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JUNGTINĖS TAUTOS SIUS KARINĘ PAGALBA 
KONGU RESPUBLIKAI

Belgai stengiasi apsaugoti pabėgėlius
Jungtinių Tautų Saugumo Tary

ba nepaprastajame posėdyje įga
liojo gen. sekr. Hammarskjoldą 
galimai greičiau pasiųsti į jauną
ją Kongo Respubliką Jungtinių 
Tautų karinį junginį.

Nepaprastasis • Saugumo Ta
rybos posėdis, kurio sprendimą 
sovietinė delegacija užvilkino iki 
ankstyvųjų liepos 14 valandų, buvo 
sušauktas, reaguojant į antrą te
legramą, kurią Jungtinėms Tau
toms atsiuntė Kongo vyriausybė, 
prašydama pagalbos. Tačiau pa
galbos buvo prašoma ne krašte 
siaučiančiai anarchijai likvi
duoti, o "tautinei teritorijai nuo 
belgų kariuomenės agresijos ap
ginti".

Telegramoje buvo sakoma, jei 
greitai nebūsianti gauta Jungt.

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ 
PROŠVAISTĖ LIETUVOS

SUTEMOSE
Trečioji liepos mėnesio savaitė, šįmet prasi

dedanti liepos 17 dieną. Jungtinėse Amerikos 
Valstybėse yra Pavergtųjų Tautų Savaitė. Remda
masis Senato ir Atstovų Rūmų bendrai priimta 
rezoliucija, Jungtinių Amerikos Valstybių Prezi
dentas paskyrė ją ypatingiems paminėjimams, ap
mąstymams ir studijoms apie sovietinės valdžios 
viešpataujamų tautų padėtį, šio krašto piliečiai 
yra raginami ypač šią savaitę pastiprinti įsisąmo
ninimą apie tų tautų šaukimąsi į laisvę ir atnau
jinti pasiryžimą remti tų tautų teisius siekimus. 
Tokia paskirtis trečiajai liepos mėnesio savaitei 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse nustatyta perei
tais, šiais ir visais ateinančiais metais, tol, kol pa
vergtosioms tautoms nebus išsipildžiusi laukia
mosios laisvės viltis.

Taigi mes, lietuviai, liūdnai susimąstę, kai 
Lietuvoje pavergėjai dvidešimtąjį kartą švenčia 
grobio šventę, turim paguodą, kad nesam vieni 
tame susimąstyme. Mūsų pergyvenimu dalinasi 
didžiojo Jungtinių Amerikos Valstybių krašto po
litiškai sąmoningieji visuomenės sluoksniai. Tai 
yrą prošvaistė Lietuvos sutemose.

Retas laisvųjų kraštų veiksmas yra taip skau
džiai įgėlęs sovietinės imperijos valdovus ir sukė
lęs tokį jų įtūžimą, kaip Pavergtųjų Tautų Savai
tės Jungtinėse Amerikos Valstybėse paskelbimas. 
Tatai išdavė, jog kaip tik čia esama vienos iš pa
čių opiausių vietų jų sistemoje.

Iš tikrųjų, Pavergtųjų Tautų Savaitės paskel
bimas yra vienas iš ženklų, kad Jungtinių Ameri
kos Valstybių valdžioje yra prasidėjęs posūkis 
nauja kryptim, itin nesmagia ir paw>jinga rusiš- 
kai-sovietiniam imperializmui. Rezoliucijoje, kuria 
paremtas Pavergtųjų Tautų Savaitės paskelbimas, 
minimos ne tik pastarųjų dviejų dešimtmečių me
tu pavergtos tautos, bet ir tos, kurias rusiškai 
sovietinė imperija yra "paveldėjusi” iš carinės ru
sų imperijos. Tos imperijos interesai, vistiek, ko
kia būtų jos valdžia, yra didžiausias grėsmės šal
tinis Lietuvos laisvei. Tad mes sveikiname kiek
vieną politinį reiškinį, kurs nepadeda tam grėsmės 
šaltiniui stiprėti, kur nebepalaiko maskvinės im
perijos "vieningumo ir nedalomumo” idėjos, savo 
laiku taip išpopuliarintos taip pat ir Jungtinėse 
Amerikos Valstybėse.

Pavergtųjų Tautų Savaitė šįmet kaip tik pa
tenka į tarpą tarp dviejų didžių susirinkimų, ku
riuose numatomi kandidatai į Jungtinių Amerikos 
Valstybių politikos vairininkus, ir kuriuose nusta
tomos gairės tai politikai ateinantiems ketveriems 
metams. Tegu tos savaitės apmąstymai turės tau
tų laisvei kopalankiausios įtakos tenai nustatytų
jų gairių vykdyme.

Pavergtųjų Tautų Savaitės apmąstymų, mi
nėjimų bei studijų dalykas yra daug tautų, daug 
dešimčių milijonų žmonių, taigi ne "smulkus rei
kalas", ne vienos mažos tautos gailestingas prisi
minimas. Ne vien apie Lietuvą Amerika galvoja 
tą savaitę. Bet Lietuva yra tame "stambiame rei
kale", ir Lietuvai gal geriau būti to "stambaus 
reikalo" dalimi, negu atskiru "smulkiu reikalu". 
Nes stambūs reikalai gali sužadinti svarbių spren
dimų, ir juose gali glūdėti ir Lietuvos vilties pro
švaistė. O lietuvių pajėgų prisidėjimas prie Pa
vergtųjų Tautų Savaitės proga rengiamų paminė
jimų ar apeigų teprisideda prie tos prošvaistės 
pašviesinimo.

Lietuvos Nepriklausomybės Talka

Tautų pagalba, Kongas turėsiąs 
šauktis "Bandungo pakto jėgų", 
Tą sakinį daugelis Vakarų ste
bėtojų interpretavo, kaip galimą 
užsimojimą šauktis komunistinės 
Kinijos intervencijos, nes tokio 
"Bandungo pakto" iš viso ne
sama, o tik 1955 metais Bandunge 
įvyko Azijos ir Afrikos tautų 
konferencija, kurioje dalyvavo ir 
komunistinė Kinija.

Kongo vyriausybės vadinamoji 
belgų kariuomenės agresija buvo 
belgų parašiutininkų atgabe
nimas Leopoldvilles aerodromui 
apsaugoti. Parašiutininkai buvo 
atgabenti ir užėmė aerodromą, 
kai į jį įsiveržė Kongo karei
viai, grasindami sukliudyti pabė
gėlių evakuaciją. Prieš tai Kon

go kareiviai buvo apšaudę iš 
300 belgų civilių pabėgėlių susi
dedančią vilkstinę, vykstančią į 
aerodromą.

Vienas prancūzų vyriausybės 
kalbėtojas Paryžiuje pareiškė, 
kad nuo praeito penktadienio, ka
da jaunojoje Kongo Respublikoje 
prasidėjo anarchija, į prancūzų 
administruojamas kaimynines 
teritorijas per Kongo ir Ubangi 
upes pabėgo 6,000 baltųjų. '

Leopoldvilleje dėl besitęsian
čio afrikiečių transporto darbi
ninkų streiko jau pradeda stigti 
maisto. Bananų, žuvies ir duonos 
kainos per kelias dienas pašoko 
dvigubai. Vieno valdininko pa
reiškimu, jei nebus atgabenta 
maisto produktų, afrikiečiai galį 
pradėti laužtis į baltųjų butus, 
jų ieškodami. Normaliu laiku 
Leopoldvilleje gyveno apie 20,000 
europiečių ir 400,000 afrikiečių. 
Baltųjų skaičius per kelias dienas 
sumažėjo iki 8,000.

♦

Pietinėje Kongo Respublikos 
provincijoje Katangoje, kuri 
pasiskelbė atsiskirianti nuo 
Kongo, buvo ramu. Premjeras 
Moise Tshombe pareiškė, kad 
Belgija pažadėjusi jam atsiųsti 
tiek kariuomenės, kiek prireiks. 
Tshombe prisipažino, kad esa
ma abejonių dėl Katangos 
nepriklausomybės deklaracijos 

(Nukelta į 8 psl.)

SOVIETAI REIKALAUJA 
SKUBAUS ST POSĖDŽIO
Sovietija pareikalavo nepap

rastojo Jung. Tautų Saugumo Ta
rybos posėdžio jos kaltinimams 
dėl JAV "agresingos akcijos" 
apsvarstyti. Sovietijos kaltini
muose sakoma, kad amerikinio 
žvalgybinio lėktuvo RB-47 in
cidentas sukėlęs "pavojingą 
grėsmę taikai išlaikyti".

Tuo pat metu prez. Eisen- 
howeris pareikalavo vispusiškų 
Jungt. Tautų'tyrimų dėl sovie
tų įvykdyto "apgalvoto RB-47 lėk
tuvo numušimo virš tarptautinių 
vandenų liepos 1 dieną". Kiek 
anksčiau JAV vyriausybė pasiun
tė griežtą notą Maskvai įspėda
ma, kad užpuolimų pakarto
jimas iššauktų "labai pavojingas 
pasėkas", ir kaltindama Maskvą 
incidento "sąmoningai klaidinga 
interpretacija ir faktų iškraipy- 
mu .

Sovietinis skundas buvo įteik
tas Jungtinėms Tautoms tuoj po 
Chruščiovo pareiškimo, kad jo 
vyriausybė galinti tą reikalą per
duoti Saugumo Tarybai,.nors ne- 
sitikinti ten patenkinamos akci
jos, nes Saugumo Taryba esanti

Juozas Kreivėnas 
1602 So. 48 Court 
Chicago 50, III.

Ona ir Pranas Kovai su dukrele Dalia, tik ką iš lėktuvo išlipus. Omaha World Herald nuotrauka

IŠ LIETUVUS Į OMAHA PAS TĖVUS ATVYKO 
DALIA KAVALIAUSKAITE

Liepos 6 d., 9:25 vakare, 
Omahos Eppley aerodrome, 
apie 250 asmenų buvo liu
dininkais dar vienos jaudi
nančios kelionės galo ... Po 
įtempto ir varginančio skri- 
kimo, iš Maskvos, tiesiai į 
tėvų Onos ir Prano Kovų 
(buv. Kavaliauskų) glėbį, 
fotografų šviesų akinama, 
iš lėktuvo išlipo kuklia gim
nazistiška uniforma pasi- 
PU8§Usi šešiolikmetė Dalia 
Irena Kavaliauskaitė.

Kaip ir įprasta tokiais re
tais atvejais: truputis aša
rų, kelios puokštės gėlių, 
mažas sumišimas ... Stoka 
žodžių ... Tai geriausiai nu
sako pačią pasitikimo cere
moniją.

D. I. Kavaliauskaitės is-
tori ja panaši, kaip ir kitų, į 
šį kraštą atvykusių. Vos ke
turių mėnesių amžiaus Da
lia tapo karo įvykių atskir
ta nuo savo šeimos. Buvo 
artimųjų giminių globoje 
Tauragėje, kur paskutinėm 
dienom lankė 8-ją vidurinės 
mokyklos klasę. Prieš tre
jus metus pradėtas rūpestis 
sujungti visą savo šeimą,

JAV "instrumentas"; bet klausi
mą reikią kelti, kad "dar kartą 
diskreditavus negarbingus teisė
jus".

Chruščiovas spaudos konfe
rencijoje Maskvoje kaltino Jung
tines Valstybes ir jos sąjungi
ninkus, kad jie "provokuoją pa
vojingą karinį konfliktą", siun
tinėdami žvalgybos lėktuvus į 
Sovietijos teritoriją. Maskvai 
įteiktoje JAV notoje buvo pa
brėžta, kad lėktuvas niekada 
nepriartėjęs prie sovietinės teri
torijos arčiau kaip 30 mylių.

Onai ir Pr. Kovams, paga
liau baigėsi.

Reporterių paklaustas, 
kas daugiausia jo dukters 
atvažiavimui pagelbėjo, Pr. 
Kovas pabrėžė, kad tai buvo 
JAV vyriausybė, kuriai jis 
čia pat viešai ir padėkojo. 
Kai United Press Interna- 
tional paskelbė, kad Kovams 
daug tame reikale padėjo
R. Garst — garsusis Iowa 
kukurūzų augintojas iš 
Coon Rapids, tai ir pats R. 
Garst ir Kovai atsisakė tuo 
klausimu daryti bet kokį 
pareiškimą.

D. I. Kavaliauskaitė pa
sakojo, kad tuo pačiu lėk
tuvu iš Maskvos į New Yor- 
ką su ja skrido ir viena žy

Demokratai nominavo Kennedy

Šen. John Kennedy

Demokratų partijos konven
cija Los Angeles e pirmu balsa
vimu į prezidentinius kandidatus

daitė iš Vilniaus. Taigi bu
vo su kuo lietuviškai pasi
kalbėti, kelionė nebuvusi 
nuobodi.

Maskvoje, betvarkant do
kumentus Daliai teko išbūti 
arti dviejų savaičių, kur ji 
visą laiką buvo savo tetos 
globojama, čia kelionės nu
varginta, ji tik traukė pe
čiais stebėdamasi nauja ap
linkuma. O vėliau, bežiūrint 
televizijoj jos pačios sutiki
mą aerodrome, Dalia pareiš
kė:

— Kaip negerai, kad visi 
tai žino. Man net nepatogu, 
— išsitarė ji vėliau net pa
bėgdama nuo televizijos į 
kitą kambarį.

(Nukelta į 2 psl.)

nominavo 43 metų amžiaus Mas- 
sachusetts senatorių John F. 
Kennedy, kuriam, kaip kai kurie 
stebėtojai išsireiškė, partija ne
rodžiusi nei didžiausio entu
ziazmo, nei didžiausio prisi
rišimo, bet tikėjo, kad jis lap
kričio mėnesį juos grąžins į 
Baltuosius Rūmus, kur jie ti
kisi priklausą.

Nominacijų metu buvo ryškiai 
pastebimos jo oponentų pastangos 
sulaikyti jaunuoliškai atrodančio 
senatoriaus laimėjimą pirmuoju 
arba antruoju balsavimu, po 
kurių, atpalaidavus kai kurių 
delegacijų priverstinius įgalioji
mus, buvo tikimasi progos pasi
reikšti "juodiesiems arkliams". 
Tačiau daugumas delegatų buvo 
tikrai pasiryžę nominuoti Ken
nedy, nes faktiškai tebuvo tik vie
nas varžovas, kurio sąskaiton 
jie būtų logiškai galėję nukreipti 
balsus: Teksaso šen, L. B John-
son. Tačiau pietinių valstijų ats
tovo rėmimas būtų iš anksto pa
smerkęs partiją ateinančių rinki
mų pralaimėjimui.

Adlai Stevenson, kurio kandi
datūros reklamuoti buvo sugu
žėjusios visos F. D. Roosevelto 
laikų įžymybės, lydimos triukš
mingiausių visoje konvencijoje 
ovacijų--ne delegatų, bet pub
likos tarpe—negavo nė 85 balsų, 
jei neskaityti šen. Humphrey per
leistųjų, iš "savos" IUinois 
valstijos tegaudamas tik 2 balsus.

Šen. Kennedy laimėjimas vai
nikavo faktiškai ketverius metus 
trukusias jo pastangas, kada,1956 
metų konvencijoje nežymiai pra
laimėjęs viceprezidento nomina
ciją, jis pradėjo vystyti akciją 
prezidentinei nominacijai gauti.

KAIRĖJE: Lietuvių vežimas 
Detroite suruoštame Tarptauti
niame Laisvės Festivalio parade. 

J. Gaižučio nuotrauka
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RAUDONOSIOS NAFTOS POTVYNIS KYLA
Sovietinė strategija Vakarams taikiomis 

priemonėmis nugalėti
"Mes jus palaidosime!" cinišku 

atvirumu prieš kuri laiką pa
reiškė savo troškimus Chruščio
vas. Lygiu efektu jis galėjo pa
sakyti "mes jus prigirdysime" 
—ir būtent, sovietinės naftos po
tvynyje. Kiekvienu atveju atro
do, kad tai yra branduolys ūki
nės kovos plano, kuriuo Maskva 
tikisi sumušianti Vakarus taikio
mis priemonėmis. Visuose že
mės kampuose šiandien vyksta 
sovietinės naftos ofenzyva.•

Jau prieš metus New York 
Times rašė: "Visuose Europos 
kraštuose, išskyrus galbūt Ispa
niją ir Portugaliją, parduodama 
sovietinė nafta." Nuo to laiko, 
kaip atrodo, užkišta ir viena 
tų abiejų spragų: praeitą žie
mą užsienių prekybos direkcija 
Lisabonoje paskelbė, kad Portu
galija pagal prekybinę sutarti su 
Sovietiją gausianti 50,000 to naf
tos mainais už Portugalijos ir 
jos užjflrinių sričių gaminius.

Tačiau Portugalija yra ma
žas kąsnis. Paskutiniuoju metu 
Sovietijos naftos strategai pa
siekė daug didesnių laimėjimų 
Tolimuosiuose Rytuose ir Pietų 
Amerikoje. Ypač Japonijoje ir 
Indijoje, svarbiausiose Tolimų
jų Rytų naftos rinkose, rusai 
yra padare pažangos Vakarų 
naftos bendrovėms išstumti.

•
Prieš dvejus metus sovietinė 

nafta l Japoniją beveik nebuvo 
eksportuojama. 1959 metais Ja
ponija pirmą kartą įsipareigojo 
kasmet pirkti iš Sovietijos po 
100,000 to nevalytos naftos.

Japonai, matyt, turėjo didelės 
naudos iš biznio su sovietais, 
nors tuo metu buvo skelbiama 
kad pardavimo kaina esanti tik 
truputi žemesnė už pasaulinės 
rinkos kainą. Nes rusų naftos 
įvežimas l Japoniją pradėjo kilti 
šuoliais. Kaip gerai informuotas 
anglų specialistų laikraštis The 
Petroleum Times balandžio 8 
pranešė, šių metų pradžioje dvi 
didžiosios japonų naftos per
dirbimo bendrovės pasirašė su 
sovietais ilgalaikes sutartis, pa
gal kurias numatomi įgabenti 
labai reikšmingi nevalytos naftos 
kiekiai. Viena tų bendrovių, Asian 
Oil Co., įsipareigojo per šešerius 
metus iš Sovietijos tsigabenti 
mažiausiai L5 miL to. nevalytos 
naftos, o antroji, Idemltsu KK, 
per tą pati laiką pirkti tarp 6 
ir 8 miL tonų. Dar šių metų 
bėgyje Idemitsu iš Sovietijos lsi- 
gabens 800,000 to. nevalytos 
naftos.

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

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. Lanys arba P. Lanys
515 4th Avė., 1248 Waverly PI.,
Asbury Park, N. J. Elizabeth, N. J.
Tel. PR 6-9783 Tel. EL 3-1169

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA
Kelionių bilietų parvpinima. ir pinigų peraiuntlmaa j viaua kraitu* 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA
Kur tik baainiaituaat keliauti, tuoj aualriikit su mūšy jetaifa

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

Telefonas; MArket 2-4867

Atsiminus, kad tuo pat metu 
Japonija stengiasi--ir gana sėk- 
mingai—reikšmingą naftos pa
reikalavimo dalį padengti iš savų 
šaltinių, t.y„ pirmoje eilėje iš 
savo "offshore" koncesijų Persų 
įlankoje, reikia laukti, kad Va
karai ateinančių metų bėgyje gali 
būti išspausti iš naftos prekybos 
su japonais. *

Panaši būklė yra ir Indijoje. 
Šių metų gegužės 6 vienas aukš
tas vyriausybės valdininkas pa
reiškė, kad Maskva pasiūliusi 
Indijai bet koki norimą naftos 
kieki kainomis, kurios yra žy
miai žemesnės už pasaulinės rin
kos kainas. Pranešime buvo sa
koma, kad Indijos vyriausybė ir 
tuo pat metu susidomėjusi ne
valyta nafta.

Politinių stebėtojų nuomone, 
sovietai savo pasiūlymais siekę 
dviejų tikslų: rasti rinką savo 
naftos pertekliui ir sužlugdyti 
britų bei amerikiečių bendrovių 
dominuojančias pozicijas Indi
joje.

Tų dviejų tikslų sovietinė ūkio 
politika siekia visame pasaulyje. 
Sovietų naftos produkcijai kas
met didėjant, o krašto motori- 
zacijai atsiliekant, naftos per- 
tekliai kasmet auga. Sovietiniai 
planai numato 1960 metais gauti 
144 miL to nevalytos naftos. Ka
dangi naftos produkcijos planai 
kasmet būdavo įvykdomi ir net 
viršijami, netenka abejoti, kad 
Sovietiją ir šiais metais juos 
išpildys.

Jau 1958 metais, kada sovie
tinės naftos produkcija siekė 113 
miL to, pagal oficialiuosius duo
menis 18 miL to, taigi apie 16 % 
turėjo būti nukreipta eksportan. 
Skaičiuojant tuo pačiu santykiu, 
šiemet turėtų būti eksportui 23 
miL tonų.

Iki 1965 metų sovietinės naftos 
produkcija turi pakilti iki 230- 
240 miL to, o dar septyneriais 
metais vėliau Maskva tikisi 
susilygysianti su didžiausiu pa
saulyje naftos gamintoju JAV.

Jau prieš dvejus metus ameri
kinės žvalgybos viršininkas Alan 
W. Dulles paskelbė Įspėjimą: 
"Sovietai tikisi iki 1972 metų 
savo naftos produkcija susilyginti 
su JAV. Nors ir priskaičiuojant 
žymų naftos suvartojimo padi
dėjimą savo krašte, sovietai tuo 
metu galės eksporto reikalams 
kasdieną skirti du milijonus sta
tinių, o visoje Vakarų Europoje 
kasdien suvartojama trys mili
jonai statinių."

Tačiau ir nekalbant apie atei
ti, o tik apsiribojant vien šios 
dienos duomenimis, jau paste
bima didelė grėsmė Vakarų naf
tos bendrovėms. Visame pasau
lyje viešpatauja sovietinės naftos 
"antplūdis", kuris l metų pabai
gą gali dar padidėti, kai sovie
tai stengsis rinkon išmesti šie
metini 23 miL to perteklių.

*
Kitas ryškus sovietinės naftos 

ofenzyvos židinys yra Pietų Ame
rika. Abu didieji kraštai, Brazi
lija ir Argentina, jau ne tik di
džiąją savo pareikalavimo dali 
padengia sovietine nafta, bet pri
ėmė ir sovietų pasiūlytą plataus 
masto techninę bei ekonominę 
pagalbą didėlėje valdžios įta
koje esančiai naftos pramonei 
praplėsti.

Europoje skandinavų kraštai, 
įskaitant Suomiją ir Islandiją, 
beveik visą savo pareikalavimą 
jau padengia sovietine nafta.

Viename pranešime, kuri Šių 
metų pradžioje paskelbė JAV 
atstovų rūmų užsienių reikalų 
komitetas, sakoma: "Danijojeso
vietinė nafta laikoma tankuose, 
kuriuos pastatė amerikinės 
naftos bendrovės, ir kkršos tie 
tankai tebepriklauso.

Maža to, sovietnė nafta ten 
maišoma su amerikine ir rinkon 
metama su amerikinių bendrovių 
prekybos ženklais."

Pastaruoju metu, kaip iš nau
jausių pranešimų pastebima, 
tokiu pat pavyzdžiu pasekė ir' 
Kuba.

Tuo tarpu visi ženklai rodo, 
kad tai yra tik pradžia didelės 
rusų naftos ofenzyvos, kurios 
reikia laukti ateinančiais metais. 
Pastaruoju metu rusai į visus 
europinėje Sovietijos dalyje 
esančius uostus išvedžiojo tūks
tančių kilometrų ilgio vamz
džių sistemas, kuriomis naujai 
Volgos ir Uralo srityse atras
tieji turtingi naftos šaltiniai, 
"antrasis Baku", būtų priartinti 
prie Vakarų rinkų.

Iš Lietuvos Į
Omahcį...

(Atkelta iš 1 psl.)

Keistai jai atrodė ir jos 
seserys, nes jos dėvėjo 
trumpas kelnaites, o ne si
jonus ... Įspūdžių pilnai 
Daliai šis pasaulis buvo pil
nas netikėtų stebuklų.

Onos ir Pr. Kovų džiaugs
mas buvo kartu ir visos 
Omahos lietuvių kolonijos 
džiaugsmu. Reikia ne kiek 
neperdedant pripažinti, kad 
Kovų šeima, iki šiol susidė
jusi iš penkių dukrų (dabar 
jau šešių!), Omahoje visa
da buvo „gyvasis sidabras”. 
Pats Pr. Kovas, kuris prieš 
keleris metus tapo Kovas 
baro savininku, visada spė
ja ir vaidybos būrelyje, ir 
chore, ir kituose bendruo
menės judėjimuose daly
vauti. Lygiai taip pat ir 
dukterys. Nėra Omahoje 
jokio kultūrinio darbo, ku
riame kas nors iš Kovų gi
minės nedalyvautų.

Viena iš Kovų dukterų — 
Gražina Reškevičienė (skau
čių tuntininkė, veteranė 
choristė ir viena iš akty
viausių kiekvienos kultūri
nės organizacijos narė) sa
vo sesutės sutikime daly
vauti negalėjo. Liepos 4 d. 
ji susilaukė savo pirmagi
mio sūnaus.

Jau kelios dienos, kai Ko
vų namuose dingo ramybė. 
Dešimtys artimųjų ir toli
mųjų lankytojų, nepertrau
kiamas telefono skambėji
mas iš visų miesto kampų 
dar, greičiausia, ilgai neleis 
užmiršti tos dienos, kuri 
taip nesenai nesulaukiama 
atrodė...

Reikia dar paminėti, kad 
netolimoje ateityje Omaho
je laukiama ir dar vienos 
kiek gausesnės šeimos da
lies iš Lietuvos atvykimo.

V. Š-a.

Los Alamos—atominių tyrimų centras

Atominiai šnipai

KAI PARTIJA (SAKO
Harry Gold, grįžęs l New Yor

ką, praneša sovietiniam vicekon
sului Anatolijui Jakovlevui savo 
paieškojimų duomenis.

—Tikėkime, kad jis kada nors 
atsilieps, priešingu atveju Mask
va labai supyks. O tas vyras— 
ar jis iš tikrųjų partietis?— 
parūpindavo tikrai vertingos 
medžiagos,—atsidūsta vicekon
sulas.

Klausas Fuchsas tuo metu sėdi 
traukinyje, kuris ji gabenai Nau
jąją Meksiką—l tą valstiją, 
kurioje turi būti nuo šnipų 
ir agentų saugojama Jungtinių 
Valstybių paslaptis Nr. L Los 
Alamos, slaptasis atominis 
miestas, bus jo nauja darbovie
tė.

Fuchsas nesigaili, kad pasi
rinko traukini. Laukų platybė, 
rūkstantys kaminai, javų plotai 
ir net Naujosios Meksikos dy
kumos leidžia jam užmiršti pra
eiti. Taip, dabar jis tarnaus šiam 
kraštui!

Ir dar šis tas paskatino ji 
daugiau nebedirbti sovietams: dr. 
Roberto Oppenheimerio vadovau
jama mokslininkų grupė, kurią 
jis ras Los Alamos "atominia
me mieste". Tokios "komandos", 
jo nuomone, dar nėra buvę vi
same pasaulyje. Ne, jis negali 
veikti už tų kolegų pečių.

♦
"Atominis miestas", pastaty

tas kalnų plokštumoje, daugiau 
kaip dviejų kilometrų aukštyje, 
ant dešiniojo Rio Grande kran
to, dar atrodo galutinai neuž
baigtas. Visi pastatai nauji ir, 
taip sakant, tebekvepia dažais.

Fuchsas gauna kambarį vie
name viengungių bendrabutyje, 
čia jis, galbūt pirmą kartą po 
išvykimo iš Vokietijos, pasijunta 
tikrai laimingas. Jis neturi jokių 
materialinių rūpesčių, užima 
svarbią vietą ir yra visų ger
biamas.

Prie to prisideda ir gera sa
vijauta. Sausas oras, nuo dy
kumos dvelkiąs l kalnus, yra 
sveikatingesnis už New Yorko 
drėgmę. Jis stiprina jo plaučius, 
ir jau netrukus Fuchsas pasijunta 
toks sveikas, kaip niekada savo 
gyvenime.

Sekmadieniais jis atlieka toli
mas išvykas, o prasidėjus žie
mai, pradeda mokytis pašliūžo
mis slidinėti. Iš liguisto, l 
džiovą palinkusio studento Klauso 
Fuchso per kelias savaites išsi
vysto vyras, kuris atrodo 

tryšktąs sveikata, ir kurio pa
rudęs veidas spinduliuoja pasi
tenkinimu. ♦

Vasario vidury sovietų konsu
latas New Yorke gauna praneši
mą, kad pas Heinemann, Klauso 
Fuchso seserį, jau antrą dieną 
viešįs vyras, maždaug 32 metų 
amžiaus, kuris pagal aprašymą 
esąs labai panašus l Klausą 
Fuchsą. Vicekonsulas Jakovle
vas išsišaukia Goldą, kuris turi 
tuojau važiuoti l Cambridge.

Jau kitą rytą Heinemann bute 
suskamba telefonas. Prašomas 
ponios brolis. Christel Heine
mann pašaukia Klausą, kuris ti
ki, kad yra šaukiamas l Los 
Alamos.

—Galbūt tuoj pat turėsiu iš
skristi,—sako jis seseriai, im
damas telefono rageli.

—čia Klausas Fuchsas,—su
šunka jis l rageli. Akimirką 
tylu, paskui pasigirsta klausi
mas: "Ar niekas nesiklauso?"

Fuchsas tuoj pažįsta balsą: 
tai "Raymond"! Kaip suparali- 
žuotas jis susmunka l kėdę, ne
galėdamas pajudėti, nors norėtų 
atsistoti ir rageli numesti ant 
šakutės. Tik po kelių sekundžių 
Fuchsas tegali atsakyti:

—Ne! Kambaryje esu vienas.
--Pulku!—atsako "Raymond". 

Įsakomu balsu jis tęsia:—Aš 
turiu tuoj pat pasikalbėti su 
tamsta. Dar šiandien, sakykim— 
už valandos. Išeikite iš namo ir 
pasukite l kairę. Aš stovėsiu ties 
antra gatvių sankryža, laukda
mas tamstos.
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—Aš tamstos, drauge Fuchsal, 
nesuprantu! — sako "Raymond", 
trumpai pasisveikinęs atomo 
mokslininką.—Kodėl tamsta ne
davei jokios žinios? Kaip mato
te, tamstą mes vis dėlto sura
dome. Mes jau norėjome tamstai 
rašyti 1 Los Alamos.

klausą Fuchsą nukrečia šiur
pulys.

--Į, Los Alamos? Iš kur žino
te, kad aš Išvykau l Los Ala
mos?

—Tai mes greitai nustatėme! 
—atsako Harry Gold. O tuo tar
pu nė pats vicekonsulas Jakovle
vas dar nėra tikras, ar Fuchsas 
tenai gyvena.

--O ko dabar norite Iš ma
nęs?—klausia Fuchsas.

—Aš? Na, drauge Fuchsal! Ne 
aš ko nors noriu, bet partija! 
—priekaištingai atsako Harry 
Gold. Paskui, pabrėždamas kiek
vieną žodi, jis tęsia:—Mes no
rime tyrimų duomenų iš Los 
Alamos. Geriausiai, -tuoj pat 
užrašykite, ką esate per tą lai
ką patyręs ir, sakykim, po tri
jų dienų susitiksime vėL AŠ ti
kiu kad iki to laiko galėsite 
mums paruošti medžiagą. O kad 
jums būtų patogiau, susitiksime 
ties šita pačia gatvių sankryža.

Lėtai žingsniuoja Klausas 
Fuchsas l savo sesers butą.

--Kur gi buvai?—klausinėja 
sesuo Christel savo broli, kai 
šis susimąstęs įžengia pro du
ris.

—Truputi pasivaikščiojau.
Klausiamu žvilgsniu ji stebi 

broli, kuris atrodo visiškai pa
sikeitęs. Lyg būtų staiga pen- 
keriais metais pasenęs. Visas 
jo linksmumas ir pasitikėjimas 
savimi dingęs.

--Pasivaikščioti? Tokiame o- 
re? Ar nesveikuoji?

—Ne, ne! Viskas tvarkoje. Aš 
turiu dirbti. Bevaikščiojant man 
dingtelėjo viena mintis. Aš turiu 
tuoj pat sėsti prie darbo.

Ir Klausas Fuchsas paruošia, 
ką partija yra įsakiusi.

(Bus daugiau)
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Sibiro tremtinio atsiminimai (27)
■ VaA. Valasevičius

IŠSIUNČIA MIŠKO PLUKDYMO DARDAMS
Auštant 1952 metų pava

sariui, gegužio mėnesio 
pradžioje, iššaukia mane į 
kolchozo raštinę ir pranešė, 
kad esu paskirtas išvykti 
miško plukdymo darbams. 
Pradėjau atsikalbinėti, kad 
vienos šeimos negaliu pa
likti.

— Bulves mes tau paso- 
dinsim. Karvės tu neturi ir 
šieno tau nereikės piauti. 
Duonos avansą išduosim ta
vo žmonai, lyg ir čia dirb
tum. Tat jokių atsikalbinė
jimų negali būti, — išaiš
kina pirmininkas ir išduoda 
komendanto pasirašytą raš
tą. Taip pat pasako, kad 
jau rytoj turiu būti pasi
ruošęs pėsčias' eiti 80 km. 
Kartu su manim eis dar du 
rusai, kurie ir kelią žino.

Susitvarkęs apavą, įsidė
jęs į padirbtą kuprinę kepa
liuką duonos, atsisveikinęs 
ir suraminęs šeimą, išeinu. 
Einam tirpstančiais snie
gais į šiaurės pusę.

Pirmą dieną nueinam 30 
km. ir nakvojam mūsų ra
jono mieste — Dolgimoste. 
Rajoninis miestas niekuo 
nesiskiria nuo mūsų kaimo, 
tik kiek didesnis, turi tris 
gatves, čia dirba nemažai 
tremtinių, jų tarpe ir lietu
vių. Jie čia, jei ne kolchoze 
dirba, kiek geriau gyvena. 
Daugiausia iš jų dirba prie 
statybos. Pastatytų naujų 
namų nedaug, bet pradėtų 
statyti nemažai.

Antrą dieną nakvojam 
maždaug už 30 km., labai 
mažam kaimelyje. Mes, 
žmonės prasti, džiaugiamės 
esą po stogu. Ir pasidėję sa
vo maišelius po galva knar
kiame.

Trečios dienos vakare pa
siekiame savo paskirtą vie
tą prie Birusos upės, šitoj 
pusėj upės Pakatėjevo kai
mas — kolchozas. Anoj 
upės pusėj miško pramonės 
punktas — Chindičet.

Perkelia mus valtim per 
upę specialiai pastatytas 
žmogus. Upė gana plati, be
veik kaip Nemunas. Apgy
vendina, kaip ir visus dar
bininkus, bendruose bara
kuose. Darbininkai — be
veik visi įvairių tautų trem
tiniai. Iš lietuvių tik vienas. 
Ir jis dirba kalvio darbą.

Rytojaus dieną mus jau 
pastato į darbą. Iš sandėlių 
ritam rąstus į upę. Darbas 
sunkus, bet mes uždirbam 
nuo 18 iki 25 rublių į dieną. 
Mes galim pirkti duonos ir 
ios čia yra kiek nori. Juoda 
duona kainuoja 1,70 rub., 
balta — 3 rub., cukraus kg. 
14 rub. Augaliniai riebalai 
20 rub. kg.
• Mūsų uždarbis toks, kad 
galim prasimaitinti. Mes 
neperkam kilogramais. Nu
sipirkę 100 gr. aliejaus visą 
dieną dažome duoną aplai
žydami taukuotus pirštus.

Yra ir valgykla, bet mes 
apskaitėm, kad neapsimoka 
joje maitintis. Skaniai pa- 
valgdina 
sriuba ir 
rub., bet 
kad už 5 
pavalgom 
jum. Dažnai pakalbam, kad 
galėtume tiek kolchoze Už
dirbti.

Suritę medžius į upę mes 
eisim 400 km. valydami nuo 
upės krantų užsilikusius

t

avižine kruopų 
prosų koše už 5 
mes apskaitėm, 

rub. maistingiau 
duonos su alie-

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai! 

.medžius. Nakvosim šituose, 
p 1 a ūkiančiuose barakuose. 
Tai ant surištų rąstų, lyg 
sielių, iš lentų sukalti ba
rakai ir juose padaryti me
diniai narai gulėjimui. Ga
le barakų įtaisytas katilas, 
kuriam mums virs valgį. 
Pro šitą mažą langelį pirk
sim, nes čia bus ir krautu
vė. Dirbsim plukdymo kon
toros žinioj.

Ir miško pramonės konto
ros mums neišmoka visų 
uždirbtų pinigų. Susitarėm, 
kai pinigų bus, kad juos 
pasiųstų mūsų nurodytais 
adresais. Parašiau žmonai 
laišką, kad nuo manęs laiš
kų lauktų, bet man nerašy
tų, nes adresas nežinomas.

Visiems išduoda gumi
nius batus, už kurios vėliau 
išskaitys iš uždarbio. De
šimt brigadų, brigadoj po 
8-10 žmonių, pradedam 
plukdymo darbus. Kiekvie
na brigada turi po valtį. 
Pavasario aukštas vandub 
gaivališkai išnešiojęs rąs-

... Pakraščiai sėklūs ir mes braidom aukščiau kelių, kol priverčiam storesnius rąstus plaukti... 
Vyt. Raulinaičio iliustracijos

//s**''

TALENTINGAS DRAMATURGAS, REŽISIERIUS 
IR AKTORIAI, TEATRĄ MYLI ŽIŪROVAI

Teatrinis kūrinys ir jo aspektai
1.

Tebetobulėjant kinemato
grafinei technikai, kartais 
pradedama manyti, kad fil
mas pagaliau išstums iš 
kultūrinio gyvenimo teatrą. 
Pripažįstant didelę kino 
reikšmę apskritai ir nenei
giant filmui naujos esteti
nės formos, vis dėlto pa
brėžtina, kad tarp filmo ir 
teatro yra ir visuomet bus 
esminių skirtumų. H. Gou- 
hier vienoje savo teatro fi
losofijos trilogijos dalyje — 
”L’Essence du theatre” — 
sako, kad filmo žiūrovas 
gali matyti spalvas ir relje
fą, kad gali būti tobula op
tinė iliuzija, tačiau jis, žiū
rovas, niekad nejaus dvasi
nio kontakto su ekrane ma
tomais artistais, nesijaus su 
jais gyvenąs tuo pačiu mo
mentu ir toje pat vietoje.

Šis vidinis intymus ryšys 
tarp scenos ir parterio ir 
yra esminis elementas, ski
riąs dramos teatrą nuo fil
mo. Todėl ir baimė, kad fil
mas kada nors užims teatro 
vietą, pagrindo neturi.

2.
Draminis kūrinys, nors ir 

priklausydamas žodinės kū
rybos kategorijai, daug kuo 
skiriasi nuo kitų literatūri
nių žanrų veikalų — epo ir 
lyrikos. Visų pirma drami-

DIRVA

tus po krūmus, pelkes, pa
upio laukus ir seklumas.

Pakraščiai seklūs ir mes 
braidom aukščiau kelių, kol 
priverčiam storesnius rąs
tus plaukti. Jie kiek paplau
kę, tarp upės vingių, seklu
mų ir akmenų vėl susilaiko.

Dirbam nuo ryto 6 vai. 
iki sutemų. Poilsio dienų 
nėra. Uždirbam gerai, bet 
pinigų mums nemoka. Mai
tina gerai. Sriubos ne vien 
tik miltai ar vanduo, bet 
paskanintos ir konservais. 
Virtuvėj maistas negreit 
pasikeičia. Pavyzdžiui, kai 
pradeda virti avižienes 
kruopas, tai verda visą sa
vaitę.

Krautuvėj visuomet yra 
cukraus ir margarino. Mes 
jau nenorim aliejaus valgy
ti, margarinas skaniau.

Darbininkai daugiau s i a 
tremtiniai rusai. Kurie pa
skirti iš kolchozų, tie žmo
nės ramūs ir geresni darbi
ninkai. O miško pramonė 
atsiuntė tokius, kurie ten 
blogiausiai dirbo, vagis ir

Vacys Kavaliūnas

nis kūrinys skiriasi savo 
paskirtimi, iš kurios ir kyla 
specifinis jo charakteris: 
jis yra sukurtas vaidinti, ir 
jo estetinė bei idėjinė pras
mė pilnai atsiskleidžia tik
tai scenoje. Tad neužtenka 
čia vien dramaturgo įkvė
pimo ir talento. Reikia dar, 
kad draminis kūrinys įkvėp
tų talentingą režisierių, ku
ris įvairių sceninės techni
kos priemonių — šviesos, 
tylos, judesių ... — pagal
ba vienaip ar kitaip draminį 
veikalą interpretuotų: at
skleistų dramaturgo idėją 
ir išryškintų statomo kūri
nio charakterio esmę ir dva
sią.

Kita labai svarbi drami
nio veikalo estetinio ir idė
jinio atsiskleidimo .sąlyga 
yra aktorius. Jis, įdomiu di
delio teatrinio meno žinovo
L. Jouvet teigimu, nepriva
lo ką nors įkūnyti, bet taip 
”išsikūnyti”, jog ko pilniau
siai leistų scenoje gyventi 
dramaturgo sukurtam per
sonažui — gyventi taip, kad 
jis pats, sėdėdamas žiūrovų 
eilėse, save pažintų.

Trečioji draminio veika
lo atsiskleidimo sąlyga, ei
nanti iš jo paskirties, yra 
žiūrovas. Negalima sutikti 
su kartais pasitaikančiu tei-
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Kai buvo ruošiamas skridimas per Atlantą, komunistai buvo priešingi, bet dabar Dariaus ir Girėno 
atmintį jie stengiasi išnaudoti savo propagandai. Nuotraukoje vaizduojamos iškilmės, įvykusios prieš 
dvejus metus Pšelnike—Soldino miškely, prie žuvimo vietos paminklo, kuriose dalyvavo lenkų (ši vieta 
dabar priklauso Lenkijai) ir sovietų kareiviai, o taip pat iš Lietuvos atvykusi Dariaus duktė Nijolė.

chuliganus. Jie čia vogti ne
turi iš ko, tik nori įsitaisyti, 
kad kiti už juos dirbtų.

Kitam numery: Mūsų bri- 
gadierium paskirtas vagis.

girnų, kad žiūrovas tėra tik 
pasyvus stebėtojas. Ne. Jis 
yra būtina draminio kūri
nio egzistencijos scenoje są
lyga. Be žiūrovo draminis 
kūrinys niekuomet negali 
būti tuo, kuo jis turi būti — 
pats savimi, čia nėra svar
bu, kad teatrą lankąs žiūro
vas įvairuoja pagal laiko
tarpį, kraštą, socialinę ap
linką ir socialines sąlygas, 
pagal kultūrinius ir asme
ninius savo nusiteikimus. 
Svarbu, kad aktorius ir žiū
rovas sudarytų dvasinį har
moningą vienetą, 
nantį tuos 
prigimties 
mentus.

išgyve- 
pačius estetinės 
džiaugsmo mo-

3.
Draminis kūrinys, kurį 

sudaro dekoracijų, kostiu
mų, artistų, o kartais dar ir 
šokio bei muzikos sintezė, 
kurios centre yra žodis ir 
judesys, ir kiti jo atsisklei
dimą ir egzistenciją sąlygo- 
jantieji elementai — reži
sierius, žiūrovas — sudaro 
meninį vienetą, išskiriantį 
teatrinį veikalą iš kitų me
no rūšių ir suteikiantį jam 
specifinį charakterį, šie vi
si elementai yra tarytum 
išoriniai draminio veikalo 
konstrukcijos pradai, per 
kuriuos tačiau atsiskleidžia 
jo dvasia ir siela.

(Nukelta į 6 psl.)
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maši- 
keletą

savo

Paskui ji paklausė vieną klau
simą, kuris mane nustebino, ir 
aš nežinojau, ką į jį atsakyti:

--Kodėl tamsta pakeitei savo 
kambarį?

Aš sumišau ir nieko neatsa
kiau.

Bandymas sukaupė visą mano 
dėmesį. Aš priėjau prie savo 
persenusios skaičiavimo 
nos, kad išskaičiuočiau 
formulių.

Moteris nenukreipė 
žvilgsnio nuo manęs; ji sekė 
kiekvieną mano judesį gal visą 
valandą, po to garsiai nusijuokė.

—Na, bent pasakykite man, ko 
jūs ieškote?

—Ko? Žmogus, kurį jūs paži
nojote, tikriausiai bus jums pasa
kojęs. ką jis norėjo pasiekti.

--Žinoma, jis pasakojo man.
--Na, aš siekiu to paties tikslo. 

Per visą gyvenimą dar ne
pasiekiau nieko apčiuopiamo, 
o žinau, kad galiu žmonėms 
ką nors padovanoti. Tai bus lai
mingiausia mano gyvenimo 
diena.

Tie mano žodžiai, kaip atro
dė, jai patiko, tačiau ji tylėjo. 
Vėliau ji pasakė:

--Kodėl jūs prarandate laiką? 
Tai netinka jums. Naujausieji 
skaičiavimo aparatai yra jūsų 
žinioje.

Aš nieko neatsakiau. Tačiau 
ji paėmė mane už rankos ir iš
tempė iš kambario.

--Ką tai turi reikšti?— 
paklausiau.

Ji nuvedė mane į kitą butą. 
Ji uždarė kambario duris ir už
degė šviesą.

Aš buvau sužavėtas. Kamba
rys buvo pilnas aparatų—nau
jausių ir geriausių, kaip tik tų, 
kurių man trūko. Tartum sapne, 
aš įjungiau aparatus ir pilnas 
įtampos stebėjau reakcijas. Sa
vo palydovę buvau visai užmir
šęs.

—Turėtumėte susigėsti,— 
staiga aš išgirdau jos balsą,— 
kodėl apsimetate Ir bandote su
kelti įspūdį, kad tų daiktų ne
sate matęs?

—Ką norite tuo pasakyti?— 
atsisukau į Ją.

--Na, savo draugą tikrai kada 
nors aplankėte,—kalbėjo ji.— 
O gal norite tvirtinti, kad šiame 
kambaryje nesate buvęs?

Ant lango, vandens inde, paste
bėjau nepažįstamą baltą gėlę. 
Iš jos sklido stiprus kvapas.

Moteris nuvedė mane prie 
keistojo augalo. Atrodė, kad ji 
nori mane išbandyti. Staiga aš 
atsiminiau:

Tai lotoso gėlė. Ji išaugo iš 
sėklos, kuri du tūkstančius metų 
išgulėjo faraono sarkofage.

--Na, matot,—pasakė ji trium
fuodama.—šiandien jūs nusipel
nėte penkis su pliusu. Ar pažįsta
te šį?—parodė naujausią skai
čiavimo mašinos modelį, apie 
kurį aš net nebuvau drįsęs sva
joti; jis galėjo pakeisti visą ma
tematikų būrį.

—Ar aš gailu tą mašiną nau
doti?—paklausiau.

—Jūs prarandate laiką,—at
sakė ji, ir aš negalėjau atskirti. 

ar ji norėjo pamėgdžioti mano 
balsą, ar plėšiko.—Taip, žino
ma, jums priklauso ir aparatai 
ir instrumentai ir lotoso žie
das.

Per vieną vienintelę naktį pa
dariau milžinišką pažangą savo 
darbe. Aš ieškojau aiškumo, nes 
visa man rodėsi, lyg miglon įsi
supę. Jei aš taip greit eisiu 
priekin, jau po aštuonių mėnesių 
pasieksiu pirmųjų rezultatų, o 
tada mano bandymų serijas galės 
tęsti visas institutas. Visi 
skeptikai turės nutilti.

Prieš akis temačiau tik darbą. 
Todėl ir kitą rytą pilnas džiaugs
mingų vilčių įžengiau į mūsų 
laboratoriją. Jau ties durimis iš
girdau balsų klegesį. Aš suži
nojau, kad mano amžinas prieš
tarautojas S. Jau buvo paskelbęs 
atsakymą į mano straipsnį.

—Tai štai, ką aš vadinu grei
tu reagavimu!—komentavo mano 
šefas, vis iš naujo nutraukia
mas linksmų mano kolegų šūkte
lėjimų. -- Na, senas kovotojau, 
dabar vėl tavo eilė,--pasakė jis, 
ant mano stalo padėdamas 
laikraščio iškarpą.

Tačiau kaip labai nustebo mano 
draugai, kad aš visai nekreipiau 
dėmesio į S. straipsnį, net nesi
stengiau jo perskaityti. Tas ponas 
dabar man atrodė, kaip koks nai
vus keistuolis. Jis buvo nepavo
jingas ir daugiau jau nebegalėjo 
manęs išprovokuoti. Manyje degė 
kita ugnis. Aš nuvijau Jį šalin, 
kaip įkyrų uodą. Tačiau tebūnie 
pasakyta: dar ilgą laiką tas S. 
spausdino straipsnius, nukreip
tus prieš mane. Sulaužydamas 
savo tvirtą nusistatymą, aš skai
čiau jo straipsnių išnašas; jose 
buvo rašoma, kad aš gėdingai 
vengiąs atsakymų, kad aš už
sidėjęs tylos pentinus ir pabė
gęs į miškus, kad aš kaip strau
sas slepiąs galvą smėlyje.

Jis kranksėjo garsiai, kiek pa
jėgdamas, ir plasnojo sparnais, 
kaip gaidys, kuris būtinai norėjo 
muštis.

Mano draugai pastebėję, kad 
aš nesidomėdamas šalin pastū
miau laikraščio iškarpas, nuste
bę susižvalgė tarp savęs.

—Ar tikrai čia tu?—paklausė 
visada mėgstąs juokauti ko
lega,—pažiūrėkite į jį: aš tikiu, 
kad Jis net nesiskutęs. Savo 
apsiaustą nerūpestingai numetė 
ant kėdės, ir tikriausiai jame 
stinga dviejų sagų. Ar ir jums 
neatrodo, kad jis pasikeitęs? 
Jis pasidarė kažkaip panašus į 
tą... kuris sėdėjo šalia jo.,.— 
ir daug sakančiu žvilgsniu jis 
pažvelgė J tuščią stalą, prie kurio 
anksčiau dirbo plėšikas.

Mano charakteris tikrai buvo 
pasikeitęs. Aš buvau tapęs kitu 
žmogum. Buvau metęs šalin "di
delio" mokslininko manieras. 
Nebekalbėjau su įprastiniu patosu 
ir nebeatsisukinėdavau, kai būda
vo apkalbami nereikšmingi klau
simai.

Vaikščiojau, lyg neramiame 
transe. Manyje buvo pabudęs 
laukinis gyvenimo troškimas ir

(Nukelta į 6 psl.)
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Reikia žiūrėti ir kas bus 
artimieji talkininkai

JAV politinį gyvenimą stebintieji, jame dalyvaujan
tieji ir besirūpinantieji, kad iš kiekvienų rinkimų ateitų 
geresnė valdžia, akis ir ausis buvo nukreipę į Los Ange
les. Ir šio amžiaus galinga susižinojimo priemonė — tele
vizija visiems iki soties tarnavo. Galėjo, kiek tik laikas 
ir kitos sąlygos leido, stebėti, kaip tarsi didelėj Kaziuko 
mugėj, kokias čia rengia mūsų skautai, smaigstomos rin
kiminės gairės ir renkami prezidentiniai kandidatai. Ir 
taip pat galėjo įsitikinti, kad ten lemia ne ta susirinkusi 
masė, bet keli galingieji, kurie jau atsiveža paruoštus 
planus. Jiem reikia tik surasti pritariančiųjų. Na, bet tai 

. jau nestebėtina. Visur planus ne masės ruošia.
Kai kurie iš tos masės planams pritarė valgydami, 

kai kurie snausdami, treti gumą kramtydami, ketvirti su 
pažįstamais besišnekučiuodami. Ir tie pastarieji, kaip pa
prastai, mažai kuo domėdamiesi, mažai ir gaus. O įtakin
gieji, ne tik partijos platformą rengė, prezidentinius 
kandidatus rinko, bet laimėjimo atveju ir vietomis dali
josi.

Tokia politinė mugė, kaip pastebėjo ir daugelis rim
tesnių JAV laikraščių, kritiškai politinį gyvenimą stebin
čiam, ir dar europietišką auklėjimą turinčiam, sudaro 
sunkoką įspūdį. Ir gal net teisingą, kad geram gyvenimui 
per krantus liejantis, taip mugiškai tokie dideli reikalai 
tvarkomi. Bet blogiausia, kad ta politinės mugės nuotaika 
vėliau persiduoda ir visam gyvenimui. Persiduoda iš tų 
muginių pasėkų išplaukusius pažadus vykdant. Juk to
kiais atvejais į atsakingus postus nueina ne tie, kurie 
turėtų eiti, bet tie, kuriems pažadai duoti. O tokių pažadų 
žymiai mažiau reikėtų duoti, jei kandidatai į tuos aukš
čiausius postus ne patys siūty tusi, bet juos natūraliai dau
guma iškeltų ir toms vietoms rinktų.

Dabar tokia politinė mugė vyko Los Angeles, o už 
poros savaičių vyks Chicagoje. Vienur demokratai, kitur 
respublikonai. Ir panašumas politinės mugės nuotaikomis 
bus nepaprastas. Tik nauji vardai, nauji aktyvieji ir nauji 
snaudžiantieji. Taip jau šiąme krašte tokie rimti paren
giamieji darbai kirpti. Ir greičiausia jie tokiais pasiliks, 
nors galėtų pasidairyti ir kitur iš geresnių ir naujesnių 
pavyzdžių pasimokyti. Bet, atsimenate pasakymą: Ką di
dieji ir turtingieji sugalvoja, būna ir gražiausia ir ge
riausia ...

Po respublikonų politinės mugės jau bus žinomi abie
jų partijų prezidentiniai kandidatai. Ir tada prasidės di
džiosios lenktynės į Baltuosius Rūmus. Kaip įprasta, bus 
kitaip. Iš kitos pusės bus daug įrodinėjimų, kad tik tokia 
politika JAV išsaugojo nuo didžiųjų sukrėtimų ir pasto
viai kūrė gerovę.

Jau anksčiau keliais atvejais esam rašę, kad mus 
turi žavėti ne rinkiminiai pažadai, bet asmenys, kurie 
gali ateiti į valdžią. Sakysim, jau dabar kalbama, kad su 
Nixonu į valstybės sekretorius ateis C. Lodge, jr., o su 
Kennedy į valstybės sekretorius gali ateiti Stevensono 
mąsto asmuo. Ir jei taip būtų, tai pirmuoju atveju žino
tume, kad turėsime kietą kumštį prieš komunistines už
mačias, o antruoju atveju gyventume didelių nuolaidų ir 
lankstymosi metą.

Tik šis vienas pavyzdys sakytų, kad greta parinktų 
prezidentinių kandidatų dar reikia žiūrėti, ir kas bus ar
timiausieji jų talkininkai. O tie talkininkai į tuos postus 
dažniausiai jau įperšami tų politinių mugių metu, kada 
parenkami kandidatai į pačius Baltuosius Rūmus. B. G.

redakcijai, o jį iš tikrųjų gautų 
2-3 laikraščiai, toks laikraš
tininkas jau padarytų nuodėmę, 
tegul nors ir nemirtiną.

Taip pat aš manau, kad pra-

NEGI ŽURNALISTAI IŠ KITOKIO 
MOLIO KRĖSTI?

įdomu sekti Dirvos laiškų sky
rių, kuris yra bene vienintelis 
mūsų išeivijos laikraščių tarpe. 
Čia galima užtikti gana daug 
atvirų pasisakymų ir kaip tik 
tokie, be abejojimo visus do
mina.

Aš noriu kiek sustoti ties Kaz. 
Pranulio iškeltomis mintimis dėl 
spaudos susinimo juos kartojant 
keliuose laikraščiuose.

Dėl pasikartojimo keliuose 
laikraščiuose reikia pasakyti, 
kad čia jau yra redakcijų reika
las. Jos visada gali atskirti, 
kur yra pirmoji straipsnio ko
pija, o kur "kalkinė". Jeigu jos 
spausdina "kalkinę", matyti, jos 
turi savo pažiūras. Tik tuo atve
ju jeigu bendradarbis pažymėtų, 
kad jis siunčia straipsnį tik vienai

JONAS BRAUNYS, JO PASEKĖJAI IR 
REIKALAS PASITAISYTI

Kiekvienas žmogus, senas 
ar jaunas, nori kuo ilgiausiai 
gyventi ir vengia mirties. Viską 
darytų, kad tik galėtų nuo jos 
išsisukti. Medicinos mokslas ir 
žmogaus prigimties tyrinėtojai 
nuolat ieško priemonių, kaip ap
siginti nuo ligų ir prailginti gy
venimą. Tikintieji į amžinybę 
viliasi dar gyvensią ir po mir
ties. Kiti guodžiasi, kad jų iš
silaikymas žemėje nepranyksta, 
jei palieka prieauglio—vaikų ar 
anūkų.

Bet ilgiausiai ir net visiems 
laikams žmogus arba jo pėdsakai 
šiame pasauly išlieka jo dar
buose, Išradingi ir talentingi 
žmonės palieka atradimų, dailės 
ir grožio dalykų, mokslo veika
lų ir kt. Jų darbo vaisiais nau
dojasi kartų kartos, su pagarba 
ir dėkingumu minėdamos nusi- 
pelnusiųjų vardus. Nors ir mi
rę, jie tarsi gyvena savo krašte 
arba visoj žmonijoj.

Bet ir paprastas žmogus gali 
išlikti "gyvas" labdaringais dar
bais, naudingais savo artimui, 
visuomenei ir tautai. Gerų dar
bų reikalauja iš mūsų ir Kūrė
jas.

J. Lietuvninkas
Baltimore, Md.

pasijutęs blogai, sukruto važiuo
ti j banką pinigų sutvarkyti. Gat
vėje, belaukdamas autobuso- 
susmuko ir neatsigavo. Ne
maža jo palikimo dalis teko 
vienam turtingam biznieriui, 
kuris važinėja naujinteliu Ca-

šymas honoraro už savo ra
šinius nėra nusikaltimas, o 
šventa teisė. Jeigu mūsų daini
ninkai, muzikai, rašytojai ir ki
tų "nepelningųjų” profesijų gar
bingi žmones dažnai iš mūsų 
pareikalauja šimtinių už savo 
pasirodymus (už ką jų niekas 
nebando kaltinti), tai kodėl žur
nalistai negali reikalauti honora
ro? Negi dar ir šiandien yra 
galvojančių, kad žurnalistai yra 
iš kitokio molio krėsti?

Edvardas Šulaitis,
Chicago

KLAIDINGAS ATITAISYMAS

Leiskite man pastebėti, kad 
jūsų atitaisymas, atspaustas Dir
vos Nr. 76, yra skaitytojus klai
dinąs. Pagal moderniosios dailės 
nuostatus, aukščiausio laipsnio 
meno kūrinys yra tas, kuris, 
bet kaip pakabintas, palieka vie
nodai įspūdingas. Štai, prieš porą 
metų Chicagoje įvykusioje di
džiulėje amerikiečių dailininkų 
parodoj pirmoji trijų tūkstančių 
dolerių premija buvo paskirta 
vienai dailininkei. Bet kai atėjo 
metas šį kūrinį pakabinti jį įsi- 
gyjusiame muziejuje, tie patys 
premijos skyrėjai buvo susigin
čiję dėl padėties, kaip paveikslą 
pakabinti. Šios mįslės išspren
dimui buvo iškviesta pati kūrinio 
autorė. Po ilgo susimąstymo ji 
pagaliau nustatė, kur turėjo būti 
paveikslo viršus, o kur apačia.

Išvada: reikia ne atsiprašyti, 
bet pasveikinti dailininką, suge
bėjusį tokį paveikslą sukurti, 
kuris vienodai įspūdingas, kaip 
jis bebūtų pakabintas.

A. Kutkus, 
Chicago

Su žmona gėrėjomės Dirvos 
sugebėjimais taip aiškiai at
spausti foto nuotraukas, kad ir
žymiai didesni ir turtingesni 
laikraščiai gali pavydėti. luo
mus ir turinys, ypač straipsniai 
apie praėjusį karą ir jį vedusių
jų klaidas.

Eug. Karpavičius, 
Sydney, Australia

DAILININKAS IR SŪNUS

Mūsų tautiečiai šiame krašte 
sunkiu darbu ar bizniu per eilę 
metų susitaupė pinigo. Senstant 
ir baigiantis sveikatai, nevienam 
jų aiškėja, kad turimo turto 
gyvenime jaunebesunaudos ir kad 
teks palikti. Ypač bešeimiai arba 
pavieniai ("Bingeliai'*)—jų mūsų 
tarpe yra nemažas skaičius— 
turėtų neatidėliotinai pasirūpinti 
savo palikimu, kad, kaip sako 
mūsų patarlė, palieto pieno ne
tektų šuniui ir katei. Vargingai 
uždirbti ir šykščiai "spen- 
dinami" pinigai dažnai tenka 
tiems, kuriems jie net ne
reikalingi.

Iš patirties žinau, kad seni 
ir ypač pasiturintieji apie tokius 
dalykus nemėgsta kalbėti. Jiems, 
tur būt, rodosi, lyg kas kėsin
tųsi į jų gyvybę arba jų kišenę. 
Dėlto atidėlioja, kol ne vieną 
užklumpa mirtis. Kas šiuos rei
kalus laiku susitvarko, pasijunta 
ramesnis ir dargi sveikesnis.

Kai prieš metus laiko savo mė
giamam laikraščiui paskyriau 
stambesnę auką, vienas kitas 
mano bendraamžių pažįstamų 
manė, kad aš arba labai tur
tingas, neturįs kur pinigų dėti, 
arba norįs tokiu būdu "pagarsė
ti". Bet iš tikrųjų aš tik "iš
drįsau" apsvarstyti padėtį, kuri 
mano metų sulaukusiam, rodos, 
turėtų būti rimčiausia: juk galiu 
bet kada "nusprūsti", o visa, kas 
mano buvo užgyventa, gali nueiti 
niekais. Taigi šiuo būdu bent dalį 
savo santaupų pavedžiau geram 
reikalui.

Kai žmonės miršta nepadarę 
testamento ir kai dėl palikimo 
reikia eiti per teismą, pasidaro 
daug išlaidų. Teisėjas paskiria 
turto globėju advokatą, kuris už 
savo patarnavimą atsiima didelį 
nuošimtį. Kas pasidaro testa
mentą, tai dar nereiškia, kad jis 
turi tuoj mirti. Dar jis ilgai gy
vens, nes jo reikalai gerai su
tvarkyti.

Vieni miršta dar ne taip seni, 
kiti labai nusenę. Bet visiems 
reiktų pagalvoti apie testamentą, 
kur šalia palikimo šeimai dar bū
tų kiek paskirta ir mūsų tautos 
kultūriniams reikalams.

Savo gyvenimo pakelėje esu su
tikęs visokių žmonių. Bedirb
damas "kriaučių šapose", esu 
praleidęs nemažai metų: tai ir 
pažįstami ir draugai buvo dau
giausia siuvėjai. Dar prieš pir
mąjį pašau! karą, kokiais 1910 
ar 13-tais metais, pas Hambur- 
ger Bros. & Co. Baltimorėj man 
teko dirbti su tokiu Jonu Brauniu 
(angliškai save vadindavosi John 
Brown). Buvo pavienis, kilęs nuo 
Panevėžio, geras kriaučius, 
bet labai šykštus. Dar iš Lie
tuvos turėjo atsivežęs juodą 
paltą. Kai šis nuo ilgo ne
šiojimo visiškai nušuto ir be
veik pažaliavo, tai jį išvertė į 
kitą pusę ir vėl nešiojo.

Tais laikais tik retas kas tu
rėjo automobilį. Žmonės tada 
daugiau naudodavosi strytka- 
riais. Mokestis buvo 10 centų. 
Šventadieniais Baltimorės lietu
viai mėgdavo išvažiuoti į 
užmiestį, į parkus. Bet Braunys 
guli namie, kad nepraleistų pi
nigų. Kai nueidavo krautuvėn nu
sipirkti maisto, tai prašydavo 
jam duoti prastos rūšies 
mėsos ar šiaip ko, kas buvo pi
giausia.

Didžiojo karo pradžioj Brau
nys, susidėjęs su kitais dviem 
kompanijonais, įsigijo savo siu
vyklą. Kol dirbom didelėj "ša- 
poj", darbo dienos laikas buvo 
nustatytas nuo 7 va! ryto iki 
6 vai. vakaro. Taip buvo visose 
didelėse siuvyklose. Bet, kai 
Braunys pats pasidarė mažos 
dirbtuvės "bosu", galėjo dirbti 
dieną ir naktį. T ik siuvo "kautus" 
(vyr. švarkus) ir taupė, taupė, 
taupė. Ir dirbo, kol vieną rytą 
rado negyvą*.

Jis paliko virš 10,000 doL Da
bartiniais laikais jų vertė būtų 
apie 40,000 dol. Pagal šio 
krašto įstatymus tuos pinigus tu
rėjo gauti artimieji giminės. 
Bet karo metu susisiekimo su 
Lietuva nebuvo. Tada iš Detroi
to atsišaukė kažkoks Braunio gi
minaitis, jo pavardės dabar ne
atsimenu. Pasiėmęs gerą vietos 
advokatą, Abner Seler, gavo tą 
palikimą. Per kokius 3-4 mė
nesius su saliūnčikėmis ir 
našliukėmis gerai pabaliavojo, 
pavažinėjo po Floridą ir kitur— 
ir visus pinigus prašvilpė. Pa
galiau ir jis pats mirė. Tiek 
Braunys tiek ir jo turto paveldė
tojas kokiam kultūriniam reikalui 
nepaliko nė vieno cento.

Ir dabar yra lietuvių, inteligen
tų ir paprastų žmonių, kurie nu
miršta, nepasidarę testamento. 
Visą gyvenimą peni aukso veršį, 
kala tą pinigą, bet patys juo ne
pasinaudoja. Nepalikdami jokio 
paskirstymo, sutrukdo ir ki
tiems, palikimo reikalingiems, 
pasinaudoti. Anot tos pasakos, 
nei pats šuo kaulą graužia nei 
kitam duoda.

Braunio istorija kartojasi ir 
dabar. Šiais metais mirė mano 
pažįstamas "singelys", žemai
tis, daug metų dirbęs geležin
kelių bendrovėse dirbtuvėse. Tu
rėjo susitaupęs apie 20,000 do! 
Buvo jau sulaukęs 80 metų, 
bet testamento dar neturėjo. Tik

dilliacu ir kuris laidotuvių metu 
sakėsi, kad to žemaičio pinigų 
jam nereikia. Taipgi teko ir ano 
biznieriaus raštininkei, toli 
gražu nebiednioke!

Velionis, gyvas būdamas, 
pastaruoju laiku nuolat gau
davo iš savo giminių Lietu
voje laiškų. Jo brolis pakartoti
nai prašė savo sūnui atsiųsti 
nuo džiovos vaistų. Kito brolio 
sūnus norėjo gauti iš savo dėdės 
nors rėžtuką stiklui plauti, kad 
galėtų susidėti karo metu iš
daužytus pirkios langus. Be to, 
jam nuolat primindavo, kad 
reiktų sutvarkyti jo paties mo
tinos kapą, nes antkapis esąs 
apgriuvęs. Gal jis galėtų kuo pri
sidėti? Žemaitis buvo nepajudi
namas, kietas, kaip titnagas. Jei 
kas jo draugų paragindavo jį tų 
vargšų pasigailėti ir jiems pa
dėti, tai atsakydavo: "Aš nesi- 
baderiuosiu". Tą dieną, kai ren
gėsi vykti į banką, gal jau ir 
buvo apsisvarstęs "baderiuotis", 
bet jau buvo per vėlu--mirtis 
parbloškė netikėtai ir staigia!

Mums, tiek seniesiems tiek 
naujiesiems ateiviams, ar bū
tume šeimos žmonės ar pa
vieniai, nereikia dairytis nei 
sukti galvą, kam užrašyti pini
gus. Svarbių reikalų pavergtai 
tėvynei ir išblaškytai tautai yra 
šimtą! Mums nereikės, kaip tai 
milijonieriaus našlei, pavesti 
savo turtą vienintelei numy
lėtai kate! Mes turime kilnes
nių tikslų.

Kiekvienas gali pasirinkti, 
koks reikalas jam arčiau prie 
širdies ir kam jis labiau linkęs 
padėti: ar kokiai lietuviškai įstai
gai, mokyklai, savo mėgiamai 
organizacijai ar vargstantį tau
tietį sušelpt! Dar ilgai bus rei
kalinga Balfo šalpos pagelba pa
bėgėliams Vokietijoj ir ištrem
tiesiems Sibire.

Taigi nežūkime su savo 
pinigais, bet gyvenkime ir 
toliau dėkingųjų atminime!

Praeities veidrodin pasižiūrėjus...

Prieš išskrisdami į Lietuvą, Darius ir Girėnas atminčiai įrašo 
Ameikos lietuvaitėms savo autografus.

(HOUSES ) 
Į WEAR OUT!
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Priešo nunuoginimas
Anąkart paskelbtu pasikalbėji

mu su Vytautu Alantu atli
kęs pąprastai ir be ginčų savo 
reporterinę pareigą, šįkart norė
čiau savarankiškai ir kiek kri
tiškiau padėstyti nuomones ir 
Įspūdžius, kaip "Tarp dviejų gy
venimų" romano skaitytojas.

Kaip lietuviškos knygos skai
tytojui, man tai ne labai daž
nas malonumas. Kiek jau kartų 
esu užvertęs kurio naujosios mū
sų beletristikos ar poezijos vei
kalo paskutinį puslapį su liūdnu 
žmogiškosios mizerijos jausmu! 
Nieko nepasilieka galvoje, nei 
širdyje, tik plokštybė, bana
lumas, kartoti nukartoti motyvai, 
tikrovinė ir meninė netiesa, nu
dėvėtos, skurdžios ir primity
vios įvaizdinimo’ priemonės. O 
ne sykį apima nevilties, nuobo
dulio, nesveikatos, visiško nuo
smukio nuotaika. Žinoma, tai 
būtų pedagoginė pažiūra į lite
ratūrą, toli gražu nepilna ir ne
tiksli jos reiškiniams vertinti. 
Gero kūrėjo plunksnoje net ir 
žemiausios aistros, ir beproty
bės, ir ligos, ir degeneracija 
(ko juk pilnas mūsų žmogiška
sis gyvenimas!) virsta stiprybės, 
vilties, drąsos, meninio pasigė
rėjimo ir išsigryninimo elek
syru.

Tai nėra mano kaltinimai, nei 
priekaištai mūsų rašytojams. 
Nebent išskyrus vieną kitą patra- 
kėlį, visi jie be abejo kupini 
geriausių norų ir kilniausių pa
siryžimų. Bet žmogiško ji tragiką 
yra tas prakeiktas skirtumas tarp 
pasiryžimo ir jo įgyvendinimo. 
Rašymo elektronika yra keistas 
mokslas ir galbūt net sunkes
nis už branduolinę fiziką. 
Kiek užsispyręs, šios gali iš
mokti beveik kiekvienas vidutinių 
gabumų studentas, bet augštosios 
rašymo meno elektronikos ir ma
giškojo stiliaus tegali pasiekti tik 
išskirtinų ir dažniausiai tik į- 
gimtų gabumų savininkas. Daug 
kas pyksta už tai ir labai liūdna 
su tuo susitaikinti, bet atrodo, 
kad tai dar nepakeičiama.

Mūsų norus ir viltis juk apvilia 
ne tik rašytojai. O mes kiti, 
pavyzdžiui, publicistikos artojai, 
argi taip pat kone kasdien ne
parklumpame laikraštijos dir
vonų grumstuose? Žmogus kar
tais sugalvoji ir apgalvoji 
straipsnį ar ištisą jų seriją, 
viskas tau kristališkai aišku, ar
gumentų logika kieta kaip plienas, 
išdėstymo maniera tau spindi it 
žiedo brangakmenis ir jos stilių 
iš anksto girdi, kaip Paganinio 
smuiką. O kai parašai ir iš
spausdini, pats vėliau pamatai, 
kaip visa dar taip toli nuo anų 
svajonių, kaip skaitytojai mur
ma, netiki ir nuobodžiauja, 
o kuris didesnis filosofas ima 
ir viešai pareiškia: tokiu savo 
kvailu užmanymu tu tik Maskvai 
patarnavai...

Nelengva parašyti straipsnį, 
kuris nenumirtų su ta pačia diena 
ar bent gražiai gėliškai nesu
vystų ant rytojaus. Dar sunkiau 
eilėraštį, o gal užvis sunkiausia 
romaną.

★
Alanto "Tarp dviejų gyvenimų" 

pasaka iš tikrųjų yra baisi ir nyki. 
Kone su kiekvienu romano 
skyriumi--vis nauji lavonai, šau
dymai, žudymai, gaisrai, išprie
vartavimai, užpakalio ištarka- 
vimai, išdavimai, niekšų, vai 
katu ir alkoholikų orgijos, klastos 
ir gyvuliškos aistros, visas troš
kinantis žmogiškosios būties de 
profundis. Kažkas labai modernu 
ir "egzistencialistlška"!..

Bet kai užverti paskutinį pus
lapį, toji košmaro, parako, smal
kių, teroro ir beprotybės atmos
fera išsisklaido. Liūdesio, nevil
ties, baimės, pasibiaurėjimo ir 
pasipiktinimo nuotaika ištirpsta, 
ir tave apima kiti jausmai— 
beveik pasigėrėjimo, pasitikė
jimo, net pasididžiavimo žmogu
mi, lietuvišku žmogumi. Tatai 
dabar nėra dažna nei lietuvių, 
nei pasaulinėje literatūroje. 
Alantui pavyko rasti temą ir 
žmones ir iki tam tikro laipsnio 
mus įtikinti, kad šioje nepa
lyginamo siaubo naktyje tebe
spindi žvaigždės danguje ir kad 
mūsų tautos likimo juodžiau
siomis valandomis galėjo žė
rėti liepsnos ir pasakoti mums 
apie tai, kas žmoguje dar yra 
didinga, narsu ir garbinga.

Tai mums tam tikru požiūriu 
galėtų priminti Šekspyrą, kurio 
veikalų naują populiarumą šiuo 
metu atžymėjo TIME maga
zinas, drauge iškeldamas vis 
didėjantį publikos pasibodėjimą 
mūsų moderninėmis dramomis 
apie freudiškus mažus ir mizer- 
nus žmogučius. Ta proga TIME 
pastebėjo labai teisingai: "Šeks
pyras niekada nepamokslinin- 
kauja. Jo, kaip saulė, universali 
dovana vienodai liejasi ant šven

"Tarp dviejų gyvenimų" romano autorius, rašytojas Vytautas
Alantas 1960 metais...

tojo ir nusidėjėlio, kvailio ir 
išminčiaus, karaliaus ir vargšo. 
Šių dienų dramaturgams žmogus 
yra menkutis, gi Šekspyrui, kuris 
pažino visus jo trūkumus, žmo
gus visdėlto buvo "gyvulių vir
šūnėje". Mūsų nerimo amžiuje 
jis Įkūnija drąsą, humorą ir stip
rybę, kurią žmonės visada 
yra matę savo sielos naktų tam
sybėje, Išblėsusiai mūsų laikų 
dramai jis yra nuolat atsinau
jinanti ugnis pelenuose"...

Tikrai, vargu kas ligšiol taip 
aštriai mokėjo pajusti paradoksą 
tarp grožio ir bestlališkumo, 
kaip Šekspyras savo klausimu: 
"How wlth thls rage shallbeauty 
hold a plea, whose action ls no 
stronger than a flower?". Man 
rodos, kad toks pat klausimas 
kankino Alantą kone visuose jo 
rorhano puslapiuose. Jei esu ver
tas ką nors išjausti, aš jutau, 
kad duoti atsakymas, nors ne vi
sur, jam maždaug pasisekė,

★
Žinoma, gal prisidėjo ta ne

mirtingoji "kunigaikščio Margio 
dvasia", tie mūsų senovės Pi
lėnų gynėjai. Apie juos rašė 
Vincas Krėvė ir ypač mažiau 
gabūs poetai. Apie Margį, kaip 
mūsų tautinės etikos pavyzdžio 
viršūnę, štai anąkart porino 
"Laisvoji Lietuva". O ir mano 
pokalbyje su Alantu šisai irgi 
sakėsi mūsų dabarties parti
zanų žygius stengęsis palyginti 
su Pilėnų Margio nemariu 
žygiu.

Tas lyginimas ir šaukimasis 
Į Margį, gal labai patogus ir 
nebrangiai ryškus, man tačiau 
neatrodo tokia besąlyginė ar juo 
labiau vienintėlė didvyriškumo 
sampratos forma. Patsai mas
tas nekurstytų lyginti: gausūs 
Lietuvos partizanų žygiai 1944- 
50 laikotarpyje savo prasme ir 
savo Įtampa juk toli pralenkė se
nąją anų laikų legendą. Ir pa
galiau, etinė norma—kautis ligi 
žuvimo -- bolševizmo akivaiz
doje vargiai laikytina absoliučia. 
Yra daug būdų kentėti ir did
vyriškai atlaikyti likimo naštos 
sunkumą, štai, Dirvos sibiriokas 
A. Valasevičius savo įspūdžiuo

se, didinguose savo paprastumu, 
atsistojus klausimui: ar į mišką 
pas partizanus, ar keliauti į Si
birą?--pasirinko antrąjį kelią, 
atsisakydamas nuo pirmojo 
samprotavimu: o kokia bus nauda, 
ar bus geriau, jei aš tik šau
dysiu juos, o jie mane šaudys...

Kaip jau minėjome, naujas at
vykėlis iš Lietuvos žurnalistui 
AL Gimantui pasakojo, jog il
gus metus užtrukusios partizanų

A. Noraus nuotrauka 

kovos virto kita tragedija lie
tuvių tautai. Ji įsitikino, kad turi 
taikintis gyvenimo tikrovės rei
kalavimams, visuotinai ir pagrįs
tai nusivylė Vakarais, iš kurių 
pagalbos nebesitikėjo ir nebe
laukė. Sovietinės pajėgos siautė
jo dienomis, o partizanų likučiai 
naktimis... Mums kitiems taip pat 
žinomas dar iš 1950 metų Lietu
vos pogrindžio vienas praneši
mas dėl aktyviosios rezistencijos 
padarinių: lietuvių tautą ėmė 
naikinti abu — okupantai ir 
savieji, kurie neatsakingai ir 
tam laikotarpiui klaidingai vis 
dar buvo užsimoję jėga tęsti 
desperatišką kovą. Pogrindžio 
pranešėjas veltui šaukėsi į pa
kvaišusius mūsų egzilio "vy
riausybininkus" tatai stabdyti, 
veltui siūlė racionalesnes prie
mones tautinei rezistencijai 
palaikyti...

★

Tai būtų politiniai knygos po
žiūriai.

Alantas savo romano per
sonažų lūpomis juos irgi kiek pa
liečia, bet bendrai paėmus gana 
sėkmingai išsilaiko menininko 
vaidmenyje, visas painybes ir 
partizanų kovų intymumus rūpin
damasis vaizduoti meninėje plot
mėje. Žinoma, tuo jis tačiau vis- 
tiek daug "patarnauja Maskvai 
ir bolševizmui". Juk jei panašiu 
patarnavimu mane ir Žymantą čia 
kaltino kai kurie skaitytojai, kai 
pamėginome pakelti tik uždangos 
kraštelį apie Jono Deksnio veiks
mus ir tragediją, tai Alanto ro
mane daugelis Lietuvos partizanų 
veiksmų, pogrindžio veiklos me
todų, tikslų, priemonių ir silpnu
mų atskleidžiami žymiai plačiau, 
visai konkrečiai, visai atvirai ir 
galbūt visur labai teisingai. Tik 
naudokis, Maskva!..

Bet palikime nuošalyje tą už 
mus dar atsargesnių veikėjų pa
vėluotą "konspiracijos kulto" 
kvailybę, kaip lygiai ir Brook- 
lyno Darbininko redaktorių gąs
dinimus:--geriau tylėkit, tik ne
lieskit mūsų, nes ir mes turim 
jūsų herojus kompromituojančių 
dokumentų...

Alanto romane nedaug tėra nor

malaus žmogiško gyvenimo, o 
daugiausia tas klaikus sambrė
škis "tarp dviejų gyvenimų" 
rūsčiausiais mūsų tautos likimo 
mėnesiais. Ir jis jį vaizduoja 
apčiuopiamai: štai čia taip, o 
ten kitaip atsitiko, taip buvo, 
taip įvyko. Ir vaizduoja gan blai
viai, beveik nekurdamas dirbtinai 
partizanų romantikos mito. O 
pagunda turėjo būti didelė, ypač 
Alantui, šiaipjau žinomam 
kraštutinių nacionalinių idėjų 
ir nusiteikimų šalininkui. Pa
gunda, dabar tampanti neat
laikoma ir daug kam kitiems. 
Pvz., Lietuvių Fronto propa
gandoje ir atsišaukimuose jau 
vis dažniau glorifikuojamos dvi 
partizaninių herojų pavardės, tik 
dvi. Mitas kuriamas šeimyniškai, 
dirbtinai ir perkeliant kone į 
religinę plotmę, nors tos dvi pa
vardės, savo herojišku žuvimu 
kovose užpelniusios joms mar- 
gišką atminimą, konkrečiau pa
nagrinėjus, politinio išmintin
gumo ir kai kuriai atžvilgiais tau
tinės etikos prasme gal gero
kai nublukintų bičiulių spalvi
namą narsią legendą iš tolo.

Alanto įvykiai, žmonės ir vaiz
dai "tarp dviejų gyvenimų", stato 
tuos pačius klausimus, kelia 
problemas ir pateikia apčiuopia
mus atsakymus: taip buvo, toks 
buvo bolševizmas pokarinėje 
Lietuvoje, taip lietuviai prieši
nosi. Jis tėkšt ir padeda ant 
stalo nuogą bolševizmą. Pamatai 
jį gryną, išvalytą, visai nužmo
gintą ir laukinį, kaip jis mūsų 
šalyje pasireiškė tuojau po karo, 
užsimojęs bet kuria kaina pa
kirsti gaivališką lietuvių tautos 
pasipriešinimą,—ir tai atlikęs 
daug spalvingiau ir brutaliau, 
negu vėliau 1956 metais malši
nant vengrų sukilimą. Tik apie 
vengrus kalbėjo visas pasaulis, 
o apie mus tylėjo. Turbūt, "negeru 
laiku" lietuviai buvo sukilę, ir 
mums reikėjo ilgai laukti, kol 
mūsų rašytojai patys apie tai 
pirmiau mums, o paskui gal ir ki
tiems papasakos.

★
Beskaitant knygą, tačiau, ne

kartą man dingtelėdavo, kad mū
sų rašytojas, nunuogindamas bol
ševikinį žmogų, gal nesąmo
ningai naudojo jų pačių partijos 
šventą ukazą literatūros kūrė
jams: demaskuok, juodink, nesi
gailėk, niekink, išjuok klasinį 
priešą! Toks ukazas literatūros 
kūrybai nėra sveikas, beveik vi
sada žalingas. Ir kas gavosi? 
Kone visi Alanto komunistai ir 
Jų pašlemėkai — atmatos, va
gišiai, kacapai, gyvenimo nevy
kėliai, išsigimėliai, glušai, 
psichopatai... Visai tikra, kad 
tokių apsčiai būta pirmuoju bol- 
ševikmečiu ir pirmaisiais po
kariniais okupacijos metais. Bet 
nepamirština, kad autentiškas 
bolševizmas turi daug gilesnę sa
vo socialinę pasaulėžiūrą, savo 
filosofiją, savo idealistus ir už 
tas idėjas pasiaukojančius fana
tikus. Vien valkatos, alkoholikai, 
seksualiniai iškrypėliai, ar psi
chopatai nebūtų šiandien užgrobę 
Jau trečdalį pasaulio.

Sekančiuose autoriaus supla
nuotos trilogijos tomuose ši ap
linkybė neturėtų likti be atl- 
desnio dėmesio. Lietuvos pogrin
džio tragedijos priežastys ir pa
sekmės glūdi ne tik tame, kad 
skaičiumi stipresnis priešas 
laisvės kovotojus iššaudė, kitus 
ištrėmė, vadus areštavo ar, kaip 
J. Deksnį, vėliau šlykščiai iš
prievartavo. Ir laisvės fronte ne 
viskas yra buvę taip pilėniškai 
skaidru. Būta rimto pagrindo 
Juodiems ir skaudiems nuslvyli- 
mams--ir savaisiais tėvynėjebei 
užsienyje, ir ypač demokra
tiniais Vakarais.

Teroro, niekšybės, bepro
tybės, mizerijos ir išglebimo 
jūrose likęs vienišas mūsųlais- 
vės kovotojas turėjo nugrimzti 
dugnan. Ir Jis žuvo. Kitko nega
lima buvo ir sulaukti. Bet, kar
tojant Stefano Korbonskio žo
džius, šiai tragiškai ir didingai 
istorijai rašyti nėra reikalo iš
trinti nemalonius vaizdus ar 
nuslėpti klaidas. Tų laisvės ko
vų amžinosios vertybės buvo ir 
liks tiek gilios ir nemarios, kad 
jos nebijo tiesos ir žydi puošnios 
be pagražinimų.

Sekančioje kronikoje:--Apie 
rugio grūdą...

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EMOCINIS VAIKO MAISTAS ®
Čia paminėsime svarbesniuo

sius vaiko emocinio maisto šalti
nius:

L MEILĖ. Vaikas turi jausti, 
kad tėvai Jį myli, nori jo ir juo 
džiaugiasi. Kad jis reiškia daug 
tėvams, kad tėvai yra arti jo, 
kad jie rūpinasi juo ir kreipia 
dėmesį, jei vaikui kas nors at
sitinka. Niekas netikės, kad ir 
šitokiai teisybei—jei nėštumas 
nelaukiamas, tai motina, to
kiomis aplinkybėmis sulaukusi 
vaiko, nebus pajėgi toliau duoti 
to emocinio maisto—meilės tiek, 
kiek gerose sąlygose, vaikui gi
mus ji galėtų duoti. Tat jau nuo 
tos vietos vaikas pradės būti 
kenkiamas.

2. PRIIMTINUMAS. Būtina, 
kad vaikas jaustų, jog tėvai jį 
priima tokį, koks jis yra. Ar 
mergaitė, ar berniukas. Ar jis 
gražus, ar negražus. Ar jis daro 
taip, kaip tėvai nori, ar ne. 
Svarbu, kad jis visais atvejais 
būtų savo tėvų dvasinėn ir fi- 
zinėn globon priimtinas. Reikia, 
kad tėvai leistų jam augti na
tūraliu greičiu ir keliu. Reikia, 
kad tėvai per daug nesi jaudintų— 
nei jo stabdytų, nei jo greitintų. 
Vienas vaikas greičiau išmoksta 
skaityti, kitas lėčiau—individua
lumą reikia pripažinti ir kiekvie
ną jų skirtingai Į subrendimą 
vesti.

3. SAUGUMO JAUSMAS. Rei
kia, kad augąs vaikas jaustųsi 
saugus. Kad jis jaustųsi, jog jo 
namai yra jam saugi vieta. Kad 
jis būtų tikras, jog jo namų kli
matas, nors ir griežtas, bet 
pastovus. Kad tėvai bus šalę 
jo visada, kada jam bus bėda. 
Vaikas turi jausti, kad jis pri
klauso prie šeimos ir turi joje 
tinkamą--jį apsaugančią vietą. 
Vaikas visada turi jausti kad jis 
visada bus apgintas nuo pavojų 
ir blogų padėčių.

5. NEPRIKLAUSOMYBĖ. Šis 
emocinio maisto šaltinis yra be 
galo svarbus. Vaikas turi jaus
tis, kad tėvai leis jam mėginti 
naujus žingsnius. Kad tėvai leis 
daryt naujus projektus jam 
pačiam, kad tėvai paragins ir tu
rės pasitikėjimą Jo pajėgumu

pačiam valgyti, pačiam autis, 
pačiam dviračiuku važiuoti 
ir pan.

6. TIKĖJIMAS. Kiekvienas val
kas turi turėti moralinį lygį. 
Jis Jį tegali gauti tik iš tėvų 
pavyzdžio. Vaikas turi Įgauti ti
kėjimą į žmoniškas—humaniš
kas vertybes: Į švelnumą, į drą
są, į teisybę.

7. VADOVAVIMAS. Kaip ap- 
seiti su kitais žmonėmis vaikas 
turi išmokti iš mažų dienų. 
Čia vaikų namelių-darželių ir 
yra svarbiausia uždavinys. Ten 
vaikai išmoksta, kaip apseiti vie
ni su kitais. Jie ten nuslopina 
savo egoizmą ir išvysto artimo 
meilės jausmus. Kad ir geriausia 
motina, vienui vieną vaiką na

E. ST. LOUIS LIETUVIU GEGUŽINE

Tautinės spaudos rėmėjams susitikus būna ko pakalbėti... East 
St. Louis, HL, ALT S-gos suruoštame koncerte susitikę trys vei
kėjai: kun. Z. Gelažius, Juozas BačiŪnas ir B. Tiškus.

A. Rušėno nuotrauka

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos EastSt. Lous—St. Louis 
skyrius- Šių metų liepos 17 dieną 
Cahokla Mounds Statė parke (In- 
dijonų kalneliai), 2 valandą po 
pietų rengia gegužinę. Bus dai
nos ir žaidimai, įvairūs gėrimai 
Visi apylinkių lietuviai malo
niai kviečiami atsilankyti. Pa
geidautina, kad atvykstantieji 
su savimi ir Šaltų užkandžių 
pasiimtų. Minėtas parkas yra 
tarp East St. Louis ir Collins- 
vile miestų prie 40 kelio.

Skyrius iš gautų pajamų per 
koncertą—vakarą, kuris Įvyko 
gegužės 21 dieną, paskyrė $50 
Vasario 16-tos Gimnazijai pa
remti ir pinigus pasiuntė per 

mie laikydama, niekad jo 
žmoniško neužaugins. Vaikas turi 
su kitais bendrauti, iniciatyvos 
ir vadovavimo pradus parodyti, 
savyje negeistinas emocijas su- 
tramdydamas.

8. KONTROLĖ. Kiekvienas 
vaikas turi žinoti, kad yra ribos, 
kad tėvai neleis jam užgauti kitų 
arba savęs.

Tokiu emociniu maistu mai
tindamasis vaikas nuo pat savo 
gimimo iki subrendimo, bet ypač 
pirmaisiais septyneriais amžiaus 
metais, susiformuoja į pilnu
tinį žmogų-į subrendusią as
menybę. Vėliau tik truputį asme
nybę galima palyginti, bet esmi
niai nieko Joje negalima pakeistu

Tuos visus minėtus emoci
nius šaltinius gali vaikui duoti 
tik sveika motina, tik sveikas tė
vas bei toks pat auklėtojas. Mo
tina kaip ir kiekvienas, kuris vai
ką nori formuoti, turi būti pati 
subrendusi, gerai prisitaikiusi ir 
laiminga. Kas iš tokio auklėtojo, 
kad ir geriausiai auklėjimo meną 
žinančio, bet jo negalinčio vai
kams perduoti. Negalinčio dėl 
savo nesubrendimo, pav., dėl ne
susivaldymo artimui skriaudas 
darant, jį šmeižiant bei neteisė
tai per kito skriaudą, sau atei
tį kuriant. Todėl geriausios kli
nikos gydo ne vien vaikus, bet ir 
Jų auklėtojus kartu.

Nors kai kam gali atrodyti 
keista, bet tai yra tiesa. Uni
versitetinė Jaunimo tyrinėjimo 
klinika, jei paima gydyti mažą 
vaiką, būtinai paims gydyti ir 
motiną. Labai yra sunku su mūsų 
minėto gydymo būdo nesu
prantančia publika. Žiūrėk, at
veda motina vaiką ir sako Ją 
pradėjusiam klausinėti gydyto
jui:—Ko tu nori, tu gydyk vai
ką. O toji universiteto klinika 
jokio vaiko nepriims, Jei nepa
ims gydyti kartu ir motinos, 
nes yra susipinimas. Nėra vai
ko, kuris yra pikčiurna, vagišiu- 
kas, išdykęs, kuris nebūtų su
trukdytas, sutrikęs ir nelaimin
gas. Nėra blogo vaiko, yra tik 
laimingas ar nelaimingas.

Svarbiausia, ko vaikas rei
kalingas, tai tas jautimas, kad 
viskas yra tvarkoj Jį supančiam 
pasauly. Mes patys nuėję ne
žinomam ežeran maudytis, nege
rai Jaučiamės, kol nesusi- 
pažįstam su ežero giluma ir 
aplinka. Taip ir vaikas atėjęs 
Į šį pasaulį nežino nieko, visa 
Jam svetima--žmonės, aplinka ir 
daiktai.

Kada vaikas turi tą Jutimą, 
kad viskas yra tvarkoj, gerai, 
ir saugu, tada Jis gali visą savo 
psichinę energiją atiduoti augi
mui ir tada Jis gali vystytis į 
pilnutinę asmenybę. Kada vai
kas bus tikras, koks tas pasaulis 
apie Jį yra, tada jam nereikės 
būti mušeika ar pikčiurna, 
nes pasaulis nėra jo priešas.

BALF'ą. Tai Jau antras skyriaus 
parėmimas. Pirmą kartą skyrius 
ir nariai sudėjo $48.00, kurie 
buvo pasiųsti per vietos Vasario 
16-tos Gimnazijos rėmėjų būrelį. 

Skyrius ir toliau nūn. r i • 
vesti filmos demonstravimą 
Vasario 16-tos gimnaziją ir Eu
ropos krepšinio pirmenybes ir 
kitus dokumentinius Įvykius, 
Ir žinoma, vėl paremti gimnaziją.

Vasaros karščiai, kaip ir vi
sur kitur, daugumą lietuvių iš
vilioja Į gamtą. Skyrius yra už
simojęs, kad tos išvykos būtų 
Įdomesnės ir malonesnės ir tuo 
tikslu ir kviečia visus apylinkės 
lietuvius atsilankyti gegužlnėn— 
pfknikan. R.S.
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TORONTO LIETUVIAI KANADOS 
ŠVENTĖS MINĖJIME

TALENTINGAS DRAMATURGAS...
/

Lietuvių vežimas parade

Pirmą kartą Dominion Day 
viešą minėjimą organizavo 
naujųjų ateivių grupė—Mutual 
Cooperation League, nes patys 
kanadiečiai, be 21 šūvio iš pa
trankų, jokių iškilmių nerengia.

Organizuotam parade daly
vavo 12 tautybių. Važiavo 25 de
koruotos mašinos, o jų tarpe 5 
buvo lietuvių.

Parado priekyje, tautiniais rū
bais apsirengę, ėjo graikai ir 
albanai. Toliau važiavo, alfabeti
ne tvarka, tautybių papuoštos ma
šinos.

Lietuviai parade buvo gražiai 
atstovauti. Atidengtoje p. Ropės 
mašinoje buvo tautiniais rūbais 
apsirengusios lietuvaitės. Jos 
vežė Kanados, Lietuvos vėlia
vas ir gražų Įrašą—Lithuanians.

Parodyti solidarumą .naujie
siems kanadiečiams Į para
dą atvyko ir 4 mašinos su vėlia
vomis, atsiųstos Native Sons of 
Canada. Tai Kanados respubli
konų organizacija.

Paradas buvo gražus, bet ne
skaitlingas, išsitęsęs tik ketvirtį 
mylios. Eisenai atvykus prie 

. Parlamento rūmų, vėliavos buvo 
suneštos Į balkoną ir tuo metu 
patrankos iššovė 21 šūvį. Kal
bą pasakė Mutual Coop. League 
pirm. M. Jakubec, Toronto bur
mistro pavaduotojas Nevmann, 
parlamento atstovas Stinson ir 
Canadian Legion atstovas Dr.

Comeron. Sugiedojus Kanados 
himną paradas buvo baigtas.

Dėl neaiškių priežasčių pa
rade nedalyvavo skaitlingiausia 
grupė ukrainiečiai. Taip pat ne
dalyvavo vengrai ir bulgarai. Bet 
dalyvavo grupės, kurios nepri
klauso Mutual Cooperation 
League, pav., graikai, suomiai. 
Latviai ir estai buvo menkai ats
tovauti.

P. Lelis

A. KIRŠONIS KELIASI 
KALIFORNIJĄ

A. Kiršonis, LNT ir Korp!

(Atkelta iš 3 psl.)

Jei prisiminsime antikinę 
graikų tragediją, egzisten
ciškai susijusią su jų religi
ja, sakrajinį Oriento teatrą, 
kur nėra ryškių ribų tarp 
fizinės ir metafizinės realy
bės, pagaliau modem. teatro 
personažą, turėsime sutikti, 
kad scenoje yra žmogus, jo 
drama ir apskritai patys di
dieji žmonijos kentėjimai, 
einą iš trijų pagrindinių — 
laimės, meilės, kančios — 
temų, kurios tokios artimos 
krikščioniškai žmogaus ir 
jo gyvenimo sampratai.

5.
K o m p 1 ikuoto socialinio 

gyvenimo žmogaus drama, 
Įvairus ir turiningas jo dva
sinis gyvenimas, atsiskleis- 
damas teatre, spinduliuoja 
r e 1 iginėmis, filosofinėmis, 
p o 1 i t inėmis ... idėjomis, 
veikia žiūrovą ir apskritai 
gyvenimą. Tad ir teatro 
reikšmė, kuri juo labiau 
padidėja, atsiradus radiofo
nui, pareikalavusiam nau
jos dramos formos — au- 
diodramaturgijos, yra mil
žiniška. Tačiau pagrindinė 
teatro reikšmė kyla iš me
ninės jo esmės. Estetinis 
džiaugsmas, kuris, kaip lak
štingalos giesmė, saulėlei
dis prie jūros ar tingus vė
jo šiurenimas plaukiančių 
rugių bangose, niekam 
praktiškai netarnaudamas, 
padeda žmogaus dvasiai 
džiaugtis ir gyventi.

mo. Gi, jei estetinis džiaug
smas yra reliatyvus, parei
nąs nuo žiūrovo, tai tobulu
mo kategorijoje, H. Gouhier 
žodžiais, yra absoliuto ilge
sys.

Jaąues Buge savo etiude 
„Milašiaus metafizika” sa
ko, kad „poezija ir mistika 
yra taip viena antrai arti
mos dvasinės sritys, jog ne
galima nustatyti tikslaus 
momento, kada iš vienos 
srities pereinama į kitą”. 
Galima su tuo sutikti, gali
ma, žinoma, ir nesutikti ir 
drauge su Maritainu teigti, 
kad „poezija savo prigimti
mi skiriasi nuo mistikos” 
(Situation de la Poesie). 
Tačiau poezija pačia pla
čiąja prasme, apimant ir 
dramaturgiją, gema iš žmo
gaus dvasios kontakto su iš
orine realybe. Gi, kai kal
bama apie dvasią, tuo pačiu 
pereinama iš riboto fizinio 
pasaulio į transcendenčiją, 
su kuria žmogus savo kilme 
ir likimu yra susijęs. Tad 
ir draminio kūrinio vertę 
sudaro kūrėjo kontaktas su 
likiminiais jo gyvenimo mo
mentais, su jo egzistencija, 
prasitęsiančia už anapos ri
bų.

žmogaus dvasios nerimas ir 
gilus susimąstymas, kurį 
būčiau linkęs pavadinti ben
dru egzistencinio skausmo 
vardu.

Ir vis dėlto, bent pačia 
plačiąja prasme, būtų gali
ma klausti: kokia yra pa
grindinė dramaturgijos te
ma, kokia yra centrinė teat
rinio veikalo scenos figūra? 
Nesunku pastebėti, kad, jau 
čia minėto H. Gouhier žo
džiais, dramos turinys — 
žmogus šiame pasaulyje. 
Tikrai, visų laikų ir visų 
kraštų teatro scenoje yra 
žmogus, ir rampos šviesa 
nušviečia vieną ar kitą jo 
dramos aspektą ir atsklei
džia vieną ar kitą likiminį 
jo egzistencijos momentą. 
Giliau įsižiūrėjus,, net ir 
linksmiausi komedijos mo
mentai tėra tik tam tikra 
šviesa ir iš tam tikro žiūrė
jimo kampo nušviesti žmo
gaus gyvenimo dramos as
pektai. šiuo kartu visiškai 
tenka sutikti su H. Bergso- 
nu, kad juoką gali sukelti 
tik žmogus, kad apskritai 
komiškas elementas tėra tik 
griežtai žmogiškos būties 
aspektas (”Laughter”).

Dr. M. Zelčiūtė - Holeček

NAUJŲJŲ METŲ PASAKA...
(Atkelta iš 3 psl.)

Ji buvo galutinai Įsi
mano kambaryje, atsi- 

savo lovą ir dieną naktĮ 
dirbo prie aparatų. Aš

pasikeitęs mano jautrumas ma
lonumams. Ar aš kuo nors dar 
tebesigėrėjau? Visada temačiau 
tik ją. 
kūrusi 
nešusi 
drauge
nežinau, kada ji miegodavo. Ma
ne kažkas traukdavo pažvelgti 
Į ją, kai ji sėdėdavo prie rašo
mojo stalo, ir aš gėrėdavausi 
jos kaklo linijos savotišku gro
biu. Kai ji nulenkdavo savo gal
vą virš stalo, man primindavo 
jauną motiną, kuri sėdi prie savo 
vaiko lopšelio. Lengvai gaubtas 
lankas, kurį sudarydavo Jos gal
va, kaklas ir pečiai, buvo toks 
tobulas, kad aš ją būčiau at
pažinęs tarp visų moterų. Kar
tais aš trokšdavau, kad ji atsi
suktų ir pažvelgtų Į mane. Ir 
ji visada atsiliepdavo Į mano 
mintis ir pažvelgdavo Į mane. 
Tačiau tarp mūsų vis dar tebe
buvo neatsakytas vienas klau
simas. Ji Įsakmiai pažvelgdavo 
Į mane. Netrukus vėl grĮždavo 
prie darbo. Bet vienas klausi
mas kankino ją. Ji norėjo mane 
išbandyti.

Mes buvome pripratę išeiti, 
kai mūsų darbas pareikalaudavo 
pertraukos. Mes nueidavome Į 
operą, parodą ar koncertą. Vie
ną vakarą, Įjungus visus apara
tus, ji paėmė mano ranką.

-J-Dabar turime laiko sau, visą 
valandą. Ar nenorite tas valan
dos padovanoti man?

Aš pagalvojau. 
—Na, gerai, 

ją tamstai.
Mes išėjome 

vedė mane į 
kuri buvo paskendusi nakties 
tamsoje; Staiga Ji pasakė:

—Ar tu tikrai negali atsiminti 
šio kelio?

(Bus daugiau)

Aš padovanosiu

į gatvę. Ji nu- 
kažkokią alėją,

6.
Džiaugiantis, nors ir la

bai retais, mūsų sceninio 
gyvenimo sušvitimais, no
rėtųsi pastebėti, kad, be 
medžiaginio pagrindo, teat
ro augimui būtinas ir stip
rus dramaturgas, ir talen- 

.tingas režisierius bei akto
rius, ir pagaliau teatrą my
lįs žiūrovas.

Nebe reikšmės čia ir te
atro kritika. Netikiu abso
liučiai objektyvios kritikos 
esimu. Tokios nėra ir būti 
negali. Kritikas ateina su 
savo subjektyviu skoniu ir 
jokio absoliučiai objekty
vaus vertinimo kriterijaus 
neturi. Tačiau svarbu, kad 
jis būtų talentingas, pajėg
tų suprasti draminio veika- 

Neo Lithuania pirmininkas, Lie- lo prigimtį ir nebūtų iš 
tuvių Namų ir kredito koperaty- 
vo Parama vienas pirmųjų 
organizatorių ir steigėjų, šio 
mėnesio antrojoj pusėj išsikelia 
iš Toronto Į Kaliforniją. Ta proga 
liepos 8 d. buvo suruoštos Lie
tuvių Namuose atsisveikinimo su 
A. ir M. Kiršoniais vaišės— 
išleistuvės.

Į, atsisveikinimui skirtas pa- 
gerbtuves susirinko nemažas 
būrys torontiečių, kurie dau
gumoje atstovavo organizuotąją 
vietos lietuvių visuomenę.

Išleistuvių paruošimo pirmi
ninkas ir to vakaro šeimininkas 
St. Banelis savo žodyje, iškėlęs 
A. M, Kiršonių nuopelnus šios 
kolonijos lietuvių gyvenime, 
perskaito ir Įteikia daiL A. Do- 
ciaus pieštą adresą. Kartu su 
šiuo, V. Kalendrienė ir P. Bastys 
Įteikia visų dalyvaujančių svečių 
vardu amžiną plunksną ir poniai 
gintaro karolius. Individualią 
Lietuvių Namų dovaną—medžio 
raižinį—Lietuvišką sodybą Įteikė 
K. Dalinda.

Vaišių metu, su geriausiais 
linkėjimais ateičiai, pasakė kal
bas: Lietuvių kredito koopera
tyvo Parama pirmininkas J. 
Strazdas, ABN pirm. dr. J. Kaš- 
kelis, LTS pirm. P. Bastys, 
LAS Vietininkijos pirm. dr. K. 
Liutkus, Korp! Neo Lithuania 
vardu studentė R. Merkdytė, 
LNT Moterų Būrelio—E. Jur
kevičienė, kuri savo kalbą gra
žiais žodžiais sujungė su tri
jų simbolinių dovanų Įteikimu. 
(Lithuania--Lietuvos vaizdų al
bumas, piniginė su Įrašu "Į, Vil
nių, tą mylimą šalį" ir tautinė 
juostelė). K. Kalendros jumoris
tinis prietelių ir neprietelių 
vardu žodis buvo paskutinis.

A. Kiršonis savo kalboje iš
reiškė nuoširdžią padėką visiems 
susirinkusiems už suruoštas 
gražias jiems išleistuves, Įteik
tas dovanas ir linkėjimus. To
ronto amžinai jam liksią gražiu

anksto užėmęs vienokios ar 
kitokios pozicijos jo atžvil
giu.

Nors įvairumas, gyvumas 
bei kova yra natūralus ir 
sveikas reiškinys literatū
ros ir apskritai meno gyve
nime, tačiau nei marksiz
mas, nei rasizmas,’ nei bet- 
kuris kitas šios kategorijos 
vertinimo mastas nėra pri
imtinas. Netinka čia nei pa
triotizmo, ypač plokščiai su
prasto, motyvas, žinoma, 
labai įdomu kritikuojant 
rasti tai, ko nėra, ir, pasi- 
spyrus abiem kojom į gim
tuosius kalnelius, neklys
tančiu žinojimu spinduliuo
jančiu veidu, šuoliais mestis 
i įsivaizduotus priešus — 
kaip tai yra padaręs vienas 
Detroito kritikas „Penkių 
stulpų turgaus aikštėje” 
vaidinimo proga — bet taip 
pat ir graudžiai komiška.

Draminis kūrinys priklau
so meno sričiai, o menas, 
imant pačia giliąja prasme, 
kyla iš didžiojo kūrybos šal
tinio. Dramaturgas siekia 
ne tiktai suteikti žiūrovui 
estetinio džiaugsmo, bet 
taip pat ir kūrinio, tobulu-

prisiminimu, kur bendromis 
pastangomis buvo pasiekta ver
tingų laimėjimų.

Besišnekučiuojant jaukioje 
nuotaikoje, kurias mokėjo gražiai 
sudaryti LNT Moterų Būrelio ir 
Korp! Neo Lithuania narės, sku
biai prabėgo keletos valandų lai
kas, palikdamas gražiausius 
Įspūdžius dalyvavusiųjų atminty
je.

P.V.

4.
Teatrinis veikalas, kaip 

ir kiekvienas literatūrinis 
kūrinys, susideda iš dviejų 
organiškai susijusių ele
mentų — formos ir turinio, 
iš kurių iškyla ir idėjinė jo 
prasmė. Tačiau kalbėti apie 
teatrinio veikalo turinį, jo 
tematiką ne tik čia, bet ir 
iš viso beveik neįmanoma. 
Tai neaprėpiami erdvės ir 
laiko plotai, einą nuo anti
kinės Graikijos tragedijos, 
sakralinės Oriento dramos, 
ligi mūsų dienų moderniojo 
teatro, kur iškyla XX a.

DIRVOS

BŪTINAI

REIKIA

VISAIS 
APDRAUDOS
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr.
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Jūsų DRAUGAMS

triskart per savaitę, ir jiDIRVA jau eina
vis turtėja žiniomis bei vaizdais iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo.

KAS DIRVOS NESKAITO - DAUG NUSTOJA!
Kodėl jūs savo draugams tik linkit viso 

geriausio?
Jūs verčiau jiems tai padarykit: 
pasirūpinkit, kad jie gautų DIRVĄ!

Tada Jūsų linkėjimai jiems pildysis
pusantro šimto kartų per metus!

Užpildykit ir atsiųskit mums šią atkarpą:

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

»•

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Kaip mano dovaną, už kurią apmoku nau

jiems skaitytojams taikomu papigintu tarifu:
už 3 mėnesius — $£.00 □
už 6 mėnesius — $4.00 □
už pirmus metus — $8.00 □

(Pažymėkite atitinkame langelyje savo užsa
kymą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsa
kote kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Jeigu per dvejus mokslo metus 
7 vai. rytą išvykdavau Į univer
sitetą ir grįždavau Į namus 11 vaL 
vakare, ir dažnai tik trumpam 
laikui snusterėjusi, vėl prie 
knygos iki ryto išsėdėjau- 
tai kas? Jeigu su 
pabūdavau drauge 
galiais, o darbo 
juos tik vidurnaktį miegančius 
matydavau ir miegančius vėl pa
likdavau? Jeigu pramoginius po
būvius ir pabendravimą su drau
gais užmiršti reikėjo? Aišku, 
man rūpėjo šeima ir jaučiau, kad 
daugiausia nukenčia vaikų auklė
jimas. Bet turėjau vilties, kad tai 
yra laikina, ir netolimoj ateity 
tas skriaudas atsilyginsiu.—Taip 
kalba neseniai baigusi J.A. V. o- 
dontologiją dr. Marytė Zelčiū- 
tė-HoleČek.

Daktarės pasiruošimo profesi
jai kelias, trumpais bruožais 
atrodo šitaip: Odontologiją baigė 
Vytauto Didžiojo Univesitete. 
Žinias gilino Vienos, Bonos ir 
Erlangeno universitetuose. Er- 
langeno universiteto, po dvejų 
metų teorinių ir praktikos studi
jų, paruošė ir gavo ortodonti- 
jos doktoratą. 1951 m. išvyko 
Į Kolumbiją. Čia, kun. N. Sal- 
duko pagalba, išrūpino Lietuvoj 
baigusiems dantų gydytojams tei
sę verstis praktika. Ir pati buvo 
Įsiruošusi kabinetą ir dirbo 
iki išvyko Į J.A.V. 1958 m. Įsto
jo Į Northwestern universiteto 
odontologijos skyrių Chicagoj, ir 
po dvejų su trupučiu metų baigė. 
Šįmet pavasarį išlaikė Michigano 
valstybės egzaminus ir gavo teisę 
Čia verstis dantų gydyto  jo prakti
ka.

Neseniai su šeima persikėlė 
iš Chicagos Į nedideli Michigano 
valst. miesteli Laingsburg, Įsl- 
ruošė naują modernišką kabine
tą ir jau priiminėja ligonius. 
Sako, kad pradžia gera. Kabi
neto adresas: 222 E. Grand Ri- 
ver Rd., Laingsburg, Mich.

Daktarė su savo vyru Pranu au
gina šeimą: Rožytę 6 metų, 
Andriuką 4 metų, ir Pranuką 
3 metų.

Draugai ir pažĮstami, linki 
daktarei Ir jos šeimai geriausių 
pasisekimų.

savo vaikais 
tik savait- 

dienomis aš

V.V.

Parengimų kalendorius

* LIEPOS 24 D. BALFo ge
gužinė Neurų Ūkyje.

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

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

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

* SPALIO 2 D. Neringos skau
čių tunto dešimtmečio iškilmin
ga sueiga -vakaras.

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

AKRONE

* LIEPOS 24 D. Roma Park 
Amerikos Lietuvių Piliečių klubo 
gegužinė.

Šimui nauji} skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi, Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jflsųpažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.
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VISI Į CLEVELANDO BALFO GEGUŽINE rengiamų 
Neuru sodyboje liepos 24 d., pradžia 12 vai. 
Atsilankydamas gegužinėje pagelbėsi varge esantiems lietuviams Vokietijoje ir 

už geležinės uždangos. Visi maloniai kviečiami.

Įėjimas - auka $1.00 Jaunimui 50į

CLEVELANDE
Ir apylinkėse

• Dail. Vyt. Raulinaitis, 
dirbdamas prie namų dažy
mo, sunkiai susižeidė koją.

• K. Morkūnas su ponia 
buvo išvykę atostogų il- 
gesnėn kelionėn po JAV, 
pamatę gražias vietas Vir
ginijoj, W. Virginijoj ir ki
tur, padarę virš 2000 my
lių kelio, grįžo į Clevelandą.

• Inž. Jonas Sturas su 
šeima iš Chicagos persikėlė 
į Clevelandą ir apsigyveno 
vakarinėje miesto dalyje. 
Jis dirba vienoj valdžios 
agentūroje kaip aeronauti
kos specialistas.

• Austrijos futbolo čem
pionas Vienos RAPID žais 
su Clevelando rinktine šį 
sekmadienį, liepos 17 d., 5 
vai. Lakewood Heigh Sta- 
dium, West 140 ir Madison.

Naujosios lietuvių parapijos 
rajone

gražus, baltas colonial na
mas, iš 4 mieg., 2 vonių ant
ram aukšte, įrengiamo tre
čio ankšto su vonia. Turi už
darą porčių, pusryčių kam
barį. Gražus, aptvertas skly
pas, dviejų mašinų garažas. 
Namas puikiame stovyje, į 
šiaurę nuo Blvd. Įskaitant 
kilimus kaina tik $26,500. 
KE 1-1723.

Jean Geiger, Realtor 
YE 2-7248

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON
SAVINGS 

EARN

ACCOUNTS
INSUREO TO

’IO ooo

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

»CORNER 60th.SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

• St. Clair Savings Ass’n, 
kuri šį pavasarį atidarė per
tvarkytą savo skyrių East 
185 St., kuf gyvena nemaža 
lietuvių, džiaugiasi, kad per 
pirmą pusmetį, lyginant su 
praėjusiais metais, indėliai 
padidėjo penkiais ir trimis 
ketvirčiais milijonų. Prezi
dentas Paul J. Scheller pra
nešė, kad dabar jie per pus
metį siekia $35,150,956.52. 
Procentų per metus bus iš
mokėta virš milijono dole
rių — $1,214,639.27.

Kaip žinia, šį pavasarį St. 
Clair Savings Ass’n vykdė 
plačią naujų klijentų pri
traukimo programą. Ir tos 
programos rezultatai labai 
dideli.

Išnuomojamas butas
5 kambariai ir vonia. Nau
jas gaso pečius. Lauko por- 
čius. $65.00.

UT 1-2347

PARDUODAMI NAMAI
Neff Rd. — East Park 

Dr. dviejų butų po 5 kamb. 
Trys gražūs kamb. ant 3-čio 
aukšto. Centr. šildymas.

Coit Rd. trijų butų 6x6x4. 
Trys nauji gaso pečiai. Pra
šo $21,900.

Neff Rd. — 185 St. vie
nos šeimos mūrinis, 9 metų, 
iš 5 kamb. Didelis sklypas.

Noble — Monticello colo
nial iš 8 kamb.; dvi vonios: 
centralinis šildymas. Prašo 
$18,900.

Šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 arba 
office

KOVAC REALTY
KE 1-5030 960 E. 185 St.

Vincas Bartuška (dabar gyvenąs Clevelande) ir St. Darius prie 
karinio lėktuvo Lietuvoje, kai abu tarnavo karo aviacijoje ir žais
davo futbolą...

SKYDINES LIAUKOS SVARBUMAS
DR. A. GRIGAITIS

Skydinė liauka pas suau
gusius susideda iš dviejų 
ovalinių kūnelių abiejose 
gerklės pusėse. Jų' svoris 
apie 20-30 gramų, ši liauka 
per metus produkuoja apie 
arbatinį šaukštelį harmono. 
Skydinės liaukos harmonas 
veikia kaip gazolinas maši
noj. Jis kartais pagreitina, 
o kartais lėtina kūno veiklą.

Jei kartais žmogus tin
gus, mieguistas, nejudrus, 
arba priešingai — skubąs, 
pilnas energijos, tai pri
klauso nuo skydinės liaukos 
harmono. jei jūsų senelė ei
na arčiau prie židinio, nes 
jos kūnas nepakankamai 
produkuoja šilumos, tai šios 
liaukos harmono kaltė.

Kartais skydinę liauka 
per aktyviai degina maistą 
ir jį paverčia energiją. Ta
da atsiranda vilko apetitas.

S v a r b iausias skydinės 
liaukos harmonas yra ti
nginas, į kurį žymia dalimi 
įeina jodas. Per parą žmo
gus reikalingas apie 0.15 — 
0,3 mg. jodo.

Jei gimstant kūdikiui 
trūksta šios liaukos, jis po 
gimimo greit miršta. Jeigu 
ši liauka nuo mažų dienų 
gamina nepakankamą kiekį 
šio harmono, vaiko augimas 
atsilieka. Kartais net neuž
auga pasilieka. Proto išsi
vystymas būna silpnas, kar
tais idijotizmas reiškiasi. 
Jei laiku tokį vaiką prade
dama gydyti trūkstamu 
harmonu, galima gerų re
zultatų pasiekti.

Pas suaugusius šio har
mono trūkumas iššaukia li
gą, vadinamą mixedemą. 
Prie šios ligos riešai, čiur- 
nos, pėdos atrodo patinę, 
oda vaško spalvos, sumažė
ja maisto apykaita, tunka 

GERESNI NAMU STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEFšildJXoro
THE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O

ir jaunystėje seneliu atro
do.

Trūkstant reikalingo jo
do kiekio skydinė liauka di
dėja, iškyla guzas. Dažnai 
tai pastebima kalnuotose 
vietose, kur vandenyje 
trūksta jodo. Apie Chicagą 
ir žemumose taip pat van
deny nėra pakankamo jodo 
kiekio. Kad papildžius jodo 
trūkumą vartojama valgo
moji druska su jodo prie
maiša arba naudojamas ati
tinkamas maistas: kiauši
niai, žuvis, žalias daržovės 
ir t.t.

Jei kalnų gyventojas, 
gautu gurkliu dėl jodo trū
kumo persikelia gyventi į 
slėnį, gurklis sumažėja. O 
visai sveikas žmogus iš ly
gumų, persikėlęs į kalnus, 
suserga gurkliu.

Padidėjus skydinės liau
kos veiklai atsiranda ir ki
tos rūšies negalavimai, at
siranda taip vadinama Ba
zedovo liga. Ji pasireiškia 
maisto apykaitos padidėji
mu. Nors žmogus ir daug 
valgo, bet lieka suliesėjęs ir 
dar liesėja. Pakyla kūno 
temperatūra, sukrinka šir
dies veikla, akys išpūstos, 
atsiranda galūnių drebėji
mas. Anksčiau ši liga buvo 
gydoma chirurginiu . būdu, 
dabar vartoja radiaktyvų 
jodą.

Šalę skydinės liaukos dar 
yra jos priedai — šalutinės 
Jiaukelės. Jų yra keturios ir 
visos kartu sveria 0,25 gm.

Nors tokios mažutėlės, 
bet žmogaus organizme tu
ri nemažos svarbos. Suma
žėjus šių liaukelių harmonu 
gamybai, kas gali įvykti dėl 
daugelio priežasčių, sutrin
ka baltyminių medžiagų 
apykaita, sukrinka virški-

NIDOS KNYGŲ KLUBAS SPARTINA DARBĄ.
Nidos Knygų Klubas yra tarp 

tų kelių lietuviškų leidyklų, 
kurios dar tebesiverčia knygų 
leidimo darbu. Tarpais jis tą 
darbą būna priverstas sulėtinti, 
tarpais ir vėl būna pajėgus 
paspartinti. 1960 metais jis yra 
pasiryžęs išleisti dar keletą da
lykų, kurie tikrai yra verti skai
tančiosios visuomenės dėmesio.

Neseniai išėjo į žmones nau
jausias Klubo leidinys--Pulgio 
Andriušio Rojaus vartai, ro
manas iš kaimo gyvenimo. Dabar 
jau baigtas spausdinti Juozo 
Kralikausko romanas Šviesa lan
ge, iš auksakasių gyvenimo Ka
nadoje. Spausdinamas stambus 
prof. Mykolo Biržiškos atsimini
mų tomas iš Vilniaus darbo ir 
kovų meto Dėl mūsų sostinės. 
Sutarta su Ale Rūta, kad dar 
šiais metais bus išleisti du jos 
romanai--Į. saulėtekį ir Broliai. 
Sutarta taip pat išleisti Pet
ronėlės Orintaitės Daubiškės in
teligentų romano naują laidą. Ga
lima sakyti, kad jau sutarta su 
prof. Ignu Končium išleisti 
stambų jo darbą iš Žemaičių 
buities. Tai bus kruopštus etno
grafinis darbas, vertingas indė
lis Į mokslo žiniją, bet kartu 
taip prieinamai ir populiariai pa
rašytas, jog visiškai tiks Lietu
vos gyvenimu atsišviežinti ir to
kiam lietuviui, kuris knygą 
mėgsta, bet nėra pasiruošęs su
virškinti mokslo dalykų. R. Spa
lis yra pasiūlęs linksmų dalykų 
knygą ir naują tomą savo no
velių.

Jau kiek anksčiau buvo sutarta 
su J. Švaistu dėl jo atsiminimų 
tomo ir su P. Gaučiu dėl anglų 
novelių tomo.

Yra pažadėję po knygą ir ke
letas kitų rašytojų (Nelė Maza- 
laitė, Paulius Jurkus, Stepas Zo
barskas, Karolė Pažėraitė, 
Liudas Dovydėnas, Bronys Raila, 
Jurgis Gliaudą, Vytautas Alantas, 
Kaz. Barėnas, Balys Gražulis, 
Pulgis Andriušis ir kt.)

Ant. Škėmos čelesta greit pa
sirodys kaip siūlomas, bet ne
privalomas leidinys.

Kalbant apie privalomus ir ne
privalomus dalykus, reikia pa-

namojo kanalo veikla. Pas 
tokius žmones genda dan
tys, odoj atsiranda žaizdos, 
kaulų lūžimai sunkiai gyja. 
Bet svarbiausia — įvyksta 
tampymai.

Padidėjimas šių liaukų 
gamybas atsiliepia į sąna
rių ir kaulų sistemą. Krau
ju je padidėja kali jaus kie
kis, kas gali būti priežastim 
akmenų atsiradimų inks
tuose. Pašalinus šias Lau
keles, padidėja nervų jaut
rumas, atsiranda tampymai 
ir žmogus miršta.

Šių liaukų susirgimai pas 
suaugusius retenybė. Daž
niausiai tai atsitinka pas 
vaikus. Gydymui vartojami 
šių liaukų harmonu prepa
ratai.

*
Gurklinė žmogaus liauka 

veikia tik iki subrendimo. 
Vėliau ji pamažėl mažėja, 
kol pagaliau virsta riebalų 
gabaliuku.

. Pašalinus. šią liauką vai
kystėj ar jaunystėj — kau
lai darosi minkšti, raume
nys silpnėja, augimas lėtė
ja. Jei ši liauka nemažėja 
lytiniai bręstant, lytinis 
brendimas sulėtėja, pas vy
rus ūsų, barzdos, pažastų 
plaukų augimas atsilieka, 
sumažėja atsparumas in
fekcijoms.

sakyti, kad Nidos Knygų Klubo 
nariais gali būti kiekvienas, kuris 
sutinka apmokėti už kiekvieną ei
linę knygą labai kuklų mokestį— 
po 1 doi. už minkštai įrištą knygą 
ir po L50 doL už kietai įrištą 
(kadangi artimoje ateityje bus 
išleista pora labai stambių knygų, 
tai jų kaina bus dviguba). Ta
sai mokestis, be kita ko mo
kamas tada, kai jau knyga yra 
pasiekusi skaitytoją. Kas dar iš
leidžiama šalia tų eilinių knygų, 
tai nariui tik siūloma, bet ne
privaloma.

Daugumas Nidos Knygų Klubo 
narių naudojasi teise pigiau 
gauti tų pačių leidėjų siūlomą
ją "Rinktinę". Ji eina sąsiuvi
niais po 80 psl., ir Jon suren
kami iš lietuviškosios periodikos 
labiausiai nesenstantieji lietu
viški dalykai (sąsiuvinys po 0.50 
dol.!).

Jau dveji metai, kai tasai pats 
Nidos Knygų Klubas yra atgai
vinęs lietuvišką kalendorių tra
dicija—išleidžia sieninius kas
dien nuplėšiamus kalendorius 
su šventųjų ir lietuviškais 
vardais ir, svarbiausia, su pa
siskaitymais kiekvienai dienai. 
Tuos jo kalendorius daugumas 
narių sutiko su tikru entuziazmu.

Nidos Klubo adresas:
1 Ladbroke Gardens 
London, W. 11 . 
Great Britain

LIETUVIO 
TESTAMENTAS

”šiais 1959 Viešpaties 
metais, liepos 31 d., aš Jo
nas V. iš Kanados, ... mies
to, laisva valia ir syeiku 
protu rašau šį testamentą 
arba paskutinę savo valią.

Aš reikalauju, kad šio 
testamento žemiau nurody
ti vykdytojai, pilnai apmo
kėtų visas mano skolas, lai
dotuvių ir kitas testamento 
vykdymo išlaidas.

Aš padalinu lygiomis xy 
sumą savo broliams ir se
sėms Lietuvoje, tačiau nie
kas iš jų neturi gauti jokio 
mano palikimo, jei aktyviai 
padeda ar padėjo okupan
tams.

Aš palieku xy sumą savo 
giminaičiams gyvenantiems 
Kanadoje.

Aš skiriu xy sumą Tė
vams Pranciškonams, kad 
jie melstųsi už mano sielą.

Šimtą dolerių aš skiriu 
Lietuvos konsului Chicagoje 
ir 160 dolerių Tautos Fon
dui New Yorke, tačiau, jei 
Lietuva mano mirties dieną 
būtų dar pavergta, tuos 260 
dolerių aš skiriu Bendrajam 
Lietuvių šalpos Fondui 
(Balfui).

Visą kitą likusį turtą aš 
skiriu ir įsakau išmokėti 
Balfui, Brooklyn, USA.”

Taip maždaug pažodžiui 
skamba šio lietuvio prieš
mirtinis aktas, sudarytas 
raštu ir liudininkų bei teis
mo patvirtintas.

Pagal šį dokumentą š. m. 
birželio 30 d. Balfo Centras 
gavo iš Kanados teismo 
$2,261.61 bendriesiems lie
tuvių šalpos reikalams.

Nėra abejonės, kad šio 
patrioto troškimas gelbėti 
pavergtąją tėvynę bus są
žiningai vykdomas.

Šia proga norėtųsi kreip
tis į daugumą tų lietuvių, 
kurie rašo testamentus, kad 
jie pasektų Jono V. gražų 
pavyzdį K< L> j.
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KAS IR KUR?
• Birutė Paprockienė liepos 
5 d., Lietuvos Laisvės Ko
miteto pakviesta papasako
jo įspūdžius iš lankymosi 
Lietuvoj ir atsakinėjo į 
klausimus.
• Dr. Š. Stankus po vidurių 
operacijos Billings ligoninė
je, Chicagoje, jau grįžo na
mo. Jo sveikata gerėja.
• Dr. S. Biežis, ALTS tary
bos prezidiumo narys ir 
skautų veikėjas, liepos 3 d. 
kalbėdamas jauno jėzuito 
kun. Trimako primicijų pro
ga surengtose vaišėse Jau
nimo Centre, Chicagoje, pa
sidžiaugė, kad jėzuitai vie
nodai traktuoja visas pa
triotines mūsų jaunimo or
ganizacijas ir visas jas mie
lai priglaudžia moderniaja
me Jaunimo Centre.

• Inž. Algis ir Danguolė 
Ratkeliai, pusantrų metų 
gyvenę Europoj, aplankę 
daugelį Europos kraštų, 
grįžo į JAV. New Yorke bu
vo sustoję pas tėvus, po to 
išskrido į Los Angeles, Cal., 
tęsti tarnybos.
• Akademinio Skautu Sąjū
džio valdyba liepos 18 d. 
pradeda korespondencinį su
važiavimą, kurio tikslas iš
rinkti naująją vadovybę. 
Visi nariai, pakeitę adresus, 
prašomi tuoj pranešti M. 
Leknickaitei: 12600 Speed- 
way Overlook Rd., Cleve
land 12, Ohio. Balsuoti tu
rės teisę tik sumokėję nario 
mokestį.

Zinaida člkotaitė ir Rimas Kalvaitis, aktyvūs jaunimo veikėjai 
Philadelphijoje, susituokę Šv. Andriejaus parapijos bažnyčioje lie
pos 2 d.

Liepos 2 d. du jauni lietu
viai, baigę aukštuosius mokslus, 
pasikeitė aukso Žiedais, sukur
dami gražią lietuvišką šeimą.

Zinaidos Cikotaitės ir Riman
to Kalvaičio jungtuvės įvyko Šv. 
Andriejaus bažnyčioje. Jaunuo
sius sujungė ir iškilmingas Šv. 
Mišias atnašavo kun. St. Raila, 
stebint dideliam pamergių bei 
pabrolių būriui. Jungtuvių me
tu ir per šv. Mišias giedojo ope
ros sol. J. Augaitytė, solistės 
A. Dėl Borello ir O. Matijo- 
šaitytė bei parapijos choras.

Vakare Ravenhill Academy pa
talpose įvyko jungtuvių vaišės, 
dalyvaujant dideliam kviestųjų 
svečių būriui. Matėsi taipogi ir 
svečių iš kitų Amerikos miestų.

PAREIŠKIMAS DĖL 
VIENYBĖS 

PRASIMANYMŲ

Š. m. liepos 8 d. Vienybė
je, Nr. 28, paskelbta Jono 
Leono pasirašyta korespon
dencija, pavadinta: Dr. J. 
Paplėnas kalbėjo „aktua
liais klausimais’’, yra iškrai
pytų faktų ir prasimanymų 
rinkinys. Birželio 26 d. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
susirinkime kalbėtasi ne to
mis temomis, kurias aprašė 
susirinkime nedalyvavęs Jo
nas Leonas.

F. Mackus, 
ALTS Clevelando sk. 

pirmininkas

• Inž. Eug. Bartkus statosi 
vasarnamį Beverly Shores 
vasarvietėje, esančioje apie 
50 mylių nuo Chicagos.

• Mažiesiems skaitytojams, 
kuriems lietuviškų knygų 
tikrai stinga, Lietuvių Die
nų leidykla išleido „Algis 
Trakys ir Taksiukas šlei- 
nys”. Rankraštį paruošė Al. 
Gustaitis, o paveikslus Vy
tautas Stasiūnaitis. Knyge
lė gražiai išleista, kaštuoja 
$2.00. Lietuvių Dienų adre
sas : 4364 Sunset Boulevard, 
Hollywood 29, Cal.

Dr. V. Kanauka su dukra 
Aldona, muzikos mokytoja, 
atostogauja lankydami ar
timesnes New Yorko lietu
vių vasarvietes.

Visi atsilankę, o jų susirinko per 
du šimtu, norėjo pagerbti jaunuo
sius bei palinkėti jiems geriau
sios sėkmės jų ateities gyveni
me, išlikti gerais ir pavyzdin
gais lietuviais, kokie jie iki šio
lei buvo.

Jaunieji nuo pat atvykimo į 
JAV gyveno Philadelphijoj. Čia 
prabėgo jų gražios jaunystės 
dienos, čia abu baigė vidur, ir 
aukštuosius mokslus. Abu jau
nieji yra malonaus budo ir su
sipratę lietuviai. Nesvetimas 
jiems abiem yra organizacinis 
darbas, kuriam dalį savo laisva
laikio mielai skirdavo. Ypatingai 
abu jaunieji buvo aktyvūs studen
tavimo metu, dalyvaudami jų val
dybose.

V.M.

Lietuvių paviljonas Laisvės festivalio parodoje Detroite. Nuotraukoje grupė lietuvių, aptarnavusių 
šį paviljoną. Iš kairės: Danutė Polteraitytė, Vladas Pauža, Antanina Čiunkaitė, Juozas Jasiūnas ir 
Violeta Čižauskaitė. J. Gaižučio nuotrauka

Chicagos vyrų choras "Vytis” daugiau 
nebedainuos...

Po įtempto darbo su Tru
badūrų opera ir po visokių 
kitokių gausių darbų, Chi
cagos vyrų choras Vytis ir 
Moterų Operos choras dai
navimo sezoną baigė šaunia 
vakariene ir daugiau nebe
dainuos ... iki rudeninio 
koncerto įvykstančio spalio 
2 d. Toje didelėje vakarie
nėje dalyvavo visi choristai, 
solistai, operos pastatymų 
rėmėjai ir gausūs choro bi
čiuliai, — viso keli šimtai 
margo svietelio.

Vaišių stalus palaimino 
kun. J. Markaitis, SJ, o va
karo programą pravesti bu
vo pakviestas žurn. VI. Bū
tėnas, kuris ją pravedė su
maniai ir vykusiai, tarpais 
Įpindamas poezijos, humoro 
ir įveldamas visus dalyvius 
į. bendrą lietuvišką dainą.

Meninėj programoje pir
miausiai Operos Moterų 
choras, vadovaujamas žino-

PETROIT
Diplomuoti buriuotojai
Detroito jūrų skautijos 

buriavimo kursų — stovyk
los Jūratė ir Kastytis vadi- 
ja, vadovaujama J. Baublio,
I. Laurinavičienės ir A. Pe- 
sio, nuo liepos 2 iki 12 die
nos, suruošė buriavimo kur
sus, kuriuos vedė iš Chica
gos atvykę, didelio ryžto ir 
pasišventimo vyrai: j. ps. 
A. Levanas, j. ps. E. Simai
tis, v. v. A. Slapkauskas, 
v. v. V. Simaitis ir kiti.

Liepos 10 d., dalyvaujant 
skautų tėveliams ir dauge
liui svečių, sėkmingai bai
gusiems buriavimo kursus, 
įteikė diplomus: I. Bitinai- 
tei, N. Naruševičiūtei, O. 
Kilikevičiūtei, J. Pusdešry- 
tei, J. Jokšaitei, V. Karve
liui, L. Juškai, V. Šalkaus
kui, P. Misiūnui, S. šadeikai 
ir V. Laurinavičiui.

Naujus buriuotojus svei
kino tuntininkas VI. Pauža 
ir jūrų skautų tėvų komi
teto pirmininkas Dr. K. 
Karvelis.

Diplomuotieji buriuotojai 
svečius pavažinėjo po ežerą 
savo burlaiviu.

Stovyklą kursų metu ap
lankė daugelis mielų lietu
vių, jų tarpe Dr. E. Gurš- 
kytė - Paužienė, rašyto jas 
Vyt. Alantas, vyr. skaut. K. 
Kodatienė, skautininkas A. 
Banionis ir daug kitų.

Skautų rėmėjas Pr. Sta- 
nionis, chicagiečiams skau
tų vadovams pagerbti su
ruošė pagerbimą su vaišė
mis, kuriose dalyvavo de- 
troitiečiai vadovai, keletas 
studentijos atstovų, besido
minčių jūrų skautais.

V. Tamošiūnas 

mos muz. Alice Stephens, 
išpildė ištrauką iš Karnavi- 
čiaus operos „Radvilas Per
kūnas”, nuskambėjusi ne
paprastai gražiai. Prisijun
gus Vyrų chorui ir solistei 
D. Stankaitytei, diriguojant 
A. Kučiūnui, pasigirdo Br. 
Budriūno „Protėvių žemė” 
ir ištrauka iš St. Šimkaus 
operos „Pagirėliai”. Tai nu
skambėjo šiurpiai galingai 
ir didingai. Svetimos Gage 
Park Bowling salių sienos 
pirmą kartą išgirdo tokį ga
lingą lietuviškos dainos žo
dį. Vėliau Jūsų korespon
dentui teko išgirsti iš ten 
netoli bowlingą žaidusių 
amerikiečių, jog, pasigirdus 
dainoms, daugelis žaidėjų 
sumišę, blogai beišmetę ka
muolį ir pralošę silpnes
niems priešams, kiti net

Jono ir Jie vos Baltų 35 metų 
vedybinė sukaktis

Jonas ir Jieva Baltai

Savo sesers ir švogerio 
Januškių vasarvietėj, liepos 
3 d., gausiame bičiulių ir 
draugų būryje, Jonas ir Jie- 
va Baltai, minėjo savo 35 
metų vedybinę sukaktį. Abu 
sukaktuvininkai yra plačiai 
žinomi visuomenininkai. Jie- 
va Baltienė Amerikoje gi
musi ’r augusi, patriotė lie
tuvaitė. Abu su vyru yra 
įsijungę į visą mūsų tautiš
kąjį veikimą.

Jonas Baltus, jaunas at
vykęs į šią šalį, stengėsi 
siekti mokslo, kad galėtų 

premijas pralaimėję ... Bet 
dėl to nė vienas nepykęs, 
nes buvę verta pasiklausyti 
tokių galingų ir gražių dai
nų, sklindančių iš gretimos 
salės. '

žodį tarė keturių operų 
globėjas inž. Antanas Ru
dis. Jo žodis buvo trumpas, 
bet labai šiltas. Sakė, mūsų 
senųjų gadynę pakeitėte 
jūs, jaunieji, žymūs ameri
kiečiai stebisi, kad tik lie
tuviai gali padaryti tokį da
lyką, kaip operų pastatymą. 
Jis jau rūpinasi, kad sekan
ti opera (galbūt — Jūratė 
ir Kastytis) būtų pastatyta 
naujojoj Chicagos milžiniš
koj salėj.

— Vyrai, nenusileiskite 
ir drąsiai eikite pirmyn! — 
baigė savo žodį p. Rudis.

Dideles ovacijas susirin- 

plačiatf kelią prasiskinti. 
Dalyvavo pirmajam pasau
liniame kare, buvo sužeis
tas. Pasiliuosavęs iš kariuo
menės, gavęs valdžios sti
pendiją, 4 metus studijavo 
Pratt Institute mechanikos 
inžineriją. Baigęs gavo dar
bą N. Y, Edison Co., kurio
je iki šiol tebedirba užimda
mas inžinerijos skyriuje 
svarbią vietą. Be daugelio 
organizacijų yra narys ir 
Tautinės Sąjungos 11 sky
riaus.

Ilgiausių metų! P. 

kusieji sukėlė šalia sėdin
čiai jo žmonai Marijai. Po
nai Rudžiai kamet operos 
pastatymui aukoja virš 
tūkstančio dolerių.

Taip pat pagerbti visi 
operos rėmėjai ir mecena
tai atskirai, iššaukiant juos 
pavardėmis ir paprašant 
pasirodyti. Jų jau gražus 
būrelis... Pavėluotai iš ves
tuvių atvyko Ona ir Balys 
Mulioliai; vieni iš stambių
jų mecenatų. Jie labai šiltai 
buvo pagerbti atskirai ir jų 
garbei užtraukta daina 
skambi. Rėmėjų vardu žodį 
tarė Justin Mackewicz, jr. 
angliškai.

Pagaliau žodį gavo ir pats 
vyriausias Vyrų choro bo
sas, valdybos pirmininkas 
Vytautas Radžius. šis neiš
semiamos energijos vyras 
aptarė visus Vyrų choro 
vienuolikos metų žygio dar
bus.

Naująją choro valdybą 
sudaro: pirm. — Vyt. Ra
džiu^, vicepirm. — VI. Stro
pus ir Petras čelkus, sekr. 
•— Kazys Skaisgirys, prot. 
sekr. — Eugen. Gerulis, ižd. 
■— VI. Vaišvila, vald. narys 
■— Alg. Trinkūnas

Moterų Operos choras 
šauniai pagerbė savo ener
gingąją seniūnę Margaritą 
Momkienę, o Jūsų korespon
dentas tame įkarštyje kažin 
kaip netyčia pateko į ratelį 
tokių lietuviškų lakštinga
lų, kaip Monika Kripkaus- 
kienė, Nerija Linkevičiūtė, 
Laimutė Bildušienė, Danu
tė Stankaitytė, Kristina 
Bartulis, Genė Mačys ... ir 
norėjo kažką klausti, užsi
rašyti, ale iš laimės neteko 
žado... ir kokia gi plunks
na galėtų aprašyti buvimą 
tarp šitokių kvietkelių?

Vyrų choras sugeba per 
metus dideliai šauniai dirb
ti, o po darbo ir gražiai pa
silinksminti.

Alb. V-nas.

PADĖTIS KONGE...
(Atkelta iš 1 psL)

teisėtumo, tačiau jis tvirtai jos 
laikąsis, ir nesą jokio pagrin
do toliau derėtis su Kongo 
premjeru Lumumba. Spaudos 
konferencijoje jis pareiškė, kad 
Lumumbos vyriausybė esanti ko
munistinė, ir jis tikįs, kad vie
nintelis kelias išgelbėti Kongą 
iš anarchijos yra artimi ryšiai 
su Belgija. Jei Katangos pro
vincija galutinai atskiltų nuo jau
nosios Kongo Respublikos, pasta
roji negalėtų ūkiškai iš
silaikyti.

Iš Leopoldvilles Reuteris pra
neša, kad Lumumba prašęs ir 
Ganos karinės pagalbos, praėjus 
kelioms valandoms po to, kai 
pastaroji ją pasiūliusi.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 

pirmad., antrad., ketvirtad., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais.

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7Š68

Dr, S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet.
Rezid. 3241 W. 66th Place.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020, 

Namų WAlbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
({ėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais^ 2-4 ir 5-7 p. p.
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