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DIRVA
Laose būklė tebėra neaiški

Laoso armijos sukilėliai, va
dovaujami jauno parašiutininkų 
kapitono Kong Le, konsolidavo 
kontrolę administracinėje krašto 
sostinėje Vientiane ir sudarėpo- 
litiškai mišrią vyriausybę--iš 
keturiasdešimties asmenų susi
dedantį "laikinį vykdomąjį revo
liucinio sąjūdžio komitetą", 
kurio visas svarbiąsias pozi
cijas pasiėmė pats kapitonas 
Kong, o premjeras dar nepaskir
tas.

Pasiskelbdami neutraliais 
"šaltajame kare", jie parei
kalavo, kad amerikiečių ir pran
cūzų kariniai patarėjai pasi
trauktų iš krašto. JAV karinių 
patarėjų Laose buvo 24, o iš 
viso amerikiečių-- ekonominės 
ir karinės pagalbos grupių narių, 
ambasados tarnautojų ir privačių 
piliečių--skaičius siekė753. Val
stybės departamento pareiškimu, 
261 iš jų turėjo reikalų su ka
rinės pagalbos programa.

Parašiutininkai užėmė Vien
tiane po trumpos, bet kruvinos 
kovos, kurioje žuvo mažiausiai 
šeši kareiviai ir didelis skaičius 
buvo sužeistų. Sukilėlių vadai 
išsiuntinėjo įsakymus rajoni
niams kariniams komendantams, 
kad jie nutrauktų veiksmus prieš 
komunistinius Pathet Lao parti
zanus ir grįžtų į savo bazes nau
jiems įsakymams. Tuo tarpu dar 
neturima žinių apie tai, kaip re
agavo kariniai provincijos ko-

Prezidentas Įspėjo komunistus 
dėl Pietų Amerikos

Prez. Eisenhoweris pareiškė, 
kad Jungtinės Valstybės imtųsi 
"aiškios akcijos", jei Kuba ar 
kitas Pietų Amerikos kraštas 
patektų tarptautinio komuniz
mo kontrolėn. Tik, jei tokio kraš
to žmonės laisvai pasirinktų ko
munizmą, pastebėjo spaudos kon
ferencijoje, jis nežinąs, kaip 
Jungtinės valstybės turėtų įsi
kišti ar pasipriešinti.

KUBOJE katalikų Bažnyčia 
įspėjo Castro režimą, kad ji 
nutrauksianti pamaldas, jeiguten 
bus varžoma tikėjimo laisvė. 
Pastaruoju metu įvairiose Kubos 
vietovėse pagausėjo incidentai 
tarp katalikų ir ties bažnyčiomis 
juos užpuolančių komunistų. Tuo 
reikalu Havanos arkivyskupas 
Diaz lankęsis prezidentūroje ir 
pasikalbėjime su prezidentūros 
sekretoriumi pareiškęs tą įspė
jimą.

ŽINIOMIS iš Havanos, nuo bir
želio 28 rusų laivai ten atgabeną 
paslaptingas siuntas, į kurias 
kreipiamas ypatingas dėmesys. 
Dėžės esančios didelės --galin
čios talpinti lėktuvų dalis arba 
raketas --ir vietiniai uosto dar-

KOMUNISTAI SIŪLO 

PAGALBI INDONEZIJAI
Indonezijos premjeras Djuanda 

grįžo iš penkias savaites truku
sios kelionės po komunistinius 
kraštus, parsigabendamas naujus 
komunistų ekonominės pagalbos 
pažadus. Komunistų pažaduose 
esąs naujas aštuonerių metų pa
galbos planas, tačiau smulkesnių 
ta plano detalių nepaskelbta.

Djuanda, kuris laikomas poli
tiškai nuosaikiu, sako, kad jis iš 
kelionės grįžęs su įsitikinimu, 
kad jo kraštas turįs ieškoti savų 
kelių "Indonezijos socializmui" 
kurti.

Aiški komunistinės pagalbos 
suma, kaip suprantama, dar ne
buvusi nustatyta, nes Djuanda 
pareiškė, pasiūlymai dar turį 
būti svarstomi, o Indonezija 
"neskubanti" jų priimtu Praeitą 
vasarį Indonezija gavo iš Rusijos 
250 mil. dol. kreditą.

Indonezijos prekyba su komu
nistiniu pasauliu, ypač Kinija, 
kasmet didėja, nors ji dar nė
ra pasiekusi didelę visos preky
bos su užsieniais dalį.
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Laose sukilėliai paėmė į savo 
rankas administracinę krašto 
sostinę Vientiane (1), bet dauge
lis buvusio režimo narių su 
premjeru Samsonith tebesą ka
rališkoje krašto sostinėje Luang 
Prabang (2), iš kur pradedą ak
ciją prieš sukilėlius.

mendantai, be kurių paramos su
kilėliai negalėtų paimti viso 
krašto kontrolės kuri dabar ri
bojasi administracine krašto 
sostine Vientiane.

Yra nepatvirtintų pranešimų, 
kad nuverstosios provakarie- 

bininkai neprileidžianti prie jų 
iškrovimo. Jas iškrauna rusų 
laivų įgulos.

Taip pat nuo birželio 18 kai 
kurie krašto rajonai paskelbti 
draudžiamomis zonomis. Sklinda 
gandai, kad juose rengiamos ku
rios nors rūšies bazės.

HAMMARSKJOLD ĮVES JT 
ĮGULAS Į KATANGĄ

Jungt. Tautų gen. sekr. Dag 
Hammarskjold išvyko į Katangą, 
kur penktadienį įves dvi švedų 
kuopas, priklausančias Jungtinių 
Tautų Komandai.

Katangos premjerui Tshombe 
jis pranešė telegrama, kad į- 
vedamieji Jungtinių Tautų dali
niai būsią jo "išimtinėje žinio
je", ir pridūrė, kad jie "turės 
tik legalaus apsigynimo teisę tuo 
atveju, kurį aš laikau neįsivaiz
duojamu—jeigu jie būtų už
pulti."

Hammarskjold pareiškė, kad 
nebūsią "klausimo apie sąlygas

Cleveland, Ohio

tiškos vyriausybės premjeras, 
Samsonith/kuris perversmo me
tu buvo išvykęs į karališkąją 
krašto sostinę Luang Prabang, 
įsakęs vyriausybės daliniams ku
rie siekią 5000 vyrų, žygiuoti 
prieš sukilėlius.

Stebėtojai sako, kad kapitonas 
Kong nesąs prokomunistas, bet 
jis greičiausiai linkęs kolabo
ruoti su kairiaisiais, patenkin
damas jų reikalavimus dėl neu- 
tralistinės politikos, kad galėtų 
sudaryti naują vyriausybę. Laoso 
posūkis į neutralizmą būtų di
delis smūgis Vakarams, ypač 
Jungtinėms Valstybėms, kurios 
teikė kraštui pagalbą pinigais, 
karine ir technine parama.

Nedidelė Laoso karalystė buvo 
geografinis ir galbūt politinis 
buferis tarp antikomunistinės 
Tailando karalystės ir komunis
tinių Kinijos bei Šiaur. Vietnamo 
kraštų. Jo gyventojus, kurių skai
čius galįs būti tarp 2 ir 3 mi
lijonų, sudaro įvairios kalnų tau
telės, kalbančios skirtingomis 
kalbomis. Laosas buvo pripažin
tas nepriklausoma valstybe po 
ilgų ir komplikuotų kovų tarp 
okupacinių Prancūzijos jėgų ir 
prieš prancūzus atskirai kovo
jusių komunistų ir antikomunistų 
partizanų. Perėmusi krašto val
dymą antikomunistinė vyriausybė 
turėjo laiką tęsti kovą su komu
nistiniais partizanais, kurie bu
vo remiami komunistinės Ki
nijos ir Šiaur. Vietnamo.

Perversmas labai nustebino 
JAV ir Prancūzijos ambasadas, 
nes nuverstoji vyriausybė buvo 
didele dauguma laimėjusi rinki
mus šių metų pradžioje.

Washingtone pareiškiama, kad 
tuo tarpu dar neturima aiškių 
žinių apieperversmopobūdį. Ste
bėtojai sako, kad tarp JAV, Bri
tanijos ir Prancūzijos vyksta 
gyvas pasikeitimas pranešimais, 
siekiant nustatyti perversmo 
pobūdį ir reikšmę.

arba susitarimą" su Katangos 
provincija, kuri bando atsiskirti 
nuo Kongo. Premjeras Tshombe 
buvo atsiuntęs Hammarskjoldui 
telegramą, kurioje jis pareiškė 
esąs pasiruošęs tartis dėl Jungt. 
Tautų dalinių įvedimo, bet neno
rįs be sąlygų priimti Saugumo 
Tarybos rezoliuciją, reikalau
jančią neatidėliojant atitraukti 
belgų kariuomenę.

Iš Leopoldvilles pranešama, 
kad ten buvęs sužeistas Kongo 
premjeras Lumumba, kai bandęs 
atstatyti tvarką jo šalininkų 
muštynėse su abako partija.

Būdingas ūkininko sodybos vaizdelis Zarasų krašte prie ramaus, kaip veidrodis, ežerėlio,^.

IAV ŪKINĖS STAGNACIJOS ŽENKLAI
Dabartinė JAV ūkinė ge

rovė — didžiausias dirban
čiųjų skaičius, aukščiausi 
uždarbiai ir atlyginimai, 
aukščiausios santaupos, di
džiausios investicijos Ame
rikos istorijoje — yra vie
na medalio pusė, jei dabar
tinė būklė palyginama su 
prieš kelerius metus buvu
sia būkle. Tačiau antroji

SOVIETAI PASKELBĖ POWERS 
BYLOS KALTINAMĄJĮ AKTĄ

Maskva paskelbėoficialųkalti
namąjį aktą gegužės 1 d. J sovie
tų rankas patekusio U-2 lėktu
vo pilotui Francis Gary Powers, 
kuriame jis kaltinamas kons
piracija su JAV žvalgybos įstaiga 
ČIA, siekiant surinkti žinias apie 
sovietų raketines bazes, radaro 
tinklą ir karinius bei pramo
ninius įrengimus.

Ilgame daugiau kaip 7000 žo
džių apimanČiame, tariamai pilo
to Powers prisipažinimu pa
remtame kaltinime pateikiama 
sovietinė versija nesėkmingai 
pasibaigusio žvalgybinio skridi
mo, kaltinamųjų skaičiun įjun
giant ir prez. Eisenhowerį,vice- 
prez. Nixoną, valst. sekr. Her- 
terį ir mirusį valst. sekr. Dul- 
les. Sovietai kaltina JAV admi
nistraciją, kad ji pažeidusi Jung
tinių Tautų Chartą ir agresinga 
akcija grasinusi pasaulio taikai. 
Kaltinamajame akte taip pat iš
vardinama eilė ginčų ir inci
dentų tarp JAV ir Sovietijos, 
bandant įrodyti JAV agresingą 
politiką. Iš to reikia spręsti, kad 
rugpiūčio 17 pradedama Powers 
byla bus ko plačiausiai išnau
dota politinei propagandai prieš 
Jungtines Valstybes.

Kaltinamąjį aktą pasirašęs 
Aleksandras Nikolajevičius Še- 
lepinas, dabartinis valstybės 
saugumo komiteto (KGB) virši
ninkas. Šelepinas 1952-58 metais 
buvo komjaunimo organizacijos 
galva, kuris, prieš perimdamas 
dabartines pareigas, kaltino, kad 
daugelis organizacijos narių nu- 
krypstą nuo komunistinės linijos, 
ieškodami "svetimų skonių", 
įskaitant užsieninius šokius, mo
derniąją tapybą, muziką ir t.t.

Valstybės saugumo komitetas 
(KGB) yra tiesioginis įpėdinis 
pagarsėjusių Žiaurumu organi
zacijų -- Cekos, GPU, NKVD, 
MGB, kurių vardai keitėsi, bet 
charakteris ir paskirtis liko ta 
pati. Lakūnas Powers šios įstai
gos žinioje išbuvo daugiau kaip 
100 dienų, neleidžiant jam pasi
matyti su kitu asmeniu, išski
riant tardytojus ir sargybinius.

Vėliau vienas jo pagalbininkų 
tą žinią dementavo.

Paskutinėmis Žiniomis, poli
cija, ginkluota šautuvais ir aša
rinėmis bombomis, sustiprino 
kontrolę sostinės gatvėse, nes 
bijoma, kad kiekvieni momentu 
galį prasiveržti nauji nera
mumai.

JONAS KAZLAUSKAS 

medalio pusė, paremta šios 
dienos ekonominio gyveni
mo faktais, žymiai skiriasi 
nuo pirmosios.

Dalis plieno, automobilių, 
medžio ir ginklavimosi pra
monių darbininkų jau seniai

Vokiečių žvalgybos įstaigos ne
seniai paskelbė, kad jo "prisi
pažinimui" išgauti sovietai 
panaudoję ir "smegenų plovimo" 
priemones.

Tai patvirtina ir JAV armijos 
medicininės įstaigos (psichiatri
jos ir neurologijos skyrius), ku
rios tyrinėjo Powers laiškus, ra
šytus žmonai iš kalėjimo. Pa
lyginus juos ankstyvesniais, ran
dama ne tik jo dvasinės būklės, 
bet ir reikšmingų rašysenos 
pasikeitimų, kurie, kaip specia
listai pastebi, galį būti iššauk
ti kankinimų arba specialių 
vaistų.

* VALST. SEKR. HERTERIS 
spaudos konferencijoje įspėjo ko
munistus ir priminė draugams, 
kad JAV "gali pajudėti su 
greičiu, jėga ir vieningumu" sa
vo užsienių politikoje, nepaisant 
prezidentinių rinkimų kampani
jos. Jis priminė, kad kai kurie 
ryškiausi užsienių politikos 
sprendimai buvo padaryti kaip 
tik rinkiminiais metais, pavyz
džiui: atsakymas į Berlyno blo
kadą oriniu tiltu ir derybomis 
dėl NATO 1948 metais arba pa
siuntimas laivyno į Britaniją ir 
bazių ten įsteigimas 1940 metais.

EISENHOWERIS: "ŪKINIO
ATOSLŪGIO ŽENKLŲ NĖRA”

JAV ekonominė būklė prez. 
Eisenhowerio spaudos konferen
cijoje rugpiūčio 10 buvo pavaiz
duota, kaip pastovi ir klestinti. 
Jis neradęs atoslūgio ir de
presijos ženklų, nepaisant plieno 
ir automobilių pramonės su- 
mažėjusios produkcijos.

Jo išvados buvo tuoj pat pa
remtos darbo departamento 
duomenimis, kurie parodė pa
didėjusį dirbančiųjų ir sumažė
jusį bedarbių skaičių liepos mė
nesį.

Bet prezidento pareiškimą tuoj 
pat reagavo plieno darbininkų 
unijos pirm. DavidJ. MacDonald, 
kuris matąs "tikros recesijos 
išsivystymo galimybę".

Darbo departamento statisti
koje nurodomas dirbančiųjų skai
čiaus padidėjimas reiškia 
visą "darbo jėgą", įskaitant ir 
jaunuolius nuo 13 metų, kai tuo 
tarpu plieno ir automobilių pra
monėje atleidimų skaičius, pa

laukia, kad "atostogos” pa
sibaigtų. Tekstilės ir anglių 
kasyklų darbininkai Penn- 
sylvanijoje ir pietinėse val
stybėse kenčia ūkinę krizę, 
žemės ūkio darbininkas be
veik negali iš savo uždarbio 
pragyventi, šalia didžiausio 
dirbančiųjų skaičiaus yra 
5.5% bedarbių, kurie nori 
ir gali dirbti, tačiau negau
na darbo.

Vartotojų prekių kainos 
kyla, doleris darosi lieses
nis, perkamoji galia mažes
nė. Butų kainos 3% aukš
tesnės, drabužių 2%, dakta
rų vizitai &5%, susisieki
mas 5%, negu 1958 m. tuo 
pačiu laiku. Pragyvenimo 
lygis metų bėgyje pabran
go beveik 2c/o. Vartotojo 
doleris krinta, bendrovių 
doleris palaiko draugystę. 
Remiantis Standard and 
Poor’s Corp. duomenimis, 
522 didžiųjų bendrovių šių 
metų antrojo ketvirčio pel
nas, atskaičius mokesčius, 
yra 8.8% žemesnis, negu 
praeitų metų antrojo ket
virčio. Automobilių pramo
nė šiais metais pardavė dau
giau mašinų, o pelnas yra 
10% mažesnis, kaip 1959 m. 
Pradedant 1955 metais, pre
kių ir patarnavimų dolerinė 
suma pakilo 26%, jų apy
varta 18%, tuo tarpu pel
nas nukrito. Rekordinė apy
varta su vis mažėjančiu 
pelnu!

Plieno pramonė, operuo
dama vos 55% savo gamy
binio pajėgumo, laukia už
sakymų, kurie labai pama
žu juda. Plieno žurnalas 
Iron Age teigia, kad dalis

(Nukeltą į 2 psl.)

didinęs suaugusių bedarbių skai
čių. Bendram rezultate bedar
bių skaičius, lyginant su birže
lio mėnesiu, sumažėjo tik 0.1%, 
ir dabar siekia 5.4% O bendras 
dirbančiųjų skaičius, lyginant su 
praeitų metų birželio mėnesiu, 
yra 900,000 didesnis.

Silpniausia viso JAV ūkio vie
ta šiuo metu yra plieno pramonė 
dėl užsakymų stokos, ir tai yra 
pernykščio plieno streiko pasėka. 
Laukdami streiko, didieji jo 
sunaudotojai—mašinų ir kasdie
nio vartojimo prekių, kaip šal
dytuvų, skalbimo mašinų ir pa
našių produktų gamintojai—su
sidarė dideles plieno atsargas, 
kurių jie išteksią dar keletą 
mėnesių. Automobilių pramonė 
sumažino užsakymus (ir padidino 
darbininkų atleidimus) dėl mo
delių keitimo. Taip pat sumažė
jo užsakymai iš pramonių sta
tybų, kur vis plačiaupradedamas 
naudoti cementas, ir padidėjo 
plieno importas iš užsienio.
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IŠ pasaulinės politikos užkulisių

NORI GINKLU GINTI AMERIKINIUS TRANSPORTUS

Kas sekė aprašymus apie 
1936 metų Ispanijos pilieti
nį karą, lengvai galėjo pa
stebėti, kad ispanų pilietinė 
revoliucija turėjo tris pa
grindinius tarpsnius:

1. Vyriausybininkai mark- 
zizmo šešėlyje. Tais laikais 
ispanų respublikonai, rodos, 
tvirtai laikė valdžią savo 
rankose, svajojo apie nau
jas ūkio ir ekonominio gyve
nimo reformas. Galvojo Is
panijos krašte pagal Mark
so mokslą sukurti rojaus 
karalystę. Ir kai tik buvo 
paliestos ispanų aukso ir 
brilijantuose paskendusios 
bažnyčios, atsirado genero
las Franco ir prasidėjo na
minės riaušės.

2. Naminio vaido sveti
mieji artistai. Vyriausybi
ninkai galvojo, kad jie yra 
teisėti krašto šeimininkai, o 
generolas Franco yra ne
klaužada ir tėvynės išdavi
kas. Reikia jį sudrausti ir 
nuo Ispanijos žemės pavir
šiaus nušluoti. Bet genero
las Franco jautė, kad jį re
mia nuoseklioji Ispanijos 
katalikiškoji visuomenė ir 
blaiviai galvojanti inteligen
tija. Franco su nedideliu 
skaičiumi šalininkų pradėjo 
naują žygį, — išlaisvinti Is
paniją iš raudonojo voro 
mezgamo tinklo.

Į kovos areną vyriausy
bininkų pusėje atėjo Sovie
tijos "savanorių” divizijos. 
O Francui padėti buvo at
siųsti vokiečių. nacionalso- 
cializmo ir Italijos fašizmo 
legionai. Prasidėjo žiauri 
kova. Vyriausybininkų ša-

BIJOSI ŠNIPU
Komunistų partijos vadovybė 

Maskvoje apeliavo J gyventojus, 
kad jie didintų savo budrumą 
prieš užsienio šnipus. Gyven
tojai raginami taip pat sekti silp
nuolius savo tarpe, kuri e gali būti 
linkę pagelbėti "imperialistų 
agentams".

Partijos organe Komuniste 
kaltinamos JAV žvalgybos įstai
gos, kad jos naudojančios "savo 
nešvariems kriminaliniams tiks
lams net tokius kilnius reikalus, 
kaip moksliniai ir kultūriniai ry
šiai". Esą, birželio mėnesį įvy
kusioje tarptautinėje telemecha- 
nikos konferencijoje dalyvavęs 
amerikietis GeoffreyPost,prisi
dengęs inžinieriaus titulu, kuris 
buvęs pagautas fotografuojant ka
rinius objektus užmiestyje, kai 
vyko posėdžiai.

JAV ambasados pareigūnai pa
reiškė, kad jie nesą girdėję apie 
jokį incidentą, kuriame būtų bu
vęs įveltas minimas Post. 
Jis išbuvęs Maskvoje iki konfe
rencijos pabaigos, ir sovietai tuo 
metu neiškėlė prieš ji jokių kalti
nimų. Kaip Komuniste rašoma, G. 
Post buvęs sulaikytas trijų civi
lių, kurie atėmė ir sugadino fil
mą.

Pastaruoju metu pranešama 
apie vis gausėjančius inciden
tus su Vakarų turistais, kuriuos 
užkabinėja "budrūs sovietų pilie
čiai", stengdamiesi sulaikyti nuo 
fotografavimo tokius objektus, 
kurie galėtų parodyti nelinksmą 
sovietinio gyvenimo pusę.

KUBA - ISPANIJOS PĖDOMIS
IGN. ANDRAŠIŪNAS 

lininkai degino bažnyčias, 
vienuolynus ir žudė vienuo
lius ir kunigus. Franco ko
vojo prieš svetimo kraš
to išsibrovėlius ir baudė ka
ro lauko teismu už padary
tus prasižengimus. Greitai 
šis kovos vaizdas ispanų 
tautoje iššaukė psichologinį 
lūžį.

3. Atgijo ispanų tautos 
sąžinė ir blaivus protas. Jie 
pamatė, kad be prasmės lie
jamas kraujas ir naikina
mas amžių bėgyje sukurtas 
jų valstybės turtas, žūsta 
jų garbė ir tradicijos. Viso
je tautoje kilo troškimas, 
kad greičiau ateitų taika ir 
tvarka. Ir šis ispanų tautos 
psichologinis momentas bu
vo generolui Franco didžiau
sias pagelbininkas laimėti 
pilietinį karą.

Kai kurie karo mokslo 
vyrai, sako, kad Ispanijos 
pilietinis karas buvo įžanga 
į II Pasaulinį karą. Ispanų 
žemėje buvo išbandomi gin
klai ir vyrų patvarumas ne
tolimos ateities būsimame 
kare. Kiek čia yra moksli
nės tiesos — kita tema. Bet 
šis istorinis įvykis mums 
rodo, kad Kremlius nuo is
panų pilietinio karo ėmė da
ryti vis didesnių žygių įkel
ti savo koją į ispaniškai kal
bančius kraštus.

- \

Pažįstant Kubos gyvento
jus, jų dvasinius nusiteiki
mus, lengvai galima įžiūrėti 
jos dabartinėje padėtyje 
daug panašumo į Ispanijos 
pilietinio karo eigą.

Fidel Castro, turtingo 
ganadėro (gyvulininko) sū
nus, spiovė į tėvo dvarus, 
velniop pasiuntė riebius jau
čius ir, apsišarvavęs mark
sistine dialektika, išėjo ko
voti už raudonojo, komuniz
mo utopinius idealus; Kubos 
valdžią jis laimėjo, bet vi
sos Kubos žemės tvirtovės 
liks nepaliestos ir nepaim
tos. Mat, pagal nusistovėju
sią tradiciją, Rymo Katali
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kų bažnyčios Pietų Ameri
koje yra nesugriaunamos 
tvirtovės. Juodosios armijos 
vadovai dar nė vieno mūšio 
nėra pralaimėję ispaniškos 
kilmės kraštuose.

Katalikų Bažnyčia negali 
turėti jokio kompromiso su 
mark sistine d i a lektika. 
Markso evangelijai katalikų 
bažnyčios kryžius yra mis
tinis priešas. Marksizmui 
leninizmui kryžiaus ženklas 
yra opiumas ir mirtį nešan
ti rakietą

Šiuo požiūriu Fidel Cast
ro anksčiau ar vėliau turės 
iššaukti katalikų bažnyčią 
dvikovėn. Vaizdžiai kalbant, 
Fidel Castro valdžios dabar
tinę padėtį galima prilygin
ti su nupirktu arkliu, ku
riam trūksta balno ir kama
nų. Ir tų paprastų priemo
nių Kuboje jam niekas ne
gali nei pagaminti nei už pi
nigus parduoti. Kaip ilgai 
jis tuo arkliu galės džiaug
tis ir didžiuotis, sunku pa
sakyti. Bet vieną dalyką ga
lima priminti, kad Lotynų 
Amerikos kraštų padangė 
kiekvienam jos diktatoriui 
kiekvieną dieną vis darosi 
daugiau ūkanota, slegianti 
ir beviltiška. Ir jei pažvelgti 
į paskutiniojo dešimtmečio 
Pietų Amerikos valstybių 
politinį gyvenimą, tai ten 
vaizdžiai galima išskaityti, 
kad kievienas diktatorius, 
vos vos tik palietęs kata
likų bažnyčią diktatūrišku 
kardu, visados negarbingai 
suklumpa, prarada savo sos
tus ir garbę. Panašioje dvi
kovoje žuvo Argentinos dik
tatorius Jan Peronas, Ko
lumbijos — Penilla Rojas, 
Guatemalos — Arbarez Ji- 
menez. Neišvengs savo liki
mo ir Fidel Castro.

Kubos uolos nepavirto 
pagal Markso evangeliją į 
duoną, drumzlinų upių van
duo nepasikeitė vynu.

Bet diktatoriaus Batistos 
valdžios paliktų dvarų gy
vuliai sumažėjo, kukurūzų 
laukuose ėmė žaliuoti pikt- 

1 žolės, cukrinių švendrių
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• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekviena sutaupyta do
lerį.

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

• Pinigų taupymui nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Numatoma, kad nuo šių metų liepos 1 d. dividendai 
bus pakelti iki

Aukštas prancūzų valdininkas 
skeptišką žvilgsnį nukreipęs į 
savo kokteilį, tartum stiklo dug
ne įžiūrėtų tamsią ateitį. Jis 
vakar su savo viršininku, 
Prancūzijos užsienių reikalų 
ministerijos politinio departa
mento direktoriumi Maurice 
Couve de Murville, atvyko į 
buvusiąją reicho sostinę. Dahle- 
mo priemiestyje Couve de Mur
ville tariasi su trim Vakarų ka
riniais gubernatoriais apie Vo
kietijos ateitį. Pakviesti ir Be- 
nelux valstybių atstovai. Pran
cūzų karinės valdžios pa
reigūnai, susirūpinę vis labiau 
kritiška virstančia padėtimi, 
bando vieną Couve de Murville 
palydovą įtraukti į privatesnįpo
kalbį.

—Kokios nuotaikos ten, Pa
ryžiuje?—klausiamas aukštasis 
valdininkas.

Užkalbintasis paglosto savo 
barzdelę, nepastebimai žvilg
teri Į šalį, tartum norėda
mas užsitikrinti, ar pokalbio 
neklauso koks nepageidauja
mas pašalietis, ir prislopintu 
balsu sako:

—Tarp mūsų, Paryžiuje, stip
rėja jausmas, kad Berlynas 
tampa našta, kurios Pran
cūzija norėtų atsikratyti, jei 
tai būtų įmanoma elegantiškai 
atlikti. Jūs suprantate po
nai!

Vienas prancūzų pastebi, 
kad ir amerikiečių šeimos jau 
kraujasi lagaminus.

—Ir Washingtone, kaip atro
do, nevisiškai jaučiamasi sava
me kailyje,--priduria pran
cūzas, išpūsdamas cigaretės dū
mus. Ir jo spėliojimas yra pa
grįstas.

♦

Pentagone, amerikinėje gy
nybos ministerijoje, kariniai 
specialistai susiima už galvų, 
kai iš Berlyno ateina gene
rolo Clay užklausimas, ar jis 
galįs šauti į sovietus, jei jie jė-

plantacijos ėmė nešti ma
žesnį derlių, bananų sodai 
ištuštėjo, žodžiu sakant, 
vietoje laukiamų riebiųjų 
metų, atėjo liesos ir daug 
netikrumo nešančios dienos.

O tie netikrumo ženklai 
yra paslėpti ispaniškai kal
bančio pasaulio katalikų 
širdyse. Tikriau sakant, 
Pietų Amerikos kontinento 
blaiviai galvojančių žmonių 
smegenyse.

Galbūt dar daug nutekės 
Kubos kalnų šlaitais ir upė
mis nekalto kraujo, keliai ir 
kryžkeliai bus aplaistyti 
motinų ir našlaičių ašarom. 
Tūkstančiai jaunų vyrų pa
aukos savo gyvybes, kad 
Kubos krašte, palmių pavė
syje ir prie gražiųjų bažny
čių dieviškų Madonų kojų 
pražystų nauja idėja, ku
rios vardas — laisvė ir so
cialinis teisingumas.

Ar bus lemta Kubos že
mei, kurioje prieš maždaug 
450 metų pirmą kartą išsi
kėlė su savo 88 vyrais Kris- 
topas Kolumbas, pasekti Is
panijos pilietinio karo pė
dom, parodys artima ateitis. 

ga bandytų kontroliuoti karinius 
transportus.

Sausumos kariuomenės sekre
torius Royall pakelia ranką:

—Dėl Dievo meilės, jei Clay 
pradės šaudyti, tai rytoj turė
sime karą. Nepravedę dali
nės mobilizacijos, šiuo metu 
tegalime ant kojų pastatyti 
daugiausiai vieną diviziją. O ką 
tie 15,000 vyrų reiškia, mano 
ponai?

Ponai linkteli galvomis. Jie 
atsimeną, kad karinis biudžetas 
ir taip jau daug priekaištų su
kelia. O prezidentiniai rinki
mai jau čia pat. Kuri partija 
tokiu metu drįstų pasisakyti už 
padidintas karines išlaidas? Ir 
iš viso, dalis vyriausybės na
rių ir senatorių yra įsitikinę, 
kad sovietinės politikos ma
nevrų nereikią rimtai imti dė
mesin. Esą negalima įsivaiz
duoti, kad sovietai norėtų už
blokuoti visą miestą.

--Clay savo turimais lėktu
vais patenkinamai aprūpina mū
sų vyrus kasdieniniais reikme
nimis. Taigi, rusai ramiai gali 
užblokuoti mūsų priėjimus į Ber
lyną žemės keliu. Jie pa
matys, kad negali mūsų iš Ber
lyno išvaryti,--taip argumentuo
jama Washingtone ir priduriama: 
--na, o berlyniečiai... juos turi 
maitinti rusai.

Po dešimties metų amerikie
tis profesorius W. Phillips Da- 
vison savo pažymėtinoje stu
dijoje "Berlyno blokada" pri
ėjo tokių išvadų:

"Kadangi Vakarų valstybės 
palyginti gana silpnai rea
gavo į sovietų trukdymus su
sisiekti sausuma, reikia pri
leisti, kad sovietai jautėsi 
tikri laimėsią, paskelbdami 
blokadą. Iš antros pusės, 
faktas, kad Vakarų valstybės pa
sirodė griežtos prieš orinio 
susisiekimo trukdymus, grei
čiausiai buvo pagrindas, dėl 
kurio sovietai niekada rimtai 
nebandė uždaryti orinių ko
ridorių".

*'
1948 balandžio 5, pirmadie

nis. Iš britų karinio aerodro
mo Berlyne-Gatovepakyla trans
portinis lėktuvas. Pora lėktuvus 
aptarnaujančių kareivių pakelia 
galvas aukštyn. Lėktuvo paki
limas jiems nėra didelis įvykis. 
Palydėję akimis tvarkingą paki
limą, jie vėl nulenkia galvas 
prie tvarkomų kitų lėktuvų, bet 
tuo metu pasigirsta Išgąstin
gas toliau stovinčių kareivių 
riksmas. Jie žvilgteri aukš
tyn ir dar spėja pamatyti, 
kaip sovietinis naikintuvas visu 
greičiu smogia į transportinį, 
ir abi mašinos, lyg akmenys, 
nukrinta žemėn.

"Rusų naikintuvas susidūrė 
su britų lėktuvu," praneša Va
karų Berlyno laikraščiai. "14 žu
vusių, užmuštas ir rusų pilotas."

Britų karinio gubernatoriaus 
gen. Robertsono štabą šis 
incidentas paveikia, kaip kibirkš
tis parako statinę. Visada ra
mus anglas šį kartą kaip tig
ras bėgioja po kabinetą.

—Ar žinote, kad tai gali reikšti 
karą?—kreipiasi jis į vieną 
tyliai stovinčių adjutantų ir, 
nesulaukdamas atsakymo, kal
ba toliau: -- Tai yra baisi 
provokacija. Aš tuojau įsakysiu, 
kad visus britų keleivinius lėk
tuvus lydėtų naikintuvai.

Pyktis tebepastebimas britų 
generolo veide, kai jis savo 
Rolls-Royce važiuoja į sovietų 
maršalo Sokolovskio štabą. Ta
čiau "Sovietijos didvyris" šį 
kartą yra įsikūnijęs taikos an
gelas.

—Mielas generole,--sako jis 
per vertėją,--aš nepaprastai ap
gailestauju tą nelaimę. O, tai 
baisu, 14 žuvusių.

Britas negali iš karto tikėti 
savo ausimis: negi jis teisingai 
nugirdo sovietinį žmogų. Apgai
lestavimas! Užuojauta! Na, jei 
taip... Patenkintas grįžta į 
savo būstinę britų karališkosios 
didybės generolas.

—Matote,—sako jis triumfuo
damas savo adjutantui,—reikia 
tik parodyti energijos. Praneš
kite, kad naikintuvų palyda at
šaukiama.

Tačiau netrukus generolas iš 
naujo niršta pykčiu. Maskva su
stiprino tariamai lankstų jos ats
tovo nugarkaulį. Tai rodo nota 
generolui Robertsoriui, kurią 

britas, jau piktas, skaito antrą 
kartą:

"Tikiu, kad jūs įsakysite 
britų aviacijos vadovybei griež
tai laikytis Kontrolinės Tary
bos nustatytų orinio susisiekimo 
saugumo nuostatų. Tai mane at
palaiduos nuo..."

Generolo Robertsono veidas 
parausta iš pykčio, kai jis skaito 
toliau:

"... mane atpalaiduos nuo rei
kalingumo griebtis atitinkamų 
priemonių, kad užtikrinus ori
nio susisiekimo saugumą virš 
sovietų okupacinės zonos Vo
kietijoje, o ypač virš sovietinių 
aerodromų Berlyno orinėje 
erdvėje."

(Bus daugiau)

JAV ūkinės...
(Atkelta iš 1 psl.) 

užsakymų, kuriuos plieno 
pramonė gauna, yra skoli
nimasis į ateitį — rugsėjo 
ar net spalio mėnesių užsa
kymai. Numatoma plieno 
gamyba 1960 m. bus žemes
nė, negu laukta. Spalio mė
nuo turėtų siekti 70% ga
mybinio pajėgumo.

Namų statyba serga: 
praeitų metų birželio mėne
sį buvo 19 % aukštesnė, ne
gu šių metų. Suvaržyti kre
ditai ir didelis bedarbių 
skaičius neleidžia pasveikti.

Prekių inventoriai, siekių 
93 bilijonus dolerių, laukia 
pirkėjų. Vien tik automobi
lių pramonė turi 1 milijonų 
automobilių, kurių didelė 
dalis turi pasiekti vartotojų, 
kad užleidus vietų 1961 m. 
modeliams.

Didelių prekių inventorių 
aky vaizdo j e vartotojas yra 
atsargus. Jis vadovaujasi 
lauk ir žiūrėk principu. Lie
pos mėn. Michigano Univer
siteto išleistas vartotoji! 
pirkimo intensijų nagrinė
jimas rodo, kad vartotojai 
žada 8% pirkti mažiau, ne
gu buvo numatę. Namų apy
vokos reikmenys (skalbimo 
mašinos, šaldytuvai, televi
zijos) jau jaučia mažesnį 
narei kalavimų, nežiūrint, 
kad dalis gamintojų numušė 
jų kainas.

Akcijų kainos kritusios. 
Investuotojai taip pat gy
vena lauk ir žiūrėk principu. 
Mažesni antrojo ketvirčio 
bendrovių uždarbiai, plieno 
ir statybos pramonių žemas 
gamybinis lygis, aukštas 
santykis tarp akcijų kainų, 
pelno ir neaiški dividendų 
ateitis (mažiau vilties kili
mui, negu kritimui) sulaiko 
akcijų rinkos aktyvumų.

Remiantis Dun and Brad- 
street bendrovės duomeni
mis, 1959 m. 14,000 korpo
racijų bankrutavo, šiandie
nis skaičius didesnis, vidur
kis jau siekia 300 į savaitę; 
prilaikant šį lygį, 1960 me
tai sumuš pokarinį rekordų.

Dr. N. E. Terlecky, dirbus 
National Industrial Confe- 
rence Board, kuri yra viena 
iš didžiausių pasaulyje ne
pelno organizacijų, nagri
nėjančių ūkinio gyvenimo 
faktus, paruošė darbų pa
siūlų skelbimų indeksų. Dar
bininkų pareikalavimo lygis 
yra gana svarbus rodiklis 
— pulsas ūkyje, šio ekono
misto išleistas indeksas ro
do, kad darbų pasiūlos skel
bimų skaičius mažėja, pra
dedant šių metų vasario 
mėnesiu. Vasario mėn. bu
vo 110.1 (bazė yra 1957 me
tai 100 vienetų), balandžio 
mėn. 99.7, birželio mėn. 
99.4. šis pastovus keturių 
mėnesių slinkimas (lengvai 
galima prileisti, kad ir lie
pos mėnuo prisidėjo) nėra 
džiuginantis. Autoriaus žo
džiais tariant, šis indeksas 
yra didelis ekonominės 
krypties įrodymas ir jo ne
gali ignoruoti nė vienas, 
ypač prezidentiniai kandi
datai.

Kitame numeryje: Gink
lai prieš ūkinę stagnacijų.
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Sibiro tremtinio atsiminimai (39) A. Valasevičius

VIRSTANTI PUŠIS MANE SUMURKDO SNIEGE
Atsisveikinęs su seserim 

ir išėjęs iš kaimo pradedu 
verkti. Mane žiaurius gyve
nimas buvo padaręs bejaus
miu ir šitos ašaros Sibire 
pirmosios. įlendi! į krū
mus, kad ir šitų ašarų ne
pamatytų žmonės.

Aš nekaltinau sesers, kad 
ji prigirdyta nuodų ir tuos 
nuodus pila kitiems. Aš dėl 
to ir verkiau, kad ji neži
nanti ką daro. O gyvenime, 
brolis brolio ir sesers nega
lim suprasti!

Kada Krutinkoj statėmės 
namelius, viršininkas aiški
no, kad čia bus pagrindinis 
punktas, o Garodokas iš
nyks, kaip toli stovintis nuo 
kertamų miškų. Gavus ma
šinas Krutinkos gyventojai 
atsidūrė keblioj padėtyje. 
Dabar kitus vežioja į darbą 
su sunkvežimiais, o dėl mū
sų nenori specialiai važiuo
ti.

Vyresnę dukterį reikia 
rudenį jau leisti į mokyklą. 
Ji negali šešis kilometrus 
per miškus pėsčia vaikščio
ti. Nusamdyti jai kertės 
Gorodoke negausi, o be to 
motina, jokiu būdu su tuo 
nesutinka.

Nueinu pas naujai pa
skirtą viršininką, nes seną
jį už neišpildytus planus ir 
kitas nuodėmes išmetė. Pa
statė tremtinį, kuriam gra
žino partijos bilietą. Papa
sakoju jam savo reikalą ir 
jis man duoda gyvenamas 
patalpas naujai pastatytam 
barake, čia yra virtuvė ir 
kambariukas, bet plotas 
kiek didesnis, negu nuosa
vam name.

Nieko nelaukdami tuojau 
pervažiuojam į Gorodoką. 
Savo namelį parduodam vi
sai pigiai. Bendrai, namai 
brangūs, bet kadangi ten 
gyventi nepatogu, jį reikia 
griauti ir kitur pervežti. 
Gavau už savo dalį 500 rub
lių. Ir tai gerai.

Garodoke daug patogiau. 
Yra pastatytas motoras ir 
gaunam elektros šviesą, 
žiemos rytais dvi valandas, 
o vakarais keturias. Vasara 
nėra, bet ir nereikia. Van
duo toliau-už 400 metrų 
upelyje. Svarbiausia tai va
žinėjam į darbą. Pora kar

tų į savaitę einam į kiną. 
Jis čia pigus — už seansą 
2 rubliai. Mums visokios 
filmos patinka, išskyrus 
propagandines. Bet tokių, 
kur nebūtų propagandos, 
maža. Dažnai rodo drąsius 
raudonosios armijos didvy
rius ir bailius priešus. Yra 
ir gyvenimiškų filmų. Bet 
ir jose atsispindi tas pats, 
kaip ir gyvenime. Daug te
ko matyt tokių scenų: val
go pietus, bet kalbasi Cik 
apie darbą. Susiginčija. Su
sinervavę meta šaukštus, 
palieka nesuvalgytus pietus 
ir eina dirbti. O dirbdami 
sustoję kalba apie valgį.

Mes taip pat darom. Poil
sio dienomis kalbamės apie 
darbą, o darbo metu apie 
poilsį.

— Pavyti Ameriką! — 
"mums kala į galvą.

— Mums gėda prisipa
žinti, kad šiandien mes eko
nomiškai atsilikę ir karo 
vesti negalim. Turim tvirtą 
ekonominį pagrindą sukur
ti. Ir tai padarysim 1959 
metais pavydami ir pra
lenkdami Ameriką.

Mes viskam pasižadam, 
nes daugumas gerai žinom, 
kad kitaip negali būti. O 
jei jiems reikės, tuos paža
dus jie lengvai kitais pa
keis. O šiandien, kaip ir pri
deramu tais šūkiais važinė
ja traktoriai veždami „tai
kai” miško medžius.

Sniegas gilus, vidutiniai 
vienas metras. Nuo pušies 
prie pušies, per išvirtusius 
senus medžius, vos dabren-

Nedaėjus, pušis vėjo pagauta, triokši ir ima virsti. Šoku į 
dešinę pusę, bet gilus sniegas supančioja kojas ir aš krentu. Visu 
kūnu ir rankomis plaukiu sniegais. Žinau, kad neišbėgsiu...

Vyt. Raulinaičio iliustracija

Susirinkimai tokie patys, 
tik jau kitokiais šūkiais. 
„Kovosime dėl taikos!” 
Mus tuo šūkiu ragina, kad 
geriau dirbtume, kad mūsų 
darbas yra pagrindas išlai
kyti taikai. Su tais šūkiais 
darbininkai dirba ir gink
lus, tik ten, sako, didesnė 
kontrolė.
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di. Pagal taisykles mes tu
rim apie pušis atkasti snie
gus ir atsitraukimui takus, 
bet jei mes tai darysim, tai 
normų išpildysim ne dau
giau kaip 40%.

Aptripiu pušį ir nustaty
damas kritimo kryptį piau- 
nu. Vėjas lanksto pušų vir
šūnes ir papjauta pušis stai
ga užgula, ir prispaudžia, 
nespėjus ištraukti elektros 
piūklo.

Kaip paprastai, rūkau ir 
švilpauju, čia taip priimta, 
būk tai vėjas pasikeis ir nu
vers kur reikia papiautą pu
šį. Sėdžiu sniege pusvalan
dį, bet padėtis nesikeičia. 
Stotis netoli ir ten mano pa
sidėtas kirvis.

Einu atsinešti kirvį, nes 
reikės pušį versti į priešin
gą pusę, o tai pavojinga. 
Nuo pušies neinu į tą pusę, 
į kurią paplautas medis ga
li virsti ir užmušti.

Pasiėmęs kirvį tais pa
čiais takais grįžtų. Neda- 
ėjus 18 metrų, pušis, vėjo 
pagauta, triokštelėjo ir ima 
kristi. Aš nebėgu aklai. Pir
ma reikia nustatyti kritimo 
krypti, nes kitu atveju7ne- 
išbėgsi. Tiesiai krinta ant 
manęs, šoku į dešinę pusę, 
bet gilus sniegas supančioja 
kojas ir aš krentu. Visu kū
nu ir rankomis plaukiu 
sniegais, žinau, kad neiš
bėgsiu. Spėjau pagalvoti: 
štai kokia mano mirtis ...

Staiga sniegas užlipina 
burną ir akis. Guliu ir neti
kiu, kad esu gyvas, čia nie
kas tokiu atsitikimu neliko 
gyvas. Judinu sąnarius gal
vodamas, kad jie sulaužyti. 
Nejaučiu nieko.

— žmogų užmušė! — gir
džiu šaukia rusiškai.

Išlendu iš po storų šakų, 
kurios laimei manęs nesu
traiškė. Sako, buvau išbliš- 
kęs. Kur nebūsi išbliškęs, 
kad ta mirtis gaudo žmogų, 
kada dar norisi gyventi.

Nepasakojau to atsitiki-

Zarasų kraštas yra garsus savo ežerais, pasipuošusiom kalvom, pušynais ir baltais beržynėliais...

Šaltasis karas
- - - - - - - :_ _ _ _ _ _ _ Adomas Vyčius_ _ _ _ _ _

—Ką? Pinigų manai neužteks? 
Juk pirksim išsimokėjimui, iš 
karto daug nereikia. Seną maši
ną atiduosim,olikusius--sukom- 
binuosim...

Sukombinavo. Susirado Makau
lė vakarinio darbo. Ir vairavo 
jisai ateinančiųjų metų modelio 
naujausį, geltonai tviskantį praš
matnųjį Chryslerio automobilį, 
ir sėdėjo šalia jo Makaulienė, 
kaip Anglijos karalienė, ir lengvu 
išdidžios rankos mostelėjimu 
sveikino ji sutiktus pažįstamus, 
senų modelių mašinom besitran
kančius, ar šiaip pėstutėle gat
ve besikrapštančius...

--Kodėl gi mes gyvename to
kiam prastam rajone, kaip Ri- 
versaidė? Čia namas prie namo. 
Nė padoraus sodnelio vaikams 
pažaisti nėra,—dejavo kitą sykį 
ji,—žiūrėk, ir Varnai, ir Špokai, 
ir Žvirbliai, ir Pempės, visi 
jau turi rezidencijas Westsai- 
dėje. Tik mes vis nuo kitų at- 
siliekam... Tikra bėda šitokį ne
rangų vyrą turėti... Kitos lai
mingos: ir pinigo turi ir namus 
puošnius gražiausiuose rajonuo
se... O mūsų: ir automobiliai čia 
zuja, miegoti neduoda, ir su nuo
mininkais vargas... Viskuo aš tik 
turiu rūpintis, jokios iniciatyvos 
vyras neparodo...-

--O kaip su pinigais bus? Ka
žin, ar mums užteks rezidenci
jai apmokėti?--nedrąsiai pratarė 
tasai.

--Su pinigais? Ir vėl jis: su 
pinigais... Štai, šiuos namus par
duosim... O vėliau tau teks pa
siieškoti tokio darbo, kur dau
giau moka, --išsprendė jinai.

Oi, dar daug, daug buvo pri
kalbėta tą vakarą... Ir buvo nu
pirkta puošni rezidencija West- 
saidėje, su kolonomis ir su 
plačiu, gražia aksomine veja pa
puoštu sklypu... Ir dirbo mūsų 
Makaulė naują, dvigubai sunkes
nį darbą. O parėjęs mašina karpė 
ir lygino veją šalia savo pra
bangaus namo... O po to dar va
karais šveitė įstaigų grindis... 
O šeštadieniais dar padėjo sunk
vežimiu baldus transportuoti...

Neturėjo nei laiko, nei jėgų nė 
kortas pamėtyti, nė laikraštin 
dirstelti, nė televizijon savopui- 
kion akį užmesti...

Bet ir tai dar ne viskas.
Čia vėl ėdė juos Svirplių nauji 

gražūs kilimai. Čia nervus ga
dino Lapučių modernūs aliumi
niniai langai. Miegoti nedavė 
Meškėnų vėsinamoji namų siste
ma. Akis badė ponios Pypkiu- 
vienės nauja kailinė peleri
na.

Šaltasis karas vyko visu 
smarkumu... Tąją taip sunkųjį 
vežimą tempė ponas Makaulė net 
pasistenėdamas. O vadeles tvir
tai savo rankose laikė ponia, pati 
siuvyklos "pisvorką" vos bepa- 
keldama...

Ir buvo pamušti ir Svirpliai, 
ir Lapučiai, ir Meškėnai, ir Pyp- 
kiuvienė su savo pelerina... Bu
vo net perspiauti ir inžinierius 
Tviska, ir daktaras Raugas...

Bet ėmė čia kažkoks nesklan
dumas reikštis. Vienon vieton tik 
sumoka, žiūrėk—kitai vietai jau 
pinigų ir pristinga! Kaip kad tas 
per ankštas drabužis: čia tik 
vienur suirus spėji susiūti, žitT— 
jau kitur trūksta, plyšta...

Ir atėjo kartą netikėtai kažkoks 
agentas su vyrais — ir per aki
mirką, bematant, nepaisyda
mas Makaulės protestų, nukabino 
ir išivežė visus tuos moderniuo
sius aliumininius langus... O už 
mėnesio -- kilimų kaip ir ne
būta... ir vėsinimo sistemos...

Lakstė Makaulė į finansų bei 
skolinimo bendroves, į bankelius 
visokius, lopė skyles vis naujų 
paskolų doleriais... bet atėję ir 
bankelių vyrai ir tie reikalavo 
mokėjimų ir nuošimčių žvė
riškų... Atseit, juo daugiaukaps-

tėsi, juo giliau į pelkę klimpo... 
O dar priedo pačiu kritiškiausiu 
metu kažkokia aziatiška liga su 
komplikacijomis tokį visai nusi
variusį Makaulę prie lovos pri
rišo... O čia staiga ir darbai
sušlubavo...

Ir atsitiko Makaulėms, kaip to
je žvejo ir žuvelės pasakoje: tik 
žiūri kartą, o jiedu jaubesirandą 
prie sudaužyto savo laimės 
lovio... Kaip toj dainoj: nuo 
žirgelio dribt...

Kas yra žmona? Vyriausybė. 
Ji visad teisi. Kas yra visada 
kaltas? Liaudis yra visada kalta. 
Vyras yra liaudis: jis yra kaltas, 
kad nepajėgė užsidirbti pakan
kamai...

Nenorėdamas velti groži- 
nėn literatūron nepatikrintų 
gandų, aš čia nekartosiu tų 
pasikalbėjimų tarp vyro ir žmo
nos, kuriuos, sako, labai neva 
įdomiu, yra kažkaip nugirdę kai 
kurie iš mūsų kolonijos narių... 
Trumpai—šį bei tą iš apstatymo 
išgelbėję, išsinuomavo jiebutuką 
vėl savo senoje Riversaidėje, 
tviskantį Chryslerį pakeitė senų 
metų Buicku. PonasMakaulėpra- 
dėjo dirbti ir sekmadieniais. Jie 
sumažino maisto normą, atsisakė 
spaudos, pramogų, aukų...

Ne! Šaltasis karas dar nepra
laimėtas! Ne tokia yra poniaMa
kaulienė kad pasiduotų... Čia tik 
po šiokio tokio laikinio nepasi- 
siekimo į naująsias pozicijas pa
sitraukta... Palūkėkit, jie dar 
įsigys naują modernią rezi
denciją... Ne su senoviškom ko
lonom, kaip kiti, o su moderniau
siais langais per visą sieną, ir 
ne Westsaidėje, o Parksaidėje, 
kame turtuoliai... Tik duokit 
laiko, prašau, ir su naujausio 
modelio Cadillacu jie dar 

nušluostys visiems nosį...
Tokia tai, brangūs broliai ir 

seserys doleryje, ir yra toji is
torija, kurią ketinau jums čia pa
pasakoti...

mo šeimai. Nemetu ir dar
bo gerai žinodamas, kad jo 
nepakeis.

Kitam numery: Prade
dam vytis Ameriką ...
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Pareiga dalyvauti balsavimuose
Visi, kurie šiame krašte pastoviai ar laikinai gyve

name, teisėtai trokštame, kad čia dar geriau būtų gyven
ti. Norime, kad šis kraštas visais požiūriais būtų galin
giausias ir įtakingiausias.. Norime, kad iš čia laisvės idė
jos spinduliuotų ir į ten, kur laisvė pajungta komunisti
niams žmonių valdymui.

Visi, to trokšdami, gerai žinome,, kad tai priklauso 
nuo labai daug veiksnių. O tų veiksnių pirmoje vietoje 
minėtina, šio krašto valdžia. Nuo jos daugiausia priklauso 
daugelio svarbių klausimų kryptis, kurie mus domina ir 
kaip šio krašto gyventojus, ir kaip lietuvius.

Šio krašto valdžią demokratiniais rinkimais renkasi 
visi jo piliečiai. Ir niekad čia nėra kitaip buvę, kad kraš
to valdžia, vienokios ar kitokios jėgos remiama, būtų ki
taip atsiradus. Anksčiau gyventojai kandidatus rinkosi 
lyg ir iš daugiau partijų. O dabar jau sueita į dvipartinę 
— respublikonų ir demokratų sistemą.

Yra balsų, kad tų partijų kandidatams parinkti nėra 
tokio laisvo būdo, kuris piliečius daugiau ar mažiau pa
tenkintų. Sakoma, kad perdaug diktuoja partijos valstijų 
bosai. Taip pat sakoma, kad ir pats parinkimo būdas — 
dabartinės konvencijos, yra gerokai atsilikusios. Jos įdo
mios tik tradicingumu, bet ne rimtu valstybingumu ir 
orumu, koks priklauso galingiausiai pasaulio valstybei.

Reikia manyti, kad tie priekaištai, keliami ne tik iš 
pašalies, bet ir pačių renkamųjų, pagal daugumos valią 
bus reformuojami. Mažės konvencijų teatrinis, o didės 
solidus rinkiminis pobūdis. O dėl kandidatų parinkimo, 
tai negalima teigti, kad čia vien turtingieji į valdžią pa
tekti gali. Tiesa, milijonierių daug, ir jų milijonai, suma
niai naudojami, savo vaidmenį atlieka. Bet, sakysim, R. 
Nixonas yra vaizdus pavyzdys, kad ir neturtingieji, bet 
pareigingi, darbštūs ir gabūs, gali iki pat valdžios vir
šūnių dakopti.

Mums, kurie be šio krašto reikalų, dar sielojamės, 
kaip bus su komunistinėn vergijon patekusia mūsų tėvy
ne, labai rūpi, kad šio krašto valdžia, gerai tvarkydama 
čionykščius reikalus, taip pat darytų viską, kad paverg
tos tautos atgautų laisvę. Atseit, mūsų interesuose labai 
didelę vietą užima tokios šio krašto valdžios troškimas, 
kuri ir mūsų tautai daugiausia patarnautų.

Vienas iš būdų tokios palankios..valdžios susilaukti, 
tai patiems įsijungti į šio krašto politinį gyvenimą. Įsi
jungti atliekant visas pilietines pareigas, jo jų tarpę ypa
tingai stropiai dalyvauti vykstančiose rinkimuose. Ir ne 
tik pačiam dalyvauti, bet visaip rūpintis, kad tokia mūsų 
interesams palanki valdžia būtų išrinkta.

Dabar pats laikas pasirūpinti, kad tokia balsavimo 
teise visi piliečiai galėtų pasinaudoti. Atseit,.kurie anks
čiau nėra niekad balsavimuose dalyvavę, turi atlikti įsi- 
registravimo prievolę. Taip pat tai turi padaryti ir tie, 
kurie yra kitur persikėlę. Pagaliau, reikia, kad atlikus 
įsiregistravimo prievolę, būtų ir balsuojama, čia dažnai 
primenama, kad ir įsiregistravusių tik apie 66% tebal- 
suoja. Taigi 34 iš šimto rinkiminės pareigos neatlieka. O 
dar prijungus neįsiregistravusiuosius, tas nebalsuojančių 
skaičius žymiai padidėja.

Nebalsavusiųjų skaičiuje, sakoma, yra labai daug pi
liečių, kilusių iš kitų kraštų. Esą, jie lyg ir mažiau parei
gingi ta piliečių teise pasinaudoti. O pasinaudoti ne tik 
reikėtų, bet kada interesų, ir dar labai svarbių yra, bal
savimuose dalyvauti privaloma. B. G.

Patyriau kad Dirva šiomis die
nomis persiuntė Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui p. L.L., iš 
Bostono laišką, kuriame rašoma: 
"Prašau paskelbti Dirvoj LNF 
iždininko adresą. Noriu pasiųsti 
jam čekį, bet, valdyboms pasi
keitus, nežinau, kur siųsti, nes jie 
patys adresų nesiskelbia.

Kiek anksčiau LNF buvęs pirm. 
A. Senikas perdavė naujai valdy
bai virš šimto dol. čekį, kurio 
siuntėjas p. J. M. tarp kitko 
rašo: "Nežinodamas naujo LNF 
ižd. adreso, siunčiu Jums ir la
bai prašau perduotu"

Ta proga prisiminiau, kad B. 
Raila savo kronikose, apibudin
damas LNF, buvo nustebintas, 
būtent:

"... Man tai pasirodė nuostabu, 
net labai nuostabu. Nejaugi Ame
rikoj mes šiandien dar turime 
grupę tokių lietuvių, kurie patys 
prisiunčia savo aukas... be ypa
tingų prašymų, bei raginimų ir
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net be rėkiančių šūkių...
Tikrai nuostabu buvo, ir man, 

kai vakar iš vieno valdybos nario 
tai išgirdau ir pats įsitikinau. 
Nesu korespondentas ar koks 
partietis, nesiimu ir to LNF 
reklahiuoti, bet šia proga norė
jau tik su skaitytojais pasi
džiaugti, kad, jei tokių jautrių 
tautos reikalams lietuvių at
siranda, tai mūsų išeivijoj dar 
nėra to skelbiamo nuosmūkio. O 
jei kur lietuviškas darbas ar 
veikla netaip sklandžiai sekasi, 
tai priežasčių tenka ieškoti savo 
vidaus organizacijoj, o ne plačioj 
visuomenėj.

Bet kaip ten bebūtų, apie L. 
N. Fondą reikėtų daugiau infor
muoti visuomenę, neapsunkinti 
savo rėmėjų, kada jie nežino 
kam aukas pasiųsti.

V. Trinkūnas, 
Solway, N. Y.

GEDIMINO JANUŠONIO BYLOS
UŽBAIGA KANADOJE

Taurus lietuvis Ged. Janušo
nis, norėdamas atkreipti Kana
dos visuomenės dėmesį į šiuo 
metu vykdomą už geležinės už
dangos genocidą, pavartojo visai 
leistiną protesto priemonę—su
puvusį kiaušinį, prieš besi
lankantį N. F. Maskvos budelių 
atstovą Bobrovnikovą. Tai Jisai 
darė norėdamas pažadinti iš sal-

/

KONSTANTINAS GLINSKIS JAUNYSTĖJE
IR JO AUKLĖTINIAI

Sunku šiandieną tiksliai res
tauruoti vaidintus veikalus. Ta
čiau, dar sunkiau prisiminti au
torius. Veikalai: Apsiriko, 
Dumblynė, Genovaitė, Girkal
nio Užgavėnės, Keistutis (Kęs
tutis) -- Asmyno, Lietuvaitės, 
Liūdna daina, Neatmezgamas 
mazagas, — Petliuko, Pavasario 
auka, Pilėnų kunigaikštis--Šiau
lėniškio, Sugrįžo, švarkas ir 
milinė, Uošvė į namus, tylos 
nebebus, Vagys, žentas dėl pa
rodos—ir gal dar du - trys, 
ne daugiau.

Nelieka abejonių, kad, jeigu 
šiandien dejuojame dėl ne
gausios ar menkos mūsų 
dramaturgijos, jeigu nerandame” 
medžiagos mūsų vaidintojams 
sistemiškai ir metodiškai lavinti, 
jeigu neaukiėjame eilinio žiūro
vo ir nekeliame jo skonio ir jei
gu baidomės verstinių veikalų, 
tai tuomet visokeriopos sąlygos 
buvo žymiai sunkesnės. Prie tų 
visų blogybių buvo prisidėjusi dar 
nesveika mada -- svetimus vei
kalus ne tik versti lietuvių kal- 
bon, bet ir lietuvinti. Ir iš ši
taip gadinamo veikalo belikdavo 
mišinys.

Buvo neišvengiami sunkumai 
prašant valdžios leidimo vaidin
ti. Reikalauta veikalo vertimo 

daus miego kanadiečius ir juos 
įspėti, kad netolimoje ateityje 
toksai pats likimas ir jų laukia.

Kanados teismas, visuomenes 
opinijos spaudžiamas, nerado ga
limybės šiuo metu jo bausti ir jį 
išteisino.

Man ypatingai įstrigo galvon 
pono teisėjo žodžiai, pasakyti 
teisiamajam G. J., kad, girdi, 
"jūs, naujieji ateiviai, turite už
miršti ir niekam neturėti keršto 
už tuos veiksmus, kurie jus iš
tiko prieš atvykstant Kanadon". 
Atseit, turime užmiršti visas 
deportacijas, žudynes, prievar
tavimus, bei kitokius kanibaliz
mo veiksmus. Tik gaila, kad 
tas ponas neargumentavo, kodėl 
gi mes tai turime užmiršti?

Dėl to aš noriu poną teisėją 
užklausti:

Ar jo pamokymas—įspėjimas 
taikomas ir žydų tautybės—reli
gijos asmenims? Argi ir žydai 
privalo pamiršti tą baisųjį ge
nocidą—viešą kanibalizmą, kurį 
hitlerizmas pavartojo prieš jų 
tautą. Pamiršti ir neišdrįsti vie
šai tai pasauliui priminti?

Logiškai galvojant, kiekvienas 
piktas darbas--yra piktas dar
bas, nežiūrint prieš kurią tauty
bę jis bus pavartotas. Šiuo at
veju, rodos, padaryta išimtis. 
Kodėl?

Atrodo, kad šis įspėjimas pa
darytas tik tiem naujiems atei
viams, kurie yra kilę iš krikš
čioniškų tautų bendruomenės, 
kuri šiandien labiausiai ujama 
ir naikinama. Laukiu viešo at
sakymo, nes ir įspėjimas buvo 
padarytas viešai, teismo posė
džio metu.

L.J.B.,
Chicago
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NUOMONĖ APIE DIRVĄ

Mano nuomone Dirva išsivystė 
patį geriausį laikraštį mūsų 

lietuviškų laikraščių šeimoje.
M. Ramanauskas,

Vladas Braziulis

rusų kalbon. Paskui pasitenkinta 
turinio atpasakojimu rusų kalba. 
Pagaliau — trumpu konspektu. 
Pasitaikydavo ir netikėtų spren
dimų: būdavo draudžiama vai
dinti visiškai, mūsų manymu 
"nekaltą", veikalą arba leidžia
ma vaidinti veikalą, kuriame, 
mūsų akimis žiūrint, būdavo šis 
tas "pavojinga visuomenės tvar
kai". Panašiai elgtasi su skel
bimais, programomis, biletais 
ir kt. Veikalo pavadinimas turė
jo būti skelbiamas kurį laiką 
dviem kalbom. Sunku buvo ats
pėti, kaip geriau versti, pav. 
"švarkas ir milinė" gavo lei
dimą vaidinti tik fchda, kai buvo 
pavadinta "Frak i podliovka". 
Kažkada ir tautosaka išgelbėda
vo. Tai įrodo geras pavyzdėlis 
—"Uošvė į namus, tylos nebe
bus" buvo laimingu sutapimu iš
versta "Tiošča v dom, vsio 
vverch dnom."

MĖGĖJŲ KUOPELĖS SUDĖTIS

Kas yra mėgėjas? Mėgstąs 
sceną vaidintojas gali būti pra
dedantis neišmanėlis, lygiai kaip 
ir tinkamai išlavintas bei turįs 
keletą metų praktikos aktorius, 
bet dar be cenzo, ne profesiona
las. Šiandien yra aišku, kad mūsų 
vadovo ir mokytojo sugestijos bu
vo labai sveikos: kuklumas puo
šia kiekvieną menininką; juo 
žmogus yra talentingesnis, juo 
—paprastesnis; be reikalo vi
sokie mažaverčiai menkystų bū
reliai skuba krikštytis teatrais.

Mūsų sudėtyje per Glinskio 
rankas perėjo apie dvejetą Šimtų 
mėgėjų. Labiau pasišventusių ir 
galinčių nuolat lankytis buvo žy
miai mažesnis skaičius. Šitoks 
jųjų, kad ir nepretenduojąs į pil
numą, sąrašas: Aleksiūnaitė, 
Aleksiųnas, Z. Arlauskaitė—vė
liau Mikšienė, Bieliūnas, E. Bil- 
miniūtė--vėliau Čiurlienė, VI. 
Braziulevičius— nuo 1939. VIII. 8. 
Braziulis, A. Busilas, jo brolis— 
Busilas, Buterlevičiūtė, Čap- 
linskaitė, P. Dočkus, V. Dulai- 
tis, P. Januškevičius, A. Jasū- 
dis, L. Jonuška, Juozapaitis, A. 
Jurgelionis, Kuzmickaitė, G. 
Liutkevičius, Lukšienė, Naujo
kaitis, Pisčikas, Puidokas, A. 
Purėnas, V. Ruzgas, O. Skipa- 
rytė-Kairiūkštienė-Rakštienė, J. 
Strazdas, L. Vienožinskaitė-- 
vėliau Purėnienė, Virkietis ir V. 
Volonsevičius.

Atrodo, kad stipriausiu meno 
vadovo ramsčiu bus buvęs A. Ja- 
sūdis. Šis, kilniausioms mūsų 
idėjoms atsidavęs, veikėjas nie
kados neatsisakydavo vaidinti, 
vaidino betkurias roles--ne pa
gal savo norą, bet pagal reikalą 
—, rūpinosi visa administracine 
sritimi, taktingai atstovavo 
mums santykiuose su rengėjais 
ir sumaniai įtikinėjo įvairias 
valdžios instancijas leidimų rei
kalais. Viena iš gabiausių vai
dintojų pasirodė Z. Arlauskaitė- 
Mikšienė. Pirmavo savo vaid
menimis arba dažnumu ir labiau 
už kitus pasireiškė E. Bilmi- 
niūtė, A. Busilas, Buterlevičiūtė, 
V. Dulaitis ir J. Strazadas.

VIEŠAS PRIPAŽINIMAS

Apie 1913 metus išdr|some pra
šyti leidimo kaip pastoviai orga-

Petis petin į rinkimus... 

nizacijai. Speciali komisija, tei
sininko G. Liutkevičiaus pirmi
ninkaujama, didžiausiu atsargu
mu suprojektavo įstatus ir įteikė 
juos jau plačiai žinomam lietuvių 
veikėjui, Dūmos atstovui, M. 
Yčui.

Jo nuomone, įstatai buvo la
bai gudriai suredaguoti. Reika
laujamus atsakingų asmenų pa
rašus irgi nebuvo lengva surinkti. 
Tam tikslui netiko nei grįžusieji 
iš Sibiro, nei knygnešiai, nei ka
talikų kunigai, nei studentai.

Nugalėjus ir šią kliūtį, M. 
Yčas leidimą gavo iš gradona- 
čalniko. Rusų kalba surašytuose 
įstatuose mūsų pavadinimas 
skambėjo: Litovskij muzikalno— 
dramatičeskij kružok. Nors ir 
kuklus pavadinimas, bet jau be 
mėgėjų vardo.

TEATRAI BEI SALĖS

Kiek pradžioje mūsų bandy
mams turėjome tenkintis pri
vačiais butais ir dažniausiai jau
tėmės labai suspausti, tiek vėliau 
gaudavome jau lietuviškų mokyk
lų patalpas, nors ir nepastoviai, 
nors ir įvairiose miesto dalyse. 
Bet -mokyklose dažniau pasiro
dydavo policija, tad reikėdavo 
aiškintis, rodyti pasus, ypač, jei 
mūsų tarpe pasitaikydavo unifor
muotų studentų. Būdavo atsi
tikimų, kad net priversdavo iš
siskirstyti. Vadinasi, labai daž
nai privalėjome atsiminti ne tik 
sekančio bandymo laiką, bet ir 
vietą.

Vaidinimams, kitokių sąlygų 
atžvilgiu, irgi nebuvo nuolatinės 
vietos. Teko naudotis galimo
mis progomis. Vaidinta: Maža
jame teatre -- vienintelį kartą, 
Suvorino teatre--Nevos atkran
tėje, Pavlovos salėje--Triockaja 
ulica (dažniausiai), Komedijos 
teatre -- Mocho'vaja ulica, lenkų 
Ognisko polskie salėje--Troic- 
kaja ulica, lenkų Zachęta sztuk 
pięknych salėje -- Fontanka, 
Liaudies namuose—Vasilievksij 
ostrov ir priemiestyje zaNanvs- 
koj zastavoj.

GRETIMOS PAJĖGOS
Be abejonės, mūsų būrelio vai

dinimų organizacijų tikslams 
buvo permaža. Taigi, sporadiškai 
susidarą mėgėjų vaidinimėliai, 
dar solistų, chorų ar šokėjų 
koncertai, dar vaidinimai drauge 
su koncertais, dar "šiupiniai" ir 
dar vėliau J. Vaičkaus mokinių 
vaidinimai, skrajojamojo teatro 
pradininkai—visa tai buvo lietu
vių meno objektai, lietuvių kul
tūros žiedai žiedeliai ir tuo pa
čiu metu draugijoms pajamų 
šaltiniai.

Kiekvienas sezonas buvo re
prezentatyvus, gyvas ir klestįs, 
kiek tik leido pastangos. Nepiktos 
konkurencijos, nė aiškaus anta
gonizmo tarp paskirų meno šakų 
ar tarp paskirų vaidintojų būre
lių net ir ieškodami nepastebė
tume.

Koncertiniai solistai daininin
kai buvo J. Bieliūnas, A. Kut- 
kauskas -- vėliau Kutkus, K. Pio- 
trovskij--vėliau Petrauskas ir 
Vaičkienė (Vaičkuvienė).

Tautiniams šokiams dažniau
siai vadovavo U. Babickaitė— 
vėliau Graičiūnienė. Laikiniam 
vaidintojų ansamblėliams vado
vavo ta pati U. Babickaitė, o pa
stoviam--J. Vaičkus.

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai!

Dviejų pastovių--Glinskio ir 
Vaičkaus—kuopelių santykiuose 
laikytasi mandagaus, nusista
tymo--neskaityti sudėčių, reiš- 
taa, nevilioti gabesnių mokinių iš 
vienos šeimos į kitą. Vis tik porą 
kartų kažkurie vyresnieji, Vaič- ' 
kui asmeniškai pakvietus, buvo
me nuvykę stebėti jo bandymus, 
kur susipažinome su pradedan
čiais V. Dineika, P. Kuberta- 
vičium, J. Stanuliu, S. Tindžiu- 
lyte ir dar vienu kitu.

Esame daug kartų matę Glinskį 
vaidinant Mažajame teatre, K. 
Petrauską--Marijos operos te
atre, o Vaičkų teko matyti vieną 
vienintelį kartą Michailo teatre 
per teatro mokyklos išleistuvių 
spektaklį.

Mums Vaičkus patiko. Bet vie
nas rusų laikraštis rado prie
kaištą, kad Vaičkus esąs įvai
riais atžvilgiais priimtinas iš
skyrus balsą, mat, balsas ne 
vyriškas, bet vaikiškas. Vis 
dėlto, jeigu Glinskis su mumis 
nevaidindavo, tai Vaičkus, to 
principo nepripažlndamas, kar
tais vaidindavo su savo mo
kiniais, ir mums teko jį matyti 
Genovaitėje--Krivoje zerkalo te
atre, kur gavome stiprių įs
pūdžių. Ir bent sugretinimas, kad 
ir būtų labai įdomus ir nėra dar 
bandytas, vistiek išeitų iš šito 
rašinio apimties.

DVEJETAS METELIŲ BE 
GLINSKIO

1914 metais, Glinskiui išėjus 
dėl kažkurių priežasčių iš mūsų 
židinio, šios apžvalginės sauje
lės autoriui, mūsų globėjų pa
kviestam ir vyresniųjų kolegų 
prašomam, teko didelė garbė ir 
dar didesnis malonumas beveik 
dvejus metus eiti Glinskio parei
gas. Šiuo metu buvo pastatyta: 
Jaunosios Lietuvos fragmentai 
—J. Maironio, Pilėnų kunigaikš- 
tis--M. Šiaulėniškio, Prieš vėją 
nepapūsi ir Velnias—ne boba— 
P. Petliuko.

Rūpintasi statomųjų veikalų 
kalbos taisymu, daug autoritetin
gų nurodymų gauta iš K. Būgos 
(vėliau profesoriaus) duota ke
letas neviešų paskaitų savie
siems ir pašaliniams bičiuliams, 
besidomintiems meno ir ypatin
gai teatro meno sritimi, bandyta 
akademiškai prieiti prie Pilėnų 
kunigaikščio interpretacijos, bet 
... grįžkime prie Glinskio.

KARO IR REVOLIUCIJOS METAI

Nors būrelio sudėtis dėl karo 
labai keitėsi, bet Glinskis dar 
sugebėjo pastatyti Sugrįžo. Gy
venome jau atgimusia mumyse 
nepriklausomybės viltimi. Šie 
nujautimo spindulėliai palaips
niui įsigalėjo tiek, kad įsidrą
sinome net Lietuvos himną į- 
terpti į numatytą veikale mo
mentą. Net ir laisvojepo karo tė
vynėje retais, labai retais at
vejais tiek susi jaudindavome gie
dodami himną, kiek anąkart. Tai 
buvo neužmirštinos akimirkos. 
Pergyvenome su ašaromis publi
koje ir scenoje.

Žinome, kad tuo pačiu metu 
Glinskis pakilo iki režisoriaus 
pavaduotojo ir, rodos, iki reži
soriaus pozicijos Ermitažo te
atre caro Žiemos rūmuose, caro 
giminių globojamoje trupėje, vai
dinusioje tarp kita ko ir didžiojo 
kunigaikščio Konstantino Kons- 
tantinovičiaus veikalus. Vėliau 
trumpą laiką vaidino kituose te
atruose.

Bet gyvenimui po dviejų re
voliucijų per vienus metus pa
krikus ir prasidėjus badui, įvai
rios tautos steigė savo proleta
riato organizacijas. Tad ir Glins
kį teko matyti režisuojant lie
tuvių prolętkulto surengtame 
spektaklyje, kur buvo vaidinta 
Vyresnysis angliakasys. Po vai
dinimo mažytis chorelis, J. Bie
liūnui diriguojant, atliko interna
cionalą. Daugybė veidų—nauji, 
nematyti, kur bepažvelgtum: sce
noje, chore ir publikoje;..

(Kitam numery pabaiga)
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W. Peiner, Marienburgo apgulimas (gobelenas).

Žalgirio mūšis (8)

Didžiojo karo išvakarės
Lenkų istorikas Dlugošas, 

aprašydamas Žalgirio mūšį 
ir įvykius su juo susijusius, 
pastebi, jog dėl žemaičių 
sričių griebtasi ginklo, t. y. 
Žemaičiai buvo pagrindinė 
karo priežastis. Prisime
nant Ordiną ištikusį smūgį 
jam pirmą kartą įsiveržus į 
žemaičius 1236 ir dabar 
prie Žalgirio, galima sakyti, 
jog tragedija žymėjo jo kės
lų pradžią ir pabaigą. Su 
tragedija prasidėjo jo ban
dymas pasigrobti žemai
čius, su tragedija jis ir pa
sibaigė.

Paskutinis ilgametės ko
vos dėl žemaičių tarpsnis 
prasidėjo minėta Rocionžo 
sutartimi (1404), kur tas 
kraštas pakartotinai per
leistas Ordinui. Tačiau sa
vaimingai gyvenusiems že
maičiams valdovų nuo
sprendis nieko nereiškė ir 
jie nelinko Ordinui pasiduo
ti. Ginklas vėl turėjo lemti 
jų likimą, šiuo kartu, kaip 
ir po Salyno taikos, Ordinas 
turėjo talkininką Vytautą, 
kuris, turbūt, vėl dėl rytų 
politikos, stengėsi įgyven- 
dyti Rocionžo sutartį. Pir
miausia jis stengėsi perkal
bėti žemaičius pasiduoti vo
kiečiams. Kai geruoju jų 
palenkti negalėjo, jis, iš 
vien su kryžiuočiais, grie
bėsi prieš juos ginklo.

Dlugošo istorijoj skaito
me jaudinančias eilutes, 
kaip žemaičiai maldaute 
maldavo Vytautą ir jo ka
rius neversti jų kristi po 
vokiečių jungu. ” (žemai
čiai) iš miškų kalbino gedu
linga malda ir dejone kuni
gaikštį Aleksandrą ir jo ka
rius, kad neatskirtų nuo sa
vosios kunigaikštystės ir 
lietuvių, su kuriais jie yra 
viena giminė ir tauta tiek 
kalbos tapatybe, tiek papro
čių giminingumu ... kadan
gi jokiu būdu nenori būti 
palenkti vakkis ahridlis, t. 
y. kryžiuočiams vokie
čiams”.

Prie šių žemaičiams pri
skiriamų žodžių autorius 
nuo savęs dar priduria: "Že
maitija jų kalboj reiškia 
žemesnę žemę, skirtingą 
nuo Lietuvos (žemės), ku
rią abi giminės vadina auk
štesniuoju kraštu (Hist. 
Pol. X, 184, 1711 m. leid.).

Dr. J. Matusas bus bene 
pirmas Lietuvos istorikas, 
atkreipęs dėmesį į šią reikš
mingą Dlugošo užuomina 
("Aidai”, No. 6, 1959). Ją 
komentuodamas jis pridūrė 
itin sumanią pastabą, ku
rios istorikai neturėtų ne
paisyti. ”Tiesiog klasiškas 
yra aukštaičių ir žemaičių 
tarmių aiškinimas (naudo
tas ir Vytauto toje pačioje 
byloje dėl Žemaitijos, tad 
gal iš jo ir perimtas?)”.

Dr. J. Matusas čia turėjo 
galvoj Vytauto raštą impe
ratoriui Zigmantui 1420, 
kovo 11 d., kur jis protesta
vo prieš jo sprendimą, pri
skiriantį žemaičius Ordinui. 
(Liet. Ist. šalt. I, 91). Visai 
galimas daiktas, kad Dlugo
šas su šiuo dokumentu ran

kose rašė cituotas eilutes ir 
pagal jį aiškino Žemaitijos 
vardo kilmę. Tik jis bus iš
leidęs Vytauto dokumente 
minimą Aukštaičių vardą ir 
tenkinosi vien pažymėjęs, 
jog abi giminės (lietuviai ir 
žemaičiai) vadina Lietuvą 
aukštesniuoju kraštu. Atro
do, autorius nematė reikalo 
nurodinėti lenkams skaity
tojams, kaip tas aukštesnis 
kraštas lietuviškai skamba. 
Šis sugretinimas Dlugošo is
torijos teksto ir Vytauto 
dokumento rodo jį naudojus 
oficialius valstybinius ak
tus, kas jau ir iš kitur žino
ma.

Kryžiuočių Ordino valstybė (pagal Kuczynski).

Nepaprastai įdomi Dlugo
šo įtarpa "vakkis ahridlis”, 
kaip vadinami vokiečiai 
kryžiuočiai. Nemokėjęs lie
tuviškai lenkas Mecher- 
zynski, vertęs Dlugošą į 
lenkų kalbą, išvertė tuos 
žodžius į Wakkom obrzyd- 
lym”. Jų tikrą prasmę nu
rodė V. Čižūnas, kai jis, tai
sydamas Dr. J. Matusą 
("Aidai”, No. 1, 1960), juos 
išvertė lietuviškai "įbjuru- 
siems (bjauriems) vokiams,

Bajoras Mikna Riestaragis su savo ginklanešiu Riestašlauniu iš Žalgirio mūšio gabenasi 
namo karo grobi...

I. lakštas

vakiams” (v o k i e čiams). 
Tad Dlugošas paliko mums 
vieną seniausių lietuvių kal
bos paminklų — seną lietu
višką vokiečių vardą.

Ordinas ir Vytautas pri
vertė žemaičius pasiduoti. 
Pirmiausia vokiečių ir lie
tuvių kariai, ir dar nema
žai suvarytų žemaičių, per 
8 dienas pastatė Ofdinui pi
lį Konigsburgą, skirtą būti 
vaito rezidencija. Ordinas 
statėsi ir daugiau pilių ir 
jose kurdino įgulas žemai
čiams engti. Vokiškas vai
tas nesiliovė bastęsis po 
kraštą, rinkdamas įkaitus 
ir siųsdamas juos į Prūsiją.

Įkaitų rinkimas, prilygs
tąs šių dienų nieku dėtų 
žmonių trėmimui, buvo itin 
įkyrus žemaičiams ir jie ne
noromis pildė jį. Bent pra
džioj (apie 1406) vokiečiai 
tikėjosi žemaičių pacifika- 
cijoj naudotis Vytauto au
toritetu ir sakėsi "nenorį 
viską daryti be jo žinios". 
Tačiau netrukus kunigaikš
tis, rodos, liovėsi bendra
darbiauti su vokiečiais. Jis 
priiminėjo laisvuosius pabė- 

gelius iš žemaičių ir prie
kaištavo Ordinui persekio
jant ketinančius keltis j 
Lietuvą.

Tuo pat metu (1407) pa
sirodė krikščioniškam pa
sauliui skirtas žemaičių 
skundas prieš Ordino žiau
rumus ir priespaudą, kuris, 
greičiausiai, ne be Vytauto 
žinios atsirado. Vytautas 
galėjo pradėti daugiau rem
ti žemaičius nuo 1408 m., 
kada jis sutarė taiką su 
Maskva ir gavo saugumo 
garantiją rytuose. Gal dėl 
padidėjusio Vytauto kiši
mosi į žemaičių reikalus, jų 
vaitas, iš Marienburgo gau
tu įsakymu, uždarė sieną 
tarp žemaičių ir Lietuvos ir 
uždraudė bet kokį bendra
vimą bei prekybą tarp abie- 
jį kraštų.

šiose besitempiančių san
tykių aplinkybe iškilo 
naujas dalykas, dar paaš
trinęs priešingumus.

Kryžiuočių magistras XIV a.

1904 m. pradžioj Jogaila 
siuntė iš Lenkijos 20 laivų 
javų į Lietuvą pašalpai dėl 
ištikusio blogo derliaus. 
Siunta ėjo per Ordino kraš
tą — Vyslą, Baltijos jūrą 
ir Nemuną — ir leidimas 
tam buvo gautas. Tačiau vo
kiečiai konfiskavo laivus, 
atplaukusius į Ragainę. Jie 
aiškino, esą, juose paslėpti 
ginklai, ko jie negalėjo įro
dyti. Dėl laivų konfiskavi
mo užvirė naujas ginčas ir 
jis tapo, pasak Dlugošą, 
"karo pradžia, dalykas ir 
priežastis".

Šiaip ar taip, šiuo metu 
(1409, geg. m.) įsiliepsnojo 
atviras žemaičių sukilimas 
ir nemaža Ordino pilių tapo 
jų gaisrų aukomis. Tuo pat 
metu veikė ir Vytautas, at
statydamas Kauno pilį. 
Apie Vytauto veiklą prane
šė Ragainės komtūras, ku
ris rašė, kad jis paskyrė 
žemaičiams seniūną ir že
mesnius pareigūnus. Iš tik
rųjų, nekuris bajoras Rum- 
baudas siunčiamas Vytauto 
į žemaičius ir jis paima 
krašto valdžią. Atrodo, 
Rumbaudas atvyko Į pačių 
vietos gyventojų išlaisvin
tą kraštą, jei tikėti Vokie
čių metraštininku, kuris sa
ko: "Žemaičiai patys nusi
grįžo nuo mūsų ponų".

Išguiti kryžiuočiai, žino
ma, nė nemanė išsižadėti 
žemaičių ir jiems buvo aiš
ku, jog karas su Vytautu 
neišvengiamas. Vokiečiams 
dabar pirmiausia parūpo 
įsigyti Lenkijos neutralu-

Kryžiuočiai pagrobę jauną lietuvaitę, gabenasi ją Į vergiją.

mą, tariant, atskirti ją nuo 
Lietuvos ir su šia viena ko
voti. Bet Ordino visa pra
eities politika Lenkijos at
žvilgiu dabar prieš jį atsi
suko. Jis nuteikė lenkus 
prieš save, kai grobė slaviš
kas žemes, atakavo pasku
tiniu- metu Dobrynę ir pul
dinėjo pakraštines lenkiš
kas pilis. Ordinas savo elge
siu tik grūdino lietuvių-len
kų sąjungą ir be to kilusią 
iš jam priešybės. Iš čia su
prantamas tiesiog ultimaty- 
vinis atsakymas lenkų d. 
magistrui, kai jis jų teira
vosi dėl neutralumo.

1409 m. rugpiūčio 1 d. nu
vyko pas Ordiną lenkų dele
gacija ir siūlė pavesti tre
čiųjų teismui spręsti ginči
jamuosius Lietuvos, Lenki
jos ir Ordino klausimus. O 
iki teismo sprendimo palik
ti žemaičius ramybėj. Jei 
Ordinas su tuo pasiūlymu 
sutiktų, lenkai stengtųsi 
paveikti Vytautą atšaukti 
savo žmones iš žemaičių.

Nepriimtinas buvo Ordi
nui šis pasiūlymas pirmiau
sia dėl žemaičių. Juk šį 
kraštą, jau du kartus Vy
tauto ir Jogailos jam dova
notą, jis laikė integraline 
savo valstybės dalimi ir ne
galėjo klausyti Lenkijos 
diktato. Jis atmetė Lenki
jos pasiūlytas taikos sąly
gas ir teiravosi jų delega
cijos, ką darytų Lenkija, jei 
jis pultų žemaičius ir Lietu
vą. Čia jam trumpai delega
cijos pirmininkas, Gniezno 
arkivyskupas, atšovė: "Lie

Naujų automobilių belaukiant
Maždaug už dešimties savaičių 

rinkoje pasirodys nauji automo
bilių modeliai. Visad spėliojama, 
kaip jie atrodys.

Iš Detroito ateina žinios, jog 
šiais metais pasirodys keturi 
nauji automobiliai. Edsel ne
bebus, bet De Soto dar pasiliks, 
nors buvo gana daug gandų, kad 
šie metai paskutinieji.

Bus kai kurių pakeitimų iš 
viršaus, nors viduje bus mažai 
pastebima. Chromas, kelerius 
metus dominavęs, bus taupiau 
vartojamas.

Po ilgesnio laiko, kai auto
mobiliai buvo žeminami ir il
ginami, pradės trumpėti iraukš- 
tėti. General Motors laikys tą 
patį aukštį, bet automobilio grin
dys bus žemiau nuleistos ir 
tuo pačiu padaugės erdvės galvai.

Pavieniui imant rugsėjo mėne
sį pradės pasirodyti automo
biliai:

BUICK— užpakaliniai sparnai 
pasidarys lygesni. Priekis bus 
panašus į 1960 metų Fordą. Sto
gas primins Thunderbird išvaiz
dą. Taip vadinama "šunio koja" 
pranyks iš priekinių durų.

BUICK SPECIAL—bus vienas 
iš GM mažesnių automobilių. Bus 
visiškai naujas, su aluminijaus 
V-8 motoru. Automobilio rėmas 
bus 112 colių.

CADILLAC — labai mažai pa
keitimų. Užpakalinių sparnų iš
sikišimai kiek sušvelninti, bet 
pakankamai ryškus.

CHEVROLET — užpakalinė 
dalis ištiesinta. Žuvėdros spar
nai visai nuimti. Impala mode
liui bus naujas stogas.

COMET -- vienas iš geriau

tuvos priešus mes savais 
priešais laikome".

Gavęs tokį atsakymą, d. 
magistras tuojau paskelbė 
karą Lenkijai ir žaibišku 
antpuoliu užgrobė Dobrynę. 
Netrukus ir lenkai suskato 
griebtis ginklo ir patraukė 
Pamarėlio link. Jie apsiautė 
Brombergo pilį, nesenai 
kryžiuočių užgrobtą, ir ją 
paėmė. Dar prieš išsiruoš- 
damas į karą Jogaila kvietė 
ir Vytautą prisijungti prie 
lenkų Prūsijos pasieny. Tuo 
būdu, didysis karas jau bu
vo beprasidedąs 1409, rug- 
piūčio-rugsėjo mėnesiais.

K r y ž iuočiai, susirūpinę 
šiuo kartu vien žemaičiai, 
nelinko kariauti plačiu mas
tu su Lenkija ir pasistengė 
sutarti paliaubas. 1409. X. 8 
d. sudarytos paliaubos iki 
1410. VI. 24 d. ir byla pa
vesta spręsti Čekų karaliui. 
Iki karaliaus sprendimo 
kiekviena pusė pasilaiko tai, 
ką turėjo paliaubų metu. 
Paliaubos aiškiai buvo nau
dingos Ordinui, nes jos pa
liko tik ką pagrobtą Dobry
nę. Jos tacitu consensu ne
prieštaravo Ordinui siekti 
žemaičių. Mat, Lietuva pa
liaubose visai neminima, o 
Žemaičiai vis dar laikyti 
Ordino nuosavybe.

Paliaubų pertrauktas ka
ras paliko 2 žaizdas: žemai
čius ir Dobrynę. Dėl jų jis 
atsinaujins po paliaubų ir 
dominuos Žalgirio kautyny- 
ge.

siai perkamų mažųjų auto
mobilių, turės naują priekio iš
vaizdą. Galingesnis motoras pa
gal užsakymą.

CORVAIR--nepakeistas. Vidu
ryje kiek daugiau vietos bagažui 
ir geresnis apšildymas. Išple
čiama produkcija į mažus sunk
vežimius ir station wagon su mo
torais užpakalyje.

DE SOTO -- bus tiktai vienas 
modelis. Panašus išvaizda į 1960 
tik daugiau išraityti priekio pa
puošimai. Kalbama, jogChrysler 
nori naudoti De Soto vardą 1962 
metais sportiniam automobiliam.

DODGE -- paliekama tiktai 
vienas Polara modelis. Priekis 
ir užpakalis kiek pakeisti.

DODGE DART -- turėjęs šiais 
metais nemažą pasisekimą tu
rės naujo stiliaus priekį. Taip 
pat bus naujai perdirbti sparnai, 
kurie nenormaliai iškelia auto
mobilio užpakalinę dalį. Visi 
Chryslerio automobiliai naudos 
taip vadinamus "alternator" 
kurie šiais metais naudojami 
Valiant automobiliuose.

DODGE LANCER—naujas ma
žesnio tipo automobilis. Priekio 
išvaizda primins 1960 metų Pon- 
tiac.

FALCON — labiausiai perka
mas automobilis mažųjų klasėje. 
Išvaizda nesikeis, jei neskaityti 
mažų pakeitimų priekio pamar- 
ginime.

FORD — išvaizda gerokai pa
sikeis. Ypatingai bus pabrėžta 
priekis. Didelės šviesos užpa
kalyje.

(Nukelta į 6 psl.)
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KAIP JIE ŠAUDĖ | LIETUVOS MINISTERĮ 
PIRMININKĄ A. VOLDEMARĄ

Tai atsitiko 1928 gegužės mėn. 
6 dieną, 7:28 vai. vakare.

Su draugu sėdėjome ant suo
liuko Kaune, teatro sode, belauk
dami savo merginų. Buvome su
sitarę eiti į operos spektaklį. 
Gegužės vakaras buvo šaltas ir 
žvarbus, todėl sėdinčiųjų buvo 
labai mažai. Priešais sėdėjo se
nukų pora, bet greit atsikėlė 
ir nuėjo trindami ausis... Žmo
nės skubėjo į teatrą, bet mūsų 
merginų vis nesimatė...

Gerokai po septintos valan
dos sode atsirado trys jauni vy
rukai. Iš matymo juos pažinojau. 
Sakė, kad jie priklausą kažko
kiai slaptai studentų organizaci
jai ir juos vadino "eserais". 
Du iš jų atsisėdo ant suoliuko 
priešais mus,- o trečias, berods, 
Vosylius—šalia mudviejų, ant to 
paties suoliuko. Tik vėliau 
dasiprotėjau, jog jie mus, tur
būt, palaikė saugumo "špiegais".

Žmonės jau nustojo ėję teat- 
ran, nes beliko vos pora mi
nučių iki uždangos pakilimo. Tuo 
tarpu prie teatro sodo vartų pa
sirodė ministeris pirmininkas 
prof. A. Voldemaras su savo pa
lyda.

--Žiūrėk, jau ir ministeris 
pirminikas atvyko, o mūsų mer
ginų dar nėra...--liūdnai pasakė 
mano draugas.

Visi trys vyrai staiga pakilo 
ir dingo senų sodo kaštonų še
šėliuose: du anoje pusėje,
o vienas mūsų užpakalyje. Mes 
į tai visai nekreipėme dėmesio. 
Tik buvo pikta, kad neatvyko 
mergaitės. Draugas jau piktai 
pasakė:

--Tegu jas bala ima... Bilietai 
tik liko perniek. Einame ir mes 
kartu su ministeriu pirmininku, 
dar spėsime...
Bet tuo pačiu metu į einan

čiuosius pasipylė kryžminė ug
nis iš automatinių revolverių. 
Mudu su draugu be jokios ko

Be žodžių...

mandos sukritova ant suolo. Virš 
mūsų galvų tratėjo dažni šūviai. 
Pamačiau, kaip aviacijos kapi
tonas staiga pašoko aukštyn ir 
tuoj visu ūgiu krito aukštelnin- 
kas... Berniukas — Voldemarų 
augintini s--kiek tik kojos leido 
—nešėsi link teatro durų. Paskui 
jo keturpėščias ropojo pats prof. 
A. Voldemaras. Kur tuo momen
tu dingo ponia--nemačiau. Dabar 
šūviai pylėsi tiesiai į Valsty
bės teatro duris.

Kada žudomieji dingo už teatro 
durų, visi trys žudikai pasileido 
bėgti pro teatrą Kęstučio gat
vėn. Pakilęs mano draugas (pa
vardės neminiu, nes nežinau da
bar jo likimo) ir nė žodžio ne
prataręs, kiek tik jėgos leido- 
-nešėsi Laisvės Alėjos link. O 
aš priešinga kryptimi -- paskui 
žudikus... Prieš juos vijosi kap. 
Virbickas, bet greit sukrito, nes 
buvo sužeistas į vidurius.

Kęstučio gatvėje, ties teatro 
rūmais, visi trys vyrai kūlverŠ- 
čiais puolė į ten stovintį auto
mobilį. Tai buvo seno modelio 
Fordas. Paskutiniajam pasisekė 
pačiupti už rankovės ir pradė
jau jį tempti atgal. Šis, labai 
nustebęs ir persigandęs, atsi
grįžo atgal ir, nieko nelauk
damas, ištiesė man į tarpuakį 
didelį parabelį... Garsiai knekte- 
lėjo šovinio įskėlėjas, bet šū
vio nebuvo. Matyt, jog apkaboje 
nebebuvo likę nė vieno šovinio 
Juk baisiai šaudė...

Automobilis nuburzgė Kanto 
gatvėn ir pasuko Nemuno link. Jo 
numeris buvo nematomas, nes 
buvo "apsitaškęs purvais". Kaip 
vėliau išaiškėjo, tada tuo senu 
Fordu pabėgo ministerio pirmi
ninko šaudytojai: Martynas Gu
delis, Vosylius ir Bulota. Ku
riam tada buvau pačiupęs už 
rankovės—nė šiandien nežinau... 
Taip pat iki šiai dienai man 
nėra dar paaiškėję, kodėl 

tuomet nuogomis rankomis sa
vanoriškai vijausi tris aiškiai 
ginkluotus žudikus? Pasakyčiau: 
jaunas buvau ir durnas... Gerai 
dar, kad taip baigėsi,—anas la
biau nukentėjo, nes aiškiai nuiro 
rankovė...

Kai grįžau atgal ir užėjau į 
teatro vestibulį—nei paties Vol
demaro, nei kitų nemačiau. Tik 
ant laiptų sėdėjo baisiai persi
gandusi ir raudodama p. Juo
dytė. Ji buvo labai gera draugė 
labai geros mano draugės. Varg
šelė tuo momentu irgi pasitai
kė prie teatro durų ir kulka 
kliudė jos kojos blauzdą. Senas 
teatro durininkas nosine veržė 
jos blauzdą aukščiau žaizdos ir 
giliai susijaudinęs kalbėjo:

--Panele, dėl kojytės tai 
baika, sugys! Ale šilkinė koji
nė tai jau kaput...

--Neraudok,--raminau persi
gandusią mergaitę.--Tuojau tu
rės atvažiuoti koks nors grei
tosios pagalbos vežimas, nes 
yra ir daugiau sužeistų.

Nuo Laisvės Alėjos beatbėgąs 
didelis policininkas. Matyti, bu
dintis.

--Kas čia atsitiko?,--pasitei
ravo jis.

--Nieko čia neatsitiko, tik 
vienas, matai, guli nušautas... 
Šauk greičiau savo vyresnybę.

Pirmieji į įvykio vietą atvyko 
motociklu su priekaba trys džen
telmenai juodais katelokais. Ant 
motociklo užpakalinės lentelės 
buvo aiškiai parašyta: "Krimina
linė policija". Jie sustojo prie. 
kap. Gūdy no lavono. Jis gulėjo 
aukštelninkai, tiesus, it audros 
išversta graži liepa. Jo kaktoje 
buvo maža raudona žvaigždelė, o 
po galva--kraujo klanas.

Iš kažkur atsirado kitas, la
bai smarkus policininkas. Jis 
tiems trims vyrams ne savu 
balsu suriko:

--Rankas aukštyn!
Tie su juodais katelokais atsi

grįžo ir paklausė:
--Iš kokios nuovados toks 

smarkus esi?
—Iš antros nuovados, tamsta 

viršininke.--drausmingai atsakė 
policininkas, matomai, jau su
pratęs reikalą.

—Gerai, narsus esi vyras... 
O dabar susirask savo viršinin
ką ir klausyk jo parėdymų.

Sumišęs vargšas policininkas 
tik sukosi aplinkui. Gal jau kaip 
nors buvo nugirdęs, jog šaudė 
trys... O dabar pamanė, jog aten- 
tatininkai, apgailestaudami savo 
darbą, sustoję prie savo aukos 
--meldžiasi už jo sielą... Tai ko
dėl nesuimti, o gal dar ir premi
ja bus... Pagaliau jis susvyravo 
pirmyn ir tekinas pasileido 
Laisvė Alėjos linkui.

Žinoma, šūviai prie Valsty
bės teatro, neįprastoje vietoje,
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greit sutraukė sodan gausius bū
rius iš Laisvės Alėjos pėstijos, 
praeivių. Taip pat į čia jau sku
bėjo policija iš visų miesto nuo
vadų. Vieni pėsti, kiti tekini. 
Tik Rezervas atvyko dailiai ri
kiuotėje susėdę savo sunkveži- 
mėlyje. Policija apsupo visą te
atro sodą ir nė vienam neva
lia buvo beišeiti. Regimai, vado
vybė galvojo lygiai taip pat, kaip 
ir anas policininkas, jog žudikai 
čia pat kur nors meldžiasi už 
savo griekus...

Policininkai atvedė pas vyres
nybę smulkųžmogelį, dėvintį juo
dą kateloką ir panosėje juodus, 
pakirptus ūselius. T ai buvo Kauno 
vokietukas Hofmanas. Dėl jo ori
ginalumo ir asketiškos išvaiz
dos, jį pažinojo beveik visi kau
niškiai. Nabagas pasijutęs 
apsupime ir siaubo pagautas, 
mėgino gelbėtis iš sodo, šok
damas per tvorą. Tada jį ir pa
gavo...

—Ar tu šaudei į ministerį 
pirmininką...?, -- juokdamasis 
paklausė nekuris viršininkas.

Hofmanas, sako, bailys iš pri
gimties, negalėjo ištarti nė žo
džio ir tik drebėjo, kaip epušės 
lapelis. Kažkuris iš publikos po
licijai paaiškino:

--Nebijokite, tai yra Hofma
nas... Aš jį gerai pažįstu. Tar
navo gusarų pulke. Visai jis ne
moka šaudyti ir gal šiandien tik 
pirmą kartą šūvius girdėjo... Kai 
jį pasodindavo į balną, tai vos tik 
kumelei pajudėjus—jis iš baimės 
nusirisdavo ant žemės. Kartą 
viršila jį stipriai šniūrais priri
šo prie balno ir manieže kumelę 
įvarė į zovadą... Hofmanas sudri
bo kaip negyvas, bet nukristi 
šniūrai neleido... Kai atrišome, 
tai jis jau buvo visai be sąmo
nės. Po to iš kariuomenės at
leido abu: jauną raitorių Hof
maną kaipo visai netinkantį nar
siems raitarijos žygiams, o 
viršilą už neleistiną elgesį.

Žinoma, po tokių gerų liudinin
ko atestacijų, policija Hofmaną 
paleido vietoje. Kitas geradaris 
pasiūlė Hofmanui drauge su juo 
užeiti į Božegraiką ir- išmesti 
gerą "klebonišką", idant išva-

NAUJU AUTOMODILIĮį...
(Atkelta iš 5 psl.)

IMPERIAL -- priekis pakeis
tas. Šviesos bus iškeltos iš 
priekio pamarginimų.

LINCOLN — paliekama tiktai 
Continental modelis. Bus žymiai 
trumpesnis ir primins sportinį 
automobilį.

MERCURY -- pirmą kartą bus 
galima pirkti su šešių cilinderių 
motoru. Nebebus Park Lane mo
delio. Naudos panašias dalis, kaip 
ir Fordas.

OLDSMOBILE -- labai maži 
pakeitimai išvaizdoje. Pagerinta 
lengvesnė transmisija.

OLDS F-85--naujas mažas.au
tomobilis. Turės aluminijaus V-8 
motorą. Savo išvaizda bus pana
šus į Oldsmobile.

PLYMOUTH—užpakaliniai iš
raitymai nuimami. Šviesos bus 
užpakaliniame fenderyje. Priekis 
liks kaip buvęs.

PONTIAC — grįžta prie 1959 
metų stiliaus. Turės naujo sti
liaus transmisiją.

PONTIAC TEMPEST—trečias 
GM mažas automobilis. Turės 4 
cilinderių motorą. Grindys bus 
visai lygios, kadangi transmi
sija bus kartu su užpakaline ašim.

RAMBLER AMBASSADOR— 
turės saikingą stiliaus pakeitimą. 
Manoma, jog jo pardavimas pa
didės, jei naujieji GM automo
biliai neturės didesnio pasise
kimo.

RAMBLER AMERICAN—pir
mą kartą išvaizda pakeista nuo 
1950 metų. Ilgis ir toliau tas 
pats pasiliks.

RAMBLER -- maži išvaizdos 
pakeitimai. Bus naujas alu
minijaus motoras. Vėliau bus 
modelis nudengiamu stogu.

STUDEBAKER HAWK—spor
tinis automobilis, apyvartoje pa
siliks dar bent vienerius metus.

STUDEBAKER LARK — be
veik neturės pakeitimų. Sakoma 
jog bus naujas šešių cilinderių 
motoras.

THUNDERBIRD—gerokai pa
keistas. Ilgesnis priekis, iš
lenkti langai šonuose, apvales
nės linijos.

Kokios bus kainos, šiuo me
tu dar nežinoma, nes ekonomis
tai pranašauja nelabai riebius 
ateinančius metus. Todėl dau
gelis mano, jog kainos nesi
skirs nuo praeitų dviejų metų 
kainų.

P.J.

f/.

— Kitą kartą nepamiršk akinius!...

rius visas baimes. Juk tokie 
nelemti įvykiai žmogų gali ir į 
grabą- nuvyti...

Policija matomai Įsitikino, jog 
žudikai vargu jau čia bepri- 
silaiko, todėl leido ne tik Hof
manui, bet ir visiems 'iš sodo 
ramiai iškeliauti.

Kai sugrįžau namon, radau savo 
draugą lovoje net ir galvą už
siklojusį... Truputį praskleidęs 
anklodę jis tyliai paklausė:

--Tai kaip ten buvo?
--Niekaip ten nebuvo... Tiktai 

vienas nušautas ir tik trys su
žeisti. Ir tai sužeidė iš netyčių...

—Gaila kapitono Gudyno,--su
dejavo mano draugas.--Asme
niškai pažinojau...

Kadangi draugas rengėsi stoti 
į Karo mokyklą, tai aš jam pa
aiškinau:

- -Brolau, nei tu stok į tą Karo 
mokyklą nei ką... Matai, karinin
kai žūna ne tik mūšio lauke, bet

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 
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Jūros mėgėjus vasaros atostogas praleisti 
kviečiame prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS
515 4th Avė., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

ir teatro sode nuo priešų. Geriau
sia tai lovoje.ir dargi galvą ap
siklojus...

Mano draugas neatsakė nieko. 
Tik po gerokos valandikės tarė:

--Toks pasiutęs šaudymas... 
Aš maniau, kad iš jų nė vieno 
gyvo nebeliko.

--Teisingai. Šauliai tietrystai 
jau labai prasti ir menki tebuvo. 
Iš tiekos šūvių net nė vieno ne
pataikė Į patį centrinį taikinį, 
juoba, kad tas taikinys pamažu 
apie dešimt metru ropom tik 
judėjo.

Ak, atsitiko tai jau senai. Bet 
ir dabar dar skersvėjų tebėra. 
Daugis krapštosi pakaušius ir 
kraipo ūsus stebėdamiesi, kodėl 
Lietuvių Enciklopedija apie vieną 
iš žudikų parašė gana dailiai, 
o apie nužudytąjį nė žodžio... 
Pagal pavardžių panašumą, abu 
ten turėtų būti ‘vienas po antro. 
Bet, deja...

A. V-as.
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Jau dabar įsidėmėkite!
Rugsėjo 24 d., šeštadienį,

Slove«iĮ auditorijoje, Clevelande, įvykę

DIRVOS 45 METU SUKAKTIES 
SPAUDOS BALIUS

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERY SATURDAY 

UNTIL NOON

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

* l O ooo
HOME ANO 

REMODEUNG LOAN3

*CORNER 68™-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

CLEVELANDE
Ir apylinkėse

' LENGV. ATLETIKOS 
VARŽYBOS

Vid. Vakarų Sporto Apy
gardos lengvosios atletikos 
pirmenybės įvyksta šį sa
vaitgalį, rugpiūčio ,13-14 d. 
Clevelande.

Varžybos vyks žinomame 
Patrick Henry stadione, Ar- 
lington Avė., prie E. 123 St.

šeštadienį varžybų pra
džia 2:30 vai. po pietų. Sek
madienį — 1 vai.

Varžybose dalyvaus Chi
cagos ,Detroito ir Clevelan
do lengvatletai. Pirmenybės 
bus pravestos vyrų, moterų 
ir jaunių bei mergaičių A, 
B ir C klasėse.

Pirmenybėse dalyvaus vi
sa eilė geriausių mūsų leng- 
vatletų, todėl laukiama gerų 
pasekmių. Chicagiečių tar
pe matysime dabartinį š. 
Amerikos Lietuvių rekor- 
distą E. Aleksejūną, ilges
nių nuotolių bėgikus Ripskį 
ir Balan, ietininką A. Braž- 
dį ir kt.

Visuomenė yra kviečia-, 
ma atsilankyti.

• Kultūrinių darželių 
šventė, vadinama ”One 
World Day” įvyks šį sekma
dienį, jugoslavų kultūriniam 
daržely. Kalbės miesto me
ras A. Celebrezze. Jis pa-

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgiėio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.

KAS DIRVOS NESKAITO
- DAUG NUSTOJA!
Paraginkit savo pa

žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

gerbs pavergtas tautas, ku
rios iš esamų 17 kultūrinių 
darželių, čia pavergtieji tu
ri 10 tokių darželių. Bus 
įvairi tautybių meninė pro
grama.

• L. S. T. Korp! Neo-Li
thuania stovykla jau tik už 
poros savaičių. Clevelando 
korporantai, ypatingai jau
nesnieji, nekantriai laukia, 
kada vėl galės susitikti su 
draugais iš Chicagos, De
troito, New Yorko, Toronto 
ir kitų vietų. Kadangi sto
vyklauti gan brangiai kaš
tuoja, Clevelando skyrius 
surengė gegužinę ir visą 
pelną paskyrė važiuojan
čiam jaunimui paremti. Ge
gužines pelnas daugumoje 
buvo gautas iš laimėjimų, 
kurioms brangių ir vertin
gų dovanų paaukojo: p.p. 
Bružai — lietuvišką tautinį 
kostiumą — austas Lietu
voje, dail. Ignas — labai 
puikų paveikslą, kol. P. Vėb
ra iš Chicagos atsiuntė Vy
tį ir JAV herbą — jo paties 
išdrožtą, p. Modestavičienė 
'— papuošalų dėžutę ir p. 
Budriai — šampano bonką. 
Korporantiskas ačiū.

Visi Clevelando korpo
rantai sveikina kol. Andrių 
Mackevičių, išlaikius CPA 
(valstybinius buhalteri jos 
egzaminus) ir linki daug 
sėkmes jo pasirinktoje pro
fesijoje.

• V. Nagevičienės ir Gr. 
Natkevičienės viloje Rūta, 
prie Pymatuning ežero, šiuo 
metu vasaroja: Sofija Sme
tonienė, Dr. B. Matulionis 
iš Wallum sanatorijos, R. I., 
Jonas Barniškis, Ona Ta- 
mulienė, Jonas Gudėnas su 
dviem sūnumis, Steponas 
Nasvytis.

V. Nagevičienė pasiekia
ma telefonu WH 2-4500 
(Cleveland).

Netoli Clevelando, Jamestown, Pa., prie Pymatuning ežero yra 
gražus parkas "Deer Parke", kuriame galima užtikti įvairiausių 
gyvulių. Parkas lengvai pasiekiamas važiuojant 322 keliu, ir va
saros metu yra gausiai turistų lankomas. Nuotraukoje clevelandie- 
tis D. Kižys vaišina stirnas.

V. Bacevičiaus nuotrauka

I.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

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

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

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

L. Morkūnienė nuo rugpiūčio 9 d. atidarė naują, 
moderniškai įrengtą

EL — LOUISE HAIRDRESSER’S
553 EAST 185 ST. IV 1-5655

(Netoli Lake Shore Blvd.)

Atidarymo proga visos ponios ir panelės kviečia
mos su moterų salionu susipažinti ir pasinaudoti 
prityrusių šukuotojų patarnavimu. Vietinės ir eu

ropinės mados.
Mašinoms pastatyti yra vieta iš kiemo pusės, o 

taip pat ir šalutinėje gatvėje.

• BALFo drabužių rink
liava Clevelande įvyks nuo 
rugpiūčio 6 iki 22 d. Drabu
žius atvežkit į šv. Jurgio 
arba Naujosios parapijų sa
les.

Išnuomojamas kambarys 
su teise naudotis virtuve. 
Atskiras įėjimas. Skambin
ti: PO 1-0021 po 5 vai. va
karo.

Išnuomojamas kambarys 
su baldais, jei pageidauja
ma, ir garažas. 986 East 79 
St., tel. UT 1-9696.

Gerus maistingus pietus 
už vieną dolerį galima gau
ti kasdien.

Tel. UT 1-6642

Išnuomojamas kamb. 
su maistu vyrui. Tel. UT 
1-6642.

REIKALINGAS KAMBARYS 
vienam vyrui su teise naudotis 
virtuve.

Šaukti nuo 6-7 vaL MU 1-6509

SPORTAS

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

PARDUODAMI NAMAI
Lee Rd. — Mayfield mū

rinis 8 kamb., vienas mieg. 
pirmam ir 3 mieg. antram 
aukšte. Dvi vonios; 2 gara
žai;

Neff Rd. — 185 St. trijų 
šeimų 5x5x3 visai geram 
stovyje iš lauko ir viduje. 
Didelis sklypas, apsodintas 
vaismedžiais.

Naujosios parapijos apy
linkėje 8 metų medinis vie
nos šeimos iš 6 kamb. Prašo 
$16,000.

Šaukite Pa ui Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 arba 
bffice

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

- Rugpiūčio 20-21 dienomis Det
roite įvyks Vid. Vakarų sporto 
apygardos plaukymo ir lauko te
niso pirmenybės ir drauge 1960 
Pabaltiečių plaukymo pirmeny
bės.

Plaukymo varžybos vyks Lip- 
cke Park Recreation baseine, 
East Detroit. Abi dienas var
žybos vyks nuo 1:00 iki 4:00 
vai po pietų.

Apygardinės plaukymo pir
menybės vyks vyrų, moterų ir 
jaunių bei mergaičių A ir B 
klasėse, o lauko teniso-vyrų, mo
terų ir jaunių bei mergaičių A 
klasėse.

Pabaltiečių plaukymo pirme
nybės vyks vyrų ir moterų kla
sėse.

Visais varžybų reikalais pra
šoma kreiptis šiuo adresu: P. 
Misiūnas, 8863 Homer, Detroit 
9, Mich. Telef. VI 2-6799.

LATVIAI-PABALTIEČIŲ LAUKO 
TENISO LAIMĖTOJAI

Pereitą savaitgali Clevelande 
|vyko Pabaltiečių lauko teniso 
individualinės pirmenybės. Labai 
nemalonu, kad iš lietuvių pusės 
dalyvavo tik vienas žaidėjas— 
A. Garlauskas iš Cleveland. Lat
vių buvo net 12.

Nežiūrint, kad visi klubai buvo 
raginami ir net apie 15 asme
niškų pakvietimų buvo išsiun
tinėta, mūsų tenisistai neparodė 
jokio susidomėjimo ir pareigin
gumo lietuviškas spalvas ginti.

Iš pajėgesnių lauko teniso vie- 
tovių-Rochesterio neatvyko dėl 
miesto pirmenybių. Chicagos ir 
Toronto žaidėjai ne tik kad ne
pasirodė, bet nieko ir neprane
šė. Tik torontiečiai Pr. Gvildys 
ir O, Rautinš leidosi | kelionę, 
tačiau dėl automobilio nelaimės 
pakeliui, Clevelando nepasiekė.

Vyrų vienetą laimėjo latvis H. 
Blaus iš New Yorko. Moterų 
vienetą laimėjo V. Vuškalns. Vy
rų dvejetą J. Tupesis—H. Huns. 
Mišriame dvejete laimėjo V. 
Vuškalns--H. Huns.
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Aš gyvenu tik sau...
Emilija Čekieiė

KAS IR KUR?
• Brazilijos lietuviai rug- šiuo metu vyksta rinki- 
piūčio 13-15 d. mini 35 me
tų lietuvių imigracijos su
kaktį. Minėjimo programo
je numatyta organizacijų 
atstovų pasitarimas toli
mesnės veiklos klausimais, 
pamaldos Sao Paulo kated
roje, iškilmingas posėdis, 
meninė programa, vaišės ir 
kt.
• Rūta Kilmonytė-Lee nuo 
rugpiūčio 15 d. vaidins 
”Showboat” operetėje, vyk
stančioje Philharmonic au
ditorijoje, Los Angeles 
mieste. Vaidinimai vyks še
šias savaites.
• L. Vanagaitienei, Margu
čio leidėjai, Billings ligoni
nėje padaryta operacija.

• Stepas ir Aldona Macke- 
vičiai, Dirvos bičiuliai New 
Yorke, šiuo metu atosto
gauja Mallorcoj, Ispanijoje.

• Feliksas Bočiūnas iš Hart- 
ford, Conn. lankėsi Cleve
lande, apžiūrėjo Dirvą ir 
paliko $5.00 auką.
• Petras Mockaitis, iš Lie
tuvos atvyko į Chicagą pas 
savo žmoną ir sūnų Algį, 
kurie jo išvykymo doku
mentais rūpinosi penkerius 
metus.
• Adv. Vincas Aušrota mi
rė liepos 26 d. Newtown, 
Conn. Nepriklausomos Lie
tuvos laikais advokatavo 
Vilkaviškyje. Mirė eidamas 
62 m. amžiaus.
• Dalia Mikaitė, detroitietė, 
aukštuosius mokslus baigė 
Wayne universitete, Detroi
te. Studijavo anglų kalbą ir 
pedagogiką. Visus ketverius 
studijų metus buvo garbės 
studentų sąrašuose. Moks
lus užbaigė aukščiausiais 
pažymiais — cum Įaudė. 
Lietuviškam darbe ji akty
viai veikė skautuose ir atei
tininkuose. Dvejus metus 
vadovavo jaunimo vasaros 
stovykloms būdama mergai
čių vadove, šoko ir tautinių 
šokių grupėje „šilainė”.

Naujiems skaityto
jams prenumerata 
metams tik 8 doleriai

Operos solistas V. Baltrušaitis, daug prisidėjęs prie lietuviškų 
operų pastatymo Chicagoje, prieš porą metų persikėlęs į New 
Yorką, ir perėmęs Apreiškimo parapijos choro vadovavimą, pasta
tė Ji | pirmaeilių chorų eilę.

V. Maželio nuotrauka

AKADEMINIO SKAUTŲ 
SĄJŪDŽIO RINKIMAI

mai į įvairius Akademinio 
Skautų Sąjūdžio studentų 
bei filisterių valdomuosius 
organus. Viso yra išstatyti 
33 kandidatai.

Iš Chicagos: E. Korzonas,
L. Maskaliūnas, K. Mikėnas, 
A. Stepaitis, V. Germanas,
K. Jočius, B. Kviklys, R. 
Aninkevičius, A. Avižieny- 
tė, R. šlenys, R. Stravins- 
kaitė, B. Bulotaitė, L. Kor- 
zonaitė, D. Marcinkutė, Z. 
Sodeikienė, B. Strikaitytė, 
A. Ščiukaitė, L. Vepšaitė ir 
A. Rimas. Iš Clevelando: G. 
Natkevičiūtė, A. Gelažytė,
M. Leknickas, A. Mėlinaus- 
kas, R. Sniečkutė, D. Ger- 
manaitė ir J. Laikūnaitė- 
Koklienė. Iš Calif orni jos 
vietovių: P. Abelkis, A. 
Dundzila, A. Grigaliūnas ir
E. Radvenis. Taip pat kan
didatuoja R. Kezys iš New 
Yorko, V. Petrauskas iš De
troito, ir B. Petrulytė iš Ka
nados.

Rinkiminę komisiją suda
ro Clevelando akademikai
— pirm. M. Leknickaitė, 
sekr. — R. Minkūnas, ižd.
— M. Kižienė ir nariai dr. 
St. Matas, V. Kamantas, V. 
Vaivadaitė ir V. Muliolis.

Rinkimų rezultatai bus 
paskelbti rugsėjo 4 d. Aka
deminio Skautų Sąjūdžio 
jubiliejinėj stovykloj.

BOSTON
• Jonas J. Romanas, ilga

metis Stepono Dariaus pos
to darbuotojas, susirgus

Būrys lietuvių džiaugiasi vasaros malonumais Michigano ežere 
prie Beverly Shores, Ind., kur yra Įsikūrusios eilė lietuviškų va
sarviečių.

Aktorius Vitalis Žukauskas turi paruošęs naują programą savo 
spektakliams ir žada aplankyti daugelį lietuvių kolonijų.

V. Maželio nuotrauka

Antanui Kneižiui, perėmė 
„Lietuvių Radijo Valandos” 
programos vedėjo pareigas. 
Minėtoji programa girdima 
sekmadieniais nuo 11 iki 12 
vai. ryto. Vedėjo adresas: 
170 H St., Boston 27, Mass. 
Tel. AN 8-7635.

• Mykolas Gureckas, Pac- 
kage Express & Travel 
Agency Bostono skyriaus 
vedėjas, išvyko iš Bostono 
Į Waterbury ir ten veda sa
vo siuntinių persiuntimo 
įstaigą.

• Bostono Lietuvių Ben
druomenė, spalio 9 d., nau
jai įrengtoje didžiulėje Lie
tuvių Piliečių Draugijos sa
lėje, ruošia metinį banketą 
su plačia menine programa 
ir šokiais. Laukiama, ypač

E d. Šulaičio nuotrauka

Naujos knygos
• Atsiųsta paminėti Vyt. 
Tamulaičio „Svirplio muzi
kanto kelionės”. Tai maloni 
naujiena vaikams. Dviejų 
spalvų iliustracijos Aldonos 
Simutytės. Išleido Eglutė 
— Immaculate Conception 
Convent, R.F.D. 2. Putliam, 
Conn. Kaina $2.50. 

DIRVOJE GALITE UŽSISAKYTI 
ŠIUOS KARIO LEIDINIUS

1. O. Urbonas. ”1410 metų karas ir Žalgirio mū-
v • «•
SIS .
88 pusi, teksto ir 16 pusi, priedinių 
iliustracijų, jų tarpe smulkios mū
šio schemos dviem spalvomis. Su 
aplanku. Kaina — $3.00.

2. V. Biržiška. „Praeities Pabiros”.
Rinkinys straipsnių iš Lietuvos is
torijos. 352 pusi, ir 16 pusi, prie
dinių iliustracijų. Kieti viršeliai. 
Kaina — $6.50.

3. H. Sienkievičius. "Kryžiuočiai”.
Istorinis romanas — trijų tomų. 
Vertė K. Jankūnas. Viršelis dail. 
V. K. Jonyno. Su aplanku. Kiek
vieno tomo kaina — $3.50.

Pinigus siųskite: Dirva, 6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio.

jaunimo, ir iš tolimesniųjų 
kolonijų.

• Liutaveras Gražulis, 
baigiamųjų metų elektros 
inžinerijos studentas Virgi- 
nia Military Institute, grįžo 
keturių savaičių atostogoms 
į Bostoną.

• Romule Juoškaitė ir Ja
nina Vasiliauskaitė, susipa
žinusios su „Dirva” įsijun
gė į jos plačiąją skaitytojų 
šeimą.

• Balfo gegužinė, rengia
ma rugpiūčio 21 d. Romu
vos parke, Montello, Mass.

Rom. B.

DIRVAI AUKOJO
Prenumeratą pratęsdami, 

Dirvą aukomis parėmė:

1.00

Damašius G., E. Chic. $2.00
Nungaudas V. Chicago 5.00 
Jasevičius K.,

Niagara Fa 11 s.......
Biskis K.,

Downers Grove ....
Kepalas J., Venezuela
Lenkevičius J., Chicago
Kleiza A., Manchester 
Stundžia K.,

St. Catharines ....

5.00
5.00
3.00
2.00

2.00

Visiems aukotojams nuo
širdžiai dėkojame.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

STATOME ĮVAIRIUS RE
ZIDENCINIUS, MEDICI
NOS IR PREKYBOS TIKS
LAMS SKIRTUS PASTA- 

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

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

CHICAGO, ILL.

Nesenai sutikau ką tik baigu
sią universitetą jauną išeivijos 
lietuvaitę, rankoj belaikančią dar 
šiltą aukštojo mokslo diplomą, 
taip sakant, garbingai papildžiu
sią lietuvių intelektualų eiles. 
Džiaugiesi žmogus, kada atrandi 
jauną deimančiuką, į kurį de
damos visų viltys.

Tačiau, jau pačioj pradžioj po
kalbio mano deimančiukas pra
bilo: "Aš gyvenu tik sau,, kiti 
žmonės man visai neegzistuoja 
man visai nesvarbu,-ką jie apie 
mane galvoja ar kalba. Man svar
bu, kad man gerai."

Kai bandžiau Įrodinėti jos klai
dingumą, mergaitė atsakė, jog 
ir mama ir tėtis taip sako. O jie 
aukštąjį mokslą dar Lietuvoje 
baigę.

Likau nugalėta, o ji teisi. Ne
jaugi bandysi dar griauti tėvų 
autoritetą?

Mano trumpą džiaugsmą su
drumstė nusivylimas. Susimąs
čiau ir ilgai negalėjau nusikra
tyti tomis mintimis. Kažin, ar 
Lietuva būtų prisikėlusi, jei vi
si mūsų atgimimo žadintojai būtų 
vien tik sau gyvenę. Bet Kudirka 
kitaip kalbėjo, o tolimieji Lietu
vos užkampiai kartojo ir vykdė. 
Jis sakė:

"... Kiekvienas iš mūsų turi 
žinoti, kur lietuvis verkia, o kur 
džiaugiasi, kur vargsta, o kur 
turtuose, kur apleistas ir nu
skriaustas, o kur laisvas ir lai
mingas, kad matytume, katrą 
brolį reikia gelbėti ir kurio pra
šyti pagalbos. Turime žinoti 
mintis, ir darbus lietuvių, idant 
būtų aišku, kuo galima remtis 
norint apginti savo tėvynę ir 
jai suteikti laimę...".

Tiesa, buvo ir tada tik sau 
gyvenančių šviesuolių, kuriuos 
Kudirka paplakdavo. Tie, sau gy
venantieji žmonės, daugiausia at
siranda imigracijoj. Kaip ir ko
dėl atsiranda, štai A. Baltinis, 
birž. mėn. žurnale "į Laisvę", 
straipsnyje "Modernusis žmo
gus ir rezistencija", taip išve- 
džioja:

"... Blogiausios didmiesčio pa
sėkos yra šios: ryšių suirimas 
su kitais žmonėmis, įpratimas 
nekreipti dėmesio į juos, prara
dimas galimybės Įsijausti Į ki
tus, užsidarymas savyje.

...Paliktas tik sau žmogus ne
turi kitų troškimų, kaip tik pa
tenkint savo asmeninius reika
lus. Jis gyvena tik sau, rūpi
nasi tik savo reikalais... I. kitus 
žmones pamažu jis pradeda žiū
rėti, kaip Į daiktus... Tai veda 
prie tautinių ir kitokių ryšių 
išnykimo ir žmonių sumasė- 
jimo...

Aišku, kad jie yra paneigę 
visa tai, ką vadiname krikš
čioniška dvasia, kad žodis "ar
timas" jiems yra tuščia frazė, 
kad jie neturi užuojautos ki
tiems žmonėms, nesupranta jų 
kančių. Tai reiškia, kad jie ne
turi ryšio su kitais... Jie, ne
jausdami dvasios savyje, nepa
junta jos nė kituose. Gyvenimas 
pasidaro pilkas, be galoprozaiš- 

Arch. S. Kudoko neseniai pastatytos Chicagoje Visų Šventųjų 
bažnyčios didžiosios durys su šonuose esančiom lempom, išpuoštos 
lietuviškais motyvais.

kas ir beprasmiškas. Tokios pa
dėties žmogus negali pakelti ir 
ieško išsiblaškymo..."

Nemalonu pripažinti, kad tokių, 
tik sau gyvenančių Žmonių, skai
čius naujosios išeivijos, tarpe 
kasdien didėja. Tik dėl to ne
bepajėgiame suruošti ir didesnių 
masinių demonstracijų prieš 
Lietuvos pavergėją. Štai Paverg
tųjų Tautų savaitės užbaigime 
iš didžiojo New Yorko daug tūks
tančiu lietuvių suskaičiau tik 
penkis. Na, gal dar kiti penki 
kur nors mano nepastebėti liko. 
Ir jų tarpe laikraščiu atstovai 
atėję tam, kad New Yorko lie
tuvių patriotinį entuziazmą raštu 
perduotų viso laisvo pasaulio lie
tuviams, kad tuo newyorkiečių 
patriotizmo jausmu uždegtų vi
suose užkampiuose gyvenančius 
mūsų tautiečius. Deja !New Yorko 
lietuviai turi mokytis iš mažųjų 
lietuvių kolonijų.

Greičiausiai jie nesusirinko 
dėlto, kad tą dieną lauke buvo 
šilta, saulė švietė, patraukė į 
papludymius ir kitus išsiblašky
mo ieškoti, o salėje buvo vėsu, 
niuru ir susikaupimo reikalau
janti nuotaika. Greičiausiai dėl 
to, kad jie gyvena tik sau, kad 
jiems nesvarbu, jei tėvynėje dar 
tūkstančiai artimųjų priespau
doj gyvena, kad šimtai jaunuolių 
studentų iš gimtos žemės "sa
vanoriškai" siunčiami į šiaurės 
Rusijos gilumą sunkiems dar
bams.

Liūdna, kad svetinguose did
miesčiuose, niekeno neverčia
mi, savo noru, nebekalbant apie 
jaunuosius, o tik apie jų tėvus, 
vis labiau prarandame tą svar
biausią lietuviško būdo savybę 
—gerumą, kurią ryškiai savo 
kūryboj lietuvyje iškėlė mūsų 
rašytojai: Daukantas, Valan
čius, Lindė-Dobilas, Vaižgan
tas ir k. Jų kūryboj lietuvio 
tipas aiškiai visur išsiskiria 
nuoširdumu, kuklumu, vaišingu
mu, teisingump, labdaringumu 
ir ypač geraširdiškumu.

Vis daugiau pradedant gyventi 
tik sau, išnyksta ir kita lietu
vio įgimta geroji ypatybė—so
cialumas, kurią Aristotelis pri
skiria ir kiekvienam Žmogui, 
sakydamas, jog pirmiausia žmo
gus yra socialinė būtybė.

O lietuviai šia savybę yra pui
kiai Įrodę šimtmečiais nusisto- 
vėjusiom tradicijom, talkinant 
viens kitam laukų darbuose, javų 
kūlime ir visokiose nesėkmėse.

Tų įgimtųjų lietuvio būdo sa
vybių neprarado iš tėvynės atsi
vežę nei pirmieji mūsų imigran
tai tuose pačiuose didmiesčiuose 
įsikūrę, nes, jei jie tik sau būtų 
gyvenę, nedaugelis iš mūsų būtų 
šioj svetingoj žemėj taip tvirtai 
Įsistiprinę, kad sugebėtų gyven
ti vien tik sau.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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