kt.

Knygoje randame ir taip va
dinamų "įvairenybių"--įvairio
mis temomis rašinių. Štai, ke
letas: Kaip prieš 100 metų že
maitis Griškevičius lėktuvu skri
do, arba gyvas ir įdomiai para
šytas Kunigo Mato Veito atsimi
nimai iš 1863 m., tremties.

Lietuvos konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis įteikia vaizdų 
albumą "Lithuania" Cicero Aukšt. Lituanistikos Mokyklos abitu
rientei Jolandai Grigalauskaitei. Užpakaly stovi mokyklos direk
torius kun. P. Patlaba. g. Šulaičio nuotrauka

Parama lietuviams
Tremtinių Metams besibai

giant Balfo Centro Valdyba pa
skyrė 39 šeimom, gyv. Vokieti
joje, DM 35,805.00, už kuriuos V. 
Vokietijoj likusieji tremtiniai ga
lės nusipirkti būtiniausius įsikū
rimo baldus, kiti darbo įrankius 
ar susitvarkyti gyvenvietes.

Tarptautinės organizacijos, 
Balfui prašant, yra taip pat pa-

Įdomią ir dokumentuotą me
džiagą apie įvairių provokatorių 
ir rusų agentų Šnipų veiklą ca-
rinėje Lietuvoje autorius duo
da šiuose apybraižose Botvinka, 
Darapie provokatorius. Kai kur 
yra paliečiama ir lietuvių nele
gali veikla kovoje dėl laisvės, 
priešaušrio ir Nepriklausomybės 
angoje.

PRAEITIES PABIRAS verta, 
įsigyti ir paskaityti, nes žinome 
iš patirties, kaip sunku su pra
eities faktais ir dokumentais. 
Faktai kartais išdyla atmintyje, 
o dokumentai nevisada yra pri
einami. O šioj knygoj tokios me
džiagos daug. Ji nepamainomas 
žinių šaltinis.

PRAEITIES PABIROS, rin
kinys straipsnių iš Lietuvos pra
eities. KARYS, 1960 m. 352 psL 
Tiražas 1000 egz. Kaina $6.50.) 

skyrusios lietuviams įsikurti 
keliasdešimt tūkstančių dolerių. 
Visais atvejais pinigai neduo
dami tremtiniams į rankas, o 
apmokamos įsikfirdinimo sąskai
tos (baldų, įrankių).

♦
Lenkijoje vargstantiems lietu

viams Balfas nuolat siunčia rū
bų ir vaistų siuntas. Centro Val
dyba paskyrė 500 dolerių 
specialiai mokslus einančiam
jaunimui padėti, už kuriuos bus 
nupirkta ir nusiųsta naujų 
medžiagų.

♦

Vokietijoj likusiems lietu
viams (dalinai estams ir lat
viams) Balfas išrūpino ir vien 
tik birželio mėnesį išveža: ku
kurūzų dribsnių 40,000 sv., kvie
tinių miltų 80,000 sv., pieno mil- 
terlių 54,000 sv., rūbų 7,180 sv. 
ir kanadiško konservuoto bekono 
50,004 sv. (66,672 dėžutės, ku
rių rinkos vertė apie $60,000.00).

Šią Kanados valdžios dovaną 
padėjo išrūpinti ir visas pasiun
timo išlaidas žadėjo padengti K. 
L. B. Šalpos Fondas, vadovauja
mas Iz. Mališkos.

*
I. skurdą patekusioms dviems 

lietuvių šeimoms Brazilijoj Bal
fas paskyrė $300.00. Vienai šei
mai Belgijoj (grįžę iš Sibiro) 
šiek tiek įsikurti 150 dolerių. 
Balfo Centre yra per 20 dar 
neišspręstų prašymų iš Italijos. 
Jiems kelis tūkstančius dolerių 
asignavus, Balfo atsargos lėšos 
labai sumažės. Tikimasi, kad 
Balfo rėmėjai šitą puikiai su
pranta ir iš daugelio vietų sustip
rins šalpos fondą.
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Gyvenimas tarp rezoliucijų
Laikas nuo laiko Amerikos ir 

kitų laisvų kraštų lietuviai su
šaukia politines konferencijas ir 
net kultūros kongresus. Pro
tarpiais paskaitome, kad štai ta 
ar ana puikaus vardo partija bi
čiuliai, talkininkai, vllkininkai, 
tarybininkai, bendruomeninkai 
turėjo savo suvažiavimą. įvyko 
lietuvių skautų ar studentų są
skrydis, studijų dienos. Visos 
lietuviškos kolonijos iškilmingai 
paminėjo Lietuvos Nepriklau
somybės šventę. Ją plačiai pami
nėjo net Amerikos kongresas! 
Dabar netrukus, kaip Įprasta, 
pradėsime minėti baisiojo bir
želio trėmimus ir—tik prašau, 
kad jūsų burnos neužkimtų—Lie
tuvos nelaisvės dvidešimtmečio 
sukaktuves...
Nežiūrint, kad užsienyje skai

čiaus atžvilgiu turime kiek per
daug lietuviškų laikraščių, mes 
nesame labai raštinga tauta. Lie
tuvis jau nuo senų senovės lie
tuviškai rašyti nelabai mėgo. Bet 
tomis konferencijų, suvažiavimų, 
kongresų sąskrydžių ir sukaktu
vių minėjimų dienomis mes tam- . 
pame kitokie. Tada ne tik gausiai 
kalbame, daug ilgesnėmis pra
kalbomis negu šios mano kro
nikos, bet ir gražiai ir net griež
tai rašome. Surašome nutarimus, 
rezoliucijas, deklaracijas, pro
testus, Įsipareigojimus. Pri
siekiame, kad esame ir būsi
me lietuviai, kovojame ir kovo
sime už lietuvių tautos laisvę, 
rižtamės ir rišimės nugalėti 
visus gausiausius priešus, pro
testuojame ir protestuosime... 
Prieš ką? Prieš viską ir vi
sus, kurie nepadeda, kliudo, 
kenkia, žlugdo mūsų didžiųjų 
idealų Įsikūnijimą.

Paskui visa tai paskelbiame 
spaudoje. Ir jau patenkinti ži
nome, kad savo pareigą pui
kiausiai atlikome. Ir tikime, kad 
padarėme daug, maždaug "viską, 
ką galėjome".

★
Man labai liūdna ir baisiai 

skaudu prisipažinti, kad taip ne
tikiu. Netikiu nei tomis rezoliu
cijomis, nei jų verte, nei vi
sais tais kolektyviniais deklama
vimais. Nebetikiu nei kultūros 
kongresų nutarimais, nei studen
tų studijų dienų išvadomis, nei 
nuosmukio manifestais, nei pa
saulio lietuvių bendruomenės su
važiavimų prakalbomis, nei par-. 
tijų "platformomis" ir jų centro 
komitetais, nei jokio laisvinimo 
veiksnio ar veiksnių veiksnio 
deklaracijomis...

Ir kas dar blogiau, gerai ži
nau, kad toks netikėjimas yra 
negirtinas. Jis yra greičiau 
blogas, neigiamas, nepozityvus, 
žlugdantis ir ko gero gal net 
neteisingas. Betgi žinote, kaip 
yra su tikėjimu: jeigu kuo tikrai 
tiki, tai tiki, nors tai būtų ab
surdas, o jei kuo netiki, tai 
netikėsi, nors tau matematikas 
išvedžiotų, kad du ir du yra 
keturi... Taip aš nebepasitikiu 
konferencijomis ir jų nutarimais, 
organizacijomis ir partijomis, 
partinėmis ir pasaulėžiūrinėmis 
draugystėmis, jokiais popieri
niais sambūriais pagal smulkiai 
išdirbtus ir dešimtmečiais ap
galvotus statutų paragrafus.

Aš dar tikiu tik vienu:--žmo
gumi, pavieniu žmogumi, indivi
du.

Visą kitokĮ pasitikėjimą gy
venimas sulaužė, bet nesulaužė 
tik tikėjimo žmogumi, atskirai 
JĮ vieną paėmus. Jei toks žmo
gus ar tokie pavieniai žmonės 
dar kur yra, kurie ir be re
zoliucijų veikia taip, kaip su re
zoliucijomis, kurie ir be statu
tų Įvykdo visus sąžinės para
grafus rūpestingiau ir pastoviau, 
negu statutais, kurie be laikraš
čiuose paskelbiamų Įsipareigoji

mų ir protestų kasdienos gyveni
me pildo savo Įsipareigojimą ir 
reiškia protestą,--ten dar yra 
gyvybė, tiesa ir grožis. Tokiu 
žmogumi aš tikiu, myliu JĮ ir jo 
buvimas man teikia nuolatinę pa
guodą, kad dar ne viskas žuvę. 
Aš dar tikiu ir partija, orga
nizacija, kokiu sambūriu, poli
tikos ar kultūros veiksniu, jei
gu jo priešakyje ar apimtyje 
yra nors vienas toks žmogus: 
doras, darbštus, sąžiningas, iš
tikimas, protingas, pasiaukojan
tis. Ir nuolat pastebiu, kai to
kiems mažėjant, viskas dūsta, 
pūva ir nyksta. Mane labai mažai 
teimponuoja statutai, rezoliuci
jos, prakalbos. Ne pagal tai 
žmogų vertinu ir juo pasitikiu. 
Ir atrodo, kad ne vienas 
toks esu. Tokių jau labai daug 
šioje šalyje, ★

Tai negirtinos nuotaikos. Bet 
ar nuostabu, ar tai ne normalu?

Tautų, ypač nelaisvų tautų gy
venime nekartą ateina laikotar
piai-, kai visa lyg užmiega, už
dūsta, sustingsta. Visuomenė 
vienodai tebesirūpina ekonomi
niais ir biologiniais reikalais, 
šio gyvenimo laime ir pomir
tiniu sielos išganymu,—bet visi 
kitokie dvasiniai polėkiai užsi- 
chloroformuoja. Tautą apgaubia 
neviltis, cinizmas, netikėjimas 
ir nieko nelaukimas. Ji pasijunta 
pavargusi, niekam kitam "ne
beturi laiko", nieku nepasitiki, 
nieko nebegerbia, niekas jos ne- 
bejaudina. Ji gyvena pagal anos 
dainos žodžius: man vistiek pat, 
man vistiek pat...

Kas skaitytumėt Mykolo Bir
žiškos "Lietuvių tautos kelią", 
matytumėt, kaip mūsų tautos 
praeityje būta laikmečių, net iš
tisų dešimtmečių, per kuriuos 
tauta nelaisvėje lyg jau visai 
uždflsdavo, nutildavo, pakrikda
vo, virsdavo tik medžiaga ki
tiems valgyti ir virškinti. Ding
davo savo valdžia, adminis
tracija, partijos, organizacijos, 
mokyklos, spauda.

Ir jei kas tokiais laikotarpiais 
dar kiek dvasiškai ir tautiškai 
krutėjo, tai buvo tik pavieniai 
asmenys. Vienas, žiūrėk, užra
šinėjo tautosaką. Kitas parašė 
dainą apie Birutę. Trečias rinko 
kirvukus, liaudies skulptūrą, Į- 
ruošdavo Baublio "muzėjų". Ket
virtas aprašinėjo žoleles ir su
darinėjo lietuvišką herbariumą. 
Penktas rankinėjo žodžius lie
tuvių kalbos žodynui. Šeštas, sep
tintas ir dešimtas vėl kuo kitų 
neraginamas rūpinosi: tai mo
kyklėlės Įsteigimu, tai kalendo
riumi, maldaknyge ar net laik
raščiu, rašė istoriją, keldamas 
iš kapų didingą senovę, svaigo 
romantika, net ne lietuviškai, o 
lenkiškai poetizuodamas kūrė 
lietuviškos mitologijos legen
das...

Tai vis buvo pavieniai žmonės, 
atskiri individai, Įdomios ir 
gyvos asmenybės. Jiems vilties, 
tikėjimo ir savo tautos meilės 
saulė niekada nenusileisdavo. 
Niekas jų neragino būti, lie
tuviais, niekas nečaižė jų sąži
nės partijų programomis, suva
žiavimų rezoliucijomis, kongre
sų prakalbomis. Ir kongresų 
nebuvo, ir jokių veiksnių kon
ferencijų. Buvo tik jie, pavieniai 
žmonės, pavienės šeimos, labai 
nežymios privatinės draugijėlės. 
Bet iš jų vėliau išaugo dideli 
sąjūdžiai.

Dabar nebe tie laikai, dabar 
geresni laikai, dabar pas mus 
Amerikoje visai kitaip, kone 
priešingai!

Dabar pas mus vis kongresai, 
suvažiavimai, sąskrydžiai, kon
ferencijos ir rezoliucijos. Ir pra
kalbos, oho! Ir straipsniai ir kny
gom, ohoho! Visko yra daug ir 

gausiai. Jeigu būtų tiek asmenų, 
pilnai įvykdančių rezoliucijas ir 
deklaracijas, kiek Įvyksta susi
rinkimų ir posėdžių, jas prii
mančių ir skelbiančių, tai mūsų 
gyvenimas persprogtų nuo žygių 
gausumo ir dinamikos. Jei būtų 
tiek kūrybinių asmenybių, kiek 
yra veiklą rikiuojančių valdybų 
ir komitetų, tarybų ir vyriausių 
prezidiumų, tai mūsų politinis 
ir kultūrinis renesansas už
temdytų viską, kas bet kada buvo 
pažymėtino mūsų istorijoje.

★
Didieji vartai, įžengiamosios 

durys, visas mūsų namų fasa
das labai išpuoštas ir gražus. 
Mažiau pasakyti būtų neteisinga.

Tačiau man jau nebe nuo šian
dien atrodo, kad tikrasis mūsų 
tautos namas ir kultūrinis gyve
nimas visdėlto yra ne dvide
šimtojo amžiaus antroji pusė, o 
toks, kokia buvo devynioliktojo 
amžiaus pirmoji pusė rusų pa
vergtoje Lietuvoje. Skirtumas tik 
tas, kad dabar daug daugiau tuš
čiažodžiavimo ir liežuvio fanfa
rų. Bet tautinės gyvybės ir tau
tinės kūrybos patvariuosius 
veiksmus ir dabar tylomis ir be
veik visada atskirai atlieka dau
giausia pavieniai žmonės, atski
ros asmenybės; individai. Ei
liniai kareiviai, savanoriai.

Kartais jie susiburia į drau
gijėles. Be centrų komitetų, be 
tarybų ir net be valdybų, be 
prezidiumų, be Įstatų, be revizi
jos komisijos. Susiburia daugiau 
pabendrauti toks su tokiu arba 
kai pati reikalo prigimtis reika
lauja jam Įvykdyti kolektyvo. 
Eilėraštį, laikraščio straipsnĮ, 
scenos veikalą, romaną dainą, 
simfoniją, mokslinę studiją lig.- 
šiol dažniausia rašo pavienis 
žmogus, atskirai savo kamba
rėlyje užsidaręs, o ne organiza
cija ar kokie vadovaujantieji 
veiksniai. Chorvedis, režisorius, 
dirigentas pats vienas iš anksto 
pasiruošia, kuo jis turės su
jaudinti, išmokyti,'vesti savo ko
lektyvą. Dailininkas pats savo 
studijoje piešia. Niekam iš jų 
nieko negali padėti organizacijų 
suvažiavimai, susirinkimai, po
sėdžiai ir rezoliucijos...

Tai yra mūsų kūrybos ir mūsų 
kultūros "bendruomenė", kuri 
nuolat dirba atskirai ir pavieniui, 
be tarybų ir statutų. Ir tai tuo 
tarpu yra gyviausioj!, nuolatinė 
ir patikimiausia mūsų "politika" 
--laisvos tautos gyvybės ir kū
rybos reiškimasis.

Būna susibūrimų. Girdėdavo
me seniau iš Europos, šiandien 
dažniau išgirstame iš Ameri
kos, Australijos, Brazilijos ar 
Argentinos, kad štai kuriame 
mieste yra lietuvių kultūros klu
bas, rašto ar plunksnos klubas, 
scenos mylėtojų, meno, šokio, 
dailės draugija. Panašų labai 
iškilmingo vardo klubą mes 
turime ir Los Angeles miestely
je--Dailiųjų Menų Klubas!.. Kai- 
kurie net pajuokia mus už tai, 
kad mes labai uždari, išdidūs, 
kitų neĮsileidžiame, visuomenė
je "nieko neveikiame", esame 
pasipūtę ir "vaidiname kažką"...

Gal yra čia ir teisybės: mes 
vis "vaidiname kažką". Tik toks 
skirtumas, kad mes vaidiname 
be sąskrydžių ir rezoliucijų, be 
pamokslų ir nurodymų, ką kiti 
turėtų daryti. Mes gi tik kartais 
pasitariame, ką patys turėtume 
daryti kiekvienas atskirai.
Tokie pavieniai klubai yra 

šiandien lietuvių kultūrinės savi
valdybės, kur tam tikrų nusista
tymų pavieniai asmenys gali ir 
mėgsta laisvai pabendrauti ana
pus tuščio ir bergždžio rezoliu
cijų ir manifestų triukšmo, šio
je pusėje mūsų nuosmukių, des-

Sibiro tremtinio atsiminimai (15) A. Valasevičius

ŠEŠIOMS ŠEIMOMS TIK KIBIRAS VANDENS 
TRIMS DIENOMS...

Vienas iš Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo pobūvių, kuriame dalyvauja Klubo nariai su šeimomis. 
Kartais būna svečių iš toli, kaip tą kartą, 1958 m. pobūvyje iš Bostono Dr. Birutė Marija Gimbutienė, 
čia lankiusis Amerikos archeologų konferencijoje ir klubo nariams laikiusi paskaitą apie Lietuvos 
senovę. Nuotraukoje dalis klubo narių: B. Brazdžionis, D. Mitkienė, M. Gimbutienė, E. Tumienė, prof. 
M. Biržiška, J. Bertulis, A. Gustaitis, B. Raila, J. Tininis, B. Budriflnas...

P. Jasiukonio nuotrauka

Atveža naujus tremia
muosius, o mums liepia sės
ti į sunkvežimį. Įmetęs savo 
čemodanėlį įlipu.

Senutė Padagienė atsive
žusi verpiamą ratelį. Mili
cininkai neleidžia su savim 
imti, mat, darbo įrankis — 
negalima. Rusas aiškina, 
kad ten rateliais neverpia, 
visur toli pažengusi techni
ka.

— Pamatysit, išmoksit ir 
jūs kultūros. Ir jei kada pa
leis, tai patys nenorėsit 
grįžti atgal. Duokit senutei 
tegul vežasi, o taip galvos 
dar, kad jis mums reikalin
gas ...

— Tikrai, tegul ima, ji 
pati ten jį išmes, — sako 
milicininkai, ir patys įme
ta ratelį į sunkvežimį.

Praveža pro Priekulę ir 
nuveža į mažą Kalsbergo 
stotelę. Ant šalutinių bėgių 
stovi gyvuliniai vagonai į 
kuriuos mus ir sodina.

Dairausi, kokius čia prie- 
buožės tremia? Matau iš 
Priekulės kalvį. Pastebiu 
dar pažįstamus du mokyto
jus ir mokytoją. Pamoję 
r a n komis pasisveikiname. 
Sargyba pašalinių žmonių 
neprileidžia.

Į mūsų vagoną sugrūda 
šešias šeimas. Kai kurios su 
mažais vaikais. Gulėti iš 
lentų įtaisyti dveji narai. 
Mažas keturkampis lange
lis, be stiklo, užkaltas vie
loms.

Visus suvarę duris užda
ro ir užrakina. Susipažįstam 
vieni su kitais: Butkai, ži-

peracijos ir degeneracijos dyku
mų. Mes pasiilgstame oazės ir 
ją randame tokiuose klubuose.

Kitoje kronikoje mėginsiu kiek 
papasakoti, ką kalbėjome vė
liausiame Los Angeles Dailiųjų 
Menų Klubo pobūvyje...

liai, Matučiai iš Žemaitijos 
— be man pažįstamų piau- 
liškių.

Vyrai šnekasi kas ką pa
miršę pasiimti ir ką pasi
ėmę.

— Aš pasiėmiau ir kastu
vą, tik be koto, galvodamas, 
jei kas mirs, kad būtų kuom 
palaidoti, — sako Padagas.

— Aš milicininkams ne
pastebint įkišau kirvį. Gal
voju, gal reiks, — sako ži
lius.

— Rusai, kurie be žalių 
kepurių, beveik žmoniškes
ni už mūsų milicininkus, — 
tęsia pokalbį Butkus.

Moterys p a s i kukčioda- 
mos verkia. Vaikai, pasiju
tę kaip narvelyje, kariasi 
pasižiūrėti pro langelį, ku
ris jiems beveik nepasiekia
mas.

Vagonai nejuda iki vaka
ro. Po sauso maisto troški
na gerti.

— Nejaugi šėtonai ne
duos vandens?

Daužom į duris.
— Ko norit? — klausia 

rusiškai.
— Vandens!
— Pakentėkit!
— Vaikai maži! — ir dar 

smarkiau daužom trukš- 
maudami rusiškai ir lietu
viškai.

Po kurio laiko atidaro ir 
liepia duoti kibirą. Atneša 
vandens ir aiškina, kad turi 
užtekti trims dienoms.

Ant grynų lentų gulėti 
kieta. Anksti rytą prade
dam važiuoti.

Į s i s i ū bavus traukiniui 
laistosi vanduo ir jį taupy
dami perpilam į kitus indus. 
Moterys, padėję kibirą ir 
apsupę palomis, įtaiso iš
vietę.

Sustoja traukinys Telšių 
stoty. Ir čia kraunami va
gonai su tremtiniais. Susi
rinkę begalės žmonių, bet 

jų arti neprileidžia. Trau
kiniui vėl pajudėjus, nosi
nių miškas mums mojuoja. 
Mes mojuot negalim, bet 
pro vielas taip pat iškišam 
nosines.

Pro langelį daugiausia 
galim žiūrėti tryse,užsilip
dami ant narų. Dažnai kei
čiamės. Pravažiuojant ma
tyti, kaip išstatytais kul
kosvydžiais apgultos ūki
ninkų sodybos.

— Valgykim kol turim! 
Ir bendrakeleiviai man siū
lo maisto, galvodami, kad 
aš neturiu. Dėkoju aiškin
damas, kad ir aš turiu, bet 
paimu iš Padagienės puo
džiuką pieno, kuris mane 
vilioja.

— Nepamiršot ir pieno 
įsidėti? Ne, aš suaugęs, še 
tau, Antanėli.

— Tik gerkit, ir mes tu
rim, — sako Butkienė.

Vakaras. Matyti; Vil
niaus žiburiai. Greit palik
sim savo tėvynę.

Atsigulu ant narų, širdy 
neramu. Mintyse bėga pra
gyventi vaizdai iš pat jau
nystės dienų. Pabėgti, šau
na mintis. Vielas atlupus 
galima pro langelį išlįsti. 
Prisimenu, kai pradeda ju
dėti traukinys, kad beveik 
prie kas antro vagono yra 
tiltelis ir ten užlipa gink
luoti sargybiniai. Nušaus, 
jei bėgsiu. Tegul nušauna, 
ne taip jau dabar ir norisi 
gyventi. Tiesa, žilius turi 
kirvį. Galima grindis at
plėšti.

Atsikėlęs apžiūriu lange
lį. Aš tas vielas ir su ran
komis atplėščiau. Visi mie
ga. Vėl atsigulu. Ir pradedu 
vaizduotis, kad aš pabėgęs. 
Pas pažįstamus užėjus jie 
apsidžiaugia tik tam kartui, 
o paskui bijosi. Vienas ke
lias tik į mišką.

(Nukelta Į 6 psL)
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APIE EILINIO PARTIZANO PRISIMINIMUS SKAUTAI GALVOSŪKIS Nr. 2

Kovo-gegužės mėnesiais Nau
jienose buvo spausdinami A. Še- 
metos "Eilinio partizano atsimi
nimai". Tų atsiminimų 52 atkar
poje (Naujienos, kovo 22 d.) ra
šoma apie apdovanojimus or
dinais ir sakoma "...kad Lie
tuvoje apdovanojimuose ordinais 
tikrai buvo daug menkystės". Ir 
po to duoda pora pavyzdžių. Iš 
jų vienas taip skamba:

"Jau istorinė tiesa, kad pul
kininkas Kostas Žukas tarp kit
ko, Lietuvos Steigiamojo Seimo 
narys, nuo 1919 m. ba
landžio mėn. 1 d. iki 1920 m. 
gegužės 15 d., taigi pačiu sun
kiuoju laisvės kovų metu, buvo 
fronto vadas nepriklausomybės 
kovose ir nuo 1920 m. gegužės 
mėn. 15 d. iki 1921 m. ba
landžio 1 d. Krašto Apsaugos 
ministeris. Tačiau tokia pat 
nepaslaptis, kad jis nebuvo ap
dovanotas jokiu pasižymėjimo 
ženklu, nekalbant apie kokius 
nors ordinus, jis nebuvo apdo
vanotas net Lietuvos Nepriklau
somybės d eš imtmeči ui paminė - 
ti medaliu.

O juk tarp jo nuopelnų yra 
ir toks istorinis momentas, kaip 
Širvintų - Giedraičių kautynių 
laimėjimas, nes pastangų ir 
nurodymų dėka mūsų kariuome
nė susilaukė tuose laukuose 
istorinio triumfo! Bet to triumfo 
laurai buvo atiduoti generolui 
S. Žukauskui, kuris tuo metu 
buvo kariuomenės vadu, bet bu
vo savavališkai pasišalinęs iš 
fronto pamedžioti su kokiu tai 
lenkų grafu! Jis už tai nebuvo 
atiduotas karo lauko teismui 
tik todėl, kad nenukentėtų mū
sų kariuomenės garbė ir vado 
autoritetas! Generolas S. Žu
kauskas, užuot atsakyti prieš 
karo lauko teismą, buvo apdo
vanotas aukščiausiu kariniu or
dinu, gi iš tauriųjų Amerikos 
lietuvių patriotų gavo auksinį 
kardą ir Lietuvos didvyrio var
dą.

Ar tai ne absurdas ir gar
bės ženklų suniekinimas?"

Kadangi 1924-1927 m. laiko
tarpyje buvau Kariuomenės 
vado gen. S. Žukausko adjutan
tu ir Vyčio Kryžiaus Ordino 
Tarybos sekretorium, todėl no
riu paaiškinti, kiek žinau ir 
prisimenu.

APIE APDOVANOJIMUS 
ORDINAIS

Nepriklausomybės kovų lai
kotarpyje mes turėjome tik 
vieną ordiną: dviejų rūšių Vyčio 
Kryžių su kardais--už pasižy
mėjimus kautynėse, ir be 
kardų--už pasižymėjimus tar
nyboje.

Tik kovoms pasibaigus, ka
riuomenei persitvarkius į 
taikos meto sudėtį, 1924 m. bu
vo pradėta rūpintis kitais ordi
nais ir medaliais.

Pirmiausia buvo paskelbtas 
konkursas savanorio medaliui 
(taip buvo vadinamas) projektą 
paruošti. Tada konkursą lai
mėjo dail. Adomas Smetona. 
Po to sekė kiti ordinai ir me
daliai. Bet kol viskas susitvar
kė, praėjo keletas metų.

Pagal veikiančias taisykles,

P. ŽILYS. 
Gen. štabo pulk.

pristatymai apdovanoti ordinu 
(Vyčio Kryžiumi) priklausė 
tiesioginiam viršininkui. Tai 
buvo viršininko pareiga ir teisė. 
Tokie pristatymai buvo daromi 
komandos tvarka. Išimtis buvo: 
valstybės galvai, ministeriams, 
svetimtaučiams ir tt.

Komandos tvarka gautieji or
dinu apdovanojimo pristatymai 
buvo atidžiai išstudijuojami, 
patikrinami faktai, esant rei
kalui, žinios papildomos, ir 
po to patiekiami svarstyti Or
dino Tarybai. Taryba spręsdavo 
balsavimu. Lemdavo balsų dau- 
duma.

Man būnant Ordino Tarybos 
sekretorium 1924-1927 Yn., ke
letą kartų buvo priminta 
visiems vadams bei viršinin
kams (ir Šaulių Sąjungos), pri
statyti apdovanojimui ordinu vi
sus tuos karius, partizanus ir 
civilius asmenis, kurie pasi
žymėjo Nepriklausomybės kovų 
metu, bet dėl kokių nors prie
žasčių iki tol nebuvo prista
tyti apdovanojimui.

Prisimenu, 1924 m. Kariuo
menės štabebuvo aiškinama ga
limybės pristatyti pulk. K. 
Žuką, bet viskas baigėsi 
kariuomenės štabo viršininko 
padėjėjo pulk. Zubrio maždaug 
tokiu išsireiškimu: Kaip tai pa
darysi? Jam būnant ministerių, 
net kariuomenės vadu, pra
radome Suvalkų, Seinų ir 
Vilniaus sritis, netekome Eg
laitės. Kariuomenė apdaužyta, 
išblaškyta. Kai jis buvo fronto- 
baro vadu Suvalkijoje, ten jokių 
ypatingų veksmų nebuvo. Už tai 
jam būtų galima duoti Vyčio 
Kryžių be kardų. Fronto vadui 
tai netinka. Širvintai-Gied
raičiai? Tai gen. S. Žukausko 
nuopelnas. Ir tt.

Kad pulk. K. Žukas nebuvo 
apdovanotas nei Nepriklauso
mybės dešimtmečio medaliu, 
tai čia kaltos tik aplinkybės. 
Tuo medaliu buvo apdovanojami 
kariai, kurie tos sukakties die
noje buvo aktyvioje karo tarny
boje. Kadangi pulk. K. Žukaf 
tuo metu jau buvo atsargoje, tai 
jo apdovanojimu turėjo pasirū
pinti komendantas bei kuri nors 
organizacija. O kas kaltas jei 
taip nebuvo padaryta?

Kalbant apie istorinį triumfą 
Širvintų - Giedraičių laukuose,

turiu pasakyti, kad apie tą■ 
triumfą pirmasis raportavo 
Valstybės • prezidentui, Minis- ' 
terių Tarybai ir Seimui pats 
Krašto apsaugos ministeris 
pulk, K. Žukas.

O kas gi kaltas, dėl tos A. 
Šemetos vadinamos menkystės 
ir garbės ženklų suniekini - 
mo, jeigu Prezidentas, Mi
nisteris pirmininkas, Minis
terių Taryba ir Seimas, iš
klausę ministerio K. Žuko pra
nešimo apie Širvintų - Gied
raičių triumfą, nesusiprato jį 
apdovanoti? Ar A. Šemeta ir to 
nesugeba suprasti?

Ministeris K. Žukas buvo Sei
mo ir partijos narys. O kas kal
tas, kad pulk. K. Žuko partijos 
ir Seimo nariai nepasirūpino jo 
apdovanojimu?

Širvintų-Giedraičių kautynių 
metu kariuomenės vado gen. 
S. Žukausko adjutantu buvo Sei
mo narys ltn. Šmulkštys. Ar 
A. šemeta mano, kad ir ltn. 
Šmulkštys nežinojo, kaip ten 
buvo Širvintų-Giedraičių kau
tynių metu?

I£ apdovanojimus ordinais bu
vo labai rimtai žūrima. Nepa
slaptis, kad gen. T. Daukantas 
buvo didelis žemaitis, pat
riotas. Kai jis, lankydamasis 
Mažeikiuose ir apylinkėse,pri
siklausė įvairių kalbų apie par
tizanų žygius Nepriklauso
mybės kovų metu, būdamas 1927 
m. kariuomenės štabo vir
šininku, o vėliau Krašto ap
saugos ministerių, pasirūpino, 
kad Žemaitijos partizanai ne
būtų nuskriausti. Jis įsakė 
duoti parėdymą, kad buvę vadai 
bei viršininkai Žemaitijoje, 
pristatytų apdovanoti ordinais 
tuos partizanus, kurie dar iki 
tol nebuvę pristatyti.

Tokie žemaičiai, kaip gen. 
Povilas Plechavičius, pulk. A. 

Birontas, ėję atsakingas parei
gas, o taip pat šaulių Sąjun
gos viršininkas pulk. M. Kal- 
mantas, ilgai tarnavęs Šiaulių 
įguloje, taigi taip pat gerai 
žinojęs įvykius apie Šiaulius, 
su pristatymais nesiskubino. 
Net teko raginti. Kiek prisime
nu, pagal tuos raginimus buvo 
gauta apie 25-30 pristatymų. 
O po apsvc .•stymų tik 4 ar 5 
asmenys buvo apdovanoti.

Apie Kužių partizanus anais 
laikais nieko neteko girdėti nei 
iš buv. Šiaulių k-to pik. A. 
Bironto, nei iš Šaulių Są-

Atlanto rajono vadeiva 
nuo gegužės 20 d. pakvies
tas sktn. Petras Molis — 7 
Maple St., Hopkinton, Mass. 
Jis šias pareigas jau pra
dėjo eiti.

♦

L. S. S. Pirmi ja nuo 1960 
m. balandžio 23 d. pakėlė 
bei apdovanojo šiuos skau
tų vadovus:

Pakelti į vyr. skautininko 
laipsnį — sktn. Adolfas 
Venclauskas — Worcestery, 
sktn. Gerardas Juškėnas — 
Clevelande, j. sktn. Leonas 
Knopfmileris — Chicagoje, 
LSB jūrų skautų skyriaus 
vedėjas, j. sktn. Bruno 
Stundžia — Weston, Ont., 
Kanadoje.

Į skautininko laipsni pa
kelti — psktn. Vladas Vi- 
jeikis — JAV vidurio rajo
no vadeiva Chicagoj, psktn. 
Petras Molis — Worcesterio 
skautų tunto tuntininkas.

Lelijos ordinu apdovanoti
— sktn. Olegas Gešventas
— Chicagoje — ir sktn. 
Petras Pakalniškis — Los 
Angeles.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

jungos viršininko pik. M. Kal- 
manto.

Kitame numeryje--Kas va
dovavo Širvintų - Giedraičių 
kautynėms.

(Bus daugiau)

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

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

CHICAGO, ILL.

= Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
;|= taupymo sąskaitas lietuvių vedamo j Tau- 
E pymo Bendrovėj, kuri:

Sibiro tremtinio...
(Atkelta iš 5 psl.)

Ak, jei man kas pasaky
tų, kad aš reikalingas tėvy
nėj, jei ne per grindis, tai 
per lubas išskrisčiau ir ki
tus įkalbėčiau. Ne, aš nieko 
dabar nepadėsiu, tau, tėvy
ne, ir jums, tautiečiai! Aš 
nušausiu, ar mane nušaus, 
— kas iš to? Padėties vieni, 
ir dar nuogom rankom, ne
pakeisim.

Mintyse prabėga jų veda
ma klasių kova. Vežimas 
mūsų ten, kur jie sako, kad 
rojaus medžiai žydi. Veži
mas mūsų išmokti sovieti
nės kultūros. Esą, mes fa
šistinės kiaulės, daug sodų 
išknaisioję, tai mus reikia į 
tinkamas sąlygas pastatyti. 
Ir todėl mus veža. Veža, nes 
jų rankose ginklai. Jų nie
kas nekontroliuoja, ir todėl 
jie nieko nebijo. Bet žmo
gus gyvas liudininkas. Jis 
jaučia ir mato kokia baisi 
neteisybė vykdoma.

Nuvargintas gausybės 
minčių užmiegu.

(Bus daugiau)

40/
moka “ /O metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

I MUTUAL Ą&foud SAVINGS j
Hz anj zztton ssocialion

= Chcrtered and Supervised by the United Statės Government = 
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EE Phone: Vlrginia 1-TIM John J. Kazanauskas, Pres. ==
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TREČIOKAS A6ENCY

Kur tik bcsiruoitumėt keliauti, tuoj auairiškit cu mūsų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinima* ir pinigų persiuntimą* j visu* kraštu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

- Aš išmečiau už tvoros. Gal kam atneš laimę...

Darbininkai, dirbdami - darže, rado keturis žemiau nupieštus 
daiktus. Vieną iš jų išmetė už tvoros. Kurį? Trys pirmieji skai
tytojai, atsiuntę teisingą sprendimą gaus dovanų po knygą. Gal
vosūkio Nr. 1 sprendimas bus paskelbtas kitą savaitę.

Kokia puiki kombinacija
DŽIAUGSMAS... DRAUGAI... IR UGNIM VIRTAS STROH’S

Ju ns patiks

America's only fire-brewed beerlyra Šviesesnis!
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Kur yra linksmi žmonės ir melsvas vanduo, ten jūs rasite 
laivus. Tikriausiai, taip pat rasite ir Stroh’s alų. Stroh’s 
lengvesnis, švelnesnis, daugiau gaivinantis skonis daug 
prisideda prie smagaus laiko praleidimo, šiandien ... pri
sijunkite prie milijonų, kurie savo malonumui surado, kad 
joks kitas Amerikos alus neturi tokio skonio, kaip Stroh’s, 
n joks kitas Amerikos alus ir neverdamas kaip Stroh’s!

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!
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ClEVElMtE 
Ir apyllakut

• L.S.T. Korp! Neo-Li- 
thuania Clevelando skyriaus 
globojamas jaunimo būrelis, 
kuriam vadovauja korpora
cijos garbės filisterė G. Mo- 
destavičienė, kartu su kor
poracijos valdyba ruošia 
tradicinę vakarienę šiems 
b ū s imiems korporantams, 
kurie šį pavasarį baigė gim
naziją: Ė. Augustinavičiū- 
tė, I. Besperaitytė, R. Bal
sevičius, N. Karaliūtė, L. 
Koklytė, D. Mackevičiūtė, 
R. Misiūnas, A. Motiejūnas, 
E. Modestavičius, R. Saka
las, R. Sadauskas ir V. Stan
kevičius. L.S.T. Korp! Neo- 
Lithuania sveikina būsi
mas — būsimus koleges ir 
kolegas.

Tradicinė juniorų ir jų 
globėjų vakarienė įvyks 
Gasparaičių namuose, 313 
Corning Dr., šį penktadienį, 
birželio 17 dieną.

• LB Clevelando II Apy
linkės naujai išrinktoji val
dyba pasiskirstė pareigo
mis: pirm. Petras Bielinis, 
vicepirm. Henrikas Stasas, 
sekr. Antanas Beržinskas, 
ižd. Pranas Stempužis, pa- 
reng. vad. Pranas Juška, 
kortotekos ved. Antanas 
Kazlas, šviet. reik. įgal. 
Vincas Benokraitis, kandi
datai nariai: Jonas Citulis 
ir Sofija Akelaitienė.

• Ramovėnų gegužinė 
įvyks birželio 19 d., 2 vai. 
P. P. Apanių sodyboje — 
12518 Lake Shore Blvd. Jos 
pelnas skiriamas Kario žur
nalui paremti, šiais metais ' 
Karys išeis žymiai padidin
tas, nes bus patiekta me
džiaga Žalgirio mūšio su
kakčiai paminėti.

• Du dvylikos metų žaibo 
lengvatlečiai laimėjo pirmą
sias vietas šuolyje į aukštį 
Clevelando pradžios mokyk
lų pirmenybėse. Gediminas 
Titas 4’6” pasekme tapo 
1960 m. katalikiškų Cleve
lando pradžios mokyklų 
meisteriu, o Vytautas Nas- 
vytis su 4’5 Vž” laimėjo pir
mą vietą E. Cleveland pir
menybėse.

• Inž. dr. Algirdas Nas- 
vytis 50 metų sukaktį at
šventė birželio 12 d. savo 
namuose susikvietęs gimi
nes ir. jutimuosius. Dalyva
vo apie 100 asmenų. Gauta 
daug sveikinimų ir dovanų.

• P. J. Keršis, Dirvos bi
čiulis, paguldytas į ligoninę 
operacijai. Guli Cuyahoga 
Falls ”Green Cross” ligoni
nėje.

• VI. Veselauskas, Dirvos 
bendradarbis iš Chicagos, 
su ponia vykdamas į Toron
tą, aplankė Dirvą, Karpius 
ir kitus savo pažįstamus. 
VI. Veselauskas daug metų 
yra gyvenęs Argentinoje ir 
iš ten taip pat talkinęs Dir
vai.

Giedrė Degutytė

Žodis pavergtam Broliui

tus brolius ir seses tremia ne- 
žinion.

Suprantu, kad skaudu Tau visa 
tai matyt*, sunku visa tai iš
gyventi. I.- čia, jungiuosi su Ta
vim, kenčiu su Tavim.

Bet nenusimink, Brolau! Ateis 
geresni laikai. Nukris tie pančiai 
Iš tamsių debesų prašvis skaidri 
saulė, o Laisvės Varpo garsų 
aidas skries per Lietuvos lau
kus ir miškus.

Kupina vilties tariu: susitiksim 
prie Baltijos jūros krantų, o jos 
putotos bangos nuplaus visus mū
sų vargus. Juk negali Visagalis 
Dievas pamiršti tos gintaro 
šalies, kuri Jį per tiek amžių 
garbino ir garbins.

Mano mokslas, mano darbas— 
Tau, Brolau, palengvinti ir Lie
tuvos laisvei atgauti.

Giedrė Degutytė

• Reikalinga namų pri
žiūrėtoja biznio žmogui, 5 
kambarių butas Cleveland 
Heights rajone. Duodamas 
atskiras kambarys, vonia ir 
kt. šaukti dienos metu UT
1- 5900, o vakarais YE
2- 2173 — Mr. Schwartz.

(7Q)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

• St. Grabliauskas, vokiš
kų radijo aparatų atstovas, 
iš Bostono, lankėsi Cleve
lande, Chicagoje ir kitose 
vietose.

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli Šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd. (71)

• Tęsdama savo tradiciją, 
LB I-ji Clevelando apylinkė 
ir šiemet skyrė premijas 
geriausiai besimokanti e m s 
mokiniams atžymėti vysk. 
M. Valančiaus lituanistinė
je mokykloje. Tai pavedė 
atlikti konkurso komisijai, 
kuri atrinko po geriausią 
mokinį iš kiekvienos klasės.

Čia dedame rašinį laimė
jusios pirmąją premiją XI 
skyr. Aukštesniosios Mo
kyklos mokinės Degutytės 
Giedrės, kurį jį parašė per 
duotą pusvalandį lietuvių 
kalbos mokėjimui patikrin
ti.

Brangus Brolau! Tu esi toli 
toli nuo manęs. Mus skiria 
platūs vandenynai, didžiuliai že
mės plotai. Tačiau mus jungia 
bendra kalba, mudviejų tėvy
nės praeitis, lietuviškas kraujas. 
Todėl noriu dabar nors mintimis 
nuskristi pas Tave, pasiguosti z 
su Tavimi.

Ir aš, ir Tu, ir daugybė mūsų 
Tėvynės vaikų, jaučiamės pri
slėgti, nes esame po svetimus 
kampus blaškomi audrų, kaip vėjo 
blaškomi rudenį pageltę lapai. 
Bet Tau, mielas Brolau, teko 
sunkiausia dalia. Tave slegia 
žiauri, šalta ranka, supa gele
žiniai pančiai. Tu matai kaip 
svetimi įsibrovėliai mindo mūsų 
šventą žemę. Matai, kaip nekal

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Scrvice

TEL-EFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Salei cntd Semite

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAKEVVOOD 1-4669

RAMOVĖNŲ GEGUŽINĖ
BIRŽELIO 19 D. P. P. APANIŲ GYVEN
VIETĖJE — 12518 Lake Shore Blvd. ren
giama L.V.S. Ramovės, Clevelando skyriaus 

TRADICINĖ

GEGUŽINĖ
KARIO ŽURNALUI PAREMTI.

EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS

MAY 2 BASEMENT 1

j

Puiki dovana tėvo dienai — sekmadienį, liepos 19!
Ramovėnai kviečia visą visuomenę gausiai atsi

lankyti ir gražioje gamtoje praleisti laiką.
Pradžia 2 vai. Įėjimas 1 doleris.

Clev. skyriaus Ramovės Valdyba
frufy tkejootn

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

F^A^rTLEVELAND^UCU^^^UPERIO^^Erl

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

4ov SUPERIOR 
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

* 1 O ooo

HOME AND 
REMODEUNO LOANS

i <CORNER 66TH-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

GARANTUOTA

T-Shirts, Briefs

4.

3 už 1.45 arba 
dėžė iš 6 už 2.90

Swiss ribbed cotton atletiniai marškiniai „ik 
baltos spalvos. Dydžiai nuo 34 iki 54.

Paštu ir telefonu patarnaujama perkant už 
$2.00 ar daugiau, šaukit CHerry 1-3000

SANFORNIZED BROADCLOTH APATINĖS KEL
NĖS. Griper arba Boxer stiliaus, gražių raštų, baltos 
ar vienos spalvos. Dydžiai 28 iki 44. Taip pat vienos 
spalvos boxer stiliaus 28 iki 52 dydžių.

NYLON SUSTIPRINTA APIKAKLE T-SHIRTS, tik 
balti. Maži, vidutiniai, dideli ir extra dideli dydžiai.

COMBED COTTON BLASTIC WAIST BRIEFS. Ti: 
balti nuo 28 iki 44 dydžio.

Combed Cotton atletiniai 
marškiniai

vienas

3 už 2.05 arba 
Dėžė iš 6 už 4.10

vienas
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Babuškinaitės baleto studija 
Bostone

KAS IR KUR
• Naujas Balfo įstatų pro
jektas atidžiai ruošiamas 
specialios komisijos, į kurią 
įeina V. Abraitis, St. Bre- 
des, Jr. ir Ch. Paulis. Galu
tinai paruoštas projektas 
bus išsiuntinėtas direkto
riams susipažinti ir referuo
tas Balfo Seimui, kuris šau
kiamas Chicagoje.
• Atlanto rajono skautai ir 
skautės šią vasarą vėl ren
kasi stovyklon. Stovykla 
prasidės rugpiūčio 27 d. ir 
baigsis rugsėjo 5 d. Vieta 
stovyklai numatyta netoli 
Worcester, Mass. Stovyk
laus visos skaučių ir skautų 
•šakos, išskyrus paukštytes, 
kurioms norima suruošti at
skirą stovyklą.

Šiuo metu Atlanto Skau
tų Rajonui vadovauja ps. 
Petras Molis ir Skaučių Ra
jonui s. A. Labuckaitė.
• Los Angeles Lietuvių Stu
dentų Sąjungos ruošiamas 
akademinis balius įvyks bir
želio 18 d., Cafe de Paris 
(7038 Sunset Blvd.) Pra
džia 8 vai. vakaro. Bilieto 
kaina $4.00, studentams 
$3.00.
• Jurgis Birutis išrinktas 
naujuoju Akademinio Skau
tų Sąjūdžio New Yorko sky
riaus pirmininku (117-05 89 
Avė., Richmond Hill 18, N.
Y.). Iki šiol buvęs pirm. Vy
tenis Ramanauskas birželio 
4 d. Toro»te susituokė su 
Sigita Skirgailaite, aktyviai 
besireiškiančia akademikių 
skaučių veikloje. V. Rama- 
hauskas greit išvyksta at
likti karinės prievolės.
• Vyt. Abraitis, iš Rich
mond Hill, mokėdamas me
tinę prenumeratą, atsiuntė 
ir $5.00 auką.
• Ona Razikevičiūtė-Anta- 
naitienė iš Joniškėlio, ieško 
brolio Broniaus Razikevi- 
čiaus. žinantieji jo adresą 
prašomi pranešti: K. Titui, 
14298 Superior Rd., Cleve- 
iand 18. Ohio,

DR. PRANAS MAČIULIS BAIGIA 
RAŠYTI VEIKALĄ

Dr. Pranas Mačiulis, gyvenąs 
Chicagoje, jau baigia spaudai pa
ruošti didelį istorini veikalą 
anglų kalba "America andVZorld 
Peace". Veikale nagrinėjami 
istoriniai įvykiai ir faktai nuo 
seniausių laikų ryšy su Amerikos 
pastangomis išlaikyti pasaulyje 
taiką. Viena stambi amerikiečių 
leidykla jau pasisiūlė veikalą iš
leisti.

Dr. Pr. Mačiulis 1949 m, Aus
trijoje, Innsbrucko universitete 
gavo istorijos--filosofijos dakta
ro laipsnį. Kaip neseniai iš 
Austrijos spauda pranešė, Dr. 
Prano Mačiulio disertaciją "Lie
tuvos atgimimas ir formavimas 
1914—1944 m.", parašytą vokiečių 
kalba, Innsbrucko universitetas 
išleido ir dabar ją galima rasti 
visose Austrijos bibliotekose.

Dr. Pr. Mačiulis Chicagoje, 
De Paule universitete, sėkmingai 
baigė 4 kursus anglų kalbos. Be 
to baigė mašinraščio mokyklą 
ir net yra įsigijęs Real Estate 
teises. Bet šituo verslu nesiver
čia, nes mokėdamas nemažai 
svetimų kalbų turi labai gerą 
darbą didelėje kompanijoje.

A. V.

A. A.

ONAI VALIUKIENEI

mirus, REGINĄ ir ALGIRDĄ VAITIEKAIčIUS 

su šeima skausmo valandoje giliai užjaučia

Iljasevičiai

PAVYKĘS LAKE HOTEL 
PAVASARIO SEZONO 

ATIDARYMAS
Gegužės 28 d. įvyko Lake 

Hotel sezono atidarymas. 
Svečių buvo atvykę ne tik 
iš New Yorko ir New Jer
sey apylinkių, bet ir iš Bal
timorės.

Programą labai gerai iš
pildė aktorius Vitalis Žu
kauskas ir akordionistas 
Charles Daubaras. Po pro
gramos buvo vaišės ir gėri
mai, kurie užsitęsė gana il
gokai.

Svečiai skaniai papietavę 
ir pasilinksminę leidosi že
myn į ”Anchor Room”, kur 
jau orkestras grojo šo
kiams. Tik ankstyvą rytą 
svečiai nenoromis kėlėsi į 
viršų, kur jiems buvo pa
ruoštos nakvynės, o kiti vy
ko į namus, klausdami šei
mininkus, kada vėl panašio
je nuotaikoje smagiai ga- 
Įės praleisti laiką, A.

DETROIT
MOKSLO METŲ UŽBAIGIMAS

Detroito lituanistinė mokykla 
mokslo metus užbaigė birželio 
4 d. Viešas mokslo metų už
baigimas ir pažymėjimų įteiki
mas buvo atliktas sekmadienį, 
birželio 5 d. dalyvaujant moki
niu tėvams ir svečiams.

Šiais mokslo metais mokykla 
lankė 137 mokiniai. Aštuonerių 
metų kursą išėjo ir mokyklą 
baigė 14 mokinių: Bajorūnaitė 
Daiva, Barčas Arvydas, čiun- 
kaitė Antanina, Damušytė Indrė, 
Garliauskaitė Rita, Kaimelis Sau
lius, Kutkus Arūnas, Kutkus Vy
tautas, Majauskaitė Danguolė, 
Vaškelytė Gražina, Vaškelytė 
Vitalija, Viskantas Anatolijus, 
Viskantas Sigitas ir Baukys Vy
tautas.

Mokykla baigusiuosius pasvei
kino L.B. atstovas VL Pauža, 
įteikė pažymėjimus ir geriausiai 
baigusiems dovanas, kurias pa
rūpino L.B. valdyba.

Po oficialios dalies mokiniai 
atliko montažą ir mokinių cho
ras, vedamas mok. Pr. Zarankos, 
padainavo keletą dainų. Iškilmes 
užbaigė Tautos himnu.

Šią lituanistinę mokyklą išlaiko 
Detroito L. Bendruomenė, prisi
dedant lėšomis tėvų komitetui, 
Per praėjusius mokslo metus L. 
Bendruomenė yra išleidusi 495 
dolerių.

PARADAS

Bendruomenės valdyba yra 
nutarusi dalyvauti tarptautinia
me vaikųparade, kuris įvyks Det
roite liepos 4 d. Lietuvių vaikų 
suorganizavimui ir pravedimui 
prie L.B. valdybos yra sudaryta 
komisija.

L. B. valdyba kreipiasi į vi
sus tėvus, prašydama leisti savo 
vaikus minėtame parade da
lyvauti. Vaikų amžius nuo 7 iki 
12 metų.

Pageidaujama, kad daugiau 
vaikų būtų aprengti tautiniais 
rūbais. Mergaitės, kurios neturi 
tautinių rūbų dėvi baltą bliusku- 
tę ir tamsiai mėlyną ar tamsų 
sijonuką. Berniukai dėvi tamsiai 
mėlynas ar tamsias kelnias ir 
baltus marškinius su tautine 
juostele ar kaklaraiščiu.

Labai svarbu iš ankto žinoti, 
kiek vaikų šiame parade 
dalyvaus, todėl prašoma vaikus 
registruoti pas komisijos na
rius: S. Kaunelienę TA 6-7187, 
J. Mikulionienę TA 5-9051, Ed. 
Skiotį TA 6-3073 ir VL Paužą 
TA 6-7134.

VIKTORIJA VAIVADAITE šiomis dienomis baigė Fenn College, 
gaudama bakalauro laipsnį komercijoje. Ji gimnaziją pradėjo lankyti 
Vokietijoje. Atvykusi į Ameriką ją baigė Clevelande. Viktorija 
aktyviai reiškiasi lietuvių jaunimo veikloje. Priklauso Čiurlionio 
ansambliui, Akademikių Skaučių Draugovei, Studentų Sąjungai. 
Skautų organizacijoje yra ėjusi įvairias pareigas, pradedant paskil- 
tininkės ir baigiant tunto adjutantės.

JEI NEPRARASIME TIKĖJIMO...
Pabaltiečių savaitė Illinois vals

tybėje. - Chicago Tribūne kalba 
apie Jungtines Baltijos valstybes.

i. Paplėnas
Bene geriausia žino spor

tininkai ir kariai, ką reiškia 
prarasti tikėjimą savo laimė
jimu sporto aikštėje arba kau
tynių lauke. Tikėjimas pergale 
yra didžiausias kovingumo aksti
nas. Kas praranda jį, tas 
netenka noro kovoti. Savo laimė
jimu netikįs kovotojas savo 
kovą jau yra pusiau pralaimė
jęs.

"Jei neprarasime tikėjimo 
laisve--būsime laisvi", pabrė
žė konsulas Dr. P. Daužvardis, 
vienas veikliausių Nepriklauso
mos Lietuvos atstovų JAV-se, 
kalbėdamas birželio įvykių mi
nėjime birželio 11 d. Jaunimo 
Centre, Chicagoje. Dabarties 
sąlygos laisvės tikėjimui silp
nėti yra labai palankios. Ir 
rezultatai jau matomi. Minė
jimų salės tuštėja. Aukos 
mažėja. Vis labiau įsigali abe
jingumas visam tam, kas iš
eina už siaurų asmeninių in
teresų ribų. Konsulas, raginda
mas neprarasti tikėjimo Lie
tuvos laisve, atkreipė mūsų dė
mesį į pagrindinę sąlygą sunkiai 
laisvės kovai laimėti: į mūsų-- 
laisvųjų lietuvių--moralę.

Kovos moralės smuktelėjimas, 
paremtas dar ir kitų priežas
čių, atsispindėjo ir šio minėjimo 
salėje. Joje tebuvo apie 150 žmo
nių, kai netolimojepraeityje tokie 
minėjimai sutelkdavo 400-600 
dalyvių.

Antrasis kalbėtojas Dr. P. 
Grigaitis, ALTo vykd. komiteto 
sekretorius, pakritikavęs nuolai
džią JAV užsienio politiką, nai
viai pareiškė, kad jie (vykd. k-to 
nariai) iš anksto žinojo, jog iš 
viršūnių konferencijos Paryžiuje 
nieko neišeis. Klausytojams taip 
ir liko neaišku, ko gi jie, k-to 
nariai, prieš konferenciją va
žiavo į Washingtoną?

Jaunimo vardu kalbėjęs Dr. 
A. Liulevičius skatino jaunuo
sius ruoštis dideliems uždavi
niams, kuriuos jiems atneš atei
tis.

Invokaciją skaitė Sibiro trem
tinys kun. Juršėnas.

Minėjimo programą pratur
tino: A. Stephens vadovaujamas 
moterų operos choras, ba
ritonas V. Liorentas ir Chica
gos aukšt. lituanistinės mokyklos 
mokiniai. Dainoms ir melodekla
macijoms pianinu akomponavoG. 
Mitchell ir F. Strolia.

Programos pabaigoje E. Mi- 
kuŽifltė, Chicagos ALTo skyr. 
pirmininkė, minėjimo rengėjų-- 
Chicagos ALTo skyriaus--vardu 
įteikė Chicagos aukšt. lituanisti

nei mokyklai 100 dol. auką. Mo
kyklos vicedirektorius kun. PeČ- 
kys padėkojo už tokią realią pa
ramą mokyklai, kuri ruošia'nti 
ateities veikėjus.

♦
Pabaltiečių komitetui papra

šius, Illinois gubernatorius W. G. 
Stratton paskelbė Illinois valsty
bėje Pabaltiečių savaitę—nuo 
birželio 12 iki 19 d. Proldama- 
cijoje gubernatorius kviečia vi
sus valstybės piliečius dvasiškai 
jungtis su tais, kurie, gindami 
žmoniškumą ir laisvę, kovoja ir 
moka gyvybės kainą.

Chicago Tribūne, milioninioti
ražo dienraštis, sekmadienio lai
doje (birž. 12) paskelbė savo 
bendradarbio Alex Small ilgoką 
straipsnį "prieš 20 metų: Rusų 
ordos užplūdo Baltijos valsty
bes". Nusakęs Stalino politiką 
Lietuvos, Latvijos, Estijos ir 
Suomijos atžvilgiu, str. auto
rius teisingai pastebi, kad trys 
Pabaltijo valstybės faktiškai ne
priklausomybės neteko jau 1939 
m., kai Kremlius jas privertė 
įsileisti raudonąsias įgulas į 
visas strategines tų valstybių 
vietas. Būdamos tarp dviejų mil
žinų, Pabaltijo valstybės, au
toriaus manymu, galėtų išsilai
kyti tik sudariusios Jungtines 
Baltijos Valstybes, į kurias, be 
Lietuvos, Latvijos ir Estijos, tu-

T. Babuškinaitė-Vasiliauskienė, buvusi Lietuvos valstybinio Teatro balerina, savo studijoje Bostone 
tarp jaunų mokinių.

Šokis yra viena seniausių 
teatrinio meno apraiškų. 
Gilioj senovėj — Asirijoj, 
Babilone ir Egipte — jis 
buvo pajungtas šventyklai, 
buvo religinių apeigų reiš
kėjas, o vėliau išsivystė į 
atskirą teatrinio meno ša
ką. Mūsų dienom klasikinis 
šokis, klasikinio baleto teat
rai šokio technika ir išraiš
ka yra pasiekę nuostabių 
meninių aukštumų.

Gal nevisada mes prisi
menam, kad baletas profe
sinio lygio pasiekė senojoj 
Lietuvos valstybėj. Jis buvo 
populiarus mūsų didžiuo
siuose miestuose ir didikų 
rūmuose. Tizenka u s e n a s 
Gardine buvo surinkęs apie 
60-70 lietuvių jaunuolių, iš 
kurių baleto mokytojas pa
darė tokią trupę, kokios nie
kas aplinkui anuomet netu
rėjo. Trupė buvo padovano
ta Lietuvos-Lenkijos kara
liui, lenkuose jinai ir suny
ko.

Nepr. Lietuvoj, kaip at
skira teatro šaka, baletas 
stipriau pasireiškė 1927 m. 
Per keliolika metų mūsų 
baleto solistai ir kordebale
tas tiek išaugo, kad su pasi
sekimu galėjo pasirodyti 
Monte Carle ir baletinio 
meno išlepintame britų 
Londone. Tačiau nelemti ka
ro įvykiai, dar nelemtesnė 
Maskvos - Berlyno svetimų 
kraštų pasigrobimo sutartis 
sugriovė liet, tautinį teatrą, 
sužlugdė to teatro planus ir 
polėkius. Valst. Baleto ar
tistų šiandien pilna visam 
sviete. Ne vienas jų turi sa
vo studijas, o kiti nugrimz
do tyloj ir nežinioj. Faktas 
betgi tegu būna paliudytas, 
kad nuo bolševikų okupaci
jos į Vakarus pasitraukė 
daugiau kaip pusė mūsų ba
leto artistų.

T. Babuškinaitė-Vasiliaus- 
kienė yra viena tų, kuri sce
ną paliko pačiame pavasa
ry, pačiame savo jėgų žydė
jime. Tai labai miela ir kul
tūringa moteris, savo pa
stangas ir širdį paaukojusi 
šokio menui. Nepr. Lietuvos 
Valst. Teatre, ji pradėjo 
dirbti dar būdama maža 
mergaitė. Gerai prisimenu, 
kai ji šokdavo Čaikovskio 
Pikų Damoje Amūrą. Buvo 
grakšti, daili ir talentinga. 
Eilė metų darbo Baleto stu
dijoj, darbo kieto ir sun
kaus, ją iškėlė į pirmaujan
čias baleto šokėjas. Jeigu 
ne tie įvykiai — jinai jau 
būtų šokusi pirmaeilių bale
to vaidmenis.

Bet ir šiandien T. Babuš- 
kinaitė-Vasiliauskienė tebė-

rėtų įeiti Suomija, o eventualiai 
ir Lenkija. Kitaip, nedidelės 3 
respublikos vis pasijunta ne
saugios, kai tik kuris Jų 
didysis kaimynas—Rusija ar Vo
kieti ja—sustiprėja.

ra tas pats mielas žmogus. 
Bostone jau apie dešimt 
metų ji turi savo baleto stu
diją. Kurį laiką dirbusi So. 
Bostone, daugiausia su lie
tuviškuoju jaunimu, vėliau 
persikėlė į miesto centrą, į 
judriąją Massac h u s e 11 s 
Avenue, kur jos vadovauja
ma studija jau daug plates
niuose Bostono gyventojų 
sluoksniuose garsi savo 
rimtu ir geru vardu,

Jau keleri metai toj stu
dijoj šokio meno mokosi ke
lios dešimtys jaunuolių. 
Darbas studijoj paskirsty
tas į tris pagrindines kla
ses — pradžiokų, t. y. mer
gaičių ir vaikų klasė, pa
auglių klasė ir grupė jau
nuolių, kurie studijoj įgijo 
puikią šokio techniką, ku
rie ryžtasi baleto šokėjų 
karjerai! Be to, yra studi
joj ir gyvenimo patirtimi 
apsišarvavusių moterų kla
sė, kurios studiją lanko, no
rėdamos savo grakštumą 
dailesnėm formom papuoš
ti.

Su savo studija T. Babuš- 
kinaitė Bostone jau yra su
rengusi eilę šokio vakarų 
gerose miesto salėse. Dide
lio užsimojimo darbas buvo 
jos pastatytas ištisas Deli- 
bo 3 v. baletas Coppelia. 
Spektaklis įvyko puikiuose 
John Hancock namuose, su
traukdamas pilną salę žiū
rovų. Tai atsitiko bene prieš 
trejetą metų. Dekoracijas 
ir kostiumų eskizus tam 
spektakliui darė dail. Vikt. 
Andriušis, drabužius siūdi
no pati baleto mokytoja, o 
visą darbą administravo 
baleto art. Jonas Vasiliaus
kas. Nors tai buvo mokinių 
pasirodymas, jis akivaiz
džiai parodė, kokio meninio 
lygio yra T. Babuškinaitės 
baleto studija ir kokių lai
mėjimų ji gali pasiekti.

Šį pavasarį taip pat teko 
matyti uždarą tos studijos 
mokinių pasirodymą. Moky
tojos ranka ir pavyzdys bu
vo regimi kiekvienam šoky. 
Ypač jaudino ta meilė, su 
kuria po kiekvieno šokio 
mokiniai glaudėsi prie savo 
mokytojos ... Taigi T. Ba- 
buškinaitė - Vasiliauskienė 
dirba nelengvą, bet gražų ir 
garbingą darbą, šio krašto 
baleto kultūrai ji duos ne
menką savo įnašą.

T. Babuškinaitė labai daug 
dirba. Pasakyčiau — kar
tais perdaug savo jėgas 
įtempia. Ji baleto studiją 
turi ne tik Bostone, bet ir 
Skarone, Mass., kur gyvena 
nemaža turtingesnių žmo
nių. Be to, kaip klasikinio 
baleto instruktorė, kviečia
ma atitinkamų Amerikos 
organizacijų, jinai jau yra 
apkeliavusi beveik visas 
JAV iki Los Angeles, visur 
susilaukdama prielankumo 
ir gražių vertinimų. Sh &
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