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EISENHOWERIS: "AMERIKA NENORI ANTROJO 
PEARL HARBOURO!”

Kyla abejonės, ar Eisenhoweris lankys Sovietija.- 
Vis dar su viltim į viršūnių konferenciją.

Paskutinieji Chrušči o v o 
pareiškimai Washingt o n o 
sluoksniuose sukėlė rimtų 
abejonių, ar prez. Eisenho- 
weris lankys Sovietiją atei
nantį mėnesį. Manoma, kad 
galutinis sprendimas bus 
padarytas tik po prez. Ei- 
senhowerio susitikimo su 
Chruščiovu ateinančią sa
vaitę prasidedančioje viršū
nių konferencijoje.

Baltieji Rūmai susilaikė 
nuo bet kurių komentarų 
apie Chruščiovo pastabą, 
kad Sovietijos gyventojai 
nelaukiu tų, kurie siunčią 
„lėktuvus šnipus’’ į sovieti
nę teritoriją. Neatsakyda
mas į klausimą, ar būtų 
naudingiau, jei prez. Eisen- 
howeris savo vizitą atidėtų, 
Chruščiovas pareiškė, kad 
„nuomonėmis su prezidentu 
apsikeisti galime Paryžiu
je”. (šie pareiškimai galį 
būti kiek netiksliai atpasa
koti, nes sovietinė cenzūra 
Maskvoje praleido nevisus 
Vakarų laikraštininkų pra
nešimus).

„Turime apsisaugotis nuo 
netikėto užpuolimo”

Washingtone prez. Eisen- 
howeris spaudos atstovams 
pareiškė, kad Sovietijos pa
jėgumas slaptai pasiruošti 
netikėtam masiniam užpuo
limui verčia JAV leistis į 
„neskoningus, bet gyvybi
nius” šnipinėjimo veiks
mus. „Niekas nenori antro
jo Pearl Harbouro”, paste
bėjo prezidentas. „Tai reiš
kia, kad mes turime žinoti 
apie karines pajėgas ir pa
siruošimus visame pasauly
je, ypač ten, iš kur gali kil
ti netikėtas masinis užpuo
limas”.

Prez. Eisenhovveris pa
reiškė, kad ateinančią sa
vaitę prasidedančioje vir
šūnių konferencijoje jis nu
mato iš naujo iškelti „atvi
rų padangių” pasiūlymą, 
kuris buvo iškeltas Ženevos 
viršūnių konfere n c i j o j e 
1955 metais, ir kurį sovie
tai atmetė.

Jis turįs „kai kurių vil
čių”, kad viršūnių konfe
rencijoje būsią pasiekta pa
žangos svarbiuosiuose, kaip 
nusiginklavimo, Vokietijos 
ir Berlyno, klausimuose. Jis 
netikįs, kad vieno negink
luoto JAV lėktuvo numuši- 
mas nukreiptų dėmesį nuo 
„tikrųjų problemų”.

Netiki chruščiovine versija
Prez. Eisenhoweris pa

reiškė, kad į sovietų rankas 
patekęs nekarinis ir negink
luotas JAV lėktuvas grei
čiausiai nebuvęs numuštas 
dideliame aukštyje, kaip 
Chruščiovas skelbia. Jo pa
reiškime esanti visa eilė 
prasilenkimų su techniniais 
faktais, tačiau jų tuo tar
pu prezidentas nenorįs 
skelbti. Be to, sovietų pa
skelbtoji nuotrauka iš tik
rųjų rodanti ne U-2 lėktu
vo likučius*

Lėktuvo konstruktor i u s
C. L. Johnson paskelbė, kad 
vėliau paskelbtosios sovie-

DEŠINEJE: Vaizdas iš "Grandi
nėlės” pasirodymo Detroite. Vi
dury, tarp šokėjų, grupės vadovas 
L. Sagys.

J. Garlos nuotrauka 

tų nuotraukos turinčios 
daugiau panašumo į tai, kas 
galėtų būti U-2 likučiai. 
„Bet tai neabejotinai ne tas 
pats laužas, kuris buvo pa
rodytas pirmosiose nuo
traukose”, pabrėžia jis.

Sovietai demonstruoja 
„įrodymus”

Tuo tarpu Maskvoje, Gor
kio parke, sovietai suruošė 
parodą, kurioje išdėstytos 
tariamai numuštojo U-2 
lėktuvo dalys. Daug jų trū
ko, kai kurios, ypač lėktu
vo uodegos komplektas, 
nuostabiai gerai išlikusios. 
Aplinkui buvo išstatyta 
įvairios amerikinės apara
tūros. Kai kuriose dalyse 
buvo pastebėtos skylės, ta
čiau jos atrodė, lyg būtų 
šrapnelių pramuštos.

Parodą netikėtai aplankė 
pats Chruščiovas ir pareiš
kė aukščiau minėtas pasta
bas apie prez. Eisenhowerio 
vizitą, bet laikraštininkams 
nebuvo leista jas ištisai 
perduoti savo redakcijoms. 
Parodoje taip pat lankėsi 
du JAV ambasados parei
gūnai, tačiau jie susilaikė 
nuo komentarų.

Neleidžia susitikti su pilotu
Kremlius Jungtinėms 

Valstybėms įteikė oficialią 
notą dėl incidento. Joje nė
ra pasakyta nieko daugiau, 
ką yra savo kalbose paskel
bęs Chruščiovas, tik sako
ma, kad lėktuvo pilotas F.
G. Powers bus teisiamas so
vietinių teismų.

Tuo pat metu JAV amba
sada Maskvoje sovietų užs. 
reik, ministeriui Gromyko 
įteikė notą, kurioje reika
laujama eisti pasikalbėti 
lėktuvo pilotu. Į notą sovie
tai ligšiol neatsakė.

Britų kairieji triukšmauja
Britanijos vyriausybė at

sisakė diskutuoti opozicijos 
užklausimus, ar ir britų ka
riniai lėktuvai atlikinėją 
panašias orinės žvalgybos 
misijas virš Sovietijos. Tas 
atsisakymas buvo užklausė- 
jų priimtas, kaip vyriausy
bės prisipažinimas, kad tai 
daroma, ir kairysis darbie- 
čių sparnas sukėlė didelį 
triukšmą, kaltindamas vy
riausybę, kad toji „laužanti 
tarp tautinius įstatymus” 
nelegaliais skridimais.

Britų spauda buvo pa
skelbusi, kad ir karališko
sios aviacijos lėktuvai "re
guliariai fotografuoja teri
torijas už geležinės uždan
gos” jau eilę metų. Taip pat 
ir rusų lėktuvai buvę ne
kartą pastebėti virš Angli
jos, Kanados ir JAV, ypač 
virš vakarinių pakrančių ir 
Aliaskos.

GRASINA ATOMINE 
BOMBA

Chruščiovas pagrasino Jungti
nėms Valstybėms, kad " Į to
limesnę agresiją" Sovietija at
sakysianti "atominėmis bombo
mis per pirmąsias kelias minu
tes".

Šis jo pareiškimas buvo pada
rytas per tariamai numušto ame
rikinio žvalgybos lėktuvo liku
čių parodos atidarymą, tačiau 
sovietinė cenzūra jį praleido tik 
kitą dieną.

Tolesniuose išvedžiojimuose 
Chruščiovas puolė valst. sekr. 
Herterį, kad jo pareiškimas, ku
riame sakoma, jog žvalgybinės 
misijos bus tęsiamos, reiškiąs 
"grėsmę taikai".

Vėliau Chruščiovas pasakė, 
kad U-2 lėktuvo Įskridimą jis 
nelaikąs tikru karo veiksmu, bet 
tai buvusi "bandomoji akcija", 
kuriai rusai tuojau užkirtę kelią. 
"Mes turime raminamųjų prie
monių tokiems banditams!" 
pareiškė Sovietijos diktatorius.

ŠVEICARAI SUGAVO 2 
SOVIETŲ ŠNIPUS

Didžiausiame Šveicarijos 
mieste Zueriche policija su
laikė du sovietų ”žemesnio 
laipsnio” diplomatus, kurie 
iš savo tarpininko už atly
ginimą buvo beperimą Švei
carijos karinio radaro pla
nus, žinias apie šveicarų ar
miją ir raketų iššovimo 
įrengimus Vakarų Vokieti
joje.

Sovietų ambasados parei
gūnams įsakyta išvykti iš 
Šveicarijos, ir jie tai dar tą 
pačią naktį padarė. Nieko 
neminima apie tarpininko 
tautybę.

Vakarų Berlyno policija 
areštavo 4 asmenis, kurie 
yra Įtariami esą Rytų Vo
kietijos šnipai. Suimtųjų 
tarpe yra vienas buvęs Vak. 
Vokietijos armijos karys, 
kuris pabėgo į sovietinę zo
ną 1957 metais.

Milda Jokubaitytė, U metų amžiaus, lankanti Clevelande Frazior Sisters baleto studiją, gegužės 
14 d. dalyvaus Dirvos rengiamose jaunųjų menininkų varžybose.

PASAULINIŲ REKORDŲ MIESTAS
Naujoji Brazilijos sostinė skaičiais.- Tautų alėjoje
pradedama pasiuntinybių statyba, o Lietuvos...

Brazilija, statydama savo nau
jąją sostinę Brasilia, pasiekė 
keletą pasaulinių rekordų: ilgiau
sias kelias trumpiausiu laiku 
(Belem-Brasilia), didžiausias 
architektūrinis užsimojimas, 
moderniškiausias pasauly mies
tas ir--paradoksiškas rekordas: 
darbo apsimokėjimas. Sostinę 
statant, išleista keliolika bilijonų 
kruzeirų, už išparduotus sklypus 
bus surinkta keliasdešimt bilijo
nų.

t

Naujos sostinės vardas, pasiū
lytas jau daugiau kaip prieš šim
tą metų, mūsų kalba skamba velk 
vienodai, kaip ir valstybės. Tuo 
tarpu portugalų ar anglų kalba-- 
valstybė Brasil, sostinė-Brasilia 
--jau duodasi lengviau atskirti. 
(Reikia skaityti Brazil ir Bra
zilija: brazilai raukosi, jei jų 
valstybė ir sostinė rašoma su 
Z).

Oficialus valstybės vardas 
yra Jungtinės Brazilijos Valsty-- 
bės, kurias sudaro 21 atskira 
valstybė ir 5 teritorijos. Visų 
valst. plotas -- 8,513,844 kvadr. 
-kilometrai. Gyventojų dabar yra 
per 62,000,000, iš kurių 
37,500,000 yra baltieji 6,350,000 
juodieji, o likusieji mišrūs, jų 
tarpe apie 200,000 grynų indėnų 
(čia yra būtina pabrėžti, kad

Petras Babickas
Brazilijoje nėra jokios rasinės 
neapykantos).

Gyventojai yra labai neregulia
riai pasiskirstę šiame milži
niškame krašte--veik visi gyve
na 1000 km. juostoj prie Atlanto 
vandenyno, kurio kranto Brazili
jos valdžioje yra daugiau, kaip 
7,000 kilometrų. Dėl tokio ne
lygaus gyventojų pasiskirstymo 
labai kenčia krašto ekonominiai 
reikalai.

Visi pažangesni Brazilijos 
valstybės vyrai seniai galvojo 
ir buvo nusprendę perkelti sos
tinę Į krašto vidurį, tačiau nie
kas nedrįso imtis to darbo, kuris, 
daugumos nuomone, nebuvo įma
noma brazilams įvykdyti. Tačiau 
kai paskutiniuose rinkimuose bu
vo išrinktas prezidentujuscelino 
Kubitschek, iš čekų emigrantų 
kilęs, įvykdė sostinės perkėli
mą, savo priešrinkiminėj pro
pagandoj pažadėtą.

Dar prieš 10 metų Juscelino 
buvo Brazilijoj mažai žinomas. 
Tiesa, jau kaip Minas Gerais 
(sk. Minas Žerais, atsieit-- 
Bendros Kasyklos) valstybės gu
bernatorius, jis daug prisidėjo 
prie tos valstybės sostinės 
Balso-Horizonte pažangos, pat
raukęs į tą valst. daug fabrikų 
iš užsienio ir pastatęs Pam- 
pulha--moderniškos architektū
ros poilsio parką su dirbtiniu 
ežeru revoliucinio stiliaus baž
nytėle, dėl kurios vidaus deko
racijų, Portinari vykdytų, dvasi
nė vyriausybė bažnyčią pašven
tino tik prieš porą metų...

Kadangi dabar naujos sostinės 
vardas jau visam pasauliui žino
mas, ir Brasilia jau yra turizmo 
objektas, tai čia pat iŠ karto pa- 
skelbtina, kad naujoj sostinėj 
nebėr gyvačių ir tigrai ne
sišvaisto jos gatvėmis, kaip kaž
kur buvo paskelbta. Toje vieto
je, kur prieš ketvertą metų bu
vo visiška dykuma, kur sostinės 
statytojai pirmomis dienomis ne 
tik cementą, žvyrių, plytas, bet 
ir vandenį turėjo gabenti lėktu
vais, šiandie, dėka nepaprasto 
entuziazmo, pasiaukojimo ir už
sispyrimo, stovi didžiulis mies
tas, specialiai skirtas sostinei, 
krašto ateičiai, moderniškiausiai 
išplanuotas, rekordiniu, neįti
kėtinu greitumu įvykdytas.

Pabrėžtina: Brasilia tai nėra 
rūmų rinkinys. Brasilia buvo pla
nuota 500,000 gyventojų, kaip ad

ministracijos centras, ir tiekai 
gyventojų buvo numatyta ir įvyk
dyta gyvenimas su visais civi
lizacijos ir kultūros patogumais. 
Jau numatyta įkurti ir Universi
tetą.

Vien tik išvardijimas pastatytų 
rūmų skaitytoją gali įtikinti, kiek 
daug yra per trejetą metų pa
daryta: prezidentūra, prie Jos 
ūkio pastatai ir koplyčia, Pa- 
lace Hotel viešbutis, aeroportas, 
vyriausybės rūmai, vyriausias 
tribunolas, tautinio kongreso rū
mai, vienuolika rūmų įvairioms 
ministerijoms, didžiulis aero- 
porto angaras, valkų ligoninė, 
kareivinės, vandens stotis, Don 
Bosco gimnazija, zoologijos sodo 
rūmai, vyr. pašto rūmai, vie
nuolika ligoninių, centrinė ligo
ninė, daugybė pradžios mokyklų 
(po vieną kas 15,000 gyvent.), 
Įvairių institutų dangoraižiai 
(po 22 aukštus), kur Įrengti tar
nautojų butai ir tt. k.a. parduo
tuvės, prekyvietės, kinoteatrai...

Ten, kur prieš ketvertą metų 
negalima buvo kojos įkelti, atseit, 
tik lėktuvu pasiekiamos vietos, 
šiandie yra sujungtos suBrasilia 
plačiais keliais taip pat prezi
dento Juscelino energijos dėka: 
Cristalina, Belo-Horizonte bei 
Belem-Brasilia. Pastarasis ke
lias jungia Belem, esantį prie 
Amazonės intako, su Brasilia ir 
yra daugiau kaip 2,000 kilometrų 
ilgio.

Didžiuliai žemės lyginimo dar
bai atlikti sostinės teritorijoj:, 
asfaltuotos gatvės, tiltai, viaduk- 
tai, požeminiai pravažiavimai, 
kanalizacija, vandentiekis ir di
džiulis dirbtinis ežeras, viso 24 
kilometrų ilgio, dviem sparnais 
apjuosiąs naują sostinę... Tai taip 
šiandie atrodo Brasilia.

Čia buvo paminėti pastatai ir 
darbai, atlikti pagal valdžios pla
ną, o kur dar privati iniciaty
va? Kol 50,000 darbininkų dieną 
naktį statė sostinę, jie turėjo 
prieš tai pasistatyti namus sau 
gyventi. Taip susikūrė aplink 
sostinę* jie turėjo prieš tai sau 
sostinę pora miestelių, labai pri
menančių Amerikos Vakarų 
miestelius prieš 100 metų, 
kuriuos šiandie mes matome 
filmose.

Kaip ten, taip ir čia didingumas 
maišėsi su menkysta, entuziaz
mas ir pasiaukojimas su speku
liacija... Tik čia, pas mus, buvo 
daugiau ramumo. (Kun. Rokas pa-

(Nukelta į 6 psL)
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Hitleris buvo užsispyręs, paliaubas su Prancūzija pasirašyti tame pat vagone, kuriame 1918 metais 
Vokietija kapituliavo. Nuotraukoje Hitleris, lydimas Goeringo ir kitų aukštų kariškių, Compiegne, 
Prancūzijoje, birželio 22 d. priima vokiečių kariuomenės dalinio paradą. Gilumoje matyti istoriškas 
vagonas.

II Pasaulinio karo klaidos (3)

GUDERIAN "ŽAIBO KARO” TĖVAS

Taip buvo išdavinėjama Amerika...

STALINAS RODO SAVO APETITĄ
c

Vokiečių šarvuočiai būtų bu
vę sulaikyti prie Meuse, jei 
prancūzai nebūtų didžiumą sa
vo jėgų neprotingai sukoncen
travę Belgijoje, tuo būdu ati
dengdami savo sparną, arba 
būtų pasiskubinę į šį frontą at
siųsti savo rezervus. Bet pran
cūzų štabas, kuris manė Ardė
nus esant nepereinamus tankams, 
buvo įsitikinęs, kad ofenzyva prie 
Meuse pareikalaus mažiausiai 
savaitę pasiruošimų, kaip tai bu
vo 1918 metais... ir to laiko pil
nai pakaks atgabenti rezervams.

Hitleris su Ribbentropu manė, kad Vokietijai nugalėjus Rusiją, 
Anglija bus priversta prašyti taikos...

Vokiečių tankai pasiekė Meuse 
upę gegužės 13 ir po pietų tą 
pačią dieną jau perėjo. "Tankų 
karo" ritmas suardė visą pa
senusią prancūzų strategiją. 
"Žaibinio karo" pasisekimas 
galimas buvo todėl, kad sąjun
gininkų vadovybė nesuprato nau
jos technikos ir dėlto negalėjo 
į ją atsakyti.

Vokiečių tankų įsibėgėjimą bū
tų galima sulaikyti dar prieš 
Meuse, jei upė būtų buvusi gi
nama minų laukais. Nesant mi
nų, reikėjo kelius, vedančius į 
upę, užversti nukirstais medžiais 
Prarastas laikas, nuvalant ke
lius, būtų buvęs fatališkas 
vokiečių laimėjimui.

Vienas prancūzas karininkas, 
kuris vadovavo vienam sektoriui 
prie Meuse, prašė vyriausiojo 
štabo leidimo užblokuoti kelius, 
bet jam buvo atsakyta, jog jie 
turį būti palikti atviri, kad 
prancūzų kavalerija galėtų žy
giuoti pirmyn. Ši kavalerija tiesa 
įžygiavo į Ardėnus, bet ji grei
tai iŠ ten pabėgo, vokiečių tan
kams lipant ant kulnų.

♦

Aš galbūt esu geresnėj padėty, 

negu kas kitas, sako Linddell 
Hart, dabar nagrinėdamas kaip 
šis fatališkas vokiečių tankų pra
siveržimas galėjo būti su
laikytas. Gen. Guderian, kuris 
vadovavo šarvuotoms dalims, sa
kosi buvęs mano "mokiniu" ir 
"auklėtiniu".

Išdirbęs dar 1920 metais šią 
naują ofenzyvos techniką, aš 
lengvai galėjau surasti ir jai at
sikirtimą dar prieš 1940 m., 
bet buvo sunku įtikinti genero
lus, kurie dar išdirbinėjo planus 
pagal 1918 m. strategiją. 1942 

metais visos armijos išmoko pa
sipriešinti žaibiniam karui, bet 
būtų daug dalykų išgelbėta, jei 
jie tai būtų išmokę dar prieš 
karą.

Savo atsiminimuose prancūzų 
gen. Gamelin bando įrodyti, kad 
jis suprato "žąibinį karą", ir 
kad jis kovojo štabe, siekdamas 
paruošti prancūzų armiją naujai 
karo formai. Bet jo tvirtinimų 
ir instrukcijų analizė rodo, kad 
jei jis ir suprato principą, akci
jos ritmas jo liko nesuprastas. 
Jis suvertė kaltę generolui 
Georgės ir vietiniams komendan
tams už katastrofiškas klaidas, 
kurios buvo padarytos kariuome
nės išdėstyme ir mūšio vado
vavime, Kritika pateisinama, bet 
parodo, kad jis nepajėgė vado
vauti visam mūšiui, ir jo apskai
čiavimams trūko realizmo.

♦

Argumentai, kuriuos patiekia 
prancūzų gen. Weygand savęs 
pateisinimui, labiau teisingi, nes 
gen. Gamelin palikta padėtis jau 
buvo beviltiška. Tačiau, atrodo, 
jis turėjo perdaug iliuzijų, tai 
padėčiai atstatyti. Jo įsakymams 
trūko realizmo, o taip pat buvo 

nepagrįstas jo protestas anglų 
nutarimui kovoti, traukiantis į 
Dunkerąue.

Po karo kilo didelis ginčas 
dėl gen. Alanbrooke suvėlintos 
akcijos, kuri išgelbėjusi anglų 
armiją. Tikrumoje anglų armi
ją išgelbėjo von Rundstedto lai
kinis tankų sustabdymas prie ka
nalų į pietus nuo Dunkerąue, vien 
tik dėl tankų kontratakos prie 
Arras, ir belgų armijos pastan
gos dar tris dienas atlaikant 
vokiečių frontą.

Jei Belgijos karalius Leopol
das būtų apleidęs Belgiją gegu
žės 25 dieną, kaip jo ministe
riai ir Churchillis darė spau
dimą, belgų armija būtų tuoj 
pat padėjusi ginklus, ir anglams 
būtų buvę maža vilties išbėgti 
iš apsupimo. Tad galima drą
siai sakyti, kad anglų armiją iš
gelbėjo karalius Leopoldas, ku
ris Anglijoje ir Prancūzijoj vė
liau buvo neteisingai viešosios 
opinijos pasmerktas.

♦

Anglija buvo likusi Vokietijai 
vieninteliu aktyviu priešu. Bet 
jos padėtis buvo ypatingai pavo
jinga. Ji buvo beveik be apsau
gos nuo priešo, kuris turėjo 
užėmęs 3,000 km. krantą. Di
džioji anglų armijos dalis buvo 
išgelbėta nuo sunaikinimo, bet 
prarado labai daug ginklų. Jei 
vokiečiai būtų sekantį mėnesį 
išlipę Anglijoje, tuoj po Prancū
zijos užėmimo, anglams būtų bu
vę maža vilties priešintis.

Pajūrio gynyba buvo silpna. 
Visas laivynas buvo laikomas 
šiaurėje dėl nuolatinių vokiečių 
aviacijos puolimų.

Laimei buvo-kitas išsigelbėji
mo faktorius. Hitleris ir jo šta
bas nebuvo padarę jokio pasiruo
šimo Anglijos invazijai. Jie net 
nebuvo išdirbę operacinių planų, 
kurie būtų logiška Prancūzijos 
sutriuškinimo tąsa. Hitleris leido 
mėnesius tikėdamasis, kad 
Anglija pasiprašys taikos.

Hitlerio privatinių pasikalbė
jimų užrašai rodo, kad jis at
metinėjo idėją sunaikinti Angli
ją ir jos imperiją, nes manė, 
kad ji reikalinga pasaulio stabi
lizacijai, ir tikėjosi anglus pa
daryti savo partneriais.

Užpakaly visa to buvo kita i- 
dėja. Jis svajojo apie Rytus. 
Ir šitas faktorius yra lemtingas 
Anglijos išsigelbėjime.

Jei Hitleris būtų sukoncentra
vęs savo jėgas Anglijai sunai
kinti, ji būtų buvusi pasmerkta 
žūti. Nežiūrint, kad jis praleido 
progą jon išlipti, jis būtų galė
jęs realizuoti planą su savo avia
cija ir povandeniniais laivais, 
pasmerkdamas ją uždusti.

Bet Hitleris manė, kad jis 
negalįs visas savo jėgas skirti 
Vakarų frontui, kai sovietų armi
ja grasina rytų sienoms. Vie
nintelis būdas užsitikrinti savo 
užnugarį, tai pulti rusus ir juos 
nugalėti. Jis manė, kad Angli
ja greičiau paprašys taikos, kai 
jai dings paskutinioji viltis rusų 
intervencijoje.

Pirmieji planai karui prieš Ru
siją buvo išdirbti 1940 liepos 
mėnesį, bet tik 1941 metų pradžio
je Hitleris priėmė nutarimą, Ka-

1945 liepos 17, prieš penktą 
valandą vakaro, Potsdamo kon
ferencijos dalyviai susirenka di
džiojoje Cecilienhofo rūmų sa
lėje.

Sovietiją atstovauja generali
simas Stalinas, lydimas Molo
tovo, Višinskio, Gromyko ir ver
tėjo Pavlovo.

Churchillio vadovaujamoje 
britų delegacijoje yra darbiečių 
partijos lyderis, premjero pava
duotojas Attlee, toliau užsienių 
reikalų ministeris Edenas su 
trim pavaduotojais ir vertėjas 
majoras Birse.

JAV prezidentą Trumaną lydi 
Byrnes, admirolas Leahy, buvęs 
JAV pasiuntinys Maskvoje Da- 
vies, šeši ekspertai ir vertėjas 
Bohlen.

Didysis laikrodis salėje rodo 
dešimt po penkių, kai Stalinas 
atsistoja ir, kaip šeimininkas, 
paskelbia konferencijos atidary
mą. Pirmininku jis pasiūlo pre
zidentą Harry S. Trumaną. Ir 
Churchillis pritaria tam pasiū
lymui. JAV prezidentas, kurio 
savimeilę tas pasiūlymas malo
niai pakuteno, trumpa kalba pa
dėkoja už garbingas pareigas.

Dar prieš prasidedant dery
boms, Stalinas svečius pakvie
čia į vaišes, kurios tą patį va
karą ruošiamos rūmų salėje.

Po to atsistoja Trumanas ir 
patiekia eilę pasiūlymų abiems 
delegacijų vadams. Pirmasis lie
čia užsienių reikalų ministerių 
tarybos sudarymą, antrasis--są- 
jungininkų režimo nugalėtojoje 
Vokietijoje klausimą, o trečiuęju 
pasiūloma panagrinėti Balkanų 
valstybių Rumunijos ir Bulgari
jos problemą.

Jam pabaigus, atsistoja Sta
linas. Visų akys nukreiptos į jį, 
visi įtemptai laukia, ką jis pasiū
lys.

--Mano delegacija nori,--šau
kia Stalinas vertėjams Birse ir 
Bohlen kitoje apvalaus stalo pu
sėje, -- diskutuoti sekančius 
punktus:

--pirma--vokiečių karo ir 
prekybos laivynų pasidalinimą;

—antra --reparacijas;

ras prieš rusus buvo pradėtas 
birželio 22, tai yra dieną anks
čiau, negu Napoleonas įžygiavo į 
Rusiją. Vokiečių tankai greitai 
išblaškė sovietų armiją, kuri bu
vo pasieny, ir per vieną mėne
sį įsiveržė į Rusijos gilumą apie 
700 km. nueidamas tris ketvir
čius kelio, kuris skyrė jį nuo 
Maskvos. Deja, šio miesto jis 
niekad nepasiekė.

Jo jūrinis patarėjas adm. Ra- 
eder stengėsi pasiūlyti kitą stra
tegiją: susilpninti netiesioginiai 
Angliją, užimant svarbesnius 
postus Viduržemio jūroje. Bet 
Hitleris buvo užsidegęs karu 
prieš Rusiją ir nieko nenorėjo 
girdėti apie kitus projektus, nors 
jie žadėjo geresnę pergalę.

Kitame numery: Vienos klai
dos kaina...

J. P. MULL-MUL1OLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
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--trečia--patikėtinio teises 
Rusijai pagal remiantis Jungtinių 
Tautų Charta.

--Čia norėčiau papildomai pa
aiškinti, kad Sovietų Sąjunga nori 
savo globon paimti keletą teri
torijų, kurias prieš karą valdė 
nugalėtosios valstybės. Męs pir- 

Churchillis, Trumanas ir Stalinas Potsdamo konferencijoje.

moję eilėje galvojame apie bu
vusias italų kolonijas...

Užtrunka beveik minutę, kol 
vertėjai tą sakinį išverčia ang
liškai. Nustebimas, savaime aiš
ku, didelis. Sovietiją Afrikoje? 
Churchilliui iš karto aišku, ką 
tai reiškia. Gavę tas teises, ru
sai ne tik įsitvirtintų Vidurže
mio jūros zonoje, bet ir sukel
tų revoliuciją visame Afrikos 
kontinente.

Tačiau jam dar nespėjus pa
reikšti savo nuomonės, Stalinas
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paskelbia naujus reikalavimus:
--ketvirta--mano delegacija 

nori kalbėti apie santykius su 
ašies bendrininkais;

--penkta -- apie Ispanijos 
fašistinio diktatoriaus Franco 
režimą.

--Tas režimas Ispanijoje at-

sirado ne savaime, bet ispanų 
tautai primestas Vokietijos ir 
Italijos kruvinu pilietiniu karu. 
Mes negalime išnaikinti fašiz
mo, tuo pat metu palikdami eg
zistuoti jo kreatūras. Šio reži
mo egzistavimas kelia nuolati
nį pavojų Jungtinėms Tautoms. 
Todėl labai gerai padarytume, 
sukurdami ispanų tautai tokią 
būklę, kuri jai leistų pasirinkti 
sau patinkamą režimą...

Winstonas Chruchillis pri
simerkęs papsi cigarą, tartum 
visai nereaguodamas į Stalino 
projektus, tačiau jo protas tuoj 
pat suvokia grėsmę. Kaip senas 
liūtas už mylių pajunta pavojų, 
taip ir britų premjerui aišku, 
ko siekia Stalinas: įlįsti Ispa
nijon, prasiskverbti iki Gib
raltaro.

Štai kodėl jis šį rytąTruma- 
nui pasakojo, kad Hitleris esąs 
Ispanijoje. Ta istorijėlė buvo į- 
žanga Į tai, ką jis vakare ruošė
si paskelbti.

Bet Stalinas kalba toliau:
--Mes norėtume kalbėti ir apie 

Tangerą, Siriją, Libaną. Paga
liau ir Lenkijos klausimas. Vi
siškai preciziškai išsireiškiant, 
mes norime kalbėti apie vakari
nių Lenkijos sienų nustatymą ir 
lenkų egzilinės vyriausybės Lon
done paleidimą. Dviejų Lenkijos 
vyriausybių negali būti, o Varšu
voje viena jau eina pareigas.
Be to, londoniškiai lenkų egzilai 
bendradarbiavo su vokiečiais...

Tai negirdėtas šmeižtas, kiek
vienas salėje esąs tai puikiai 
žino. Londono lenkų egzilinės 
vyriausybės reikalavimas, kad 
Katyno masiniai kapai būtų iš
tirti tarptautinės Raudonojo Kry
žiaus komisijos, nebuvo joks 
bendradarbiavimas su Hitleriu.

Salėje įsiviešpatauja nemalo
ni nuotaika, nes tiek Londone, 
tiek VVashingtone dabar jau pui
kiai žinoma, kad lenkų karininkus 
išžudė ne vokiečiai, bet Stalino 
NKVD...

♦

Stalinas šiandien numetė nuo 
veido šypsenos kaukę ir pasiro
dė kietas derybų dalyvis, kuris 
yra pasiruošęs ir kumščiu trenk
ti Į stalą.

Po to sekančiose diskusijose 
Churchillis pasipriešina, kad Ru
sijai būtų duota dalis vokiečių 
karo laivyno. Savo išvedžioji
mus baigia žodžiais:

--Mano nuomone, tie laivai 
turėtų būti paskandinti, nes ka
ro apratūra yra baisus įrankis. 
Bet, jei generalisimas užsi
spirs, mes vokiečių laivyną pa
sidalinsime.

Stalino veide atsispindi atvira 
pašaipa. Visu kūnu palinkęs virš 
stalo, jis atsako:

—Gerai. Pasidalinsime. Mi
nisteris Churchillis, jei nori, 
žinoma, savo dalį gali paskandin
ti.

(Bus daugiau)
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Draugas Don Camillo

Giovanni Guareschi

CELE EINA ISPAZINTIES
Scamoggia sudribo ant suolo 

priešais Don Camillo, užsidegė 
cigaretę ir nukėlė ją į piktai 
sučiauptų lūpų kamputį. Jis buvo 
baisiai rimtas, ir buvo galima 
pastebėti, kad jį kankina gilūs 
ir kraupūs klausimai.

Don Camillo valandėlę stebė
jo jį, paskui, jam vis dar ty
lomis kiurksant, iš kišenės iš
sitraukė kalendorių, norėdamas 
papildyti užrašus.

--Drauge!
Don Camillo padėjo kalendorių 

ant stalo.
—Kas atsitiko?--paklausė už

jaučiančiu balsu.
--Tu gerai žinai, kas vakar 

atsitiko.
--Na, dėlto dar nėra reikalo 

žildinti savo plaukų,--pasakė Don 
Camillo.--Prieš dvi minutes ma
ne aplankė Capece. Visi reikalai 
tvarkoje.

--Capece? Ką tu kalbi apie 
Capece? -- sumišęs paklausė 
draugas Scamoggia.

--Na, vis dėlto jis gavo tavo 
kumštį į akį,--pasakė Don Ca
millo, nustebęs iš savo pusės.

--Ak, taip,--sumurmėjo Sca
moggia. Tai jis buvo visiškai 
užmiršęs. -- Reikalas liečia ką 
kitą.

--Tai aš tikrai nieko nežinau, 
—pareiškė Don Camillo, ir jis 
sakė tiesą, nes tikrai nežinojo 
visų įvykių.

Scamoggia pliaukštelėjo lie
žuviu.

--Vakar vakare, -- pareiškė

®
SUSITIKIMAS SU NAUJAIS 

"IŠLAISVINTOJAIS”...

Sibiro tremtinio atsiminimai

A. Valasevicius
— Matai broleli, Alytaus Visiems darosi aišku, kad

mieste karštoka, tai nuta
rėm pap tave ūkyje prisi
glausti. Vokiečiai jau ir 
maisto kortelių nebeduoda, 
o ūkyje lengviau. Kol nusi
ramins, sako lyg teisinda
masis.

— Na, kam ir kalbėti. 
Maisto užteks. Tik aš tavęs 
nesitikėjau pamatyti. Ma
niau, kad į Vakarus ištrau
kei.

— Žilioniai išvažiavo. 
KVietė ir mane, bet mašina 
buvo prikrauta, nenorėjau 
apsunkinti. Na, dėdei leng
viau, jis moka vokiečių, 
anglų ir rusų kalbas. Be to 
Amerikoj gyvenęs, gal jam 
ir pavyks. O kas mūsų kur 
laukia ? Sutraiškins, kaip 
varles ant kelio.

Suėjom į vidų. Atėjo ir 
Jonas. Kiek buvo kalbų, 
kiek Įvairiausių nuomonių.

Tą pačią dieną papiovėm 
bulių, sūdėm mėsą Į stati
naites. Atėjusiems vokie
čiams parodėm tik odą ir 
pasakėm, kad traukiamės 
nuo fronto ir patiems rei
kia maisto.

Į pavakarį atžygiavo vo
kiečių dalinys. Vyresnie
siems užleidom kambarį. 
Mūsų tarpe yra trys, kurie 
moka vokiečių kalbą.

Kareiviams pristatomas 
maistas ir rūkalai. Vyres
nieji lengvai leidžiasi į kal
bas su mokančiaisiais. Jie 
geria šviežią pieną, mes rū- 
kom jų cigarus. Sužinom, 
kad ties Alytum jau yra 
prasilaužę rusai. Rytoj ryte 
rusų tankai, jų spėjimu, 
jau ir čia gali būti. O kita 
gynimosi linija bus tik prie 
sienos.

jis,--man silpnybės akimirką iš
sprūdo antausis.

--Ir jį gavo ji?
-Ji.
Don Camillo tai sužinojo pirmą 

kartą ir akimirką nesusigaudė, 
ką atsakyti.

--Tu davei antausį draugei 
Petrovnai?--mikčiojo jis.--Bet 
kodėl gi?

Scamoggia piktai skėstelėjo 
rankomis ir nieko neatsakė.

--Draugė Petrovna yra inteli
gentiška moteris. Ji nuspręs, 
kad tu buvai perdaug degtinės 
išgėręs.

--Aš negėriau,--niūriaikons
tatavo Scamoggia.--Čia visa blo
gybė. Bet dar blogiau: ji žino 
tai.

Scamoggia nusviedė cigaretę 
ant grindų ir sumynė ją. Jis bu
vo labai prislėgtas, ir Don Ca
millo pajuto jam užuojautą.

--Mums nereikia to reikalo 
taip jautriai imti, drauge [--kal
bėjo jis drąsindamas.--Ji yra 
geros širdies mergina.

--Ji yra,--pasakė Scamoggia, 
užsidegdamas,--Ji yra graži, ge
ra ir nuostabi. Aš negaliu su ja 
elgtis, kaip su kokia slanka. AŠ 
negaliu jai niekus tauzyti, su
pranti?

Po lyguma yra baisiai toli 
nuo Romos, ir Don Camillo, kai
mo kunigas iš tos Po lygumos, 
nepajėgė sekti Trastevero bu
liaus minčių eigos.

--Ką jai tauzyti?--paklausė 
nustebęs.--Kaip tai?

trauktis į Vakarus esame 
pavėlavę.

Vėlai vakare išvalome ir 
sustipriname esamą bun
kerį. Paslėpiam mėsą ir ki
tokią maisto atsargą.

Jaučiu nuovargį, bet mie-r 
gas neužspaudžia akių. Ko
kie dabar tie raudonieji? 
Sako, pasikeitę, turi antpe
čius, naują himną. Gal juos 
sąjungininkai sudraus? Gal 
grįš ištremtieji namiškiai?

Ryte pramigom. Aplinkui 
kaleno automatiniai ginklai, 
vienur kitur degė trobesiai 
ir nenupiautų rugių laukai. 
Greit Į pakalnę išvedžiojam 
ir pririšam likusias karves. 
Arklius pašeriam tvarte. 
Jie pririšti vistiek atitruks 
ir pabėgs.

Į savo bunkerį nešam 
maisto ir vandens. Zit, zit 
čia pat sušvilpia kulkos. O 
šios daug pavojingesnės, 
negu trenksmai.
x Bunkeryje visi tylim. Po 
kurio laiko girdėtis neaiš
kus kalbėjimas.

— Kad nors neįdrebtų 
granatos, — kažkuris pa
sako.

Atsargiai pradedu kišti 
galvą į lauką. Už namo ker
tės matosi gulinčio kareivio 
kojos. Kas jis? Suku galvą 
į kitą pusę.

— Kto tam? (Kas. ten?).
— Civiliai, — atsakau.
— Vokiečių nėra?
— Nėra.
— Išlįsti visiems
Visi išlendame, moterims 

patardami pasilikti.
Mūsų akys įbestos į nau

jus ''išvaduotojus”. Jų akys 
tiriamai .žiūri į mus.

(Nukelta į 8 psl.)

--Na, tu!--sušuko Scamoggia. 
--Tu turi kietą galvą! Jei Nanni 
Scamoggia duoda antausį mergi- 
nai--ką tu Įsivaizduoji? Ar tai 
jis daro tik dėlto, kad vėją su
keltų? O gal tu Nanni Scamoggią 
laikai tokiu niekšu, kuriam yra 
'malonumas mušti moteris?

Don Camįllo iškilmingai link
telėjo.

--Dabar suprantu tave. Taigi, 
tu bijaisi, kad mergina gali įsi
vaizduoti, jog tu nori atkreipti 
jos dėmesį į save?

--Teisingai!
--O mergina tuo tarpu visai 

tavęs nedomina. Ir tau, taigi, 
trūksta drąsos tas jos svajones 
sugriauti.

--Kaip tik tai! Tavo protas 
dabar aiškus, kaip keptas kiau
šinis, drauge.

—Bet visa tai nuostabiai pap
rasta: tu ramiai palieki jos sva
jones ir sau sakai: po trijų dienų 
aš iškeliauju; o ji jau ras, kaip 
nusiraminti.

--Ji--galbūt. Bet aš?
Don Camillo pagaliau suprato 

visą padėties rimtumą.
—Mielas bičiuli,--prabilo jis. 

--Jei jau tokia būklė, tai aš 
tikrai nebegaliu tau duoti jokio 
patarimo.

—Atvirkščiai, -- atsakė Sca
moggia.--Tu teisingai supranti 
dalykus, todėl gali man patarti. 
Ką aš turiu daryti? Po šokių 
mes dar ilgai kalbėjomės, Na
dia ir aš... Aš negalėjau juk be 
jokio pasiaiškinimo jos paleisti, 
ar ne?

--Teisingai.
--Po kelių mėnesių ji skrenda 

į Romą, nes turi kaip vertėja 
palydėti studijų tikslais keliau
jančią valdininkų grupę. Ir ta
da, ar ne?..

Scamoggia suabejojo.
--Drauge,--pasakė jis, žvelg

damas tiesiai į DonCamillo akis, 
--ar aš galiu tavimi pasitikėti?

--Kaip ir per išpažintį.
--Na! Ar tu gali įsivaizduoti, 

kad aš savo reikalus patikėčiau 
kokiam ilgaskverniui?--nusišyp- 
sojo Scamoggia.

--Tu esi teisus. Bet vis dėl
to yra . kunigų, kurie greičiau 
leisis sušaudomi, negu išduos 
jiems patikėtas paslaptis. Ir aš 
būčiau vienas iš tokių, jei bū
čiau kunigas. Taigi, drožk!

--Ji atvyksta į Romą,--pus
balsiu pasakojo Scamoggia.--Ir 
ji nesipriešintų pasilikti Romo
je ir gyventi su manimi. Ar tai 
įmanoma? Kaip tu galvoji?

Don Camillo papurtė galvą. 
--Ne,—pasakė jis tvirtai.

--Tai būtų bailus išdavimas, ir 
tokio išdavimo draugas Sca
moggia negali padaryti. Juo la
biau, kad yra daug švaresnė ir 
natūralesnė išeitis.

--Kokia?
--Mergina nėra iŠ medžio iš

kritusi ir tikrai turi gerų pažin
čių partijoje. Kai tik mes pa
sieksime Maskvą, jai tikrai ne
bus sunku parūpinti tau leidimą 
apsigyventi ir darbą. Daug kas 
taip padarė, ir Sovietų Sąjungai 
reikia pajėgių technikų ir pati
kimų partiečių. Kai čia kartą 
Įsitaisysi, visa kita bus tik 
smulkmenos. Bus patenkinta ir 
tavo širdis, ir tavo sąžinė. Ir 
tu šaunios, įsimylėjusios mergi
nos neįvelsi Į kvailą avantiūrą.

Scamoggios veidas nušvito.
--Mano smegenys buvo susi

jaukę, kaip plakta kiaušinienė, 
bet dabar tu parodei man tikrą 
kelią ir kartu parasčiausiąl-- 
sušuko jis.--Aš tikrai džiaugiuo
si, kad pasitikėjau tavimi. Aš 
dėkoju tau, drauge.

Ir jis išėjo, kunigui stipriai 
paspaudęs ranką.

--Viešpatie, -- murmėjo Don 
Camillo, keldamas akis Į viršų, 
--ar ne gerojo piemens užda
vinys ieškoti paklydusios avies 
ir ją grąžinti į partijos avidę?

—Tu klysti,--atsakė jam Kris
taus balsas,--tai draugo velnio 
uždavinys.

Bet gal tai ir nebuvo Kristaus 
balsas; gal tai buvo tik vėjas, 
kaukiąs begalinėse lygumose.

Don Camillo daugiau to nebe
tyrinėjo. Ir dėlto, kad tą aki
mirką kupėn įžengė Peppone,

--Vietoj spoksojęs pro, langą, 
galėjai ateiti pas mus ir pasi
kalbėti,--pastebėjo Peppone.

--Drauge,--atsakė DonCamil- 
lo.--Celės vadas turi daug ką 
pasiruošti, jei nori išlikti savo 
uždavinio aukštumoje.

Peppone nepasitikinčiu žvilgs
niu kurį laiką stebėjo jį, paskui 
truktelėjo pečiais. Atrodė, kad 
jis norėjo pasakyti: "Kunigas, 
kuris pačioje Sovietų Sąjungos 
širdyje vienų vienas tūno kū
pėję, pagaliau negali didelės pai
niavos suvelti, nors jis būtų 
ir pats įsikūnijęs velnias.

(Bus daugiau)

Scena iš "Vestuvių" pastatymo Clevelande. Dirvos nuotrauka

CHICAGUS DAINAVA IR "VESTUVĖS”
įsivaizduokime sceninį ar 

grynai koncertinį kūrinį lie
tuviškos vestuvėms atgai
vinti visoje jų įvairovėje. 
Tai būtų neapsakomo gro
žio šventė. Galėtume di
džiuotis neišmatuoja m a i s 
mūsų turtais vaidybos, plas
tikos, šokio ir muzikos sri
tyse. Ir jeigu pasiryžtume 
kruopščiai ir atsargiai at
vaizduoti bent etnografines 
paskirų Lietuvos vietovių 
vestuvių skirtybes, tai kiek 
tokių pasigrožėjimo iškila 
mių susidarytų? Pagaliau, 
kiek dar tų skirtybių gali
ma susekti tokių vietovių 
Įvairių amžių glūdumoje? 
Net nedrąsu klausti.

Tad ar verta, ar prasmin
ga prie tokių papročių bei 
apeigų dar prijungti bet 
kurio pobūdžio dramos vei
kalą? Tokios, štai, mintys 
kyla žiūrovuose, šiltai pri
imant dainaviečių "Vestu
ves” Clevelande gegužės 
7 d.

Nepriklausomoje tėvynė
je kai kurie autoritetai bei 
žinovai jau buvo priėję 
mokslinių nagrinėjimų iš
vadas, kad lietuviškoms 
vestuvėms negali būti nau
dingi jokie intriguojantieji 
ar gyvinantieji nuotaiką 
priedai ar priedeliai, kurie 
nėra betarpiškai semiami iš 
tautosakos.

Vadinasi, vestuvių daly
viams pavardės irgi nerei
kalingos. Dėlto ir šio spek
taklio programoje randame 
neaiškumą, k. a.: Galinis, 
ūkininkas — suprantama, 
Teisėjai — nesuprantama, 
ar tai — profesija, ar vaid
muo; Motiejus Bendžius, 
pagarsėjęs piršlys — gal 
tai — sąsaja tarp turinio ir 
apeigų ? Bet kodėl Svočia — 
be pavardės ir be "titulo”? 
ne kiekvienam žiūrovui tat 
suprantama.

Antra vertus, mums be
vargstant Vokietijos sto
vyklose, yra gimę scenos 
veikalų veikalėlių, įgalinan
čių chorus ir šokių ansam
blius pasireikšti ir supažin
dinti kitataučius su mūsų 
tautosakos perlais. Pasitai
kydavo šitokių kūrinėlių ta
lentingai parašytų. Būdavo 
ir menkų, šen ten ir dabar 
rašoma. Vistiek svarbiau
sia, kad teoriškai bemaž nė 
vienas jųjų nesileidžia 
Įspraudžiamas į jokią sce
nos veikalų rūšį — tiek mū
suose, tiek svetur, tiek šia
me amžiuje, tiek gilioje se
novėje.

Ir vis dėlto, tam tikrais 
atvejais, provizoriškai pri
ėmus šį tą iš tų eskizų, jie 
nieku būdu netiktų šalia 
vestuvinės temos.

Jeigu mums būtų leista 
apeiti šį principą, tai mie-

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

lai pripažintume, kad šito 
eskizo šešetas vaizdelių 
(tiktai ne 3 veiksmai) J. 
Ignatonio parašyta augan
čia įtampa. Bendros kompo
zicijos derinimas prie apei
gų — sklandus. Tuo tarpu 
laikymasis pagrindinės ves
tuvių linijos neleido dau
giau bruožų tipams suteikti 
bei juos atbaigti. Tiktai... 
vis tik, nebeminėdami ben
drinių apeigų, klaustume: 
iš kurios krašto dalies yra 
kilusios visos kitos? Gal iš 
įvairių dalių?

Režisorius A. Kaulėnas 
pastatė visą vaidinimą be 
rūpestingai apmąstyto pla
no, su palengvintais pergru
pavimais bei pereigomis, 
bet užtat beveik visus ti
pus išreiškė gana sodriai ir 
spalvingai, net ir šaržo mo
mentai buvo nuosaikūs, kas 
itin skaidriai nuteikė publi
ką, privertė minią gyventi 
ir spinduliuoti tikromis jau
natvės liepsnomis. Deja, 
pažadėtas punktual urnas 
nebuvo ištesėtas.

J. Tričio dekoracijos — 
be įmantrių abstrakcijų, 
tinkančios prozai, šokiams, 
margai miniai ir chorui. 
Patogu, kad per visą vaka
rą jos beveik nekeičiamos 
ir, be to, sukombinuotos 
portatyviai. Vestuvių nuo
taikai laimingai pritąjkin- 
tos, tiktai gaila, kad scenos 
defektai neleido viršuje už
maskuoti tai, kas kenkė 
iliuzijai.

Reikia manyti, kad St. 
Gasiūnui pavyko sunaudoti 
įvairias apšvietimo priemo
nes ir jų įvairuojančiomis 
pajėgomis, pozicijomis bei 
spalvomis prisotinti dekora
cijas, vadinto jus ir visą sce
ną. Gal būtų buvę dar ge
riau, jeigu šilčiau ar jau
kiau būtų apšviestas merg
vakaris, o tuo labiau — Sa
dutė.

Muzikantai — tikrai lie
tuviški ir vestuviški. Melo
dijos ir deriniai — be prie
kaištų. Nuotaikos nejučio
mis kinta ir kartais smar
kiai įaudrinamos. Akordeo
nistai — pagirtini.

Bene sunkiausią ir svar
biausią vaidmenį atliko cho
ras. Nelengva buvo ir A. 
Šimkui bei jo asistentams 
valdyti chorą iš užkulisių. 
Didelio įspūdžio buvo įais
trinti žiūrovai, matydami 
net dainuojančius šokėjus, 
nors teoriniai nuostatai ne
leidžia didele sparta šokinė
ti ir tuo pačiu metu daiuoti. 
Dainų programa — ištaigi 
ir nuosekliai vedanti į tiks
lą. Viena kita daina truputį 
stokojo muzikinių spalvų, 
švelnesnių niuansų ir stilin
go santūrumo, neatsisakant 
net nuo forsavimo, tačiau 
visumoje choras turi gra
žių, stiprių balsų, išlavintą 
dikciją, yra beveik draus
mingas ir gerokai išmink- 
lintas sceniškai.

Karšti, gyvi šokėjai, va
dovaujančios ir podraug 
kuriančios I. Ralienės vyk
domi, vertintini, kaip bran
dūs ir darnūs, su kai kurio
mis išimtimis detalėse, šo
kiai atitinka vestuvių eigą 
savo figūromis, nusiteiki
mu ir dailiomis puošmeno
mis. "žilvitis” lygiai kaip 
ir "Sušok, mergele" praėjo 
truputėlį palaidžiau, be 
techniško tikslumo. Betgi 
naujai perstilizuotas ”Gy- 
vataras” — beveik visais 
atžvilgiais puikus: skonin
gas, bravuojantis ir efek
tyvus.

šia proga žodelis merge
lėms. Netaisyklinga šypse
na kenkia gražiam veideliui, 
o šviesi ir meili, bet neper- 
plati, — gražina kiekvieną 
veidą ir žavi visus. Tatai 
liečia ne vien tik šokėjas.

Ir dar žodelis kai kam iš 
mergelių ir bernelių. Gy
venkite be spragų, niekados 
neužmirškite, kad esate sce
noje, ir neverskite žiūrovų 
galvoti, kodėl kūnas atva
žiavo, o veidas liko Chica
goje.

Iš svarbesniųjų rolių vai
dintojų sunkesnę naštą pa
kėlė ir raiškiais tipais suži
bėjo, lengvai išbridę iš mė
gėjiškų silpnybių, šie hero
jai: Galinis — A. Stočkus, 
patikimas tėvas, nelaimės 
slegiamas nepraradęs vai
dybinės savitvardos, Gali
nienė — E. Gepnerienė, ti
piška motina, labai išlygin
to, nors ir blankaus, būdo, 
Verutė — I. Radienė ir Pet- 
rutė — St. Lažauskienė, 
skirtingų charakterių sese
rys, bet širdingos ir meilios, 
Pranukas — A. Brinką, ne
geistinas jaunasis, gilų 
skausmą išgyvenęs pavyz
dingai, Leokadija — E. Bu- 
kuižienė, senmergė, dantin
ga ir liežuvinga, gabiai iš
vengusi šaržavimo pavo
jaus, Levas — St. Bernata
vičius, ūkininkaitis, labai 
gabus komikas, Motiejus —
J. Balutis, piršlys, gausio
mis technikos pažibomis 
n u g alėjęs kompli k u o t ą 
vaidmenį, svočia — A. La- 
tonienė, žadinanti linksmu
mą, judri, maloni ir gud
raujanti koketė ir Paulius 
— N. Micius, padauža, praš
matniai vadovauja miniai, 
smarkus pokštų iniciato
rius.

Beveik visi kiti harmo
ningai įsiliejo į sudėtį ir 
įvairiais būdais, be klaidų, 
praturtino meno puokštę.

Kas daugiausia laimėjo? 
Kuri sritis? St. Sodeika su 
asistentais, ar J. Ignatonis, 
ar A. Kaulėnas, ar I. Ra
lienė, ar J. Tričys? Telieka 
šitas klausimas neatsaky
tas.

Didžiausią dėkingumą ad
resuojame pasišventusiam 
ir energingam jaunimėliui 
už šį didžiuli žygį.

Vladas Braziulis
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Kietesnės rankos ir toliau 
pramatančios galvos

Antrasis pasaulinis karas pasibaigė ne taika, bet 
šaltuoju karu. Ir dabar, praėjus 15 metiį^ kada vokiečiai 
padėjo ginklus, o sovietai savo rubežius pratęsė iki ne
girdėtų plotų, to šaltojo karo įtampa beveik pastovi. Jei 
kartais Maskvos Chruščiovas kiek nusišypso, vakariečiai 
skuba daryti išvadas, kad atsiradęs pagerėjimas. O kai 
jo suorganizuoti nauji neramumų židiniai pradeda Mask
vai duoti prinokintų vaisių, vakariečiai vėl prasiblaivo. 
Bet prasiblaivo laikinai, iki sekančių ”taikos dainelių liū
liavimo”.

Ir taip per tuos 15 "taikos” metų. Taip bus ir to
liau, jei neateis kietesnės rankos ir toliau pramatančios 
galvos. O joms ateiti šiame, ir kituose demokratiniuose 
kraštuose, labai sunku. Sunku, nes kiekviename iš tų 
kraštų veikia tiek Maskvos prisisamdytų jėgų, kad jos, 
neva pačiais "kilniausiais” tikslais, gyventojuose sukuria 
nuotaikas, kad tokios kietesnės rankos ir toliau prama
tančios galvos, esančios tiems patiems kraštams žalin
gos. Esą, naudingiausi būtų tokie žmonės, kurie moka 
sugyventi. O sugyventi moka darantieji nuolaidas. O nuo
laidas nuolat darantieji jau labai geri Maskvai ir jie turi 
gauti gyventojų pasitikėjimą.

Nė kiek nenuostabu, kad tokia linkme dirba visi vieši 
Maskvos garsiakalbiai. Tik labai stebėtina, kad į tokį nuo
monės formavimą įjungiama ir labai daug pramoninin
kų, prekybininkų, menininkų, visuomenininkų, ir net po
litikų. Įjungiama grynai kurstant jų biznio ir privačius 
interesus. Įjungiama neva to krašto gerovei. O kad ta 
gerovė ruošia tik Maskvai palankius įsigalėjimo planus, 
tai jau žino tik tie, kurie tampd tas kurstymo virveles. .

Štai, prieš kelias dienas tas pats Chruščiovas pasakė, 
kad jei į viršūnių konferenciją važiuos viceprezidentas 
Nixonas, tai iš to būsianti tokia nauda, kaip iš ožio, pa
siųsto kopūstų prižiūrėti. Ir tuo pačiu davė suprasti, kad 
jis, tai jau esąs labai geras, Nixonui nelyginamas.

Tik spėjo Chruščiovas taip prieš Nixoną nusičiaudyti, 
ir tuoj atsirado visuose kraštuose nuomonių, kad gal tik
rai Nixonas ”pavojingas” taikai. Gal tikrai geriau būtų, 
kad ten vyktų tik prezidentas Eisenhoweris. Jis esąs 
nuolaidespis, linkęs į kompromisus, labiau suinteresuotas 
taiką išlaikyti. O jei jau prezidezntas Eisenhoweris ne
galėtų ten visą laiką būti, tai parinkti kitą tokį, kurio 
būvimas daugiausiai taikai patarnautų ...

Nesunku suprasti, kieno naudai tokios nuomonės, 
skleidžiamos komunistiniais ir jiems prieinąmais kana
lais, dirba. Tie kanalai jau kartą labai gerai įsitikino, lan
kantis viceprezidentui R. Nixonui Rusijoje, kad jį už no
sies vedžioti negalima. Taigi jei negalima, tai jo neve
džios ir viršūnių konferencijoje. O už nbsieš nėvedžioda- 
mas, Chruščiovas nieko nelaimės ir komunistiniam pasau
lio pavergimui nieko nepatarnaus.

Tik toliau pramatančios galvos ir kietesnės rankos 
pajėgs komunistini slinkimą į visas puses sulaikyti."Tik 
ne nuolaidų ir pataikavimų kelias gali gražinti laisvę mi
lijonams pavergtųjų. Tik jau ne nuolaidos Chruščiovui 
gali atnešti taiką. B. G.

AR IŠTIKRŲJŲ SPORTININKŲ 
VADŲ KLAIDA?

Suprantu, kad gerb. B. Sprin- 
gis savo laiške Dirvos 52 Nr. 
yra nepatenkintas sporto vado
vų (ne vadų) pasirinkta data X. 
L.S. Žaidynėms New Yorke, Ka
dangi minėtas laiško autorius, tur 
būt, nedaug ką apie sporto rei
kalus žino, noriu paaiškinti se
kantį:

L Amerikoje (JAV ir Kanadoje) 
mokyklose ir universitetuose 
krepšinio sezonas baigiasi kovo 
pabaigoje. Sporto vadovybei lieka 
parinkti Žaidynėms datą arti
miausią po krepšinio sezono už
baigos, kad krepšininkai per il
gą laukimą nenustotų savo 
pasiektos sezono metu formos. 
Dėl suprantamų priežasčių tokia 
data gali būti parinkta tik po 
Velykų—per Atvelykį ar vė
liausia 1 savaitę vėliau. Ar
timiausias 3 dienų savaitgalis 
(ir tik JAV) yra Decoration Day 
(gegužės 30 d.). 1955 metais tuo 
laiku ruoštos Žaidynės parodė, 
kad krepšinio lygis buvo daug 
žemesnis, negu tuoj po sezono
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užbaigimo. Todėl ir data paren
kama per Atvelykį ar vieną sa
vaitę vėliau. Be to šiltas oras 
ir daugumoje miestų krepšinio 
salių uždarymas vasarai, ne
leidžia rengėjams datos keisti.

2. Kalbant apie X L.S. Žaidy
nes, reikia pasakyti, kad po jų 
už 2 savaičių įvyksta Pabalti
jo Federacijos pirmenybės (šie
met Chicagoje, gegužės 15 d., 
rengėjai latviai), joms sportinė 
vadovybė turi patiekti įvairių 
sporto šakų rinktines, kurios 
sudaromos L. S. Žaidynių me
tu. Turėjimas 2 savaičių laiko 
rinktines paruošti ir jų išvyką 
suorganizuoti, yra tikrai mini
malus laikas.

3. Žiūrint į Žaidynes grynai 
iš socialinio ir pasisvečiavimo 
taško, gerb. B. Springis yra 
teisus, tačiau tokiu atveju, to
kios rūšies jaunimo suvažiavimo 
pavadinimas neturėtų būti Sporto 
Žaidynės ir jo organizatoriai ne 
"sporto vadai".

A. V.,
Sporto Vadovas

REIKĖTŲ APSVARSTYTI...

Perskaičius Dirvoje Jokūbo 
Stuko, Lietuvą aplankius įspū
džius, ir Lietuvoje gyvenančių 
pageidavimą, kad vietoj trėmi
mų dienų, laisvas pasaulis minė
tų didvyriška kankinių mirtimi 
žuvusius partizanus.. Jų pageida
vimas yra sveikintinas. Lygiai 
vieni ir kiti, ar Lietuvoje žu
vę, ar ištremtieji, Sibiro taigose

Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Didvyriškumas ir jo sutemos m
"Žmonija gimsta, bet 

žmoniškumas privalo būti 
sukurtas,--sukurtas su įk
vėpimu, su begaline kant
rybe ir meile, kaip daili
ninkas stengiasi išbaigti 
savo geriausią kūrinį. Ir 
žmonės dažnai yra mirę 
tam, kad mitai apie juos 
galėtų tapti tikri... Mes 
vis dar esame ir dar il
gam laikui būsime pas
merkti herojizmui".

Romain Gar y, "L*Educa- 
tion europėenne".

♦
Kaip iš kelių paskubomis nu

brėžtų ir tyčia neišbaigtų Jono 
Deksnio gyvenimo bruožų pra
ėjusį kartą galėjome pamatyti, 
jo kelias ir buities vingiai ne
buvo eiliniai, o greičiau išskir
tini ir labai ypatingi. Jiems api
būdinti pavartojome žodžius ga
na paprastus ir beveik nubluku
sius mūsų pasaulinės suirutės, 
brutalumų ir cinizmo gadynėje. 
Buvo areštuotas... išėjo iš ka
lėjimo...perėjo į pogrindį... pa
teko į nacių kacetą... išėjo iš 
kaceto... išvyko į Lietuvą... grį
žo iš Lietuvos į užsienį... du
kart išvyko į Lenkiją ir vėl grį
žo... su partizanų igaliotiniu vėl 
išvyko Lietuvon...

Ką tokie 'žodžiai bereiškia 
mums daugeliui, visur ir daug 
kartų bėgusiems, besislapsčiu- 
siems, šaudomiems ir bombar
duojamiems, po sugriautą Euro
pą klajojusiems ir vis "lai
mingai" gyvais išlikusiems? Ir 
ką jie tereiškia tiems, kurie 
panašių malonumą nei ragavo, 
nei išgyveno, nei matė? Tai ro
mantika, poezija, nuotykiai, a- 
vantiūros,--kas gi čia tokio ypa
tingo?..

Taip, tokiems čia "nieko ypa
tingo". Bet tiems, kurie anuose 
nublukusiuose žodžiuose gali ir 

kankinių mirtimi mirę mūsų tau
tiečiai, mums yra brangūs ir 
jų paaukotos už Tėvynės laisvę 
gyvybės neturėtų būti mūsų, bei 
ateinančių kartų pamirštamos.

Lauktina, kad tuo reikalu 
daugiau pasisakytų.

K. Rožanskas, 
Chicago

MANAU, KAD NE TA 
PRIEŽASTIS

Jau antrą kartą Dirvoje per
skaičiau, kad pastarasis Lietuvių 
Enciklopedijos tomas, kuris tik 
pasiekė prenumeratorius, buvo 
spausdintas ne ofsetine spauda. 
Atspaustas kiek blogiau, maždaug 
taip pat, kaip ir pirmieji tomai, 
kada taip pat buvo spausdinama 
ne ofsetine spauda.

Žinoma, tai leidėjo reikalas. 
Kaip jis pajėgia atspausdinti, 
taip gerai, ir gal be reikalo 
net dvejuose Dirvos numeriuose 
tas spausdinimo pakeitimas 
aiškinamas. Aiškinamas, bet ne 
tais argumentais. Kitaip sakant, 
tie argumentai manęs neįtikino. 
O kodėl neįtikino, pasakau ir 
savo nuomonę.

Ofsetinė spauda, jei neturi savo 
spaustuvės ir viską joje pasida
rai savo jėgomis, yra daug bran
gesnė, už kitokią spaudą. Ir man 
atrodo, kad jei LE leidėjas to 
ankščiau nežinojo, tai ta spauda 
kelius tomus išleidęs, įsitikino, 
o kad šaltu metu spausdinti daug 
sunkiau, tai tas sunkumas vieno- 
das ofsetinėj ir kitokioj spaudoj. 
Ir visiškai nesvarbu, ar mašina 
nauja, ar sena. Bet ir čia yra 
išeitis, tai statinės elektros, kuri 
drasko lapus, nuėmimas atatin
kamais prietaisais. Jie ne tokie 
brangūs, ir manau, kad J. Ka
počius juos žino. O turint daugiau 
darbo, tokie prietaisai net būti
ni.

Ofsetinė spauda brangesnė, bet 
gražesnė. Ir su pačia naujausia 
plokščia paprastos spaudos ma
šina J. Kapočius taip gražiai 
neatspausdins, kaip prityrę 
spaustuvininkai atspausdina ir 
su sena ofsetine mašina. O kad 
vieni ofsetininkai laiku neat- 
spaudžia, tai dar ne bėda, juk 
ofsetinių spaustuvių yra daug ir 
gerų.

Tai tiek dėl tų aiškinimų, kurių 
gal ir nereikėjo Dirvoje aiškinti. 
Bet kai vieni aiškina, tai ir ki
tiems ateina noras taip pat aiš
kinti.

B.V., 
Senas spaustuvininkas

moka įžvelgti ir išjausti tikrą
ją ją Prasmę, iš karto bus aiš
ku, kokių reikėjo milžiniškų dva
sinių ir fizinių jėgų tokiomis 
aplinkybėmis išlaikyti nepalū
žusią sveikatą ir tikėjimą, kokį 
tvirtą reikėjo turėti pasiryži
mą ir plieninius nervus. Beveik 
per ištisą 20 metų, tik su kelio
mis trumpomis laisvo gyvenimo 
pertraukomis, Jonas Deksnys vis 
buvo--arba areštuotas, arba ka- 
cete, arba slapstėsi pogrindyje!..

Ir kai prancūzų rašytojas Ro
main Gary savo romane apie 
lenkų laisvės pogrindžio kovas 
mini apie mums visiems dar 
tebegaliojančią pareigą būti pa
smerktiems herojizmui ir apie 
tai, kad reikia kam nors mir
ti, idant didieji mitai išliktų tik
ri,--mane apima nejaukumas. Ir 
turbūt ne mane vieną, o kartu 
ir tuos draugus, kurie iš ar
čiau turėjome progos sekti Jo
no Deksnio žygius. Tie žygiai 
nusipelnė būti legenda ir mitu 
ateities kartoms, bet kad jie iš
liktų tikri,., reikėjo už juos nu
mirti. Bet--ar mes galime rei
kalauti savo artimo ir savo 
draugo mirties, patys jai nesi
ryždami, patys išsisaugoję ir iš 
tiesioginės kovos pasitraukę? 
Man rodos,--ne...

Bet tuomet gražioji legenda 
gūdžiai grimsta į sutemas ir kil
niausias mitas gresia netekti gy- 
vybės. Tai dėl to buvo taip be 
galo liūdna...

★
Prigimtis JonąDeksnįbuvo ap

dovanojusi pažymėtinais gabu
mais ir ypatingu būdu.

Nebeturėdamas laiko ir sąly
gų Kaune užbaigti savo pro
fesinių chemiko studijų, jis ta
čiau buvo itin plačiai apsiskai
tęs Įvairiose srityse. Jis nekar
tą apgailestavo, kad likimas jam 
neleido iki galo išbaigti jokios 
studijų srities ir kad visur jis 
turėjo tenkintis "sel-made- 
man" reputacija. Būdinga, kad 
iš pat jaunystės jis labai mėgo 
žurnalizmą ir tam kiek ruošė
si. Pusėtinai gerai išmoko 
latvių, vokiečių, švedų ir anglų 
kalbų, galėjo beveik laisvai su
sikalbėti lenkiškai ir rusiškai. 
Jo kultūriniai akiračiai gana pla
čiai siekė ne tik politinius raš
tus, bet ir literatūrą, sociolo
giją, filosofiją, istoriją. O ypač 
jis mėgo įžymųjį britų istoriką 
Arnold Toynbee ir ne kartą r im
lesniuose pokalbiuose naudo
davosi jo "Istorijos Studijos" ci
tatomis. Atsimenu, kai 1948 m. 
vasarą jam viešint Paryžiuje ke
lias dienas turėjome aštresnių 
diskusijų Lietuvos rezistenci
jos klausimais, ir kai mūsų nuo
monės pradėdavo skirtis, savo 
tezei paremti jis tuoj pradė
davo iš atminties cituoti Toyn
bee. Tada dar nebuvau jo raštų 
skaitęs, bet su šypsena pagal
vodavau: na, jei jau taip sako 
ne tik Deksnys, bet ir Toynbee, 
tai nebegalima ginčytis...

Ką Deksnys skaitydavo, tas 
jame likdavo persikošę per ypa
tingą sietą. Jei kokį romaną 
ar poeziją, tai tik vaizdai ir 
posakiai, kurie tiesiogiai tiko ar 
galėjo patarnauti šūkiais mūsų 
laisvės kovoje. Jei kokį istori
nį ar politinį veikalą, tai te
zės ir išvados, kurios jam čia 
pat buvo reikalingos pagrįsti mū
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sų rezistencinei veiklai, patei
sinti kuriam mūsų akcijos prin
cipui ar giliau suvokti mūsų tau
tos žygių prasmei. Kai skaitė 
laikraščius, tai tarsi ant siūlo 
vėrė kiekvieną naują faktą, kuris 
buvo palankus ar nepalankus 
mūsų laisvės kovų dabarčiai ir 
tolimesnei perspektyvai. Prof. 
S. Žymanto liudijimu, vienas iŠ 
didžiausių Deksnio talentų buvo 
sugebėjimas greit Įdomiai ir la
bai tiksliai, net daugiau gal 
intuityviai negu racionaliai, su
gauti, išanalizuoti ir padaryti lo
giškas išvadas apie susidariu
sią padėtį—tarptautinę ar mūsų 
lietuvišką.

Žodžiu, jis buvo iki kraštuti
nės ribos išsivystęs rezistentas 
profesionalas, o ne saloninis "re
zistentas". Jis beveik atvirai ne
mėgo tų mūsų tremties po- 
litierių, kurie ramiomis už
frontės užuovėjos aplinkybėmis 
salonuose įmantriai politikuoda
vo, vertėsi nesibaigiamais pa
dėties "svarstymais" ir "plana
vimais". Tą ir jis pats visada 
darė, bet tokia veikla jam at
rodė tuščia ir be prasmės, jei
gu ji čia pat nebuvo realizuoja
ma, jeigu nebuvo kam ir nie
kas nenorėjo jos įvykdyti. Deks
nys gi—vykdė kiekvieną savo iš
vadą, planą ir nusistatymą, ne
žiūrint didžiausių kliūčių, fan
tastiškiausių sunkenybių, rizi- 

• kos ir aukos!
Čia buvo jo didybė, kuriai 

labai retas kas, gal niekas ki
tas iš mūsų negalėjo prilygti.

★
Tuojau po karo, kai J. Deks

nys negrįžo į "tremties" Vliką, 
nepritardamas tada vyravusiai 
"Lietuvos išlaisvinimo" iš už
sienio sampratai ir dar mažiau 
to išlaisvinimo užsieninio vado
vavimo formai ir buvusių parti
jų likučių aritmetinei sudėčiai, 
jis jau buvo apsisprendęs savo 
odisėjoms Į Tėvynę. Ir kaip at
simename, tuomet daugiausia ry
šium su jo asmeniu ir veikla at
sirado epitetai, žodžiai ir po
sakiai, kurie kritikavo, pašiepė 
ir net atvirai smerkė tokius už
mojus.

Tai tuomet pasigirdo mūsųpa- 
sikalbėjimuose, grupių biulete
niuose, net viešojoje spaudo
je tokie išsireiškimai kaip "avan- 
tūristai", "karjeristai", "arivis- 
tiniai jaunuoliai", "falsifikato- 
riai", "užsienio ministerijos 
kurjeriai, kurie atvykę užsie
nin nori vaidinti užsienio reika
lų ministrą", "vieningo laisvi
nimo darbo griovėjai", "Krem
liaus talkininkai" ir taip toliau... 
Reikėjo trejų metų, visos eilės 
žygių ir aukų, kol mūsų pasku
tinis tamošius buvo įtikintas, kad 
visos tos avantiūros turėjo pras
mę ir būtinybę, kad "karjeros" 
galas čia galėjo būti tik į Ana
pus ir kad tūkstančių Lietuvos 
narsiausio jaunimo divyriškų 
aukų niekas nefalsifikavo.

Ryšių atstatymas ir jų išlai
kymas, Lietuvos partizaninio są
jūdžio išgelbėjimas nuo bepras
miško sunaikinimo, išlyginimas 
ir perėjimas ant ilgai užtruk
siančių tautinės moralinėj ir 
dvasinės rezistencijos laiko bė
gių, sunkumai suprasti ir susi
prasti reikalavo milžiniškų ir 
labai pavojingų pastangų. Nenu
leisti rankų, nenusivilti, nekapi

tuliuoti tokiame laikotarpyje ga
lėjo tik tokio atkaklaus būdo žmo
nės kaip Jonas Deksnys.

Jis nuolat degė kažkokia de
moniška vidine dinamika. "Na
cių kacete", kaip jis vėliau pa
sakojosi išėjęs iš Bayreutho ka
lėjimo, "normaliai turėjau jau 
mirti iš bado. Jei išlikau gyvas, 
tai tik iš pasiutusio pykčio"... 
Jo temperamentas buvo gaivališ
kas, be galo intensyvus, lyg nuo
lat verdantis, kaip dramatinio 
aktoriaus scenoje vaidybinės 
įtampos metu. Jo ryškiausia to
kio būdo išraiškos vieta buvo 
akys, kurios žybčiodavo, deg
davo, perverdavo pokalbininką. 
Šiaip jau buvo vidutinio ūgio, 
kažkokio neryškaus "pilko" 
veido, nieku neišsiskiriantis mi
nioje: Jis pats žinojo, kad tos 
fizinės išvaizdos savybės jam 
labai lengvino prie kiekvienos ap
linkos prisitaikyti, užsimaskuoti, 
išlikti nepastebimam, kas buve 
itin svarbu ilgus metus gyve
nant pogrindyje, nelegaliai, vi
sokių policijų sekamam ir taip 
ilgai nesugaunamam...

★
Herojais paprastai laikome 

tuos, kurie kovoja už kilnią idė
ją ir kovoje žūsta. Tūkstančiai 
tokių jau žuvo Tėvynėje parti
zaninio karo metu arba vėliau, 
Keletas ar kiek daugiau pastarojo 
pusantro dešimtmečio laiko
tarpyje iš laisvųjų vakarų išėjo 
Tėvynėn padėti laisvės žygiui 
ir garbingai žuvo pakelėje ar 
namuose.

Už laisvės idėją jie numirė 
vieną kartą. Jonas Deksnys už 
tą idėją potencialiai mirė ne 
vieną, bet nesuskaitomą kartų 
kiekį. Kiekvienas jo žygis į ten 
ir atgal, kiekviena odisėja ir 
ekspedicija buvo surišta su pa
vojumi gyvybei, su žinojimu, kad 
mažiausias neatsargumas, pa
slydimas, apsirikimas, klaida 
gali kaštuoti galvą. Pogrindžio 
ilgi metai nacių ir ypač bolše
vikų okupacijos laikais kiekvieną 
dieną ir naktį priminė, kad ši 
gyvenimo valanda gali būti pas
kutinė. Daugelis partizanų, išė
ję Į miškus, žuvo laisvės kovo
se vieną kartą arba ilgiau buvo 
priversti laukti neišvengiamos 
mirties, nes nebeturėjo kelio ir 
nebebuvo kelio atgal. Jonas Deks
nys daug kartų, ypač atvykęs Į 
Vakarus, turėjo "kelią atgal" 
Į ramų, patogų, nepavojingą gy
venimą,—bet vis ir vėl, vis ir 
vėl grįždavo į tuos pačius pa
vojus, į aukos, kančių ir mir
ties nuolat tykančias grėsmes.

Tiesa, reilda sutikti, kad kuk
lumo dorybės jame nebuvo labai 
suklestėjusios. Jis buvo visada 
įsitikinęs savo misijų atsakomy
bės ir veiksmų svarbumu, o at
siradus su draugais ar partne
riais nuomonių skirtumams, ne
vengdavo to net įsakmiai pabrėž
ti. "Mažybės kompleksas" buvo 
visai svetimas jo būdui. Jame 
greičiau vyravo sąmoningas ir 
aiškus išdidumas,, kaikada Įgau
damas net tuštybės silpnybių. 
Tai matyti ir iš jo žodžių "Tie
sos" laiške: "Apie mane ėmė 
spiesti visokie karjeristai ir 
avantiūristai, kaip Žakevičius, 
renegatas Bronys Raila ir kiti. 
Jie tarytum pritarė mano 
iškeltam uždaviniui--sustabdyti 
krašte kraujo liejimą, bet iš 
esmės nieko nepadarė, kad šį 
tikslą įvykdytų" (!..)

★
Vieno tačiau jam niekad ne

bus galima prikišti, tai kad J. 
Deksnys būtų bijojęs mirties.

Ir dabartinį savo pareiškimą 
jis pasirašė jokiu būdu ne dėl 
to kad tuo tik norėjo išsaugoti 
savo kailį. Kailio, kaip kailio, 
jis niekada nebrangino ir visada 
buvo pasiryžęs žūti už svarbų 
reikalą. "Bet nematau reikalo 
žūti herojumi tada, kai nėra pras
mės", jis kartą yra sakęs savo 
draugams. Jei Jo mirtis jam bū
tų ir dabar atrodžiusi prasminga, 
jei pasiaukojimas savęs vertas, 
jis tikriausia būtų miręs, nieko 
nepabūgęs ir pasiaukojęs.

Kodėl tačiau dabar atsitiko taip 
liūdnai, taip apgailėtinai, taip 
menkybiškai? Kaip jis galėjo dėti 
parašą^po tokiu "Tiesos" raštu, 
užbaigiančiu ir išniekinančiu sa
vo paties legendą, į purvą su
minančiu viską, už ką tiek metų 
buvo kovota, tikėta, vargta ir au
kotas!?

Man rodos, kad yra kitos, kiek 
gilesnės šios painios ir rūsčios 
tragedijos priežastys. Sekančio
se kronikose porą Jų suminėsi
me ir kiek nuodugniau paana
lizuosime tą paskutinį enkavedis- 
tinės kūrybos perlą.
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Irvis Nemaronis

VAIKAS: Na, dabar tai jau bent tikrai žinosiu, kuris iš tų mano 
tėvų iš tikrųjų yra mano tėvas!

UŽ GRĮŽIMĄ Į TĖVYNĘ

Ak, tai tylumėlė, kad girdi, kaip jaunas 
Partijos veikėjas sau lizdelį kraunas, 
Kaip tremty nupelnęs elgetyne būstą, 
Senas veteranas lovoj atsidūsta, 
Kaip po karo žygių, tautai pranašautų, 
Sucirpia balselis žvirblio nenušauto 
Ir ant smaigo dzidos, ašmenų kindžalo 
Kalasi lapeliai dolerėlio žalio, 
Kaip lentynoj šnabždas atminimų knygos, — 
Baras jų herojai, viens kitam nelygūs ...
Ak, tai ramumėlis, kaip gaida lopšinės,' 
Kai klausais pro snūdą, jau nusivaišinęs, 
Lyg svaigus saldumas žieduose gulėjus — 
Be darbų atšventus savo jubiliejus ... 
Ai, kas aprašytų tą graudumą tyrą, 
Kai už tėviškėlę ašarėlė byra, — 
Kai po sutartinės ir dienos vardinės 
Kūną atsipūtęs ir atsivėdinęs, 
Vėl geidi pakilti, kur skliautai žvaigždėti, 
Tik nuo sunkumėlio negali judėti..-.
Kas gal apgiedoti tą tylos kodylą, 
Kai neprasižiojus jau mintis nudyla, 
Kai svajoj sugrįžta troškuliai gajausi —* 
Pagarbos žodeliai tau pačiam į ausį, 
Kai girdi iš tolo, rods, kovų arimuos, 
Kaip širdy pajautom po audrų nurimus, 
Į kaįbūno gerklę, alučiu įtrintą, 
Hennesey lašelis, kaip rasa, įkrinta ...

 

ATSAKYMAI ATSISAKYMAMS

Grįžti, ar negrįžti? Žinoma, kad grįžti! Jeigu mes esame dar 
pakankamai paklusnūs savo vadovaujančiai valdžiai, tai reikia 
grįžti net labai greitai, geriausia sprausminiu lėktuvu, kad koks 
nors kitas čionykštės veiklos konkurentas basas neužbėgtų už 
akių.

Turėdami galvoj dabartinės mūsų laisvės kovos įtampą, mes 
ragintume ne tiktai grįžti, bet dar sugrįžus ir po kurio laiko 
dar kartą grįžti. Taigi imkime pavyzdį iš ano drąsaus vadovau
jančio veiksnio pavyzdžio, kuris Šiomis dienomis ne tik sugrįžo 
į tėvynę, bet grįžęs nufotografavo net patį Gedimino kalną ir, taip 
išvaduotą iš okupantų, parsivežė į Ameriką. Betgi tai dar ne viskas. 
Grįždamas mūsuospi, jis pranešė ir neįkainojamos vertės žinių 
apie kenčiančią tėvynę. Dabar mes jau iŠ pirmo šaltinio žinome, 
kad Lietuvoj lietuviai tarp savęs kalbasi lietuviškai, kadyusų 
visai nėra, kad balandžio mėnesį kai kur dar buvo sniego ir Zoržo 
viešbuty po vonia yra dulkių.

Ir ką jūs dabar pasakysit? Ypač, kad visas toks didvyriškas 
žygis, paprastai, kainuoja tik apie 2000 dolerių, taigi beveik tiek 
pat mažai, kiek prof. Vaclovo Biržiškos "Aleksandryno" išspau- 
dimas, arba 250 tomų Lietuvių Enciklopedijos.

Šio įvykio sujaudinti, mes tvirtai tikime, kad tokių narsių tė
vynės vaduotojų ateity atsiras vis daugiau ir, savo džiaugsmui, 
iš jų sužinosime, kad Sibire sniegas yra šiltas, enkavėdistų kulkos 
minkštos, o kalėjimai, skirti tremtinių atgailai, daug patogesni ir 
puošnesni, negu Baltieji Rūmai.

Tokios apčiuopiamos naudos akivaizdoj, mes ypač patartume grįžti 
namo visiems tiems, kurie šioj Atlanto pusėj tėvynės sargyboj 
jau yra savo normą atkalbėję, atgėrę, atmiegoję ir, apskritai, at
pelnę, nes naujų nuopelnų bus galima įsigyti jau tik naujam fronte.

Mes nuoširdžiai patartume grįžti namo ir kaikuriems kovin- 
gesniems žurnalistų tėvūnams, nes tik tarybinių tardytojų archy
vuos dar galima rasti naujos medžiagos naujiems asmeniškiems 
priešams nusmogti.

Be to, mes galime iškilmingai garantuoti, kad visi tie kūrėjai, 
kuriems imperialistinėj aplinkoj vis dar nesiseka rašyti dramos, 
romanai ar poezija, namie stovės tikrai pirminėse gretose ir bus 
išaukštinti.

Ragindami grįžti Į tėvynę, mes tvirtai tikime nesugriaujama 
liaudies išmintimi, kuri tvirtina, kad--glostomas šunelis ima vyzginti 
uodega ir laižyti savo pono lazdą!

Jurgis Varnalėša

ĮŽYMUS VEIKĖJAS ŽMONAI: Brangioji raganėle!.. Na, tik už
duok!.. Na, tik pabandyk!.. Aš ligi šiol sveikas ir gyvas išgyvenau 
dviejų didžiųjų karų pavojus, dvi okupacijas, keturis Vliko per
versmus ir dvylika savo partijos skilimų, tai ir tu manęs nenu
galėsi!

MANO JUBILIEJUS
Nikodemas Skaidriūnas

Benė garsus vokiečių filosofas 
Johann Gotlieb Fichte kadaise 
jau yra pasakęs, kad didžiau
sias žmogaus atpildas už ilgo am
žiaus kentėjimus yra ta viena 
valanda, kai jis patsai savimi 
gali nuoširdžiai pasidžiaugti. 
Taigi atleiskite, jeigu ir aš 
šiandien viešai džiaugiuosi, nes 
tokia valanda ir man jau atėjo.

Š. m. balandžio 30 d. aš ne 
tiktai iškilmingai atšvenčiau sa
vo 47 metų gimimo jubiliejų, 
bet dar ta pačia proga buvau 
žymių žmonių kalbose įvertintas, 
paguostas ir paragintas ir toliau 
siekti, "kur vyzdis nepasiekia, ko 
protas nepajėgia". O peržvelgęs 
ilgą savo praeities kelią, aš tvir

tai tikiu, kad man tai pasiseks.
Kaip šiandien susigraudinęs 

atsimenu,--taigi, dar vaikas bū
damas, aš jau pasižymėjau to
kiais dideliais gabumais, kurių 
ne vienam mūsų dabartiniam 
veikėjui ir senatvėje trūksta. Jau 
tada iš dvidešimt žingsnių ats
tumo aš pataikydavau akmeniu 
kiaulei tiesiai į ausį, už jautriau
sios vietos sugriebęs, vienu ypu 
parmesdavau augštielninką va- 
lockį aviną, o mano byzgėlė 
su uodegon įkišta smilga nulėk
davo daug toliau, negu kitų.

O dar mokydamasis tik pirmo
se klasėse, aš jau pasiaukoda
vau visuomenės labui ir drą
siai gindavau skriaudžiamuosius.

VEIKSNIADIENIO
RAMYBE

Labai dažnai visokie laiko 
gaišintojai kreipiasi į mus vie
nu ar kitu jų vadinamu visuo
meniniu ar kultūriniu reikalu. 
Kad su jais kalbėdami neprisi
dirbtume nemalonumų, čia pa
teikiame tautiečiams keletą ga
tavų atsakymų.

Kai kviečia į susirinkimų, sa
kyk:

Atleiskite, aš tą pat valandą 
turiu dar tris susirinkimus Lie
tuvos vadavimo reikalu, daly
vaujant vadovaujančių veiksnių 
atstovams.

Visų nekenčiamai mokytojai aš 
ne tik priliedavau ant kėdės 
rašalo, bet per jos ir direkto
riaus vestuves pro atvirą langą 
įmečiau veislinį šešką, tuo vi
siškai sugadindamas nenumal
domų mūsų jaunosios kartos 
priešų pakilusią nuotaiką.

Žinoma, jau tada man teko 
skaudžiai nukentėti, bet aš vis- 
vien išlikau tuo, kuo esu. Vėliau 
nemažiau man teko nukentėti ir 
dėl politikos, kai, viešai apsi
metęs girtu, pats vienas drąsiai 
išeidavau demonstruoti prieš fa
šistinį režimą. Bet visų tų 
smulkmenų nenoriu šiandien nė 
pasakoti. Ak, anais laikais aš 
visada veikiau pogrindy, o oku
pacijų metu ėjau atsakingas pa
reigas tik dėl to, kad galėčiau 
tėvynės užgrobikam smogiamai 
pakenkti iŠ vidaus.

Taip, aš tikrai nesu nė kiek 
menkesnis už tuos, kurių jubi
liejus šiandien minite. Juk aš 
irgi visada buvau paklusnus sa
vo viršininkams, teisingai griež
tas savo pavaldiniams, punktu
alus svečiuose, nuoširdžiai su
tinkąs su kito nuomone, kuklus 
gerovėje ir pakantrus nelaimėje. 
Net dėl perdidelio duosnumo sė
dėdamas kalėjime, aš niekam 
nesiskundžiau ir šiandien tuo ne- 
sididžiuoju.

Susidurdamas su moterimis, 
aš visada jose įžiūrėdavau kažką 
kilnesnio ir atkaltai siekdavau to 
augšto idealo, o savo šeimos 
židiny būdavau pavyzdingai tylus 
vyras ir tėvas.

Baigdamas šį žodį, aš tenorė
čiau sau palinkėti, kad palai
mintasis likimas vestų mane ir 
toliau tuo pačiu keliu, kad leistų 
man dar ilgai jums šviesti savo 
kilniu pavyzdžiu, kol visi grįši
me ten, kur miela Šešupėlė per 
lygumas čiurlena, kur mūsų 
Nemunėlis nenumaldomu ilgesiu 
banguoja.

Ilgiausių metų!

Kai siūlo pirkti lietuvišką 
knygą::

Atleiskite, man gydytojas už
draudė dešimčiai metų žiūrėti į 
tokius smulkius daiktelius, kaip 
raidės. Kai pasitaisys akys r—< 
pirksiu.

Kai prašo aukos studentams 
sušelpti:

Atleiskite, tegul Dievas pa
deda mūsų jaunimui augti, ža
liuoti, žydėti ir duoti gausų vai
sių varganos tėvynės labui, o 
aš jau tikrai padėsiu vėliau.

Kai kviečia koncertą:
Atleiskite, aš tuos' jūsų solis

tus jau esu girdėjęs devynis kar
tus pernai ir dvylika kartų šie
met. Jokios pažangos aukštuti
nėse gaidose! Aš palauksiu, kol 
atsiras geresnių.

Kai kviečia į vaidinimą:
Atleiskite, aš dar tiek nenu- 

puoliau savo kultūringoj dva
sioj, kad eičiau žiūrėti mėgėjų 
amerikapirtiško maivymosi.

Kai kviečia j visuomenės su-. 
rengtą tavo paties jubiliejų:

Labai ačiū, ponai, kad neuž
mirštate tautos veikėjų ir, taip 
sakant, veteranų ... Atleiskite, 
jeigu aš ateisiu pora valandų 
anksčiau, kad galėčiau pasitik
rinti kėdę, kurioje per tas mano 
nusipelnytas iškilmes, reikės sė- 
(luti.

NESUPRASTAS PAVEIKSLAS

Kaip "Draugo" meno kritikas 
rašo, dailininkas J. Tričys savo 
paveiksle "EscapeToTheLight" 
vaizduoja -- "į šviesą besiver
žiančius vyrą ir moterį, na
tūralios išvaizdos, bet simbo
liškai, gal būt, į antgamtinę švie
są bežygiuojančius tarp gyvenimo- 
skliautų".

Mūsų bendradarbis iš Chicagos 
praneša, kad ten vaizduojamas 
vienas jo bičiulis, su mergaite 
lenda po gyvenimo skliautais nuo 
savo žmonos pasislėpti.

TIK DR. PIKUNAS GALĖJO 
TAI PASIEKTI

Kaip VL Mingėla rašo, jubi- 
lijatas dr. J. Pikūnas "dėka jo 
didelio noro, kruopštumo, ryšto ir 
tam lygaus darbo įkarščio--tapo 
tuo, kuo matome jį šiandien... 
Jis paprašytas ir šiandien neat
sisako paskaityti paskaitų... ir 
buvo "Draugo" aštuntojo romano 
konkurso komisijos narys..."

Ponai mokslininkai, ką jūs vi
si kiti ligi Šiol veikėte?

"Trubadūro" opera Chicagoj 
praėjo su nepaprastu recenzėntų 
ir publikos pasisekimu. Šį kartą 
ji baigėsi ne tik paskutiniu veiks
mu, bet, publikos malonumui, dar 
keliais poveiksmiais, kuriuose 
už tą pat bilietą turėjome pro
gos pasigėrėti dar ir piketą- 
vimu su kūrybingai suredaguotais 
šmeižtalaiškiais, ir sportišku 
solistų pasispiaudymu pro tvorą.

Mūsų skyriaus redakcija, kaip 
visada reikšdama daugumos nuo
monę ir stovėdama nuskriaustų
jų pusėj, yra irgi labai pasipik
tinusi Iz. Motiekaitienės recen
zija, pilna dar niekad mūsų spau

BENEDIKTAS SPRIKTAS

LEISKIT

Ic
TĖVYNE

€

Baigės žodžiai, jus gaivinę, 
Liko doleris žavus, - 
Leiskit skristi į tėvynę, 
Leiskit grįžti pas savus!

Kario batai padkavoti,
/ Baisūs atomų garai, - 

Kam už laisvę man kovoti, 
Jei vergijoj bus gerai.

Čia klajoti nusibodo
Dienos tremtinio dalios, -
Iš kolūkio rojaus sodo 
Jums pragysiu atgalios.

Užčiulbėsiu, uždūduosiu, 
Užkukuosiu geguže, 
Vadui šlovę atiduosiu, 
Džiaugsiuos tėviške gražia.

Drebins žemę rimų aidas:
Liaudis, liaudies, liaudada! 
Stūgaus priešas-šuo palaidas, 
Grasęs uodega ruda. .

Ūžaus jūrom Nemunėlis, 
Volgom - srovės Mituvos, - 
Buvęs buožės piemenėlis, 
Būsiu skerdžius Lietuvos!

Per
Trubadūra

C

■Ic
Hondūrą

doj negirdėtų žodžių, lyg tyčia 
skirtų visuotiniam entuziazmui 
sumažinti. Juk nuo pat operų gi
mimo dienos recenzijose dar nie
kad nesame skaitę tokių neman
dagių sakinių, kaip—
"muzikos kritikai priėmė nekri
tiškai".
"...publika negalėjo suprasti, 
apie ką dainuoja..."
"...operos solistai nepajėgia gir
dėti orkestro..."
"...nejaučiama operos režisie
riaus..."
"...premjeroj buvo jaučiama ne
pažangumas ir mėgėjiškumas..."

(Nukelta į 6 psl.)
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IŠ KAIRĖS IR...
(Atkelta Iš 5 psL)

Gana! Nenorime daugiau tokių 
blevyzgų nė minėti, nes mums 
patiems jau baisu, kad ateity 
nenustotume kūrybinės ener
gijos. Tokia recenzija yra tiktai 
gyvas įrodymas, kad Iz. Motie
kaitienė jau ligi pat gyvuonio 
turinio ir formos požiūriu nepa
taisomai sugadinta ano prakeikto 
nuosmukio manifesto ir, kaipo to
kia, neturi teisės pati atstovauti 
savo nuomonės.

Turime pripažinti, kad mums 
jau daug artimesnis didelės eru
dicijos "Naujienų” recenzento 
žvilgsnis į "Trubadūrą" iš kai
rės salės pusės. Anot jo, štai 
kokia ta opera iš tikrųjų buvo:

"...Nuslinkus žaliai rūtai, pa
sirodė žvaigždėtos naktys, be- 
šešėlės dienos ir, pravėręs de
besis, burtininkas parodė Ara- 
goną ir Biskają... Aldonos Stem- 
pužienės balsas...pakartotinai 
prisipildė histerija, bet ir lyriš
kumu. Alė Kalvaitytė neturėjo 
karšto atspalvio... Danos Stan- 
kaitytės balsas tekėjo egzotiško 
gėralo saldumu... Stasys Baras 
pasireiškė stipresnis už scenos, 
negu prieš publiką... Jis turėjo 
brutališkumo jėgą... Dirigento 
arogancijos dėka... Trubadūras 
retkarčiais žybtelėjo "Grand 
opera" menu, ištisai praėjo su 
atbaigimu". Tikrai puiku! Bet 
vis dėlto visiškai teisingas ir 
atitinkąs šios dienos reikalavi
mus yra tik šitas mūsų pačių 
specialiai deleguoto recenzento 
žodis, kurį dar neseniai gavome 
iš Chicagos:

"Prasiskleidus uždangai, Ma
rijos salėje atsivėrė dangus, ant 
publikos galvų siūbtelėjo ne
žemiškos šviesos tvanas ir suai
dėjo angelų choro ir orkestro 
širdį alpinantieji garsai, iš kurių 
trenksmingai išsiskyrė paskirų 
palaimintųjų solo giesmės, sa
vo galingumu ir balsų tyrumu ne
turinčios pavyzdžio šioje ašarų 
pakalnėje. Moteriškosios lyties 
angelaičių varpeliniai balseliai 
sidabro upelių sruvenimu liejosi 
pro abi klausytojų ausis, svaigi
nančia šilima apsemdami širdį, 
plaučius, blužnį ir kitus gyvybi
nius organus, ir tuo būdu keldami 
mūsų skaistybines mintis į 
aukštį. Pagrindiniai solistai, vi
siškai nustelbdami Jerichono dū
dą, savo griausmingais for- 
tissisimo vertė iš pamatų salės 
mūrines sienas, skaldė langų 
stiklus ir eilėmis augštielninkus 
guldė klausytojus. Gi net antra
eiliai dalyviai, operoje einantieji 
tiktai klapčiukų pareigas, be įsi
bėgėjimo pasiekdavo patį aukštu
tinį do, ir jų gerklių stygos vir
tuoziškai virpėjo briliantiniu to
nu, Verdi muzikoj atskleisdamos 
ir amžinąsias tremtinių kančios 
gaidas, bei mūsų troškimą skristi 
į atsarginę tėvynę."

Taigi, pasimokyk, Ponia Mo
tiekaitiene!

PAMOKOMOS MINTYS
Rašytojai turėtų būti paliuo- 

suoti iš įvairių valdybų ir šiaip 
postų, kuriuose nė kiek neblogiau 
gali dirbti kiti lietuviai. Jie gali 
parašyti vienu ar kitu organi
zaciniu reikalu, valdybom pra
šant.

Vytautas Volertas

Žmogaus prototipas, norė
damas išmokti stačias vaikščio
ti ir galvoti, buvo milijonui ar 
kiek metų nusidanginęs į van
denį. Ten per ilgus amžius ne
teko plaukų, kurių liko tik ant 
galvos, kad apsaugotų smegenis 
nuo saulės spindulių.

"Naujienų" evoliucijos teorija

Kad galėtum savo idealą pa
siekti, reikia daug dirbti.

VI. Mingėla

IŠDUOTOS PASLAPTYS

Iki šiol Literatūros premijų 
komisijų posėdžiai būdavo tiek 
slapti, kad kartais net patys jų 
dalyviai nežinodavo, kam premiją 
yra paskyrę. Šiemet redaktoriaus 
J. Kardelio iniciatyva visi su
žinojom ne tik tai kad, ką ar 
apie ką už durų yra kalbėjęs, 
bet nedaug trūko kad būtume 
patyrę, kas kitais metais premi
jos negaus.

Mūsų žiniomis, 99 Rašytojų 
Draugijos nariai rengiasi prašyti 
sdvo valdybą, kad ateity į tokias 
komisijas ne tik neįsileistų žur
nalistų, bet garbės saugumo su
metimais jas sudarytų tiktai iš 
kurčių ir nebylių, kad ir norė
dami negalėtų posėdžio paslapčių 
išpasakoti.

SPORTO DIENOS
ŽAIDYNĖS NEW YORKE

Labai teisingai Dirvos skaity
tojas laiške redakcijai rašė, kad 
didesnėms jaunimo suvažiavi
mams, reikalingas atostogų lai
kas — Velykų, vasaros, Kalėdų. 
Vien tik savaitgalio nepakanka, 
nes pav. Dešimtose Š. Amerikos 
žaidynėse Brooklyne, tolimesnių 
vietovių sportininkams, kelionė 
gerokai atsiliepė į patį žaidimo 
lygi-

Tiesa, kiek anksčiau, žaidynės 
buvo pravedamos Atvelykio me
tu. Tad ir reikia stebėtis, kodėl 
FASK-as nusprendė jas ruošti 
mokslo metu, kada studentai 
pradeda ruoštis egzaminams, ar
ba gimnazijų moksleiviai, mo
kyklos suolą gali apleisti tik 
dviem dienom. O juk žaidynių 
dalyviai ir sudaro tos dvi "kla
sės”, nes sporto darbuotojai — 
veteranai (su mažom išimtim 
stalo tenise) yra tik techniškas 
personalas, daugiausiai sudary
tas iš žaidynių rengiamos vie
tovės.

Deja. Ir pats personąląs, savo 
darbe, gerokai šlubavo. ”Ant 
popieriaus" figūravo daug pa
vardžių, tačiau visas vežimas 
buvo traukiamas kelių asmenų, 
O įklimpus ratams į kokią nors 
duobelę, jau paramos susilaukti 
negalima buvo, tad ir nėra ko 
stebėtis, kad, mažesni vežimė
liai, su iųažpsnįąįs rateliais, taip 
ir paliko įklimpę duobelėse.

Turiu galvoje nakvynės klau
simą. Brooklyno Lietuvių Atletų 
Klubo patalpose, ant kėdžių, 
lengvose mašinose, dalį nakties 
teko praleisti Clevelando ir Ha
miltono sportininkams, kuriems 
jau 10 vai. 30 min. ryto teko 
žaisti pirmas rungtynes. Gal 
jaunimas priskaitė tai prie ke-

lionės "nuotykių”, tačiau, kad 
"poilsis” mašinose, ar slampi- 
nėjimas iš klubo patalpų į gatvę, 
neatsilieptų į pačias pasekmes 
— to negalėčiau pasakyti.

Eikime dar toliau. Ar neatsi
rado iš tokio didelio varžybinio 
komiteto sąstato nė vieno žmo
gaus, kuris galėjo išpaišyti patį 
paprasčiausią miesto planelį, nu
rodant rungtynių vietas ir gat
ves. Multiplikavus, toks planelis 
turėjo būti persiųstas paski
riems klubams. New York su 
Brooklynu — ne Pilviškiai su 
Žagare. Bereikalingas klaidžio-

New Yorke įvykusių Š. Amerikos lietuvių sportininkų žaidynių nugalėtojams taurių įteikimas. Pre
zidiume iš kairės: A. Ruzgas, A. Andrulis, E. Staknys, A. Birutis, A. Bielskus, E. Šulaitis, J. Kepenis, 
S. Janulevičius. Prie mikrofono FASK pirm. A. Vakselis. y Maželio nuotrauka

E. Čekienė Įteikia Lietuvos Nepriklausomybės Fondo pereinamąją 
taurę New Yorke įvykusiose varžybose Toronto Aušros klubo glo
bėjui Tėv. P. Baltakiui, O.F.M., kaip laimėjusiems daugiausia 
krepšių. v. Maželio nuotrauka

Brasilia...
(Atkelta iš 1 psL) 

sididžiuodamas minėjo, kad per 
trejetą metų, sostinę statant, tik 
penki nelaimingi atsitikimai su
drumstė kūrybinį statybos dar
bą,--penkios mirtys darbo metu.) 
Tiesa, buvo viena ir simboliška 
auka, kaip savu laiku spauda 
pabrėžė: milžiniškas medis mir
tinai užgriuvo inž. Bernardą 
Saiao, vieną iš didžiausių Jus- 
celino padėjėjų, Belem-Brasilia 
kelią vedant.

Šiandie jau valdžios yra nus
pręsta, kad tie primityvūs 
miesteliai bus nugriauti: 300 pre
kybininkų jau gavo leidimus ati
daryti parduotuves sostinėj, o 
darbininkams paskirta žemė nau
joj vietoj netoli Brasilia. 
(Pastaba biznieriams: prieš tre
jetą metų, atseit Brasilią pradė
jus statyti, galima buvo pirkti 
parduotuvei sklypą už 2,000 JAV 
dolerių. Dabar, sostinę pasta
čius, tokia pati vieta jau kaštuo
ja dvidešimt tūkstančių... ir jau 
sunku gauti.)

Ramiausias Brasilia kampelis 
yra užsienio valstybių ats
tovybėms skirta Tautų Alėja, ku
rios ilgis yra 12 kilometrų. Ten 
dar nematyti rūmų... Tik prie 
pusės šimto sklypų mirga didžiu
liai parašai su atitinkamos val
stybės vardu. Prie sklypo 23 
stambiai Įrašyta Lituania...

Prie Jungtinių Amerikos Vals
tybių sklypo gana gyvas judėji
mas. Būsimų ambasados rūmų 
kertinį akmenį iškilmingai pa
dėjo prez. Eisenhoweris savo 
viešnagės metu. Dabar čia stovi 
keletas namelių ant ratų... kur 
veikia laikinoji JAV pasiuntiny
bės raštinė.

Iranas pasistatė taip pat nedi
delį medinį laikinį namelį, nors 
yra užsimoję greit statyti rūmus 
už 80,000,000, kruzeirų. Pran
cūzija žada išleisti ambasados 
rūmams pusę miliardo kru
zeirų... O Lietuva?

jimas, ieškojimas gątvių, laidy
nių mokyklų — nemažai vargo 
Sudarė sportininkams, nemažai 
jų atvyko į rungtynes, pačiom 
paskutinėm minutėm.

Ir pačiam linksmavakariui ga
lima buvo surasti didesnę salę. 
Juk be šęimininkų -— rengėjų, 
žaidynės sutraukė apie 300 spor
tininkų iš kitų vietovių. Kaip 
silkes statinėje žmones sugrūsti, 
jau yra nuodėmė.

Daugelis, atvykdami į žaidy
nes, galvojo ne tik apie sportą, 
bet taip pat susitikimą ”po šim
to metų" nesimatymo savo pa
žįstamų, draugų. Tačiau ranko
mis skinant kelią nuo staliuko 
prie staliuko (imtynės, nebuvo 
įtrauktos į žaidynių programą!), 
pritrūkdavo jėgos ir kantrybės. 
Tuomet susitaikydavai su ta 
mintimi, kad aplink save gali 
matyti penkis staliukus ir šiaip 
taip pasiekti bufetą, atsinešda
mas ąsotį "alaus” (kanadiečiai, 
amerikonišką alų vadina ginger- 
alle) troškulio numalšinimui..

Be abejo, klaidų visur pasitai
ko. Ir šie visi nesklandumai įvy
ko ne iš blogos valios. Tikėkime 
kad ateinančiais metais Toronte 
(žaidynės numatomos Kanado
je), rengėjai pasimokys iš anks
tyvesnių žaidynių klaidų ir vie
nuoliktas Š. Amerikos lietuvių 
sportininkų suvažiavimas, pereis 
"kaip per sviestą”«

Gerulaičiui, Br. Garunkščiui) 
nuodugnesnių rungtynių apra
šymą.

Vyrų krepšinis: Brooklyno 
LAK — Chicagos Lituanica 65: 
47, Chicagos Neris — Clevelan
do žaibas 68:48, Toronto Aušra 
— Waterburio Gintaras 64:85, 
Neris — Gintaras 80:81, Brook
lyno LAK b. ž. prieš Detroito 
Kovą. Baigmė: Gintaras — LAK 
103:96.

Moterų krepšinis: Toronto Vy
tis — New Yorko LSK 26:13, 
Hamiltono Kovas — Worceste- 
rio Vytis 15:7, Aušra — Kovas 
41:24. Baigmė: Vytis — Aušra 
31:28.

Jauniai: Worcesterio Vytis — 
Toronto Aušra 51:42.

Jaunučiai: Žaibas — Aušra 
41-38.

Vyrų stalo tenisas komandi
niai: Toronto Vytis — Žaibas 
5:3, Hamiltono Kovas — Ro
chesterio Sakalas 5:4. Baigmė: 
Vytis — Kovas 5:1. Moterų ko- 
mand. Vytis, vyrų dvejetas Gvil
dys — Nešukaitis, mišrus dve
jetas Kasperavičiūtė — Nešu
kaitis, moterų vienetas — Kas
peravičiūtė, mergaičių — Saba
liauskaitė (visi Toronto Vytis) 
ir berniukų — Rastas iš New 
Yorko.

Tinklinį visose grupėse laimė
jo Clevelando Žaibas. Nors ga
lutinai taškai nesuskaičiuoti, ta
čiau atrodo, kad daugiausiai taš
ku laimėjo Toronto Vytis ir tai 
dėka stalo tenisui, kurioje kana
diečiai (Toronto Vytis ir Hamil-

tono Kovas) ir toliau paliko Š. 
Amerikos tvirtovė.

K. Baronai
CHICAGOS SPORTO 

ŽINIOS
Lituanicos futbolo komanda, 

žaidžianti "National Soccer” ly
gos "major" divizijoje, pelnė 
pirmąjį tašką. Ji gegužės 1 d. 
sužaidė lygiomis 2:2 su "Slo- 
vaks” vienuolike. Antrųjų ko
mandų susitikimas baigėsi 3:Ū 
lietuvių laimėjimu. I-ji koman
da šiuo metu tenkinasi paskuti
ne vieta, tuo tarpu kai rezervas 
stovi pirmoje vietoje.

*
19 Neries ir 9 Lituanicos spor

tininkai dalyvavo X š. Amerikos 
žaidynėse New Yorke. Tai yra 
didžiausias Chicagos sportininkų 
skaičius bet kada išsiruošęs į 
tokią tolimą kelionę. Neries at
stovai keliavo traukiniu, o Li
tuanicos — lėktuvu, ši išvyka 
chicagiečiams atsiėjo apie 2,000 
dol., kurių dalį suaukojo sporto 
rėmėjai. Neries sportininkų ke
lionei 25 dol. aukojo LB Chica
gos apygarda, 20 dol. Chicago 
Savings & Loan Assn,, 18.50 
dol. sudėjo Dainavos ansamblio 
nariai, po 15 dol. paskyrė dr. 
V. Paliokas, J. Šataras; kiti — 
mažiau. Neries mergaičių tink
linio komanda žaidynėse užėmė 
II vietą, moterų tinklinio — 
III, vyrų krepšinio — IV, Litu
anicos vyrai krepšininkai — III 
vietą. E. Š-

reikalo dar nesutvarkė, nesura
do vaistų, to vėžio ligos pagydi- 
mui. O jis yra skubiai tvarkyti
nas ir tai artimiausiame ŠALF 
ASS suvažiavime, įrašant j 
FASK-o statutą (jautriausią 
klubo vietą) piniginę baudą.

Mano manymu, toks paragra
fas turėtų skambėti taip: "Klu
bai, sporto aikštėje, naudoja tik 
lietuvių kalbą. Nesilaiką to įsta
tymo, baudžiami 25 dol. bauda. 
Negalint tuoj pat jos sumokėti, 
komanda diskvalifikuojama, už- 
skaitant laimėjimą prlešįninkui, 
naudojančiam tjk lietuvių kal
bą”.

Kartoju, nors aikštėje, tegul 
skamba jaunimo tarpe gražioji 
mūsų kalba, nes už jos ribų ne
naudojimas — jau labai plati ir 
ilga teorija, kurios ir pačiam Pi- 
tagonui nelabai pavyktų išspręs
ti.

Kaip nebebūtų, žaidynes ten
ka vertinti teigiamai, nors spor
tiniu atžvilgiu, vienam Kanados 
klubui, jos paliks ilgai atminty
je, kaip juodžiausia diena jo is
torijoje. Taip pat, reikia apgai
lestauti, kad žaidynėse nedaly
vavo Detroito Kovas. Kalbama 
apie klubo likvidaciją, kalbama, 
kad ir Rochesterio Sakalo pa
matai braška ... FASK-ui ver
tėtų susirūpinti.

Pabaigoje duodame techniškas 
rungtynių pasekmes, palikdami 
paskirų šakų specialistams (A. 
Andriuliui, V. Grybauskui, V.

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. Įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 
Telefonuokite: PO 1-6035 

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

Che Cleveland Crust Company
70 CONVENIENT BANKING OFFICES

MEMiER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

SPECIAL BUDGET CHECKING ACCOUNTS
REGULAR CHECKING ACCOUNTS, TOO • ŪSE THE ONE BEST FOR YOU!

Atskirai tenka sustoti ties 
mūsų jaunimu, šabloniškai išsi
reiškiant — anglicizmo vėžiu. 
Lietuviškos pavardės, lietuviški 
klubai, lietuviškos žaidynės, ta
čiau 80% salėse vyravo anglų 
kalba. Viskas tvarkoje, jeigu ko
mandos kapitonas kreipiasi į ki
tatautį teisėją, trenerį, mokyk
los sargą. Tačiau, kada jis nusi
rengimo kambaryje, dalindama
sis rungtynių įspūdžiais, stra
tegijos planavimu ir bendrai vi
sais kitais reikalais, kreipiami į 
tokį pat lietuvį jau anglų kalba 
— tiesiog graudu darosi. Ir pa
galvoji, kad sporto veteranai to

ea^Tc^v^^n^eucud^^ijperio^^veTI

SAVINGS 
EARN

open every saturday 
UNTIL NOON

SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS
INSUREO TO

*1OOOO
k HOME AND i

REMODEUNO LOANS 1
*

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE i
JAKUBS & SON

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 14763

936 East 185 St.
KE 1*7770
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CIEVEIANOE 
ir apylinkėse

• J. Kazėno ir G. Karso- 
kienės muzikos mokinių 
metinis pasirodymas, ren
giamas motinų garbei, Įvyk
sta šį sekmadienį, gegužės 
15 d., 4 vai. p. pietų Naujo
sios parapijos salėje. Po 
koncerto šokiai ir vaišės 
prie J. Kalvaičio muzikos. 
Koncertą globoja Bendruo
menės antroji apylinkė.

B. Gražulis, Salaman- 
der batų atstovas Clevelan
de ir Detroite, konkursinio 
koncerto dalyviams pasky
rė laimėti tos firmos batus, 
pačiam pasirenkant iš pa
čių geriausiųjų.

• Vasario 16 gimnazijai 
paremti vakaras Įvyksta ge
gužės 22 d., 6 v. vakaro, 
sekmadienį, šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Rengia Cle
velando būrelių vadovai.

Visas vakaro pelnas ski
riamas Vasario 16 Gimna
zijai paremti. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti ir pa
remti.

Tam pačiam tikslui aukų 
lapais vajus baigiamas ir 
tikimasi neblogo pasiseki
mo.

Meninę vakaro dalį atliks 
jaunosios jėgos, šokiams 
gros, jau Clevelande pagar
sėjęs Neolithuanų orkes
tras. Programa # įvyks vi
siems susėdus prie staliu
kų, kuriuos bus galima už- 
sipildyti skaniais užkan
džiais ir gaivinančiais gėri
mais. Įėjimas 1 doleris, 
moksleiviams 50 centų.

Prašoma visų, o ypač tų, 
kurie nepriklausote prie rė
mėjų būrelių, paremti šį bū
tinai reikalingą pašalpos 
darbą, duodant vilčių ir ga
limybių jaunuomenei eiti 
mokslus lietuviškoje aplin
koje, o kartu padėti išlikti 
lietuviais. Bilietus galima 
įsigyti iš anksto .pas būre
lių vadovus, o gegužės 22 
d., sekmadieni, po pamaldų 
parapijos salėje. Kas nesu
spės Įsigyti, bilietus gausi
te ir prie įėjimo nuo 5 vai. 
Svarbu, kad visi atsilieptų 
ir gausiai dalyvautų. •

BRIGITA PUMPOLYTĖ ONA BLANDYTĖ TERESĖ STASAITĖ

ŠĮ ŠEŠTADIENĮ, GEGUŽĖS 14 D.
Įvyksta jaunųjų dainininkų, smuikininkų ir baletu šokėjų

KONKURSO

VIELA RŪTA
prie Pymatuning ežero 

vasarojimo sezoną pradeda bir
želio 15 d. Taigi jau pats laikas 
rezervuoti vietas poilsiui, žvejy
bai, maudinriuisi.

Norintieji jau dabar savaitga
lius praleisti ar iškylas sureng
ti, susitarkite iš anksto su V. 
Nagevičiene — WII 2-4500.

Vilią Rūta pasiekiama važiuo
jant 6 keliui iki Andover. Paskui 
85 iki Lake-Rd. Pasukus į kairę 
už- mylios ir yra Vilią Rūta.

Ieškoma namų prižiūrėtoja
Pagrindiniams namų dar

bams ir virimui. Atskiras 
kambarys ir vonia. Dėl kitų 
sąlygų susitarti šaukiant 
Mr. Schwartz, UT 1-5900, 
arba Mrs. Moskowitz — FA 
1-5616.

Parduodamas namas
E. 120 St. ir St. Clair. Vie
nas prie kito, po 6 kamb. 
Kilimai. Dviejų mašinų ga
ražas. Taip pat po 3 kamb. 
trečiam aukšte pajamoms. 
Kaina $19,500. šaukti: 
MU 1-5231. LI 1-4390 

(56, 59)

Išnuomojamas 6 k. butas
Gaso šildymas. Teirautis 

1386 E. 65 St. (Pat’s Cafe). 
Telef. E Nl-9394. (57)

Reikalingas
3 mieg, butas East pusėje. 
Visi suaugę. Tel. HE 2-0912.

Savininkas parduoda namą
Dvigubas, po 5 ir 5 kamb. 

Gaso šildymas. Netoli šv. 
Jurgio bažnyčios — 1326 
Giddings Rd, (61)

SAULIUS ALKAITIS

GENOVAITĖ ANTANAITYTĖ

LAIMA BILDUŠIENĖ

Dalyvauki! ir padėkit išrinkti 
pačius geriausius

Koncertas įvyksta
Slovenian Auditorium

6417 St. Clair Avė., Cleveland.
Padžia 7 vai. vak. Rengia Dirva

Kviečiame gausiai dalyvauti Clevelando 
ir viso Ohio lietuvius. Taip pat laukiame 

svečių iš Detroito, Pittsburgho ir 
kitų lietuvių kolonijų.

Bilietai po $2.50, $2.00, $1.50 ir moksleiviams po $1.00

Po koncerto šokiai, grojant Korp. Neo Lithuania orkestrui, 
vaišės turtingame bufete ir kitos pramogos.

BILIETUS ĮSIGYKIT IŠ ANKSTO, KAD TURĖTUMĖT 
GERESNĘ VIETĄ

Balsavimo lapeliai geriausiems menininkams išrinkti 
bus duodami prie įėjimo.

MILDA JOKUBAITYTĖ DAIVA OŽINSKAITE

VITA VALIKONYTĖ

LIVIJA KASPERAVIČIUTĖ
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Broniui Tvarkūnui 60 metu
Šiomis dienomis Lietuvos 

Laisvės Kovų Invalidų Draugi
jos pirmininkas ir Vyčio Kry
žiaus kavalierius Bronius Tvar- 
kūnas atšventė savo artimųjų 
tarpe 60 metų sukaktį. Susipa
žinkime trumpai su šio kuk
laus ir tylaus veikėjo gyvenimu 
bei darbais.

Bronius Tvarkūnas yra gimęs 
1900 m. gegužės 3 d. Vaišvil- 
čių kaime, Naujamiesčio vis., 
Panevėžio aps., smulkių ūkinin
kų šeimoje. Mokėsi Upytės pra
džios mokykloje, bet mirus tė
vui turėjo mesti mokslą ir dirbti 
ūkyje.

Aštuoniolikmetis ūkininkaitis, 
užgirdęs apie besiorganizuo
jančią Lietuvos kariuomenę, 
kartu su savo broliu Juozu 1919 
m. sausio 6 d. stoja savanoriu 
į besiformuojantį dalinį Kėdai

Bronius Tvarkūnas

niuose, Kovo 6 d. priskirtas į 
Panevėžio bataliono I kuopą ka
reiviu. Netrukus su batalionu iš
siunčiamas į frontą ir gegu
žės 19 d. atkaklioje kovoje su 
bolševikais prie Venslaviškįų k. 
(netoli Panevėžio) sunkiai su
žeidžiamas ir išguli I Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus ligoninėje iki 
1920 m. vasario 20 d.

Čia be savo skausmo, jam 
tenka išgyventi ir skaudžią sa
vo brolio Juozo nelaimę, 
kuris 1919 m. lapkričio 22 d. 
kovose su bermontininkais ties 
Meškuičiais sužeidžiamas, kartu 
gydomas toje pačioje ligoninė
je, bet 1920 m. kovo 20 d. mirš
ta.

Dainaviečiams pagerbti, po "Vestuvių" pastatymo, Čiurlionio namuose Clevelande, sekmadienį buvo 
suruoštas priėmimas-vaišės. Nuotraukoje p. Mikulskienė su viešniomis iš Chicagos.

V. Pliodzinsko nuotrauka

Iš ligoninės išeina Bronius 
Tvarkūnas invalidu, netekusių 
59% sveikatingumo. Už narsumą 
kovose apdovanojamas Vyčio 
Kryžium su kardais.

1925 m. balandžio 6 d. pri
imamas tarnauti į Karo muzie
jų, 1930 m. balandžio 18 d. pa
keliamas jaunesniuoju puska
rininkiu, 1931 m. kovo 6 d. 
vyresniuoju puskarininkiu ir 1932 
m. vasario 15 d. viršila.

Muziejuje buvo ūkvedžiu bei 
turto saugotoju, vadovavo įspū
dingoms iškilmėms prie Ne
žinomojo kareivio kapo ir Žu
vusiųjų paminklo. Karo muzie
juje išdirbo 18 metų, tik vokie
čiams uždarius muziejų, Tvarkū
nas jo paties prašymu atleistas 
iš pareigų. Po to perėjo dirb
ti į Karo Invalidams Šelpti Ko
mitetą,

Nuo 1941 m. gruodžio mėn. 
aktyviai dalyvavo Lietuvos Lais
vės Kovotojų Sąjungos pogrindi
nėje veikloje, būdamas organi
zacijos iždininku.

1944 m. su skaudama širdimi 
turėjo trauktis iš gimtojo kraš
to, dėl kurio laisvės kovodamas 
tapo invalidu.

Jis niekad nepamiršo savo 
ginklo ir nelaimės draugi]. Iš 
pat pradžių dalyvavo Vyčių Bro
lijos, vėliau Lietuvos Laisvės 
Kovų Invalidų Draugijos veiklo
je, Karo Invalidų Sąjungoje ilgą 
laiką ėjo iždininko pareigas, 
nuo 1933 m, spalio 23 d. buvo Ka
ro Invalidams Šelpti Komiteto 
reikalų vedėjo padėjėju.

Korp. Neo Lithuania Clevelando skyriaus orkestras, kuris šį šeštadienį gros šokiams Dirvos ren
giamame jaunųjų menininkų koncerte: Augustinavičiūtė, Šlapelis, Palukaitis, Modestavičius, Gaspa- 
raitis, A. Modestavičius, ir Rukšėnas. Dirvos nuotrauka

KAS IR KUR?
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo valdyba gegu
žės 6 d. įvykusiame -posė
dyje persitvarkė pareigų 
pasiskirstyme: Emilija če- 
kienė — pirmininkė, adv 
Frank Aleksis — vicepirm., 
Pranas Narvydas — sekre
torius, Liudas Tamošaitis 
— iždininkas ir Vladas Ži
linskas narys.
' Posėdyje dalyvavo ir LNT 
pirm. Vincas Rastenis.
• Pabaltiečių sporto žaidy
nės įvyksta Chicagoje ge
gužės 14 ir 15 d. žaidynės 
vyksta Olivet Instituto sa
lėje — 144 N. Cleveland 
Avė. Rungtyniaujama stalo 
tenise, krepšinyje ir tinkli
nyje.
• Tautinės Sąjungos St. 
Louis skyrius gegužės 21 d. 
Čekų salėje — Exchange ir

Matydamas sunkią iš Lietuvos 
pasitraukusių invalidų padėtį, 
1946 m. liepos 6 d. suorgani
zavo Lietuvos Laisvės Kovų In
validų Draugiją tremtyje ir Wies- 
badeno suvažiavime išrinktas 
draugijos pirmininku. Atvykęs į 
Philadelphiją, 1950 m. spalio 22 
d. atgaivino draugijos veiklą 
Amerikoje, tai draugijai pirmi
ninkavo iki 1954 m. gegužės 15 
d., po to nuo 1958 m. spalio 
8 d. vėl vadovauja tai organi
zacijai. Kiek tik leidžia draugi
jos lėšos, gaunamos iš gerašir
džių tautiečių, šelpiami 'laisvės 
kovų invalidai ne tiktai čia trem
tyje, bet ir likusieji Lietuvoje 
bei ištremti į Sibirą.

Dirva nuoširdžiai sveikina 
Bronių Tvarkūną, vienintelį Phi- 
ladelphijoje Vilties šimtininką, 
60 metų sukakties proga ir linki 
geros sveikatos!

11 St., East St. Louis, ren
gia Vasario 16 Gimnazijai 
paremti vakarą. J. Bachu- 
nas pasakys žodį ir paro
dys lietuvišką filmą, Nerija 
Linkevičiūtė atliks koncer
tinę programą. Pradžia 7 
vai. vakaro. Įėjimas tik $1. 
'• Dail. Vyt. Ignas nupiešė 
konkursinio jaunųjų meni
ninkų koncerto programos 
viršelį,
• Solistas St. Citvaras, Do
no kazokų choro dalyvis, 
'grįžo iš ilgos eilės koncertų 
Į Chicagą. čia atostogaus 
iki liepos 15. Vėliau vėl 
vyks koncertuoti.
• Apie Mažosios Lietuvos 
veikėjo Endriaus Borcherto 
mirtį Sibire, o drauge ko
munistinio režimo žiauru
mus, plačiai parašė Helsin- 
gin Sanomat, Suomijos di
džiausias dienraštis.
• M. Meiliūnas, iš Toronto, 
mokėdamas metinę prenu
meratą, atsiuntė ir $5.00 
auką.

KUR ATOSTO
GAUTI?

Kiekvieno žmogaus jėgos me
tų bėgyje išsenka ir joms at
gauti reikalingas ramus poilsis, 
malonios atostogos. Mūsų va
sarvietėje — Osterville Manor 
— Jūs rasite ramų, malonų po
ilsį ir tikrai atgausite visas per 
paskutinius metus išeikvotas 
jėgas.

Osterville Manor yra gražia
me pušynais apaugusiame Cape 

LIETUVIŠKA VASARVIETĖ

"BANGA”
Cape Cod, Massachusetts

Būdama prie šilto Craigville Beach pajūrio, garsi savo 
pušynais, sodu, geru lietuvišku maistu bei patarnavimu, 
"Banga" kasmet sulaukia daugumą joje anksčiau vasarojusių. 
Norintieji puikiai paatostogauti, prašomi nedelsiant kreiptis 
šiuo adresu iki birželio 15 d.

A. Pakštienė, 15 Wendover St.. Boston 25, Mass. 
AVenue 2-8046, o vėliau, tiesiai į „Bangą”, 
Box 188, Centerville, Mass. Tel. SPring 5-1633

Gražiai atremontuotam ir perorganizuotam

LAKE HOTEL, Asbury Park, N.J.
Seventh & Park Avės, Phone PRospect 4-7788 

ar 6-9671
GRAND OPENING

įvyksta 1960 m. gegužės 28 d. 3 vai.
Programą išpildys aktorius Vitalis Žukauskas ir akordi- 

jonistas Charles Daubaras. Po to bus vaišės su gėrimais ir 
šokiai, griežiant puikiam orkestrui. Kaina asmeniui $5.-

Bilietus galima įsigyti pas E. Kubaitį, Lake Hotel ir 
pas A. Žemaitį, 307 Bond Str., Elizabeth, N.J., EI. 5-9638.

Hotelis ir Baras jau veikia ir svečiai gali nebrangiai 
užsisakyti gražius kambarius savaitgaliams ir atostogoms.

Maloniai Jus visus kviečia atsilankyti.

LAKE HOTEL 
Prezidentas — Edmundas Kubaitis 
Viceprez.-sekretorius Aleksandras žemaitis

■Codo pusiasalyje prie Atlanto, 
kur šiltosios srovės vandens 
temperatūra 70-80 laipsnių. Vi
si mūsų vasarvietės svečiai nau
dojasi uždaru (privatišku) pa
plūdimiu, kurio švarus smėlis 
dar po kelis kartus valomas ir 
sijojamas, todėl Į šį paplūdimį 
tegalima įeiti tik su atskirais 
leidimais, kuriuos parūpiname 
visiems svečiams. Prie paplūdi
mio yra automobiliams saugoti 
vieta, už kurią atskirai mokėti 
nereikia. Mūsų vasarvietės kai
nos yra labai žemos, jas lygi
nant su kitomis panašiomis va
sarvietėmis,- todėl tikime, kad 
Jūs apsispręsite savo atostogas 
praleisti pas mus — Cape Code 
Osterville Manor vasarvietėje.

Mes būsime labai laimingi, jei 
apsisprendę atostogauti susi
sieksite su mumis ir pranešite, 
kuriuo metu žadate atvykti, kad 
galėtume Jums rezervuoti kam
barius, kad atvykę nebeturėtu
mėte jokio rūpesčio ir galėtumė
te visą atostogų metą skirti po
ilsiui ir malonumams.

Laukiame Tamstų pranešimų 
ir prašome klausti, jei dar kiltų 
kokių nors neaiškumų. Mus gali
te pasiekti šiais adresais: 

Osterville Manor, Ine.
Osterville — Cape Cod, Mass. 

Telefonas: GArden 8-6991
arba Bostone:

265 C Street
So. Boston 27, Mass.

Telefonas: ANdrew 8-7730
Jūsų J. Kapočius

DETROIT

Balfo susirinkimas
, Ateinantį sekmadienį ge

gužės 15 d., 11 vai. prieš 
piet, buv. lietuvių svetainė
je, šaukiamas metinis Bal
fo narių susirinkimas.

Sibiro tremtinioatsiminimai...
(Atkelta iš 3 psl.)

Patikrina mūsų bunkerį, 
bet mūsų nekrato. Jų vei
dai apdulkėję. Dauguma su 
automatiniais ginklais ir 
apsisiautę palapinėmis.

— Mano vyrai pirmieji 
praėjo šiuo ruožu, daugiau 
vokiečiai negrįš, — sako vi
dutinio ūgio karys. Kaip 
mokėdamas, padėkojau jam 
už tą „išlaisvinimą”.

— Bet būkit dar atsar
gūs, — pasakė. Ir tuo metu, 
vienas po kito trenkia mi- 
nosvydžių sviediniai. Visi 
krentam ant žemės. Pavo
jinga, bet į bunkerį grįžti 
nenorim.

Nuo Ilgio ežero pusės va
žiuoja tankai ir patrankos. 
Ant kai kurių pravažiuo
jančių karo mašinų matosi
U. S. A. ženklai.

Kareiviai geria pasisėmę 
ežero vandenį. Daugumas 
jų prisirovę žirnių su virkš
čiomis ir jas aižo. Atvažia
vus virtuvė dalina maistą. 
Ant išmėtytų konservų dė
žučių taip pat nerusiški už
rašai.

Mes neturim jokio apeti
to. Mūsų name įruošiamas 
sanitarinis punktas ir vaik
što moteris su sanitariniais 
ženklais. Su mumis jie leis
tųsi į kalbas, bet tik aš vie
nas galiu susikalbėti.

— Tu ko nors bijai, kad 
barzdą augini, — sako vie
nas karys mano broliui.

— Aš noriu kitus baugin
ti, —išverčiu brolio atsa
kymą.

— Kas šitų namų savi
ninkas? — klausia aukšto 
ūgio karininkas.

— Aš, — atsakau.
— Kur tavo radijo sto

tis?
— Radijo stoties nėra, 

tik priimtuvas.
Aš vedu jį, su mumis ei

na daugiau kareivių. Įjun
giu aparatą papurdamas 
ant vokiško maršo.

— Na surask Maskvą.

Po kurio laiko groja iš 
Maskvos. Kambaryje visi 
netelpa, daug stovi lauke, 
prie adaro lango. Po trum
po pranešimo sklinda rusiš
ka fronto daina.

— Štai kaip svoločiai gy
vena, — sako vienas karys, 
stovėjęs už manęs.

Aš suprantu jų sunkų 
fronto gyvenimą, išrašytą 
ant jų veidų. Ir man pasi
daro jų gaila.

— Žinai šeimininke, — 
sako tas pats karininkas, — 
mes iš tavęs nieko negalim 
paimti , išskyrus radijo 
įrengimus. Supakuok man.

Tuo tarpu įbėgęs karys 
reportuoja, kad priešas pra
dėjo smarkiai šaudyti.

— Išsidėstykit veidu į 
priešo pusę!

Visi kariai iš kambario 
išeina. Aš pakuoju aparatą.

— Klausyk drauguži, — 
kreipiasi kariškis, viršilos 
laipsny, į likusį kambaryje 
karininką.

— Tu žinai kiek mums ir 
ko fronte reikia? Galvoji, 
aparatą parsivesi į tėvynę 
palinksminti Mažos (mer
gaitės vardas). Tu jį gal 
dar šiandien numesi. Kam 
tau tas krūvis.

— Aparatas supakuotas, 
•— sakau.

Karininkas vaikščip.įa po 
kambarį. Susisuka laikraš
tyje machorkos ir man pa
siūlo.

— Velnias su juo, — sa
ko numodamas ranka, ir iš
eina.

— Žinai šeimininke, — 
kreipiasi į mane pro langą 
žiūrįs viršila. — Tu tą apa
ratą paslėpk. Ne šitas, tai 
kitas, vistiek tau jį paims.

— Jeigu tokia tvarka, 
kaip aš galiu eiti prieš įsta
tymus. '

(Bus daugiau)
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