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LODGE IŠKĖLĖ SOVIETŲ SUBVERSYVINE VEIKLĄ
Jungtinių Tautų Saugu

mo Tarybos posėdyje So- 
vietija ir JAV apsikeitė 
kaltinimais dėl šnipinėjimo, 
viena kitai primesdamos, 
jog priešingoji pusė U-2 in
cidentą panaudojusi viršū
nių konferencijai sugriauti.

Sovietiją ST posėdyje bu
vo atstovaujama Gromyko 
— vienintelio užsienių rei
kalų ministerio. Jis U-2 
įskridimą į Sovietijos teri
toriją pavadino „agresijos 
veiksmu ir pasiūlė rezoliu
ciją, reikalaujančią pa
smerkti „JAV aviacijos 
jskridimus j kitas valsty
bes’’ ir imtis žygių „to
kioms akcijoms užbaigti’’.

JAV delegacijos šefas 
Henry Cabot Lodge į tai at
sakė, kad Sovietiją, kaltin
dama kitus agresija, pati 
nekomunistiniame pasauly
je išlaiko „tūkstančius šni
pų ir subversyvinių agentų. 
Jis išvardijo eilę sovietų 
agentų, sugautų Jungtinėse 
Valstybėse po Stalino mir
ties, paminėdamas ir V. A; 
Kiriliuką, kuris buvo su
gautas, bebandant gauti 
kriptografinių mašinų duo-

Taip Europos karikatūristas Tim vaizduoja prezidentą Eisenhowerį, 
nešantį lėktuvą U-2, davusį pretekstą Chruščiovui išardyti viršū
nių konferenciją.

Stalinizmo kilimo ženklai
Sovietijos komunistų partijos 

organas Komunistas naujame nu
meryje paskelbė aštrų puolimą 
prieš Jugoslavijos diktatorių Ti
to, kuriame jam prikišama, 
kad jis daugeliu tarptautinių klau
simų "tiesiogiai ar netiesiogiai" 
palaikąs Jungtines Amerikos 
Valstybes.

Maskvos puolimai sutampa su 
keliomis dienomis anksčiau pra
dėta nauja raudonosios Kinijos 
propagandine kampanija prieš 
Jugoslavijos komunistų partiją. 
Dabar "Komuniste" paskelbtasis 
straipsnis beveik papunkčiui su
tampa su Kinijos komunistų i- 
deologinio žurnalo paskelbtu Ti
to pasmerkimu.

šis ir kiti ženklai skatina so
vietinių klausimų specialistus 
tikėti, jog Sovietijoje vyksta 
persiorientavimas tiek vidaus, 
tiek užsienių politikos klausi
mais.

Pravda sekmadienį paskelbė 
piktą puolimą prez. Eisenhowe- 
rio adresu. Straipsnis pasirašy
tas Valentino Kochetovo, kuris 
1958 metais pradėjo Boriso Pas
ternako pasmerkimo akciją. Ko- 
chetovas taip pat išleido ro
maną "Broliai JerŠovai", ku
rioje išryškinama, kad sovie
tų intelektualais negalį būti pa
sitikima, nes jie 1956 metais sim
patizavo Lenkijos ir Vengrijos 
sukilimams. 1958 metų pabai
goje Kochetovas už intrigas buvo 
nušalintas iš "Literaturnaja Ga- 
zeta" redaktoriaus pareigų ir 
porą-metų gyveno nuošaliau Da
bartinis jo grįžimas viešumon 

menis Chruščiovo vizito 
metu — tuo momentu, ka
da Chruščiovas Jungtinėms 
Tautoms siūlė visiško ir ne
kontroliuojamo nusiginkla
vimo planus.

Agresijos sąvoka nieka
da nebuvo oficialiai nusta
tyta, — pastebėjo H. L. 
Lodge, — bet kiekviena 
sveiko proto definicija pa
rodys, kad lengvas, negink
luotas, vienmotoris, nekari
nis lėktuvas dar nereiškia 
agresijos.

H. C. Lodge priminė 
Chruščiovo pareiškimą, pa
gal kurį sovietams seniai 
buvę žinomi žvalgybinių 
JAV lėktuvų skraidymai 
virš Sovietijos, bet jis jų 
nelaikęs tokiais pavojin
gais, kad būtų jautęs reika
lą iškelti privatiniuose pa
sitarimuose su prez. Eisen- 
howeriu. Kodėl jis panoro 
iškelti viešame susitikime, 
Paryžiuje?

JAV delegacijos šefas pa
brėžė, kad Sovietiją yra 
„gerai žinoma savo ekspan
sine politika ir yra ginkluo
ta iki dantų”. Jis priminė,

laikomas vienu iš grįžimo į sta
linizmą ženklų.

Maskvos diplomatiniuose 
sluoksniuose tikima, kad sovieti
nėje spaudoje pasirodančių puo
limų inspiratorius yra Michai
las Suslovas, senas stalinizmo 
propagandistas.

Stebėtojai taip pat yra priėję 
išvados, kad partijos centrinio 
komiteto perorganizavimas ge
gužės 4 sumažino Chruščiovo 
įtaką partijos sekretoriate. 
Anksčiau sekretoriatą sudarė 10 
asmenų su aiškia Chruščiovo 
kontrole. Dabar jis sumažintas 
5 asmenimis, ir 4 iškritusieji 
buvo Chruščiovo šalininkai. \ 

Kartais žmonės Lietuvoje turi laukti eilėje prie durų, kad patektų į bažnyčią...

kad ji pakartotinai vartoju
si jėgą ir grasinimus, var
toti jėgą prieš kitas valsty
bes.

„Šią popietę sovietų at
stovas kalbėjo apie tarptau
tinę teisę. Bet mes galime 
paklausti, kur buvo Sovie
tijos susirūpinimas tarp
tautine teise, kai ginkluo
tos komunistų jėgos įsiver
žė į Korėjos respubliką 1950 
metais, arba kur buvo tas 
susirūpinimas, kada Sovie- 
tija smurtu ir brutalumu 
sužlugdė Vengrijos nepri
klausomybę 1956 metais?”

Nelegalus jėgos panaudo
jimas ir toki tarptautinės 
teisės bei iškilmingų prie
saikų Jungt. Tautų Chartai 
laužymai verčia pasaulį su
sirūpinti savo saugumu. Jei 
tokia vyriausybė siekia 
slaptumo, tai kiti turi siek
ti apsisaugojimo nuo neti
kėto jos užpuolimo.

Savo kalboje H. C. Lodge 
priminė JAV pasiūlytą „at
virų padangių” ir kitus ap
sisaugojimo nuo netikėtų 
užpuolimų planus, kurie so
vietų buvo atmesti, ir pa
reiškė, kad JAV yra pasi
ryžusi siekti visuotinio nu
siginklavimo su efektinga 
tarptautine kontrole.

Po jo kalbos Argentina, 
Ceilonas, Ekvadoras ir Tu
nisas įnešė bendrą rezoliu
ciją, reikalaujančią atnau
jinti didžiųjų valstybių pa
sitarimus,

JAPONIJOJE VIS
• DAR NERAMU

Japonijoje tebevyksta kairiųjų 
studentų demonstracijos prieš 
Kishi vyriausybę ir Japonijos - 
JAV savitarpinės pagalbos paktą. 
Jose sužeista 128 asmenys.

Premjeras Kishi pareiškė, kad 
jis nesiruošiąs atsistatydinti ir 
skelbti naujus rinkimus, kol ne
bus galutinai ratifikuota naujoji 
sutartis.

Socialistų vadai planuoja rei
kalauti JAV ambasadą, kad būtų 
atšauktas sekantį mėnesį nu
matytas prez. Eisenhowerio vi
zitas.

KANCL. ADENAUERIS pa
reiškė Vak. Vokietijos parlamen
te, kad Sovietijos diktatoriaus 
Chruščiovo sabotažas viršūnių 
konferencijoje "sunaikino visas 
viltis" sujungti Vokietiją. Pasau
linė įtampa dabar esanti dides
nė, negu bet kada anksčiau, ir 
Vakarai turį padidinti savo bud
rumą.

ČILĘ nusiautė žemės drebė
jimas ir milžiniški potvyniai, ku
rių pasėkoje per 1000 asmenų 
buvo sužeista ir apie 100,000 
žmonių liko be pastogės. Žemės 
drebėjimas buvo toks stiprus, 
kad buvo jaučiamas JAV pakran
tėse iki Aliaskos ir Japonijoje. 
Pacifike nuo jo žuvo ar dingo 
apie 200 žmonių.

Nežiūrint antireliginės propagandos Lietuvoje, bažnyčios visad būna pilnos besimeldžiančiųjų. 
Nuotrauka pamaldų metu šv. Mikolojaus bažnyčioje, Vilniuje.

RELIGI10S BŪKLE LIETUVOJE YRA
NEPAPRASTAI SUNKI

Išniekintos bažnyčios.- Lietuvius skaudžiai nuvylė
Vatikanas. - Už kredencialų nepripažinimą Lietu
vos pasiuntiniui nesulaukta jokių palengvėjimų.

Milane einąs savaitinis žurnalas "II Tempo" paskelbė įs
pūdžius savo korespondentės Wandos Gawronskos, kuriai Šių 
metų balandžio mėnesį pasisekė aplankyti Rygą ir Vilnių. 
Čia pateikiame jos įspūdžių dalį, liečiančią pergyvenimus 
Vilniuje.

Tos pačios dienos popietę, ka
da pagaliau pavyko pamatyti lat
vių monsinjorą Stods, išvažia
vau iš Rygos į Lietuvos sostinę 
Vilnių, kurioj 95 proc. gyven
tojų sudaro kat^kai. Čia, kaip 
ir Rygoj, gavom iš ministerių 
tarybos palydovę--Eugeniją Rag- 
maniutę, kuriai tuoj pareiškiau, 
kad norėčiau pasimatyti su Lie
tuvos vyskupu. Sunkumai pasi
reiškė nemažesni kaip Rygoj. 
Prasidėjo tie patys išsisukinė
jimai: vyskupo nėra Vilniuje, 
vyskupas susirgo, religiniams 
reikalams direktorius tik dabar 
išvažiavo iš Vilniaus ir pan.

Jeigu man nebūtų pavykę pietų 
metu sutikti "Tiesos" redaktorių, 
kuris mane įtikinėjo, kad sovie
tuose yra visiška religijos laisvė, 
galimas daiktas, kad man nebūtų 
tekę pamatyti vyskupo. Pasakiau 
redaktoriui, kad netiesa, ką jis 
man sakė dėl religijos laisvės, 
nes negaliu net pamatyti vyskupo 
be leidimo religinių reikalų di
rektoriaus, kuris keistu būdu vi
sados yra išvykęs iš miesto. 
Redaktorius pasižiūrėjo į mane 
nustebintas ir prižadėjo man pa
dėti.

Sekantį rytą Eugeniją pranešė, 
kad religinio kulto direktorius 
grįžo ir manęs laukia. Justui 
Rugieniui, storam, minkštuiriš
blyškusiu veidu, Lietuvos religi
niams reikalams direktoriui pa
sakiau, kad esu italė, žurnalis
tė ir katalikė ir norėčiau pama
tyti vyskupą. Jis nenoromis už
dėjo apsiaustą, ir mes išėjome 
kartu prie automobilio. Per visą 
kelionę jis nepratarė žodžio nei 
man, nei Eugenijai.

Mūsų automobilis sustojo prie 
pilko namo, kuris niekuo nesi
skiria nuo daugelio kitų namų.

Įėjome. Lipom nešvariais, pil
nais voratinklių, nemaloniai kve
piančiais laiptais. Mussekėžmo- 
gus. Nenorėjau tikėti, kad ir 
čia, nežiūrint kad mane lydėjo 
Eugenija ir Rugienius, dar sekė 
ir policija. Tyčia sulėtinau žings
nius, kad sekėjas būtų priverstas 
mus pralenkti. Pažinau jaunikai
tį su žaliu šaliku, kuris vakar 
mane sekė, kai buvau užėjusi į 
Aušros Vartų koplyčią. Jaunikai
tis, nuduodamas, kad kalbasi su 
senutėm, kurios, nežiūrint drau
dimo, pardavinėjo rožančius ir 
šventus dalykus, visą laiką sekė 
mane.

Mgr. Steponavičius, gimęs 1911 
m., yra apaštališkas vyskupi
jos administratorius Vilniuje.

Kai į kabinetą įėjo vyskupas 
Steponavičius -- labai susijau
dinau. Žinojau, kad esu pirma, 
atvykusi iš Vakarų su kuria 
vyskupui buvo leista susitikti po 
penkiolikos metų tylos, nes visą 
tą laiką Lietuvos episkopatas 
buvo eliminuotas. Pirmais oku
pacijos metais tik vienas vysku
pas Paltarokas buvo likęs glo
boti Lietuvos Bažnyčios likimą. 
1955 m. Šventas Sostas turėjo 
galimybės paskirti du nauju 
vyskupu. Dar Šiandieną nei viena 
diecezija neturi savo tituliarinio 
vyskupo, nes vyskupai buvo 
pakeisti apaštališkais adminis
tratoriais. Arkiv. Reinys, vysk. 
Ramanauskas, vysk. Matulionis 
buvo ištremti. Išgyveno ištrė
mimą tik vysk. Matulionis, kuris, 
grįžęs į Lietuvą yra priverstas 
gyventi bolševikų nurodytoj jam 
vietoj. Ir iš vysk. Steponavičiaus 
veido matėsi, kad ir jis perėjo 

ilgus metus kentėjimo. Aukštas, 
lieknas truputi man priminė Po
piežių Pijų XH.

Laisvai kalbėti nebuvo galima, 
nes visą laiką dalyvavo abu so
vietų vyriausybės reprezentan
tai, galėjom tik persimesti bend
romis temomis. Vyskupas pa
klausė manęs, ar tiesa, kad Po
piežius Jonas XXIII išeina iš 
Vatikano ir ar kunigai dar nešio
ja sutanas. Dar paklausė, ar ži
nau paskutinius potvarkius, lie
čiančius Sinodą, ir labai nusi
minė, kada prisipažinau, kad nie
ko apie tai nežinau. Aš iš savo 
pusės paprašiau vyskupo pado
vanoti man du medaliku Vilniaus 
Stebuklingos Motinos Švenčiau
sios. Jis jų neturėjo, bet pa
sakė, jei noriu gauti vieną, galiu 
nueiti rytoj į Šv. Teresės baž
nyčią, kur jo sekretorius kuni
gas galėtų man duoti nes jų paliko 
labai mažai, dar iš senų laikų.

Lietuvoj, kaip ir visur Sovie
tuose, yra uždrausta spaūsdinti 
religinius dalykus, tokiu būdu 
trijų milijonų katalikų tauta turi 
būti be maldaknygių. Visko, kas 
reikalinga religiniam kultui, 
trūksta, o kas liko, yra jau pa
senę, sudėvėta. Man sakė, kad 
kaimuose vieną mišiolą vartoja 
kelios parapijos, kunigai, kai turi 
laikyti Mišias, viens nuo kito ji 
skolina. Trūksta taip pat knygų, 
iš kurių galima būtų pasiruošti 
pamokslams sakyti, trūksta bre
vijorių, kunigai nežino naujo 
didžiosios savaitės potvarkio.

Vienas iš svarbiausių sunku
mų, tai yra religinis auklėji
mas. Vieninteliu būdu kunigas 
gali mokyti religijos, tai tik per 
pamokslus, kuriuos sako po Mi
šių. Buvau nustebinta, kaip nieks 
nepasijudino iš bažnyčios, ligi 
neišklausė paskutinio kunigo žo
džio. Kunigui yra uždrausta rinkti 
vaikus bažnyčioj, mokyti juos ka- 
techizmo ir ruošti prie sakra
mentų. Tik tėvai gali juos mo
kyti. Bet reikia prisiminti, kad 
visose šeimose, kaip tėvas taip ir 
motina, nuo ryto ligi vakaro dir
ba. Vaikai praleidžia dienas vaikų 
darželiuose ar mokyklose, kur 
religija ir visi religiniai pap
ročiai yra išjuokiami.

*
Paviršutiniškam Sov. Sąjungos 

lankytojui rusai sugeba duoti įs
pūdį, kad katalikai gali savo 
religiją laisvai išpažinti: kai ku
rios bažnyčios yra atidarytos, 
kunigai gali laikyti Mišias ir teik
ti sakramentus. Kaune net yra 
kunigų seminarija šešioms de
šimtims klierikų. Bet ne visos 
vietos užimtos. Mat, kaip man 
buvo sovietų atstovo paaiškin
ta,--tai yra aiškus ženklas, kad 
religiniai jausmai Pabaltijos 
kraštuose yra labai susilpnėję.

Bet rusai, aiškindami tai sve
timtaučiams, nepasako, kad Vil
niuje yra religinio kulto direkto
rius, kuris priklauso tiesioginiai 
nuo Maskvos ir be jo leidimo ne

(Nukelta į 4 psl.)
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IŠ pasaulinės politikos užkulisių

MOLOTOVAS REIKALAUJA, KAD ANGLOSAKSAI 
PAKVIESTO IDOS KARAN SO JAPONAIS

—Ligšiol dar nė vienas klau
simas galutinai neišaiškintas, ir 
galo nematyti...—aimanuoja JAV 
prezidentas Trumanas, nusivy
limo pilnu žvilgsniu žiūrėdamas 
į ministerį pirmininką Attlee 
ir užsienių reikalų ministerį Er- 
nest Bevin.

Attlee ir Bevin dabar atstovau
ja Didžiąją Britaniją Potsdamo 
konferencijoje, kuri prasidėjo 
1945 liepos 16. Winstonas Chur- 
chillis turėjo nuo konferencijos 
stalo pasitraukti, nes konser
vatoriai per rinkimus gavo triuš
kinantį smūgį.

Tačiau permainos pačiame de
rybų įkarštyje nėra labai nei
giamos, nes Attlee jose dalyvavo 
ir anksčiau kaip Churchillio pa
vaduotojas, o apie "uostų dar
bininkų advokatą" Beviną žinoma, 

PAŠAUKITE
IR MES

• Norite žinoti, kodėl Cleveland-Northeast Ohio yra geriausia 
vietovė visame krašte? Niekas jums negali geriau atsakyti, 
kaip mūsų vietovių augimo ekspertai.
Šaukite ar rašykite, ir dieną ar naktį jie bus pakeliui su 
fabrikų vietovių studijom, pardavimo planais, laisvų 
pastatų ar fabrikų vietovių pranešimais.
Šaukite Richard L. DeChant, Manager, Area Development 
Department, The Cleveland Electric Illuminating Company, 
The Illuminating Building, Cleveland 1 4, Ohio.

THE CLEVELAND ELECTRIC ILLUMINATING COMPANY

TUOJAU Serving the best locatlon fn the natlon

kad jis yra sunkių derybų spe
cialistas.

Attlee pasiūlo tuoj pat sušaukti 
posėdį.

--Aš žinau medžiagą. Mes ga
lime be jokių kliūčių tuoj pat 
pradėti derybas. Mano kolega 
Bevinas su tuo sutinka.

Telefonu atsiklausus sovietus, 
paaiškėja, kad jie yra pasi
ruošę dar tą patį vakarą, 1945 
liepos 28, dalyvauti dešimtajame 
konferencijos posėdyje.

Prieš pat 22 valandą suvažiuo
ja delegacijų automobiliai. Rūmų 
aplinka stipriai apšviesta pro
žektoriais. Saugumo priemonės 
padidintos kelis kartus.

Attlee ir Trumanas mano, kad 
tai esą gerokai perdėta, bet ru
sai yra įsitikinę, jog padidintos 
sargybos esančios reikalingos.

--Jie nemoka kitaip,--sako ad
mirolas Leahy.--Draugą Staliną 
reikia Maskvoje nuo savų žmonių 
labiau saugoti, negu anuo metu 
carus.

♦

Dešimt minučių po 22 vaL 
konferencijos salėn paskutinis 
įeina generalisimas Stalinas, ly
dimas pustuzinio asmeninių 
sargų. Jis nueina į savo vietą 
ir tuoj pat pasiprašo žodžio.

Pirmininkaujančiam Truma- 
nui dar nespėjus oficialiai pa
sveikinti naujuosius anglų dele
gacijos atstovus, Stalinas pareiš
kia:

--Aš jaučiu pareigą mūsų są
jungininkus painformuoti apie 
naują japonų žingsnį. Jie mums 
perdavė raštą, kurį mano vertė
jas tuojau perskaitys.

Charles Bohlen, amerikiečių 
vertėjas, ir majoras Birse, iš 
anglų delegacijos štabo, išverčia 
Stalino žodžius. Trumanas pa
sižiūri į Attlee, Byrnes klausia
mu žvilgsniu stebi Beviną. Ar 
tas japonų raštas jau yra atsa
kymas į JAV, Anglijos ir Kini
jos ultimatumą, kuris buvo 
pasiųstas liepos 26, taigi prieš 
dvi dienas? Dar Churchillio pasi
rašytojo ultimatumo tryliktasis 
punktas skambėjo:

"... mes reikalaujame Japoni
jos vyriausybę įvykdyti visų kari
nių jėgų besąlyginę kapituliaciją 
ir suteikti atitinkamas garanti
jas... Priešingu atveju Japo
niją ištiks absoliutinis sunaiki
nimas".

Rusų vertėjas Pavlovas lėtai 
skaito memorandumą, kurį Japo
nijos Saito, Japonijos pasiuntinys 
Maskvoje, savo vyriausybės pa
vestas, perdavė sovietų užs. reik, 
komisariatui.

Pavlovui baigus skaityti, žodį 
paima Stalinas:

--Dokumente nėra nieko naujo. 
Aš tikiu, kad apie tai nereikėtų 
ilgai diskutuoti.

Ir Trumanas tos pačios nuomo
nės:

—Kaip generalisimui žinoma, 
mes Japonijai įteikėme ultima
tumą. Oficialiaus atsakymo dar 
nėra, bet šiandien japonų radi
jas mūsų reikalavimą be sąlygų 
kapituoliuoti išvadino absurdiš
ku, akiplėšišku ir nedoru.

Nė iš vienos pusės nuo didelio, 
apvalaus stalo konferencijų salė
je nepasigirsta prieštaravimų, 
ir taip japonų kreipimasis į 
Maskvą, kad būtų pradėtos tai
kos derybos, atmetamas, jo ne
įtraukiant į konferencijos darbo
tvarkę.

Tačiau vadovaujantys delega
cijų vadai tyliai svarsto, kodėl 
kitų delegacijų nariai nenori pa
liaubų su Japonija.

Šalčiausi atrodo anglai. Jie 
norėtų, kad karas Azijoje baig
tųsi besąlygine kapituliacija. 
Mat jie, netekę Singapūro, Azi
joje "prarado veidą". Jų nuomo
ne, besąlyginė japonų kapitu
liacija grąžintų jiems prestižą.

Amerikiečiai nori išbandyti 
atominę bombą, kurios konstruk
cijai buvo išleista daugiau, kaip 

du bilijonai dolerių. Tuo tarpu 
armijos ir laivyno žvalgyboms 
aišku, kad galutinis Japonijos 
žlugimas yra tik savaičių klau
simas.

"Mes kontroliuojame Japoni
jos oro erdvę taip tobulai," sako 
karinės žvalgybos Pacifike vir
šininkas Alfred MacCormack, 
"kad kiekvienu metu žinom, kur 
ir kada išplaukia koks laivas. 
Mes matematiniu tikslumu esa
me išskaičiavę, kada baigsis jų 
maisto ir degalų rezervai."

Jau 1945 balandį Fujimara, ja
ponų laivyno atache Berlyne, 
užsiminė JAV įgaliotiniui Berne, 
Allan Dulles, apie savo krašto 
pasiruošimą kapituliuoti. Netru
kus buvo iššifruotas ir Tokijo 
radiograma savo pasiuntiniui 
Maskvoje. Joje buvo sakoma: 
"Japonija sumušta! Mes turime 
atvirai pažvelgti į tą faktą ir 
atitinkamai elgtis".

Prezidentas Trumanas kovoja 
su savo sąžine. Pagalvojus apie 
atominės bombos išmetimą, jam 
kyla nemalonus jausmas, tačiau 
jis nedrįsta pasipriešinti savo 
kariniams patarėjams.

Sovietiją, trečioji jėga prie 
apvaliojo stalo Potsdamo konfe
rencijoje, labai suinteresuota į- 
sivelti į karą Tolimuosiuose Ry
tuose. Jos planai panaudoti Kiniją 
kaip išeities tašką Azijai subol- 
ševikinti, palengvėtų įgyvendin
ti, įstojus karan su Japonija.

Prezidentas Trumanas kaip tik 
dėl šios priežasties nėra suin
teresuotas, kad Rusija įsiveltų 
karan. Tas jį paskatina nesiprie
šinti planuojamam atominės 
bombos numetimui ir net pasku
bėti tai įvykdyti. Galbūt JAV 
galės paklupdyti japonus, dar 
prieš rusams įstojant karan...

Jaltos konferencijoje, metų 
pradžioje, sovietų įstojimas ka
ran gal dar ir atrodė reikalingas, 
bet dabar Trumanas jau nujaučia, 
kad sovietai yra užinteresuoti 
tik pasinaudoti JAV laimėjimais.

Rusų taktika dar labiau paaiš
kėja sekančią dieną. Sovietų už
sienio komisaras Molotovas, ats
tovaudamas susirgusį Staliną, 
iš anglų ir amerikiečių parei
kalauja, kad Sovietiją būtų ofi
cialiu raštu pareikalauta daly
vauti kare su Japonija.

Prez. Trumanas tuoj pat su
vokia, ką tai turi reikšti: rusai 
nori įstojimu karan pavaizduoti 
lemiamą faktorių, kad taikos 
derybose galėtų iškelti didesnius 
reikalavimus.

*
Baigiamasis konferencijos po

sėdis prasideda 1945 rugpjūčio 
1, 22:40 vaL Faktiškai tereikia 
tik pasirašyti protokolus ir ko
munikatą spaudai. Tai atlikus, at
sistoja Trumanas ir padėkoja 
konferencijos dalyviams už jų 
pastangas.

Savo kalbą jis baigia kvietimu: 
--Tikiuosi, turėsiu malonumo 

sekančią bendrą konferenciją ati
daryti Washingtone.

--Taip Dievas nori!--sako 
Stalinas, žiūrėdamas į preziden
tą. Tai buvo paskutiniai žodžiai, 
tarti šioje konferencijoje.

(Bus daugiau)

VATIKANO organas Osserva- 
tore Romano savo vedamajame 
paskelbė, kad Romos Katalikų 
dvasiškija turi "teisę ir parei
gą įsikišti” į politiką.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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DraugasDonCamilIo

MANO PARTIJA VADINOSI SONIA
—Drauge, blogas reikalas,-- 

prabilo Scamoggia.
--Tai pasilaikyk jį sau,--at

sakė Don Camillo.—Nemėgstu 
klausytis blogų reikalų.

—Reikalas liečia ne mane, o 
partiją, —pareiškė Scamoggia.— 
Ir aš turiu tau pranešti, nes tu 
esi celės vadas.

Don Camillo buvo palikęs Ba
belį vestibiulyje ir gulėjo, iš
sitiesęs lovoje. Jis pakilo ir nu
leido kojas ant grindų.

--Jei partijos reikalas,-- 
pasakė jis,--tai pilk!

--Ar tu pažįsti draugą Gibet- 
ti?--paklausė Scamoggia.

--Žinoma, pažįstu jį,--kalbėjo 
Don Camillo.

Apie draugą Gibetti Camillo iš 
tikrųjų žinojo tik tiek, kiek buvo 
parašyta Peppones sąraše: tos
kanietis, keturiasdešimties, e- 
lektromonteris, partizanų vadas, 
pasižymėjęs drąsiais žygiais, 
labai kvalifikuotas, visada pasi
ruošęs ir patikimas partietis.

Tai buvo visa. Draugas Gi
betti buvo vienas iš trijų "iš
rinktųjų”, kurie niekada nebuvo 
pražioję savo snapų. Abu kiti 
buvo sicilietis Li Friddi ir sardas 
Curullu. Visi trys ligi šiol lankė
si susisagstę iki kaklo, saugo
dami kiekvieną savo judesį, kiek
vieną savo žodį.

--Gibetti man patinka,--pasa
kojo Scamoggia.--Veiksmo vy
ras, ne plepys. Kalnuose jis šim
tus kartų rizikavo savo gyvybe.

--Žinau, -- pasakė Don Ca
millo.

--Ar tu taip pat žinai, kad jis 
karo metu kovojo ir Stalino apy
linkėse?

--Tai nebesiskaičiuoja. Jis 
daugiau, negu atitaisė tai visa, 
nuo 1943 rugsėjo atlikdamas tie
siog neįmanomus dalykus.

--Sutinku, drauge, tai nebesi
skaičiuoja, -- atsakė Scamog
gia,—Bet Gibetti atveju tai reiš

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis 
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kia labai daug.
--Kaip tai?--paklausėDonCa

millo.
—Nes tuomet jis buvo tik dvi

dešimt trejų metų amžiaus ir 
jautė negirdėtą būtinumą fra- 
ternizuotis su priešu, nors tai 
buvo uždrausta. Ir kartą frater- 
nizacija su viena rusiška gra
žuole nuėjo pertoli; paskui, pa
čiame įkarštyje, prireikė atsi
traukti ir—baigta...

Don Camillo skėstelėjo ran
komis.

--Drauge, visas pasaulis pil
nas merginų, kurios fraterni- 
zacijoje su priešu nuėjo pertoli. 
Baisiai gaila, bet ką bepadary- 
si--toks jau gyvenimas!

--Teisingai,--pasakė Scamog
gia.--Žinoma. Bet ar tu matei 
tokį, kuris septynioliką metų gal
votų apie merginą, su kuria jis 
fraternizavosi karo metu? Toks 
yra Gibetti.

--Taip?
Scamoggia, kažką galvodamas, 

stebėjo savo cigaretės dūmus, 
paskui prabilo vėl:

--Jis man papasakojo tą isto
riją. Jis tą merginą įkišo uni- 
formon, ir kurį laiką ji žygiavo 
su kuopa. Paskui pradėjo grėsti 
rusų apsupimas. Jis jai davė 
tiek daug duonos ir mėsos kon
servų, kiek pajėgė surankioti, 
ir paslėpė ją pusiau sugriauto
je kolchozininko lūšnelėje. Ir pa
sakė jai: "Jeigu prasiveršime, 
tai aš tave pasiimsiu. Bet jei 
matysi, kad mes žuvę, tai pa
lauk, kol viskas praeis ir grįžk 
namo. Rusams papasakosi, kad 
mes tave buvome pasigrobę." 
Mūšis tęsėsi tris dienas. Po to 
rusai turėjo atsitraukti, nes jie 
būtų buvę apsupti. Gibetti rado 
kolchozininko lūšnelę, bet mer
gina buvo dingusi. Jis grįžo at
gal į Italiją, bet mergina ne
išėjo iš jo galvos. Po karo jis 
per Rusijon vykstančius partie-

čius keturis ar penkis kartus ban
dė Maskvoje įmesti laiškus jos 
adresu. Jis niekada negavo atsa
kymo. Ir kai po septyniolikos 
metų jam pasitaikė proga grįžti 
Rusijon, jis griebė ją abiem ran
kom. Programoje iš karto buvo 
numatyta aplankyti Stalino, ir 
Gibetti buvo paruošęs savo veik
los planą. Bet vėliau programa 
buvo pakeista, ir Gibetti buvo 
taip nusiminęs, kad pasiprašė 
mano pagalbos. Aš gerai sugyve
nąs su drauge Nadia, kalbėjo 
jis, todėl galbūt galėsiąs pa
gelbėti. Aš papasakojau drau
gei Nadiai jo istoriją. Ji tuojau 
parašė vienam savo pažįstamam 
į Stalino, kuris turis būti dide
lis žvėris partijoje. Šiandien gau
tas atsakymas.

Scamoggia iš kišenės ištraukė 
mašinėle prirašytą popieriaus 
lapą ir jį padavė kunigui Camillo. 
Tas jį pavartė rankose ir pa
purtė galvą:

--Man čia tas pat, kas būtų 
kinietiškai,--pasakė jis.--Aš gi
nemoku rusiškai.

--Draugė Nadia išvertė,--pa
stebėjo Scamoggia, iŠ kišenės 
išsitraukdamas antrą lapą, pri
rašytą pieštuku.

Jame buvo trumpai parašyta, 
kad mergina dėl koloboravimo 
su priešu buvo atiduota teismui, 
nuteista ir sušaudyta.

--To aš negaliu jam pasakyti, 
--kalbėjo Scamoggia.-- Aš visą 
reikalą perduodu tau. Daryk, kaip 
tau atrodys geriau. Tik turi ži
noti, kad Gibetti yra pasiryžęs 
čia liktis ir ieškoti merginos, 
jei nesužinos, kad jos jau ne
bėra gyvos. Kiekvienu atveju, 
tas reikalas daugiau manęs ne- 
bėliečia.

Scamoggia išėjo iš kamba
rio, ir Don Camillo liko vienas.

Būtų tikras stebuklas, jei pa
čioje Sovietijoje nebūtų jokių vel
niukų, kurie, šėtono pavesti, 
neslankiotų aplinkui ir žmonių 
nevedinėtų pagundon.

Vos tik Scamoggia išėjo, vie
nas toks velniukas atsirado Don 
Camillo kambaryje ir pradėjo ku
nigą tampyti už sutanos, kurią 
jis dabar nešiojo ne fiziškai, bet 
dvasiškai. Velniukas tampė 
skvernus ir šnibždėjo: "Drąsos, 
kilnybe, mes likviduosime ir 
draugą Gibetti!"

Don Camillo smarkiai paspyrė 
biaurybę ir taip atsipalaidavo. 
Tą pačią akimirką kambarin įė
jo Peppone, ir Don Camillo jam 
į rankas įspraudė abu lapus.

--Drauge, ubimaior, minorce- 
sat ( kur didelis reikalas, ma
žasis pasitraukia). Tą juodąją 
kortą aš tik dabar gavau ir per
duodu tau.

Ir jis papasakojo visą istoriją. 
Peppone užsisklendė duris, iš
skėtė rankas ir sušuko:

—Dešimt! Dešimt geriausių! 
Patys geriausi, ištikimiausi, pa
tikimiausi! Ir? Rondella plepa 
nesąmones ir išsiunčiamas 
namo. Scamoggia atsigabena Ru
sijon kvėpalų ir vaidina Ca- 
sanovą. Capece spokso mėlyna 
akimi. Bacciga vykdo juodąją 
prekybą. Tavan stato pašvęstą 
žvakę ant kapo.Peratto foto
grafuoja -- kam? Kad sa
vo nuotraukas parduotų kapi
talistinei spaudai. Jis mano, kad 
aš nesuprantu. Ir dabar šitas 
Gibeti, šis pavyzdingasis partie
tis! Aš klausiu tamstą: ar šitoje 
dešimtyje yra bent vienas, kuris 
atvyko į Rusiją komunizmo stu
dijuoti? Visi užsiėmę savo pri
vatiniais bizniais. Visi žiūri tik 
savų interesų.

Don Camillo bandė jį nura
minti:

--Tu nesi teisus, drauge. Cu- 
rulli ir Li Friddi atrodo tikrai 
padorūs ir nesavanaudiški par
tiečiai.

--Padorūs! Tie du mulkiai, ku
rie neprasižioja ir vos tepasako 
labą dieną, kad nesusikompromi
tuotų.

--Bet dar yra ir draugas Ta
rocci.

--Tarocci,--murmėjo 
pone.--Koks Tarocci?

(Bus daugiau)

Pep-
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Graži Virgin salų gamta sutraukia čia daug turistų ne tik iŠ Amerikos, bet ir iš Europos.,

LIETUVAITE VIRGIN SALOSE
Pasaulis jau mums lyg ir 

mažokas. Lietuviai ir jų 
laikraščiai pasiekia Antilų 
salas, skiriančias Atlanto 
vandenyną ir Karaibų jūrą. 
Virgin salos yra maža dalis

Lilijana Janulevičiūtė, baigusi Kent Statė Universitetą, dabar 
tarnauja Virgin salų turizmo biure.

Antilų salų.
Lilijana Janulevičiūtė yra 

pionierė. Dirva ją pasiekia 
1400 mylių į pietų rytus 
nuo New Yorko esančiose 
Virgin salose.

Mes kreipėmės į ją su ke
letu klausimų, į kuriuos ji 
mielai atsakė.

— Prieš atsakant į Jūsų 
klausimus, — rašo, — no
riu padaryti keletą pastabų 
apie Dirvą.

Dirva savo estetine iš
vaizda ir turiniu pralenkia 
čionykštį mūsų oficiozą. Tai 
ne tik mano nuomonė, bet 
ir mūsų laikraščio redakto
rius tos pačios nuomonės. 
Patvirtinti savo teigimą 
siunčiu Jums vieną oficiozo 
numerį. Parinkau su Danos 
Armonartės tėvų nuotrau
ka Kopenhagos aerodrome. 
Su D. Armonaite aš lankiau 
VVestern Reserve Universi
tetą.

— Kokiu būdu patekote j 
šias JAV salas?

— Praeitais metais, bai
gusi Kent universitetą, ga
vau pasiūlymą Texas vals
tybėje, Dalias mieste dirbti 

kelionių biure. Po kurio lai
ko į kelionių biurą atsilankė 
du Virgin salų turizmo pa
reigūnai, kurie studijų rei
kalais keliavo po Ameriką. 
Jiems pasiūlius turizmo 
įstaigoje tarnybą, su apmo
kama kelione, aš mielai pri
ėmiau.

— Ar teko sutikti lietu
vių Virgin salose?

— Ne, lietuvių neteko, 
bet labai daug pravažiuoja 
europi ečių — vokiečių, 
prancūzų, danų bei ispanų, 
kurie atostogauja idealiame 
klimate. Neskaitant ameri
kiečių, kurie čia dominuoja, 
sutinku nemaža Pietų Ame
rikos gyventojų ir portori- 
kiečių, kurie čia naudojasi 
didesniu autoritetu, negu jų 
tautiečiai New Yorko ir ki
tose JAV vietose.

— Ar nepasiilgstate lie
tuvių?

— Taip, ypatingai savo 
tėvelių, kurie nepagailėjo 
savo brangaus laiko mūsų 
susitikimui. Vasario mėn. 
pabaigoje turėjau keletos 
dienų pasimatymą — šei
mos konferenciją Floridoje, 
Fort Landerdale. Savaitė 
prabėgo greit, tėvelis išva
žiavo anksčiau Į Clevelandą, 
o mes su mamyte praleidę 
dar porą dienų išskridome 
į priešingas puses — Cleve
landą ir Virgin salas.

— Ką galėtumėte pasa
kyti apie Virgin salas?

JAV nupirko 
danų už $25

valdomos gu- 
kurį skiria

— Virgin salų pagrindą 
. sudaro trys salos, kurių dy

dis yra 140 kvadratinių my
lių. Gyventojų skaičius yra 
arti 30,000, iš kurių 80% 
yra negrai — danų planta
cijų dienų įpėdiniai. Liku
sius 20% sudaro europiečiai 
emigrantai, — danai, ško
tai, ispanai bei portugalai, 
amerikiečiai ir kaimynai 
portarikiečiai. Dominuojan
ti kalbą yra amerikiečių.

St. Croix sala yra pirmo
ji Amerikos žemė, kurią 
Kolumbas atrado. Pirmoji 
vieta, kur europiečiai (ispa
nai) sutiko karingus Karai
bų indėnus. Su mažomis iš
imtimis Virgin salos buvo 
valdomos danų iki 1917 me
tų. 1917 m. 
šias salas iš 
milijonus.

Salos yra 
bernatoriaus, 
JAV prezidentas. Čharlotte 
Amalie yra sostinė, kuri 
yra šv. Tomo saloje.

Vidutinė metinė tempe
ratūra yra 78 laipsniai. Lie
taus nedaug, ypatingai van
dens trūkumas jaučiamas 
Šv. Jono saloje.

— Kaip ilgai galvojate 
darbuotis salose? Ką galė
tumėte pasakyti apie savo 
darbą ir ekonominį salų gy
venimą.

— Ilgai čia negalvoju pa
silikti. Karjeros šioje pro
fesijoje nemanau daryti. 
Darbas yra įdomus ir kartu 
auklėjantis — puikiausia 
proga sutikti įvairių tauty
bių bei profesijų žmones. O 
tai turtina kolegijoje įsigy
tas žinias.

Lilija Janulevičiūtė, palydima 
mamytės, išskrenda į tolimą 
Karaibų jūrose salą, kur ji yra 
vienintelė lietuvaitė...

Apie turizmą ir vietinį 
ekonominį gyvenimą, žiū
rint dolerio akimis, parašy
siu plačiau po tėvelių apsi
lankymo salose.

Nuoširdžiausi mano lin
kėjimai visiems mano pa- 
žįtamiems clevelandiečiams 
ir visiems Dirvos skaityto
jams.
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RELIGIJOS BŪKLĖ LIETUVOJE...

0 kas tą reikalingą darbą 
turi atlikti?

Visą laiką komunistinė priespauda buvo žiauri. Bet 
ji ypatingai sužvėrėjo, baigiantis antrajam pasauliniam 
karui. Apakinti pergale ir naujų tautų pavergimu, jie 
piovė iš kairės ir dešinės. Ypač suvesdami sąskaitas su 
tomis tautomis, kurios buvo organizavusios išsilaisvini
mo sukilimus ar kitaip komunizmo užmačioms priešinosi.

Lietuvių tauta atidavė tokią kraujo duoklę, kokios 
žuvusiųjų skaičiumi savo istorijoje dar nebuvo atidavusi. 
Nerasi šeimos, kurios nariai nebūtų toje kankinių eilėje. 
Ir kas nuostabiausia, kad kankinama lietuvių tauta, prie
šindamasi priespaudai ir kovodama dėl laisvės, atliko ir 
kitą kilnią misiją: kiek išgalėdama gelbėjo Rytprūsių 
gyventojams, daugiausia vokiečiams.

Apie tą lietuvių tautos kilnią misiją — padėti žudo
miems ir naikinamiems Rytprūsių gyventojams, o taip 
pat vokiečių karo belaisviams, sužinojome iš jų pačių 
lūpų. Sužinojome, kada jie iš anapus geležinės uždangos 
grįžo į laisvus Vakarus. Vieni, kaip karo belaisviai, kiti 
pagal sudarytas repatrijavimo sutartis. Ir liudydami tie
są apie savo išgelbėtojus iš bado nagų, jie jaudinančiai 
pasakojo, kad dažnas lietuvis su jais dalijosi duonos kąs
niu, neatsakė pastogės, ligoje pagalbos, o persekiojant 
apsaugos.

Visi tie liudijimai, savaime suprantama, kad ir mus, 
gyvenančius laisvuos Vakaruose, labai maloniai nuteikė. 
Viena, mes kitų lūpomis patyrėme savo tautos kilnumą. 
O antra, mes tuom pačiu įsigijom tūkstančius naujų drau
gų, nes liudijantieji tiesą siekė galimai platesnės viešu
mos: rašė laikraščiuose, savo įspūdžius pasakojo radijo 
programose, išleistuose prisiminimuose.

Visi tie išgelbėtų vokiečių pasisakymai apie lietuvių 
tautos jiems parodytą žmoniškumo širdį, jei ja mes pa
tys nepasirūpinsim, laikui bėgant dings. Sunkių išgyveni
mų pasakotojai išmirs, laikraščių puslapiai pagels ir už- 
mirštin nueis. Geriausiu atveju ateinančio j kartoj liks dar 
gandas, kad lietuviai geri žmonės. Ir daugiau nieko, nes 
laikas, kaip paprastai, neš naujus įvykius,' naują laimę 
ir naują skausmą.

Bet taip neturėtų likti. Mūsų pačių pareiga, kol dar 
tebėra gyvi liudininkai ir prieinami visi jų paskelbti šal
tiniai, kad toji liudijimų medžiaga būtų surinkta. Su
rinkta ne tuščiam pasididžiavimui, bet lietuvių tautos 
istorijai rašyti ir, reikalui esant, lietuvių tautos reika
lams ginti. Juk nereikia manyti, kad visą laiką pasaulis 
bus valdomas žiaurių despotų ir dar žiauresnių sistemų. 
Ateis gi pagaliau laikas, kada ir teisybė bus lygiai deda
ma į svarstykles, kaip dabar dedama jėga. Pagaliau, 
mums nereikia manyti, kad su vokiečių tauta mūsų visi 
geri ir blogi santykiai jau tuo ir užsibaigė. Istorijos rate, 
greičiausia, dar vieni nuo kitų nepabėgsim ir vieni ki
tiems būsim reikalingi. O jei būsim reikalingi, ir vieiii 
kitiems parodysim dokumentuotą medžiagą, kiek esaih 
gero padarę, lengviau bus kalbėti ir lengviau laukti pa
lankesnio susitarimo.

žinoma, kaip paprastai, tuoj bus paklausta: o kas tą 
gražų darbą turi atlikti? Kas pajėgus tą medžiagą su
rinkti ir paskelbti? Manau, kad lygiai klausiantieji, lygiai 
šias eilutes rašantis, bus tokios nuomonės, kad tą darbą 
gerai gali atlikti vienas kuris iš daugelio mūsų veiksnių, 
kurie nei darbo planais turtingi, nei užsimojimais pa
trauklūs. O tą darbą atlikdami savo buvimą pateisintų 
ir *net pasigirti galėtų. B. G.

GĖLIŲ PUOKŠTELE ŽUVUSIEMS

Laiškų skyriuje K. Rožanskas 
atkreipė dėmesį Į J. Stuko 
parvežtą iš Lietuvos pageidavi
mą, kad vietoj trėmimų dienų, 
būtų minimi žuvusieji už Tėvynę 
ir savo tautą kankiniai partiza
nai.

Tą klausimą neatidėliojant 
reiktų teigiamai išspręsti. Mano 
manymu, svarų žodį tuo reikalu 
turėtų tarti Bendruomenė.

Ta pačia proga reikia prisi
minti ir nemalonų reiškinį, kad 
visos mūsų valdžios, aktualiais 
dienos klausimais visada pasi
sako paskutinės. Ir keista, kad 
vadovaują asmenys visada atsi
liepia pavėlavę, o be tradicinių 
atsišaukimų mes nieko daugiau 
ir neišgirstame. Ranką prie šir
dies dedant reikia pripažinti, kad 
tose valdžiose mes nematom gy
vybės, nepastebim energijos
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ir sumanios veiklos, kurios šian
dien taip reikia.

Visa laimė, kad atsiranda pa
vienių asmenų, kurie ateina su 
naujais, gyvenimiškais pasiūly
mais. Tokį gražų pasiūlymą pa
darė ir J. Stukas. Bet iki šiol, 
be K. Rožansko, dar niekieno 
nebuvo pajudintas. Svarbiausia, 
nebuvo svarstytas tų, kurieturėjo 
tai padaryti.

Amerikiečiai savo žuvu
siuosius už laisvę pagerbia Me- 
morial dienoj. Ta šventė šiais 
metais bus gegužės 30 d. Mes, 
būdami šio svetingo krašto pil
nateisiai nariai, pagerbdami už 
Ameriką žuvusius, galėtume tuo 
pačiu metu prisiminti ir už savo 
tautos laisvę žuvusius savano
rius, partizanus, karius. Ta data 
būtų tuo patogi, kad beveik su
taptų ir su birželio baisiaisiai 
vežimais.

Gegužės mėnesio puokštė ge
riausiai tiks ant kapo tų, kurie 
Lietuvai ir savo tautai nepagai
lėjo brangiausio turto-gyvybės!

V. Šarka,
Omaha 

\ 
NENUGIRDO

A. Pakalniškis, iš Chicagos, 
Dirvoje aprašinėdamas per Mar • 
guČio radiją įvykusį pasikalbėji-

(Atkelta iš 1 psl.)
tik niekas negali seminarijoje 
mokytojauti, bet niekas negali net 
į ją įstoti, nei vienas negali iš 
jos išeiti kunigu. Toks įsakymas 
gali būti sušvelnintas tik tokiems 
asmenims, kurie parodo pa
kankamai garantijos politiniu at
žvilgiu. Sovietai norėtų, kad jau
ni kunigai, kurie išeina iš semi
narijos, būtų daugiau ištikimi 
Maskvos politiniams autorite
tams, kaip Romos Bažnyčiai;to
dėl taip atsargiai išduodami lei
dimai mokytis kunigų seminari
joje.

Iš kitos pusės, ne visi klieri
kai turi pakankamai jėgų atsi
spirti spaudimams, kuriuos daro 
politiniai autoritetai, ir todėl iš
eina nesusipratimai ir nepasi
tikėjimai klero tarpe. Joks įsta
tymas nedraudžia katalikams eiti 
į bažnyčią. Tačiau kas ją lanko 
reguliariai, neišvengia policijos 
kontrolės, o tai iššaukia įtarimų 
ir sunkumų praktiškame gyveni
me ir nevisi turi drąsos bei 
jėgos tai pakelti. Vaikai po kelių 
pastabų neišlaiko egzaminų ir yra 
apkaltinti, kad prisilaiko kvailų 
prietarų. Kas dirba, tas rizikuoja 
nepadaryti karjeros ar stačiai 
nustoti darbo. Sutikau nemaža 
jaunų žmonių, kurie pasakojo, 
kad turėjo atsisakyti eiti į baž

mą, kuriame dalyvavo inž. V. 
Adamkavičius, M. Vaidyla, B. 
Dirmeikis ir šio laiško auto
rius, nevisai tiksliai nugirdo kai 
kurias jo vietas.

Pasikalbėjimo buvo prisiminta 
J. Kreivėnas, padėjęs Vilniai su
rengti bolševikinių knygų pa
rodą Chicagoje, tačiau nebuvo 
pasakyta, kad jis suteikė piniginę 
paramą.

A. Pakalniškis taip pat susi
darė klaidingą įspūdį, kad Br. 
Dirmeikis esą pritaria važiavi
mui į okupuotą Lietuvą. Br. Dir
meikis, kaip to pasikalbėjimo 
moderatorius, tik taip nuteikė 
savo klausimus ir išvadas, 
kad iššauktų tų kelionių pasmer
kimą ir padarytų pasikalbėjimą 
įdomesniu. Man visai nesusidarė 
įspūdis, kad Br. ,Dirmeikis pats 
pritartų tokioms kelionėms. A. 
Pakalniškis bus klaidingai supra
tęs Br. Dirmeikio, kaip to pa
sikalbėjimo vedėjo mintis ir viso 
pasikalbėjimo struktūrą. Laimei 
visas pasikalbėjimas yra įrašy
tas juostoje ir lengvai galima 
patikrinti ir įsitikinti A. Pakal
niškio klaidomis.

Vladas Vijeikis, 
Chicago

PATINKA IR JAUNIMUI

Dirva yra įdomi ne tik suau
gusiems, bet ir labai patraukli 
ir jaunimui. Dirbdamas vietos 
lituanistinės mokyklos tėvų ko
mitete seku mūsų atžalyno nuo
taikas ir pastebiu, kad Dirva 
laukiama ne tik studentų ir gim
nazistų, bet ir pradžios mokyklos 
mokinių. Man atrodo, kad Dirva, 
daug vietos skirdama jaunimo 
kultūrinei veiklai iškelti, dėda
ma nuotraukas, jaunimą nuolat 
ir skatina toje srityje dirbti. 
Tikiu, kad tuo keliu einant stip
riausiai ir bus pasitarnauta lie
tuvybės išlaikymui.

Bronius Gičauskas, 
Hammond 

nyčią, nes negalėtų išgyventi. 
Svetimtaučiams tai patnepasa- 

kojama, kad už elektrą bažnyčia 
turi mokėti keturis kartus dau-

jlustas Rugienis, Paleckio pa
skirtasis religinio kulto di
rektorius.

giau negu normalus tarifas. Ir 
visi kiti mokesčiai, yra žymiai 
aukštesni. Tokiu būdu esant 20

'DUODAMAS, KUR YRA GERAS SKONISw
Kur yra geras skonis, ten yra gaivinantis Stroh’s 
alus. Stroh’s reiškia gerą skonį, nes'tiktai geriausi 
dalykai eina į Stroh’s. Ir Stroh’s yra ugnim verda* 
mąs, kad duotų skonį, nelyginamą dėl lengvumo, dėl 
malonumo, dėl rūšies! Bandyk Stroh’s, tai alus, kuris 
"Duodamas kur yra geras skonis !”

Jums patiks

DABAR Už 
VIETINES KAINAS!

C. žemiau nulio, įėjus į bažny
čią, kurioj negalima buvo pa
likti ilgiau kaip porą minučių 
nuo šalčio. Ir visgi visos baž
nyčios yra perpildytos, net dažnai 
dalis žmonių turi palikti kieme, 
nes bažnyčiose pritrūksta vietos.

Tai yra todėl, kad Vilniuje tik 
kelios bažnyčios yra paliktos re
liginiam kultui. Senoj universi
teto šv. Jono bažnyčioj padary
tas popieriaus sandėlis. Kada 
primygtinai Eugenijos prašiau, 
kad man parodytų šv. Kazimiero, 
Lietuvos Patrono bažnyčią, 
atsakę, kad būtų sunku tai įvyk
dyti, nes vidury yra mokykla. 
Prašiau tada parodyti mokyklą. 
Bet nieko nepešiau. Tik sekan
čią dieną, kad su įvairiais gudru
mais pavyko man atsipalaiduoti 
nuo savo palydovės ir pavaikš
čioti vienai po miestą, supratau, 
kad Eugenija turėjo pagrindo ne
rodyti man bažnyčios, nes ji buvo 
pilna statinių su vynu, bet ne 
mokykla. Mokykla buvo greti
mame name.

Vaikščiodama užėjau ir į kitą 
bažnyčią. Ten, vienoj jos pusėj 
graži mergaitė darė gimnasti
ką, o kitoj pusėj jauni atletai kė

jis šviesesnis!
the sies* ooMMMtr. M masMif

lė sunkumus. Tuo tarpu vidury 
mergaitė metinėjo diską į tinklą, 
pakabintą prieš didįjį altorių.

Ir Vilniuje įdomiausias žinios 
gavau iŠ žmonių gatvėj. Jie patys 
mane užkalbindavo. Aš jiems sa
kydavau, kad esu sekama polici
jos, bet jie atsakydavo, kad jiems 
tai nerūpi, kad tiek nemalonu
mų yra jau pergyvenę, ir kad nie
ko baisesnio negali atsitikti. Visi 
kas kalbėjo, klausė Vatikano, ra
diją. Sovietų stotys neįstengė, 
bent ligi šiol, kliudyti šios sto
ties.

Lietuvių tarpe didelį ne
pasitenkinimą iššaukė naujo Po
piežiaus patvarkymas, tai yra 
nepripažinimas kredencialų Lie
tuvos pasiuntiniui. Šitame nu
tarime jie suprato viešą Lie
tuvos prijungimo prie Sovietijos 
pripažinimą, kuris nedavė jokių 
apčiuopiamų pagerinimų sovie
tų elgesy katalikų religijos at
žvilgiu.

Iš kitos pusės lengva suprasti, 
kad šitose kraštuose religinis 
jausmas yra labai stipriai su
rištas su tautiniu jausmu, kuri 
dažnai net identifikuojama. Lan
kyti bažnyčią šiandieną yra vie
nintelis protestas, kuris liko 
Pabalti jos kraštams, kad paro
džius savo nesutikimą sudabarti
nę būkle.

W. Gawronska

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Šimtai naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą ir ja 
džiaugiasi. Pasiteiraukit, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne-- 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemokamai.*

Amerikos vienintelis 
ugnim verdamas alus... 
ugnim verdamas prie 
2000 laipsnių!
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Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Kas nutraukė santykius? m
It is childish to call upon a supernatural powėr to carry out a 
mundane task that we have chosen for ourselves and find our- 
selves unable to perform.

Arnold Toynbee, "A Study of History”.

"Čia neturiu galimumo plačiau papasakoti apie savo vargus bei 
rūpesčius. Tenoriu išreikšti, kad kiekvienas mano Širdies plaz
denimas ir sielos virpesys yra sukauptas viltyje, jog ateis lai
kas, kai ši tokia sunki, per erdvės ir laiko tolius mus išskyrusi 
kelionė bus laimingai baigta".

Jonas Deksnys, 
1954 m. laiške iš Lietuvos draugams užsienyje.

Jono Deksnio pareiškimas per 
septynias Vilniaus bolševikų 
"Tiesos" puslapio skiltis turi 
antraštę didelėmis raidėmis: 
"Kodėl aš su jais nutraukiau 
santykius". Su jais,—reiškia, 
su mumis, su Lietuvių Rezisten
cine Santarve, su Lietuvos Ne
priklausomybės Talka, su Vliku, 
su Lietuvos Diplomatine Tarny
ba užsienyje, su Lietuvos lais
vės pogrindžio kovotojais. Tė
vynėje, su "buržuaziniais nacio
nalistais"...

Toks pareiškimo pavadinimas 
--"aš su jais nutraukiau san
tykius"—nėra tikslus, gal vi
sai klaidingas, kiekvienu atveju 
daug painesnis ir tragiškesnis, 
negu pasako šie banalus keli žo
džiai.

Istorija būtų ilga ir gana Įdo
mi. Bet sustokime Šį kartą tik 
ties keliais akimirksniais...

O
1945 metais išėjus iŠ nacių 

kaceto, J. Deksnio pasirinktas 
Lietuvos išlaisvinimo kelias ir 
būdas neabejotinai buvo vienas iš 
narsiausių, drąsiausių ir rei
kalingiausių. Bet jis jam iškarto 
lėmė nesantaiką, nesupratimą ir 
nepritarimą iŠ daugelio kitų už
sieninių Lietuvos laisvinimo 
veiksnių ir politinių grupių pu
sės. Jis nesirišo su jokia par
tija, ir jau nuo tada jam ir jo 
veiklą rėmusiems atsirado 
"skaldytojų", "arivistų", "avan
tiūristų”, "nežinia kieno naudai 
dirbančių" ir panašūs epitetai.

Bet per trejetą metų šioji 
veikla davė tokių vaisių jog net 
Vlikas su džiaugsmu pagaliau ėjo 
į derybas su juo ir kitais Lie
tuvos pogrindžio atstovais, kad 
tik iš jų išgautų egzilinės vy
riausybės titulo pripažinimą. 
Avantiūristas staiga virto svar
biu asmeniu ir tikru herojum...

Ir kaip tik nuo tada prasidėjo 
didžioji tragedija,--ne tik užsie
nio veiklos, bet ir Lietuvos po
grindžio suskilimas. Vieni pasi
sakė už partizaninio karo Lie
tuvoje tęsimą ir stiprinimą, ki
ti prieš. Deksnys buvo už jo laips
nišką stabdymą ir perėjimą prie 
pasyvios rezistencijos būdų. Su 
Lukša-Skrajūnu-Daumantu jis 
tada iš Švedijos vyko per Pa
ryžių Vokietijon Baden Badeno 
pasitarimams su Vliku. Jau ta
da jis labai krimtosi, kad Skra
jūnas, tas dabar minimasis "su- 
Žvėrėjęs tipas", "žiaurus ir 
kraupus banditas", suėjęs į san
tykius su jam artimais krikdemų 
sluogsniais, ėmė keistis ir rei
kalauti veikti ta kryptimi, kad 
partizanų sąjūdis Lietuvoje būtų 
kaip tik stiprinamas.

"Tai beprotybė, tai bepras
miško išsižudymo kelias",-- 
niršo Deksnys, "bet aš ne
berandu priemonių jį suvaldyti, 
ir sunku kitus įtikinti". At
simenu, kai 1948 m. vasarą Pa
ryžiuje per tris dienas posėdžia
vome--Deksnys, "ginklų pirk
lys" Algirdas Greimas ir Šių 
kronikų autorius,--ir sutarėme 
keliolikos punktų programą, 
kokia turėtų būti mūsų pažiūra 
į partizanų epopėją ir kas dary
tina užsienio informacijoje bei 
propagandoje sveikesnės ir re
alesnės tautinės rezistencijos 
krypčiai įstiprinti. Diskusijos 
buvo vietomis aštrios, nuomonės 
ne visada derinosi, ir Deksnys 
nekartą griebėse Arnold Toynbee 
citatų...

Vėlesnis dešimtmetis ir Lie
tuvos partizanų sąjūdžio fatališ
ka tragedija netrukus parodė, 
kaip jis nuostabiai tiksliai ir re
aliai numatė ateitį.

O
Po 1948 m. susitarimo su Vli

ku, iš karto prasidėjo kaip tik 
dar didesni nesutarimai ir ki- 
virčiai.

Maža bėda, jei užsienyje ei
nant prie "vienybės", nebuvo jos 
prieita,--bet grėsė tikra trage

dija, kai netrukus buvo suardyta 
ir Lietuvos pogrindžio vienybė. 
IŠ užsienio į Lietuvą grįžo at
skirai Skrajūnas, remiamas "vil
kinių militaristų", ir kiek anks
čiau už jį taip pat atskirai J. 
Deksnys su antru Lietuvos BDPS 
Prezidiumo įgaliotinių Audronių. 
O sugrįžus Lietuvon, Deksnio ir 
Audronio pažiūros taip pat išsi
skyrė (šis mažiau domėjosi po
litiniais klausimais, daugiau 
partizanavimu ir greit kovose 
žuvo).

Rezistencinės Tarnybos ar
chyvas pilnas duomenų ir doku
mentų, kaip noko ir nelaimin
gai vystėsi spontaniškai kilusio 
Lietuvos partizaninio sąjūdžio 
tragedija. Tuo tarpu nedarydami 
galutinių išvadų, pacituokime čia 
kelias pranešimų iš Lietuvos iš
traukas...

Lietuvos BDPS Prezidiumas, 
tuomet vyriausioji Lietuvos re
zistencijos centrinė, per J. Deks
nį užsienin atsiųstam 1951 m.

Jono Deksnio laiškas iš Lietuvos 1954 metais draugams į už
sienį... Minimoji Irena ir Kamilė yra sutarti slapyvardžiai. Laiško 
žodžiai: "Mano mieloji ir brangioji Irena. Po tokio ilgo neramių 
ir sunkių išgyvenimų periodo vėl siunčiu Tau šiuos kelius žo
delius, kuriems, reikia tikėti, bus lemta Tave pasiekti. Čia ne
turiu galimumo plačiau papasakoti apie savo vargus bei rūpes
čius. Tenoriu išreikšti, kad kiekvienas mano širdies plazdeni
mas ir sielos virpesys yra sukauptas viltyje, jog ateis laikas, 
kai ši tokia sunki, per erdves ir laiko tolius mus išskyrusi kelionė 
bus laimingai baigta. Širdingai sveikinu visas prieteles ir prie- 
telius ir linkiu Jums ištvermės ir visokio gero. Tavo visuomet 
Kamilė."

birželio 20 d. pranešime prašo 
"įspėti Vliką, kad jo taktika gali 
privesti prie rimčiausių pasek
mių visais išsilaisvinimo reika
lais", ir kad dabar palaikyti par
tizanines kovas ir partizanų su
siskaldymą, "atsižvelgiant į rea
lią padėtį, būtų neprotinga".

1951 m. liepos 31 d. praneša
ma, kad viena aktyviosios re
zistencijos organizacija kaip tik 
po Vliko siųstų žmonių atvykimo 
"tęsia neprotingą ginkluotą tak
tiką, sukeliančią gyventojų nepa
sitenkinimą. Tokie veiksmai tau
tiniam reikalui atneša daugiau 
žalos, negu naudos. Mūsų pas
tangos įtikinti juos atsisakyti 
šios Krupavičiaus laiminamos 
taktikos nedavė rezultatų".

1951 m. rugpjūčio 3 d. praneši
me sakoma, kad ir Lietuvos ka
talikų bažnyčios vadovaujantieji 
sluogsniai "taippat smerkia Kru
pavičiaus palaimintą dalies par
tizanų taktiką krašte".

Po daugelio kitų panašaus tu
rinio pranešimų, 1952 m. sausio 
23 d. gautas toks BDPS Prezi
diumo raštas: "į mūsų rankas 
pateko biuletenis. Sprendžiant iš 
turinio, jo autoriais yra Vliko 
atstovai, atvykę iš užsienio. Biu
letenyje smulkiai aprašoma re
zistencinė veikla užsienyje. Vli
kas iškeliamas, kaip vienintėlis 
aukščiausias rezistencijos orga
nas, kuriam priklauso minis
teriai Lozoraitis, Balutis ir kiti. 
Tvirtinama, kad jie atsisakė nuo 
savo politinių koncepcijų ir vi
siškai pakluso Krupavičiaus lini
jos. Biuletenis ragina griebtis to
kių veiksmų, kurių vykdymas iš
šaukia naujas priešo akcijas ir 
tuo sudaro ypatingai didelius 
sunkumus rezistencijos darbui.

BDPS Prezidiumas laiko tų Vil
ko atstovų veiksmus pavojingais 
tautai ir tuo reikalu prašo apie 
tai pranešti ponui Lozoraičiui, 
Balučiui ir kitiems"... (Po kurio 
laiko užsienyje buvo gautas ir 
pilnas šio biuletenio tekstas, ku
rio turinys tikrai daugiau, negu 
fantastiškas),

Šios kelios ištraukos pakanka
mai įtikinamai parodo, kaip ir 
kodėl jau nuo 1949 m. kaikurių 
Vliko sluogsnių pastangomis bei
vieno diplomatinės tarnybos 
"Lietuvos atstovo" pasitarna- 
vimu užsienyje buvo pradėtos 
skleisti paskalos, jog taip gal
vojantis Lietuvos BDPS Pre
zidiumas ir ypač pats Deksnys 
esąs priešo rankose...

Taigi, prieiname pirmą iš
vadą: ne J. Deksnys nutraukė 
santykius su Vliku ir jo sluogs
niais, bet Vlikas su juo nutraukė 
santykius faktinai jau prieš dau
giau kaip 10 metų.

O
Yra pagrindo teigti, kad Vliko 

santykių nutraukimas su Deksniu 
ir pasldeistos apie jį paskalos, 
kaip nebepatikimą ir gal net perė
jusį priešo tarnybon, tada nebuvo 
pagrįstos. Jos kilo grynai dėl 
politinių bei partinių priežasčių.

Deksnys nebuvo priešo rankose 
dar ilgą laiką, nors vėliau jį su
pantis NKVD replių žiedas aplin
kui neišvengiamai turėjo šiaurė-

ti. Pakankamai buvo justi ati
tinkamų reiškinių ir matyti ženk
lų tiek Lietuvoje, tiek užsieny
je. Tačiau nė kiek ne daugiau 
tikrumo turi ir antras NKVD 
raporto tvirtinimas, esą Deksnys 
dabar "nutraukęs santykius" ir 
su kitais lietuviškiais veiksniais 
bei asmenimis.

Santykių nutrūkimo priežas
tys buvo senesnės, gilesnės ir 
painesnės. Čia smulkiau jų ne
gvildenant, iš rezistencijos ar
chyvo išimkime dar porą savo tu
riniu panašių, nors savo forma 
skirtingų dokumentų, kurie su
griauna visas NKVD rašte, kaip 
lygiai ir kai kuriuose užsienio 
lietuvių sluogsniuose taip pri
mygtinai tapytas ir sutaisytas 
teorijas.

Vienas šios rezistencinės gru
pės žymesnis dalyvis, vėliau žu
vęs ar dingęs, 1956 m. liepos 
16 d. rašytame ir čia rugpjūčio 
8 d. gautame laiške, vertindamas 
santykių nutrūkimą, tarp kitko, 
atsargiai ir diplomatiškai pasi
sako:

"Tarptautinių įvykių raida, 
kiek ji liečia Vakarų ir SSSR 
santykius, nieko gero mums 
nežada nei dabar, nei ateityje 
Mes manome, kad Šie kraštai 
turėjo lemiamos reikšmės ir 
paskutiniam jūsų sprendimui mū
sų atžvilgiu. Suprasdami mūsų 
vedamo reikalo delikatiškumą 
tarptautiniuose reikaluose, esa
momis sąlygomis dėl susi
dariusios tarptautinės padėties 
neieškome kaltininkų nei jūsų, 
nei kitų mūsų vakariečių draugų 
tarpe. Už visa tai, ką jūs esate 
gero padarę ir ką gal dar galė
site padaryti, esame ir būsime

Lietuviai tremtiniai Sibire prievarta varomi demonstruoti ir rodyti savo "džiaugsmą" gegužės 1 
parade. ,

Sibiro tremtinio atsiminimai (7)

MES IŠEINAM PASIDUOTI...
Atėjo seniūnas. Mus iš

kviečia pasikalbėjimui. Jis 
iš karto daug pasakoja, 
kaip jį partizanai privertė 
nešti atsišaukimus, parašy
tus abejose kalbose, netoli 
stovėjusiems rusų dali
niams Pasakoja, kaip jį tar
dė klausinėdami, kodėl jo 
partizanai nenušauna, ko
dėl jis taikosi prie partiza
nų? Jiems atsakęs, kad jūs 
galit mane ištremti į Sibi
rą, o šitie gali nušauti. Dėl 
to jis priverstas taikytis.

Pasakoja, kaip prie Pa
lios pelkių partizanai sumu
šę žaliakepurius. Rusai tris- 
naktis vežė užmuštus ir lai
doję vienoj duobėj. Pasako
ja, kad ”Pamotė” gavęs 
antrą įspėjimo laišką.

Mes žinom, kad jis atėjęs 
kitais tikslais ir netrukus 
pradeda apie reikalą.

— Vyrai, man jūsų gai
la. Matom, kad mes anks
čiau ar vėliau turėsim mir
ti. Aš pats netikiu pilna jų 
amnestija. Gal kada iš Si
biro grįžim, o- čia tik mir
tis. Juk pradėjo tankus 
prieš jus naudoti.

Jo akyse pasirodo ašaros.
— Mes dabar atsakyti 

negalim, mes turim pasitar
ti.

— Žinoma, jūsų reikalas, 
bet jei eisit, praneškit man. 
Aš nuvesiu pas kitą tardy
toją ne pas Pamotę.

Jam atsisveikinus mes 
giliai- susimąsrom. Stasys 
priešingas, o aš pritariu se
niūno pasiūlymui.

Pasitariami su būriu. Jie 
duoda laisvą valią, tik turi 
būti išlaikytas svarbiausias 
įsakas.

Paslėpiam ginklus, pasi- 
puošiam geresniais drabu
žiais, pranešam seniūnui ir 
išeinam.

— Kiek reiks kentėti, 
tiek kentėsim, bet nieko se- 
išduosim, — sako Stasys.

— Svarbiausia, gauti do
kumentus ir išvažiuoti ki
tur, — aš sakau.

Kada slapstaisi, atrodo — 
visur jų pilna, o kai einam 
keliu, tai niekas mūsų ne
sulaiko.

jums dėkingi, kaip mūsų geriau- 
siems bičiuliams"...

O
Ir pagaliau paties J. Deksnio 

laiškas, jau trumpai paminėtas S. 
Žymanto rašinyje, išsiųstas iš 
Lietuvos 1956 m. gegužės 27 d. 
ir čia gautas liepos 7 d., — 
paskutinis laiškas draugams 
ir organizacijoms, su kuriomis 
jam teko bendradarbiauti. Beje, 
iš to laiško matyti, koks buvo 
tikrasis paties Deksnio galvoji
mo ir rašymo stilius, taipgi ir 
jo "demoniškas", visada ver
dantis temperamentas.

(Nukelta į 6 psl.)

Prieinam Veisėjus. Ant 
kalniuko kulkosvydžių liz
dai, bet ir čia mūsų nesu
laiko. Miestely mūsų laukia 
seniūnas ir nurodo kur eiti.

Aukšto ūgio karininkas 
sėdi prieš mus, ir nežinoda
mas, kas mes tokie, klau
sia — ko mes norim? Aš pa
sakau kas mes esame.

Jis atsilošia kėdėj ir iš
vertęs akis ilgai žiūri nuo 
galvos iki kojų ir nuo kojų 
iki galvos. Paduoda kėdes 
atsisėsti ir pasiūlo rūkyti. 
Išėjęs skambina telefonu. 
Mano mintyse perskrieja 
įvykiai, kad užėjus vokie
čiams, aš ir savo priešams 
blogo nepadariau. Gal žiau
riai nemuš.

Jis grįžta pas mus atsi
nešdamas kokias tai kny
gas. Ateina ir jo sekretorė.

— Vertėjo reikės?
—- Aš blogai kalbu, bet 

Kalbą suprantu, — atsakau.

— Susikalbėsim.
Pradeda mane apklausi

nėti:
— Pavardė, vardas, tėvo 

vardas, kuo užsiima tėvai, 
kiek žemės?

Pasakau, kad 1941 m. iš
tremti, kad turėjo 31 ha 
žemės, juk vistiek žino.

— Išsilavinimas, kur gy
venu? Kodėl ėjau į bandi
tus?

— Ten nebuvau, slaps
čiausi.

— Kodėl slapsteisi ?

Kremliaus mėsininkas, padalinęs pasaulį, šluostosi kruvinas ran
kas...

A. Valasevičius

— Bijojau. Nežinau, kur 
išvežate suėmę.

— Taip sakant, buožės 
sūnus.

— Tai ne mano kaltė, 
mes negalim pasirinkti, iš 
kokios moteries gimsim. Aš 
jokių nusikaltimų prieš Ta
rybų valdžią nesu padaręs.

Pradeda apklausinėti Sta
sį. Jam lengviau — galvo
ju. Jis neturtingų tėvų vai
kas.

Po tardymo turim pa
laukti laukiamajam, čia 
mus apspinta žaliakepuriai 
ir vietiniai milicininkai. 
Mus nekeikia, neužgaulioja, 
tik žiūri, kaip į kokį ste
buklą.

— Na, šitas ne toks dide
lis, bet kaip šitas išsislaps
tė? — kalba vienas, rody
damas į Stasį.

Išduoda mums popierius, 
rašytus rusiškai ir lietuviš
kai. Liepia vaikščioti tik 
keliais, rusų nebijoti ir ra
miai dirbti.

Mes einam iš miestelio 
lydimi daug akių pro. visas 
kertes ir visus langus.

— Ar žinai, Stasy, kodėl 
su mumis švelniai elgėsi? 
Todėl, kad mes pirmieji 
atėjom. Tegul pamato, iš
girsta kiti. O kai visi pasi
duos, tada jie darys ką nori.

—. Tegul, tremia į Sibirą, 
tik kad sąnarių nelaužytų, 
— man atsako.

(Nukelta į 6 psl.)
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Kas nutraukė santykius?... Sibiro tremtinio atsiminimai...
(Atkelta iš 5 psL)

"... Turiu tarti jums keletą 
karčios teisybės žodžių. Jau il
giau, kaip pusė metų, kai vėl iš 
jūsų nieko negirdėti. Jūsų nuty
limas prasidėjo nuo tada, kai 
iškilo nenugalima kliūtis man 
pas jus išvykti...-

Priežastimi tegali būti arba 
visiškas nepasitikėjimas man ir 
mano kovos bičiuliams, arba 
jūsų bailus pasitraukimas iš lais
vės kovos fronto. Bet kuriuo at
veju atsakomybė tenka tik jums.

Atsirasti pas jus aš troškau 
ir trokštu kurkas labiau, negu 
jūs manęs sulaukti. Bet aš gi ne 
burtininkas, kad pasiversdamas 
nematomu ar kurio kito stebuklo 
pagalba nugalėčiau įtvirtintas 
sienas ir šimtakilometrinius 
nuotolius. Mūsų sąlygomis vieno 
mažiausio žiedo iškritimas ryšių 
grandinėje sužlugdo ilgai ruoštos 
operacijos - įvykdymą, kas šiuo at
veju ir atsitiko.

Kai dėl nepasitikėjimo gali
mybės, tai ką gi,—reikia būti 
tiek realiu, kad teoretiškai pri
pažinti teisę abejoti net nuosavu 
broliu. Tačiau aš kategoriškai 
teigiu, kad jūs neturite ir ne
galite turėti pagrindo daryti tokį 
skaudų ir įžūlų užmetimą.

Šioje ilgoje pilno tragizmo 
žiaurioje kovoje, kuri buvo aplai
styta mūsų brolių krauju ir kan
čiomis tolimo Sibiro bei Uralo 
lageriuose, aš tariausi, jog mus 
jungia nenutraukiamas bent 
moralinis ryšys. Deja, atrodo, 
reikia konstatuoti, kad buvę ko
vos draugai pilotiškai nusiplauna 
rankas ir palieka mus pačioje 
sunkiausioje minutėje. Mano są
žinė prieš savo kovos draugus ir 
tautos istoriją yra švari. Aš 
nesvyruodamas ėjau tuo keliu, 
kuris mano giliausiu įsitikinimu 
tebuvo vienintėliai galimas, pra
rasdamas sveikatą ir viską, kas 
asmeniškai man buvo brangaus. 
Jūs gi ne tik neparodėt reikia
mo ryžto ir rizikos, bet net ne- 
siteikėt šitai įtikinamiau paaiš
kinti.

Iš tikrųjų, gal laisvės rytas 
mūsų tautai ir negreit išauš, gal 
daug kam iš mūsų neteks jo 
sulaukti. Tačiau visdėlto kada 
nors mūsų tauta sulauks laisvės. 
Tada paaiškės ir šių sunkių ir 
ilgų laisvės pastangų užkulisiai 
ir peripetijos...

Aš žinau vakariečių atsar
gumą, kuris, reikia manyti, dar 
didesnis tapo "taikos" ir koegzis
tencijos su bolševikais galimybių 
iliuzijose...

Man labai gaila, kad šios ei
lutės persunktos apmaudo ir pa
sipiktinimo jausmu. Aš būčiau 
laimingas, galėdamas pasiųsti 
jums pačius geriausius ir šir
dingiausius linkėjimus. Deja, 
mano širdis pasruvusi teisingo 
apmaudo ir gilaus skausmo iš- 
jutimu, kad tokius jausmus ne
veidmainiškai galėčiau pareikšti.

Duok Dieve, kad paaiškėtų, jog 
šie kartūs mano užmetimai buvo 
be pagrindo, o jūsų elgesio mūsų 
atžvilgiu priežastimi buvo tikrai 
kokios nors nenugalimos kliū
tys"...

O
Tai buvo paskutinis Jono Deks

nio’, dar laisvo žmogaus, 
laiškas užsienio draugams. Į 
jį nebuvo nieko atsakyta,--jau
čiant ir suprantant visą tokio 
tylėjimo žiaurumą tokiame tra
giškame atvejyje. Tik istorija nu
spręs, kas apsiriko, kas palū
žo, kad pilotiškai, nusiplovė ran
kas, kas buvo niekšai...

Bet čia du cituotieji laiškai iŠ 
1956 metų Lietuvos pogrindžio 
aiškiai atsako ir paaiškina: kas, 
kada ir dėl ko nutraukė santy
kius?

L Santykiai nutrūko 1956 m. 
pradžioje, netrukus po 1955 m. 
viršūnių konferencijos Šveicari
joje ir dar prieš vengrų sukili
mą, kuris pasibaigė kraujo kla
ne, vakariečiams jo4 neparėmus 
ir politiškai nusiplovus rankas, 
kas sudarė naujų baisų smūgį 
visiems rezistencijos sąjūdžiams 
už geležinės uždangos. Santy
kius nutraukė pirmasis ne Deks
nys, bet tie, apie kuriuos NKVD 
raportas kalba, kad šis su jais 
nutraukė, ir ne dabar, bet jau 
beveik prieš penkerius metus.

2. Santykių nutrūkimo viena iš 
priežasčių ir kartu pasėka buvo 
Deksnio ir jo draugų Tėvynėje, 
kaip lygiai ir didelės lietuvių 
tautos dalies kartus nusivyli
mas užsienio lietuviais, iš kurių 
buvo laukta daugiau paramos ir 
supratimo. Bet nesulaukta tiek, 
kiek reikėjo, per ilgai ir per 
daug prikentėta absurdiškų kivir
čų, šmeižtų, įtarinėjimų ir gy
venta nuolatinio pavojaus atmos
feroje. Ar visa tai taip ilgai 
begalėjo atlaikyti net ir plieniniai 
Deksnio nervai? (Beje, jau prieš 
aštuonetą metų jis buvo pradė
jęs skųstis širdies negalavimais 
ir buvo dėkingas už paramą iš 
užsienio vaistais...)

3. Abu laiškai iš Lietuvos 
pogrindžio įsakmiai kalba, jog 
mūsų tautai, kaip ir kitoms pa
vergtoms tautoms už geležinės 
uždangos "laisvės rytas gal dar 
negreit išauš", nes didžiosios 
Vakarų valstybės vis daugiau 
grimsta į taikos ir koegzisten
cijos su bolševizmu iliuzijas. 
Tatai yra tiesiogiai veikę ir pa
veikę ne tik Deksnį, bet ir tūks
tančių tūkstančius laisvės kovo
tojų kituose pavergtuose kraštuo
se. Kam ne laiku aukotis, kam 
beprasmiškai mirti, jei dar ne- 
išmatyti jokios prošvaistės, jei 
niekas tos kovos neparems? Šį 
nusivylimą ir apmaudą galiausiai 
dagoja Kremlius. Tai yra viena 
iŠ pačių liūdniausių ir baisiau
sių dabarties laikmečio tragedi
jų. Anot Toynbee, civilizacijos 
frontui nutilus, laikas visuomet 
dirba barbarų naudai...

4. Pagaliau, ryšius su mu
mis nutraukė ne Deksnys, bet 
NKVD, sovietinė policija, oku
pantai į kurių rankas jis vėl pa
teko po 20 metų. Gilaus apmaudo 
ir galbūt teisingo nusivylimo ku
piną savo kalinį bolševizmas 
šiandien mėgina panaudoti "šlo
vingo komunizmo epochos perga
lei". Ir rašo, ir "nutraukia" san
tykius, ir suredaguoja raportus, 
ir senovės religinių sektų karo 
papročiais iškeikia mus visus, 
kurie vienodai tebetikime lie
tuvių tautos laisvės aušra, iš
keikia nuosavais žodžiais, bet 
bent kalinio vardu.

Į, tai dabar Dirvoje spausdi
namo Giovanni Guarescho roma
no herojus draugas Don Camillo 
galėtų pasakyti: "Jei man reikia 
gerai įdirbti žemę ją apdrabs- 
tant mėšlu, tai, savaime aišku, 
aš taip darau. Bet niekas negali 
iš manęs reikalauti, kad sa
kyčiau, jog mėšlas kvepia".

Bet bolševizmo nosiai jis kve
pia,—turi kvepėti!

Baigiamoje šių temų kronikoje 
sekantį kartą:--Apie vieną anti
tarybinį kvailiojimą...

(Atkelta iš 5 psl.)
Širdy kyla neapykanta, 

kodėl mes pasidavėm.
Už savaitės laiko vėl nau

jas valymas. Motociklai su 
kulkosvydžiais važiuoja vi
sais šunkeliais. Apie miškus 
tanketės. Nesislepiu. Tik
rintojai perskaito man iš
duotą popierį ir liepia eiti 
prie vieškelio.

Pasiimu maisto ir einu. 
Čia vyrų labai daug. Renka
mi visi nuo 15 iki 50 metų.

— Tas pats buvo Ukrai
noj, — man sako Pranas. — 
Po amnestijos visus ištrė
mė.

Sodina į sunkvežimį ir 
v eža į Veisėjus. Sunkveži
my du rusų sargybiniai. Jie 
taip prispausti, kad šautu
vai jiems tik trukdo. Galė
tum sunaikinti ir pabėgti, 
bet kas iš to.

Veisėjuose viela aptver
tas daržas pilnas vyrų. Ir 
vis dar veža.

Tardo šešiose vietose. Iš 
Radvilonių kaimo pilietis iš 
tardymo grįžta su mėlyne 
apie dešinę akį. Įsibrovęs į 
vidų daržo, kaire akim vi
sus apžiūrėjęs sako: Bro
liai, ar žinot ko jie nori? 
Kad aš jus išduočiau!

Vyrai apspinta jį, kad 
tik tylėtų s

Pareina kitas iš tardymo. 
Jaunas, toks pat kaip aš — 
amnestuotas. Man įdomu, 
kaip jam sekės. Tuoj jį ap- 
spintam.

— Na kaip, sakyk?
—• Nieko tokio, turėjau 

rimtą pasikalbėjimą su Pa
mote. Klausė, kur padėjau 
kulkosvydį. Sakiau, kad nu
mečiau. Pamotė liepė suras
ti, sutepti, kad nerūdytų. 
Sakė, kad dar jo reiksią.

Mes suprantam, kad jis 
juokauja. Ir visi juokiamės.

Mane tardo tas pats, ku
ris pirmą kartą tardė. Skai
to neva iš kokios knygos, 
kad ten yra pasirašę man 
pažįstami asmenys, mane 
matę su ginklu.

— Pasirašiusieji melavo, 
aš jokio ginklo neturėjau ir 
neturiu.

Pabaigoj tardymo užsi
menu, kad aš noriu gauti 
dokumentus ir važiuoti mo
kytis. Jis keistai nusišypso
jo.

Senelius ir vaikus tardy
dami kankina, o mūsų ne. 
Prie sukištųjų į rūsius įme
ta ir savus milicininkus. 
Tie, vaidindami, keikia so
vietų valdžią. Vieną iš to
kių areštuotieji smarkiai 
sumuša ir pasako, kad jis 
prieš sovietų valdžią kalbė
jęs.

Per tardymą Pamotė vie
ną nukankina mirtinai. 
Naktį sukelia aliarmą, pra
deda šaudyti ir suvaidina, 
būk bėgęs, tai ir nušovę. 
Matyti, pats nenori kelti 
viešumoj savo žiaurumų.

Po keturių dienų tardy
mo mus iššaukia pavardė
mis ir nuvaro į salę. Per 
vertėją kalba Pamotė. Kel
damas visus Rusijos kari
nius ir ūkinius laimėjimus, 
vis primena, kad lietuviai 
vesdami kovą; nieko nelai
mėsią.

— Mane nušaus, mano 
vietoj bus kitas, o jūs tary
bų valdžios nenuversit, — 
priduria užbaigdamas.

Po jo kalba majoras. Jis 
trumpai praneša, kad už 
teikimą „banditams” pagal
bos maistu, pranešimu, pri
ėmimu ir .tt. — mirtis! Prie 
kiekvieno sakinio dar pri
deda keiksmažodį, kurio 
vertėjas neverčia. Po to 
mus paleidžia į namus.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams
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Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory S.rvlc.

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SET8

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių modelių

LAKEWOOD 1-4669

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik bcsiruoštumėt keliauti, tuoj *u*iriškit su mū»ų įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

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

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

> ■■ AK ' /'H\ Uit^MAY™2BAS>EWIENT^
Šventėms... Ir visai vasarai! Pasidžiauk puikia, 

platinama, CHECK ARNEL’ ii COTTON

2 DALIŲ 
drauge 

nešiojama

EAGLE STAMPS 
PADIDINA 
SUTAUPĄS

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

DAIRYMEN ICE CREAM 
COMPANY

Dydžiai 10 iki 18
STILIUS A:

Graži, be rankovių bliuskute, drauge 
su plačiu, kvolduotu sijonu. Galima 
gauti juodą ir baltą, žalią ir baltą 
arba mėlyną ir baltą check Arnel* ir 
tri-acetate bei cotton medžiagos.

STILIUS B:

Be rankovių bliuskute. Trikampio for. 
mos iškirptu kaklu, Įleidžiama i vidų. 
Siauras sijonas, sumesta apačia. Gau
nama juoda ir balta, ruda ir balta, 
mėlyna ir balta, šviesi lelijava ir bal
ta, iš Check Arnel* ir tri-acetate bei 
cotton medžiagos.

3068 WEST 106th ST. OR 1-2300
* Celanese Čorp. Trademark

STILIUS B

The May Co.’s 
Basement Sportswear 

Department, 
Downtown and 
On the Heights
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CLEVELANDE
Ir apylinkėse

• Naujoji LB I Apylinkės 
valdyba buvo gegužės 22 d. 
įvykusio susirinkimo priim
ta be rinkimų, nes sutin
kančių į jų įeiti atsirado tik 
7 asmenys. A. Lūža, K. 
Karpius, A. Karsokas, K. 
Matulionis, A. Balys, Vyt. 
Braziulis ir F. Eidimtas. 
Kontrolės komisijon išrink
ti: V. čyvas, S. Lazdinis ir 
H. Idzelis (iš 5 kandidatų).

Susirinkimo didžiąją dalį 
ir užėmė naujosios valdybos 
sudarymo klausimas. Pra
džioje buv. valdybos pirm. 
J. Virbalis ir ižd. J. Kazė
nas padarė pranešimus apie 
” Vestuvių” spektaklį, kuris 
davęs apie 135 dolerius pel
no, bet po to, kai Dainavos 
ansamblis numušė savo ho
norarą 100 dolerių ir po to 
Įvykusiose vaišėse ”už bar- 
čekius” surinkta 208 dole
riai.

S u s i r inkimo pabaigoje 
buv. pirm. J. Virbalis pa
skelbė keletą „faktų”, ku-

STELLA MIŠKINIS, po ilgos ir 
sunkios ligos mirusi Clevelande, 
Buvo sulaukusi tik 58 metus am
žiaus. Paliko vyrą Joną, sūnų 
Donaldą, dukterį Bernice ir se
serį Alią.

rie trukdą bendruomenės 
veiklą. Kitų organizacijų 
atstovai pavyzdžiais nuro
dė, kad visi nesklandumai 
atsirado iš buvusios valdy
bos nesugebėjimo bendra
darbiauti su kitomis orga
nizacijomis. Susirinki m a s 
Įpareigojo naująją valdybą 
neatidėliojant tartis su ki
tomis organizacijomis ir ne
sklandumus šalinti.

Dėl J. Virbalio priekaištų 
Dirvai tenka pastebėti, kad 
jis tų nesklandumų pasiekė, 
tik dėlto, kad sąmoningai ir 
apgalvotai vengė bendra
darbiavimo, ir jo vieši ar 
pusiau privatūs priekaištai 
bei užuominos buvo nepa
grįsti. Ir paregimų sutapi
mo atveju — Dirva savo 45 
metų sukakčiai minėti salę 
užsakiusi 1959 m. rudenį, 
lygiai kaip ir jau dabar ji 
užsakyta 1961 metų jaunų
jų menininkų -varžyboms 
balandžio 29 d.

Tos pačios priežastys pri
vedė bendruomenės apylin
kę prie dabartinės krizės. Ir 
šiame susirinkime dalyvavo 
rekordiškai mažas narių 
skaičius — 44 asmenys.

Prieš naujos valdybos 
akis stovi labai sunkus už
davinys: išvesti apylinkę iš 
tos painiavos. Ar ji suge
bės — priklausys nuo nau
jos valdybos sugebėjimo su 
visais bendruom e n i š k a i 
bendradarbiauti, bet ne dik
tuoti.

St. Vitus parapijoj, 1891
6 butų plytinis namas. 

Su atskirais gaso šildymais. 
$327.00 pajamų per mėne
sį. Kaina $27,900.

Oakcrest Realty
764 East 185 St.

EX 1-0631 IV 6-4996

Parduoda
Pigiai, geram stovy, par

duodami šie dalykai: vaikų 
-vežimėlis (mažai vartotas), 
skalbimo mašina (su volais 
arba automatinė), virtuvi
nis gazo pečius. Skambinti 
6-9 vai. vak. tel. LI 1-0476.

Praeitą šeštadienį Clevelande susituokė Dirvos skaitytojai Geno
vaitė Jasukynaitė ir Henrikas Pikturna. Nuotraukoje jaunieji su 
palydovais, išėję iš bažnyčios. Prieky: Genovaitė ir Henrikas Pik
turnai,' užpakaly (iš kairės) K. Gaidžiūnas, R. Jasukynaitė, R. 
Misiūnas, R. Gaidžiūnaitė, N. Andriušaitienė, B. Navikaitė, V. 
Andriušaitis, A. Korsakas. Nuošaly kairėje stovi: D. Benokrai- 
tytė ir O. Jasukynienė. V. Kizlaičio nuotrauka

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

FRANK S. DAY
COUNTY RECOROER

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

TRUCK PRIVERS 
UNION 

Locol No.407
WILLIAM J. WELCH

SEC’Y-TREAS
2070 East 22nd Street

Elektros pravedimas, 
pataisymas, pasitaiki u s i ų 
kliūčių pašalinimas. Turi li- 
censiją. Reikalui esant gali 
finansuoti.

šaukti ER 1-1544. (66)

Open house 
šiandien nuo 6 iki 8 vai.

1186 East 71 St.
Didelis vienos šeimos, 4 

kambarių namas. 175 pėdų 
sklypas. Dvigubi garažai. 
15x15 virtuvė. Labai šva
rus.

Apžiūrėk šiandien.
Page Realty

455 E. 200 St. KE 1-1030

• Moteris, savo namuose, 
sutinka saugoti vaiką. Am
žius nesvarbu. Kreiptis: 
945 E. 78 St., telef.: UT 
l-2359a

Naujos parapijos rajone
3 mieg., su labai gražia 

virtuve, prieinama kaina, 
namas.

Į šiaurę nuo St. Clair vie
nos šeimos, 3 mieg. namas. 
Prašo tik $12,000.

East Shore Realty
Juozas Mikonis — Realtor

780 E. 185 St. IV 1-6561 
MU 1-2154

(61, 63)

L.T.M. ČIURLIONIO ANSAMBLIO

20 METŲ JUBILIEJINIS KONCERTAS 
IR BALIUS

ŠEŠTADIENĮ, BIRŽELIO 4 0. Pradžia 7 «.«.

SLOVEHIIH AUDITORIUM, 6417 St. Clair In.. [Kiliuli

PROGRAMA IŠPILDYS: VYRŲ, MOTERŲ IR MIŠRUS CHORAS, 
LIAUDIES INSTRUMENTŲ ORKESTRAS.

Illimil ALFONSAS MIKULSKIS DALYVAUJA SOLISTE ALOOHA STEMRUŽIEHE

ŠOKIAMS GROS CHICAGOS LIETUVIŲ AUDITORIJOS ORKESTRAS, VADOVAUJAMAS L. BICHNEVIČIAUS

Kvietimai nuo $1.00 iki 4.00 gaunami Dirvoje, Spaudos Kioske, Prekybos Namuose ir pas čiurlioniečius.

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

HECKER TAVERN
WE SERVE THE FINEST CHOICE 

WINE — LIQUOR — BEET
MARY HRIBAR & JOHN SUSTARSIC

1194 East 71st St. EN 1-9779

Dalyvauk savo bažnyčioj ir melskis
MEMORIAL DIENOJ

OLESICK REALTY
Realtor

5546 PEARL RD. TU 4-5200

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

> EAST CLEVELAND-EUCLID &. SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN 

4%
ACCOUNTS 

INSUREDTO 
•IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3 4

E CORNER 68™ — SUPERIOR AVENUE

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 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770
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KAS IR KUR
• Ateinančią savaitę pa
skelbsime buvusio foto kon
kurso laimėtojus.

Inž. Kazys Rimkus

• Nelauktai gavome žinią, 
kad širdies liga staiga mirė 
inž. Kazys Rimkus, su šei
ma gyvenęs 239 Bayard 
Avė., Dover, Dėl. Velionis 
yra išvaręs gilią vagą savo 
profesijos srity kaip kelių 
specialistas, aktyviai dirbęs 
visuomeninį ir politinį dar
bą. Buvo Korp. Neo Lithua
nia filisteris, Lietuvių Tau
tinio Sąjūdžio Vokietijoje 
vyr. valdybos narys, Vilties 
Draugijos narys, Dirvos bi
čiulis ir rėmėjas. Liko 
skausmo prislėgta žmona 
Liusė ir du vaikai — Daiva 
ir Algimantas bei kiti arti
mieji.

šį pirmadienį, atėję į re
dakciją dar gavome inž. Ka
zio Rimkaus paskutinį laiš
ką, kuriuo, sužinojęs apie 
Chicagoje mirusią Janiną 
Lapėnienę, siunčia užuojau-

A. A. s,

JANINAI LAPĖNIENEI
mirus, užuojautą reiškiame GEDIMINUI, sūneliui 
ir giminėms.

Liūdesy dėl brangios draugės jungiamės su
Jumis

Liusė ir Kazys Rimkai

A. a. Inž. K. RIMKUI

staiga mirus, jo žmonai, vaikams — DAIVAI ir 

ALGIMANTUI, švogeriui K. KAZLAUSKUI, jų 

nelaimės valandoje reiškiame gilią užuojautą

Brutenis ir Romualdas Veitai 
ir jų šeimos

A. A.

NINAI LAPĖNIENEI

mirus, jos vyrui GEDIMINUI ir sūnui, jos seseriai 

ir broliui, gilią užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai

At A 
JANINAI LAPĖNIENEI 

mirus, jos vyrui GEDIMINUI, sūnui GEDUKUĮ, 
broliui VLADUI ir seseriai MARYTEI skausmo 
valandoje reiškiame gilią užuojautą

Vaclovas ir Irena Mažeikai 
Mečys ir Valerija Šimkui

SOLISTĖS VITOS 
VALIKONYTĖS 

PADĖKA
Nepaprastai įvertinu ir 

dėkinga esu visam Dirvos 
kolektyvui, suruošusiam ir 
davusiam progos jauniems 
meni ninkams pasireikšti. 
Už didelę moralinę paramą 
ir padrąsinimą toliau lavin
tis reiškiu dėkingumą mūsų 
a u t o r itetingai sprendėjų 
komisijai, šiltas ačiū vi
siems to vakaro dalyviams.

Už dosnią materialinę pa
ramą dėkoju East Chicagos 
ir Cicero Tautinės Sąjungos 
skyriams.

Visad Jūsų,
Vita Valikonytė

tą. Tas laiškas mus pasiekė 
kiek vėliau, negu telefonu 
atėjusi žinia, kad inž. Kazio 
Rimkaus jau nėra gyvųjų 
tarpe ... Tą užuojautą, ko
kia ji buvo gautą, skelbia
me šiame puslapyje.

Netekę didelio Dirvos bi
čiulio, šeimos nariams ir ar
timiesiems reiškiame gi
liausią užuojautą.
• Anglijos lietuvių diena — 
sąskrydis įvyks birželio 5 
d., per Sekmines, Lietuvių 
Sodyboje.
• Anglijos lietuvių skautų 
stovykla įvyks liepos 30 — 
rugpiūčio 8 d. Lietuvių So
dyboje.
• Dirvos (Nr. 57), 6 pusla
pyje? po nuotrauka p. Taut- 
vaišos pagerbimo vakarie
nės, yra įsivėlus klaida. Pa
skutinėj eilutėj vietoj prof. 
Šmulkštys turi būti prof. 
Krikščiūnas.

Čiurlionio ansamblis, kuris švenčia 20 metų jubiliejų ir ta proga birželio 4 d. Clevelande rengia 
koncertą-balių, kasmet atjaunėja, įtraukdamas į savo eiles priaugančio lietuvių jaunimo. Bet ansamblis 
turi ir "veteranų", kurie prieš 20 metų buvo liudininkais pirmųjų pasirodymų scenoje. Nuotraukoje 
grupė "veteranų", išbuvusių ansamblyje 20 metų. IŠ kairės: Mečys Aukštuolis, Magdalena Mackialie- 
nė, Alfonsas Mikulskis, Vytautas Raulinaitis, Ona Mikulskienė ir Antanas Kavaliūnas.

V. Pliodzinsko nuotrauka

• Amerikos Lietuvių Eko
nominis Centras Chicagoje 
išleido dvi knygeles. Pirmo
je Amerikos lietuvių preky
binė veikla, antroje at
spausti referatai ir centro 
protokolai. Abi knygelės 
kaštuoja po $1.00. Galima 
gauti: 2401 West 63 St., 
Chicago 29, III,

Kai fotografas nufotografuoja 
fotografą... Mūsų bendradarbis 
Ed. šulaitis, New Yorke įvyku
sių sporto žaidynių metu, nufo
tografavo kitą mūsų bendra
darbį--Vytautą Maželį, parūpi
nantį Dirvai daug gražių nuotrau
kų iš New Yorko lietuvių gy
venimo, besikalbant su FASK 
pirm. A. Vakseliu.

KERELIS BROS.
CONSTRUCTION CO.

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

TUS.
ARCHITEKTAS ATLIEKA 
PLANAVIMĄ PAGAL JŪ

SŲ PAGEIDAVIMĄ.

REpublic 7-8949 
6350 S. ALBANY AVĖ. 

CHICAGO, ILL.

Akcijų rinka kyla viršūnių 
konferencijai iširus

Akcijų kursai per šių me
tų pirmąjį ketvirtį smar
kiai krito. Pavyzdžiui, plie
no-,- automobilių įmonių ak
cijos krito apie 25.%. Taip 
pat žymiai sumažėjo ir ak
cijų pirkimas New Yorko 
biržoje.

Ir Mutual Fondų kursai 
per 1960 metų pirmąjį ket
virtį krito 8-10%. Tačiau 
Mutual Fondų akcijų pirki
mas ne tik kad nesumažėjo, 
bet dar padidėjo.

Mutual Fondų akcijų 
pirkta:

1959 m. sausio — kovo 
mėn. už 600 milijonų dol.

1960 m. sausio — kovo 
mėn. už 619 milijonų dol.

Mutual Fondų akcijas 
perka ilgalaikiai investuo
tojai. Jie kaip tik naudoja
si, kada akcijos krinta. Be 
to apie- 25% visų Mutual 
Fondų akcijų pirkimų vyks
ta pagal taip vadinamus sis- 
tematinįus planus. Pagal 

MILIJONIERIŲ NEREIKIA BŪTI, 
bet per MUTUAL FONDUS, kad ir su 
nedaug pinigų arba ir su mažais (pradedant nuo 
20 dolerių) mėnesiniais mokėjimais, Jūs galite 
pasidaryti daliniais savininkais daugelio didelių ir 
vertingų įmonių, kaip pavyzdžiui: General Motors, 
American Telephone & Telegraph Co., Du Pont ir 
kitų ir gauti iš tų įmonių pelno.

Smulkesnių informacijų ir prospektų, nemo
kamai ir be jokių įsipareigojimų, Jūs galite gauti

KING MERRITT & CO., ING.
6813 SO. TALMAN AVĖ.

CHICAGO 29, ILL.
užpildę žemiau dedamą atkarpą.

Prašau prisiųsti man literatūros apie 
Mutual Fondus.

Pavardė ir vardas.......................................................

Adresas .......................................................................

Mi>iuiMiiuiiuaiuwuuuiaMUiMiiiuuuiiuuu&liWuuiu4

šiuos planus investuotojai 
įsipareigoja per ilgesnį lai
ką, pav. 10 metų, investuoti 
kas mėnesį (ar kitokį pe
riodą) po tam tikrą sumą, 
nežiūrint koks akcijų kur
sas būtų. Kritimo laikotar
piai ■ tokiems investuoto
jams išeina į naudą, nes jie 
už tuos pačius pinigus gali 
įsigyti daugiau akcijų.

Viršūnių konferenc i j o s 
iširimas labai pagyvino ak
cijų rinką. Akcijų pardavi
mas New Yorko biržoje žy
miai padidėjo. Kylą ir akci
jų kursai, šaltojo karo 
įtampai padidėjus, gali pa
didėti gynybos išlaidos ir 
susidaryti žymesnis defici
tas biudžete. To pasėkoje 
dolerio vertės kritimas, ku
ris paskutiniu laiku buvo 
kaip ir sustabdytas, gali pa- 
smarkėti. Infliacijos pavo
jus vėl atgyja.

Jurgis Jakubonis

KETURIŲ RYTINIŲ AL 
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIŲ IŠVAŽIAVIMAS 
ĮVYKS ANKSČIAU

Dirvoje jau buvo praneš
ta, kad New Yorko A. L. 
Tautinės S jungos skyrių iš
važiavimas įvyksta Lake 
Hotel Asbury Park, N. J. 
birželio 19 d.

Rengėjai, dėl tą dieną 
įvykstančios Lietuvių Ben
druomenės rengiamos Lie
tuvių Dienos New Jersey, 
išvažiavimą nutarė perkelti 
į birželio 12 d. Bendri pietūs 
bus 1 v. p. p.

Nariai, kurie gali, ragina
mi atvažiuoti birželio 11 d. 
iš vakaro, kada bus galima 
pasikalbėti daugiau Sąjun
gos ir skyrius liečiančius 
bendrus reikalus.

Rengėjų vardu,
A.L.T. S-gos V skyrius

LIETUVOS KARIUOME
NĖS KŪRĖJŲ-SAVANO- 
RIŲ SĄJUNGOS PASI

SAKYMAS
Paskutiniu laiku, lietuvių 

spaudoje ir per radiją iški
lus klausimams dėl kelionių 
į okupuotą Lietuvą ir dėl 
atskirų asmenų bendravimo 
su Lietuvos okupantu ir vie
tiniais komunistais, Lietu
vos Kariuomenės Kūrėjų- 
Savanorių Sąjungos Centro 
Valdyba, visų savanorių 
vardu reiškia pasipiktinimą 
ir smerkdama tų asmesų el
gesį yra įsitikinusi, kad tai 
kenkia Lietuvos išvadavi
mo pastangoms.

Centro Valdyba

TORONTO
Pirmos lietuviškos kapinės 

Kanadoje
Gegužės 29 d., 3 vai., sek

madienį, Toronte pašventi
nama ir atidaroma pirmo
sios lietuviškos kapinės Ka
nadoje. šventinimo apeigas 
atliks prel. Myk. Krupavi
čius.

Kapinėms įgyta 11 akerių 
žemės, iš kurių kapinėms 
jau paruošta 4 akeriai. Vie
ta nepaprastai graži, dirvo
žemis smėlėtas. Kapinių iš
planavimas — archit. Al
girdo Šalkauskio, medeliais 
apsodinimas — agr. Vikt. 
Dailydės.

Kapinių įsteigėjas ir ad
ministratorius yra Toronto 
šv. Jono Kr. lietuvių para
pija. Kapinėmis galės pasi
naudoti visos Kanados lie
tuviai, kurie tik reikalo iš
tikti, pareikš savo norą. 
Kiekvienu atveju lietuviškų 
kapinių įsteigimas Kanado
je yra dėmesio ir pagyrimo 
vertas dalykas. M. D.

GERIAUSIOS ATOSTO
GOS — NIDOJ

Jei Tamsta ieškai tikro 
pilsio ir malonių atostogų 
— visa tai rasi Dr. Valeri
jos Norvaišienės vasarvie
tėj "NIDOJ”, Cape Cod 
West Hyannisport, Center- 
ville Avė.

Ten Tamstos laukia atvi
ras Atlantas su visuomet 
šiltu Golfo srovės vandeniu 
ir su čia pat (3 minutės peš- 
čiom) geriausiu Amerikoj 
p a p 1 ū dimiu Craig v i 11 e 
Beach, sausam gražiam pu
šyne naujos vilos su pato
giai įrengtais kambariais, 
malonus patarnavimas ir 
puikus maistas, o už dviejų 
mylių Hyannis miestas su 
visais modernaus kurorto 
įrengimais ir pramogomis.

Vasarvietė atidaryta nuo 
birželio 1 d. iki rugsėjo 
30 d.

Važiuoti į Hyannis trau
kiniu, autobusu ar skristi 
lėktuvu, iš ten 2 mylios 
taxi.

N e p a v ėluotai užsakyti 
kambariai tikrai bus rezer
vuoti.

Adresas: "NIDA”, P. O. 
Box 367, West Hyannis
port, Cape Cod, Mass. Tele
fonas; SPring 5-3987.


	1960-05-25-Darvia 0001
	1960-05-25-Darvia 0002
	1960-05-25-Darvia 0003
	1960-05-25-Darvia 0004
	1960-05-25-Darvia 0005
	1960-05-25-Darvia 0006
	1960-05-25-Darvia 0007
	1960-05-25-Darvia 0008

