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PO LIETUVĮ VEŽIOJA 47 "MALDININKUS”
Šiuo metu į Lietuvą yra 

nuvykę 47 ekskursantai. Vi
si jie yra ne paprasti lan
kytojai, o rusų Lietuvoje 
pastatytos valdžios svečiai. 
Todėl jie valdinėmis prie
monėmis vežiojami, jiems 
rengiami sutikimai bei pri
ėmimai, jiems rodoma kas 
tik yra geresnio parodyti. 
Svečiai už visa tai iš anksto 
yra nusiteikę viskuo stebė
tis, gėrėtis ir kiekviena pro
ga sakyti, kad tokių stebuk
lų jie niekur kitur, ypač 
Amerikoj, nėra matę. Nu
vykę į Lietuvą jie elgiasi 
maždaug kaip J. Jurginio 
aprašyti maldininkai Vil
niaus Kalvarijose. Pavyz
džiui, Jonas Grybas (iš Lie
tuvos išvykęs dar caro lai
kais) net ir žemės pabučia
vimo ceremoniją atliko.

Tokių valdžios svečių — 
maldininkų į Vilnių atvyko 
liepos 5 d. 19: Natalija As
trauskienė, Vincas Kirvela, 
Marta Tvaskienė, Konstan
tinas Budrys, Valteris Du- 
bendris-Viešys, Leonas Jo
nikas, Julija Kesko, Petro
nėlė Malinauskienė, Algir
das Margeris, Ona Mockie
nė, Kazimieras Morkūnas, 
Jokūbas Pauliukas, Etel 
Pauliukienė, Albinas Petro
nis, Nelė Siri-Botyrienė, 
Marcelė Vasiliauskienė, Jo
nas Zdanavičius, Jonas žal- 
ga, Antanas Zinauskas. 
Trys pirmieji iš Detroito, 
kiti iš Chicagos. L. Jonikas 
— Vilnies redaktorius, o J. 
Pauliukas — Vilnies admi
nistratorius. A. Margeris 
nuvyko antrą kartą.

Liepos 9 dieną nuvyko 28, 
iš įvairių vietų: M. Baltulio- 
nytė-Straus, B. Barkauskas, 
E. Belekevičienė, L. Beke- 
šienė, V. Bernotas, N. Buk- 
nienė, K. čiurlys, U. Dau
girdienė, J. Gaidys, G. Gen- 
drėnas, J. Grybas, P. Tmb- 
ras, M. Juškienė, K. Karo- 
sienė, I. Klevinskąs, I. Mi- 
zarienė, J. Putrikas, P. Rai
nys, L. Rauduvienė, K. Ru- 
šinskienė, A. Stripeika, J. 
Vaicekauskas, K. Vaice
kauskienė. S. Večkys, P. 
Venta, J. Vėbra, M. Zeikus, 
E. Žilinskienė.

ATSIRADO "UŽSIENIU 
REIKALŲ MINISTERIS
K. Preikšas viešai pasiro

dė tebeesąs "užsienių reika
lų" ministeriu Lietuvoje. 
Jis dalyvavo liepos 5 ir 9 d. 
i Vilnių atvykusių iš Ame
rikos ekskursantų sutikime 
ir buvo pažymėtas užsienių 
reikalui ministerio titulu.

"Užsienių reikalų" mihis- 
terio pareigas jis perėmė iš 

pensijon pasitraukusio Igno 
Gaškos, būdamas tuo pačiu 
metu ministeriu pirmininko 
pavaduotoju kultūros reika
lams. Šių metų pradžioje 
buvo paskelbta, kad K. 
Preikšas irgi pasitraukia į 
pensiją (nors pagal amžių 
jam dar būtų ankstoka tap
ti pensininku). Jo vieton 
ministeriu pirmininko pa
vaduotoja tapo paskirta Le
okadija Diržinskaitė - Piliu- 
šenkienė, o "užsienių reika
lų" ministerio pareigos liko 
nutylėtos. Kadangi "suvere
ninių respublikų" užsienių 
reikalai sprendžiami Mask
voje, tai nenuostabu tokios 
respublikos "užsienių reika
lų" minisiteriją ir pamirš
ti...

K. Preikšas po to pa
skelbto išėjimo į pensiją 
viešai rodėsi tik vienu titu
lu: dainų šventės komiteto 
pirmininku titulu. Iš užsie
nių atvykstančias delegaci
jas (pavyzdžiui, iš Lenki
jos) sutikinėdavo P. Ro- 
tomskis (santykių su už
sieniais draugijos pirminin
kas), kultūros ministerijos 
atstovai, bet ne „užsienio 
reikalų" ministeris ar jo at
stovas.

Bet kai užsienio lietuvių 
spaudoje pasirodė patabų 
apie tylų "užsienių reikalų" 
ministerio Iietuvoje išnyki
mą, tapo prisiminta, kad K. 
Preikšas gi neatleistas ofi
cialiai iš "užsienių reikalų" 
ministerio vietos ir tos vie
tos dar niekas nėra užėmęs. 
Tad, pirmai progai pasitai
kius (draugams piligri
mams iš Amerikos atvy
kus), K. Preikšas ir atvyko 
į aero stotį, iškėlęs aikštėn 
kažkaip per nesusipratimą 
užsimetusi titiilą.

CHICAGOS LIETUVIŲ 
SOCIALISTŲ VĖLIAVĄ 
ATIDAVĖ KOMUNISTŲ 

MUZIEJUN
Vilnies administratorius 

Jokūbas Pauliukas nuvežė 
į Vilnių Chicagos lietuvių 
socialistų vėliavą ir atidavė 
ją komunistinės valdžios 
įsteigtam "istorijos-revoliu- 
cijos" muziejui. Vėliava ka
daise kruopščiai išsiuvinėta. 
Joje išsiuvinėtos dvi besi
sveikinančios rankos, aplink 
ias ąžuolo lapų vainikas, o 
aplink vainiką ratu išsiuvi
nėtas užrašas: "Darbinin
kai visų šalių vienykitės, 
Lietuvių socialistų sąjungos 
81 kuopa, Chicago, III., 
Amerikoj, Įsteigta spalio 
14 d.. 1907 metais”.

Kuopos veikėjams persi- 
metus rusų komunistų pu
sėn, vėliava liko nebereika

linga ir jie dabar atidavė ją 
į komunistinio muziejaus 
direktoriaus Leopoldo Re- 
šeliausko rankas. (LNA)

GYVENTOJŲ BŪKLĖ 
LIETUVOJE SUNKĖJA

Neseniai į Vakarų Vokietiją 
atvykęs mus informuoja: "Darbi
ninkų ir kolūkiečių gyvenimas 
dar sunkėja. Propaganda ir dik
tatūrinis režimas stiprus. Ge
resnės ateities nėra ko laukti. 
Žinoma, raudoniesiems yra ge
rai. Jie stengiasi dar daugiau 
komunistų prisiauginti. Ypatingai 
mokyklinį jaunimą tempia ant 
savo kurpalio. Mokytojai, kurie 
dar buvo užsilikę iš senesnių 
laikų, beveik visi atleisti. 
Jaunesnieji mokytojai yra išėję 
komunistinę mokyklą ir ugdo jau
nimą komunistiškai.

Spauda ir radijas kasdien gie
da tą patį: planai, planai, Įsi
pareigojimai, septynmečio planą 
reikia įsipareigoti per 5 metus. 
Kolūkyje karvė turi įsipareigoti, 
kiek pieno ji duos per metus 
(arba kiek melžėjos primelš), 
kiaulė—kiek turi paršiukų at
vesti. Vienu žodžiu, vien 
beprotiški planai.

Propaganda apie Chruščiovo 
"gėlę"—kukurūzus vyksta di
džiausia, nors jie ir neauga. 
Dėl plano neįvykdymo nukenčia 
daugiausia mažiausias ir že
miausias—kolūkietis. Šiais me
tais žūt būt propaguoja pralenkti 
JAV mėsos srityje, nors tai būtų 
tik popieriuje įvykdyta. Sniečkus 

prievartauja rajonus, rajonai ko
lūkius, o kolūkių vadovybės 
vargšus kolūkiečius. Tai tikra 
snlečkinė baudžiava!

Šiemet dar pasunkėjo kolū
kiečių būklė, nes nieko negali 
parduoti savo naudai, o turi par
duoti kolūkio vardu.

Režimas yra žiaurus. Kiek
vienam rajone kompartijos sek
retorius yra viešpats, savotiškas 
"karaliukas", kuris stengiasi pa
sižymėti žiaurumu, nes už tai 
Sniečkus labiau pagiria. Dau
gumas kompartijos sekretorių 
ir kitų pareigūnų yra rusai." 

Inf.

RUSŲ ROLĖ AFRIKOJE
Kongo krizė paskatino JAV 

valstybės departamentą pasku
bomis pradėti studijuoti so
vietų skverbimosi Afrikos kon- 
tinentan problemą.

JAV ekonominė pagalba Afri
kos kraštams, galima sakyti, dar 
nebuvo pradėta. Pagal ligšiolinę 
valstybės departamento politiką, 
pagalbą jauniesiems Afrikos 
kraštams pirmoje eilėje turėjo 
tęsti buvusios kolonijinės val
stybės, nors kyla klausimas, ar 
naujosios valstybės norės, kad 
jų ūkį dominuotų buvusieji val
dovai.

Daugumas Afrikos lyderių, ku
rie pastaraisias mėnesiais lan-

Baltos burės plazda, gervės duokit kelią... dainuoja Detroito jūrų skautų buriavimo kurso dalyviai, 
atlikdami praktiką gražiame Chamung ežere.

AMERIKA ĮSPĖJO RUSUS NELĮSTI Į KONGĄ
Sovietai grasina.- Lumumba kursto pavojų.

Jungtinės Amerikos Valstybės 
paskelbė nepaprastajame JT Sau
gumo Tarybos posėdyje, kad jos 
imsis kiekvienos akcijos, kuri 
bus reikalinga rusų karinėms 
jėgoms sulaikyti nuo įsibrovimo 
į Kongą.

JAV delegatas Henry Cabot 
Lodge pabrėžė: "Drauge su ki- 

kėsi Jungtinėse Valstybėse, yra 
pareiškę savo susižavėjimą so
vietinio bloko pagalba Gvinėjai.

JAV ištisus metus derėjosi 
su Gvinėja dėl techninės pagal
bos sutarčių, investicijų garan
tijų, "draugystės, prekybos ir 
navigacijos", o sovietų blokas 
ten skverbėsi be jokių sutar
čių.

Daugumą technikų sudarė če
kai, lenkai ir vokiečiai iš sovie
tinės zonos. Jie pastatė radijo 
stotį, kuris "Gvinėjos balsą” 
skleidžia visoje Afrikoje, stato 
4 linijų autostradą tarp sosti
nės Conakry ir aerodromo. So
vietinis blokas ten jau pradėjo 
teikti techninę pagalbą žemės 
ūkiui, o Sovietiją suteikė kredi
tus 35 mil. doL sumai.

Svarbiausia, kad politinė ko
munizmo įtaka nebuvo viešai de
monstruojama. Jaunąsias Afri
kos valstybes veikė įspūdis, kad 
Gvinėja, gaudama komunistinę 
pagalbą, neturėjo formaliai įsi
jungti į sovietinį bloką.

KAIRĖJE: Detroito jūrų skau
tų suruoštų prie Chamung ežero 
buriavimo kursų dalyviai, ins
truktoriai ir rėmėjai. Sėdi: N. 
Naruševičiūtė, J. Juška, vadovė 
v.v. I. Laurinavičienė, J. Pus- 
dešrytė, A. Kilikivičifltė, L Bi- 
tinaitė. Priklaupę: vadovas A. 
Pesys, buriavimo kursų vadovas 
J. Baublys, vadovai A. Levanas 
ir E. Simaitis. Stovi: Leipus, 
Sadeika, Šatraitis, Skautų Tė
vų Komiteto ir Detroito Liet. Or
ganizacijų Centro pirm. dr. 
Kazys Karvelis, V. Karvelis 
V. Šalkauskas, S. Šadeika, P. 
Misiūnas, V. Laurinavičius, A. 
šlapkauskas.

tais Jungt. Tautų nariais mes 
darysime visa, kas bus rei
kalinga, kad išvengus įsiverži
mo tų karinių jėgų, kurios nėra 
Jungt. Tautų kviestos. Tokios jė
gos, jeigu būtų įvestos, ne tiktai 
reikštų nesiskaitymą su Jungti
nėmis Tautomis, bet ir pavo
jingai pakenktų pastangoms Kon
ge Įgyvendinti tvarką ir pasto
vumą."

Lodge kalbėjo po sovietų užs. 
reik. min. pav. Kuznecovo, rei
kalavusio, kad Saug. Taryba nu
statytų trijų dienų terminą belgų 
daliniams atitraukti. Kuzne- 
covas, kuris į nepaprastąjį Saug. 
Tarybos posėdį atvyko tiesiog iš 
Maskvos, pasiūlė rezoliuciją, 
reikalaujančią Jungtinių Tautų 
narius "respektuoti Kongo teri
torinį integralumą ir nesiimti 
jokių akcijų, pažeidžiančių tą te
ritoriją." Jis pareiškė, kad, jei 
"agresija" tęsis, būsią reikalin
ga imtis "efektingesnių prie
monių per Jungtines Tautas ir 
tas taiką mylinčias valstybes, 
kurioc simpatizuoja Kongui”.

Pastaroj! pastaba laikoma pa
kartojimu ankstesnių sovietų pa
reiškimų, kad komunistinės 
valstybės duos karinę pagalbą, jei 
Kongas jos paprašys.

Kuznecovas kaltino Belgiją, 
kad ji bandanti "pasmaugti ir 
išdraskyti" jaunąją Kongo res
publiką. Jis kaltino, kad iš Briu
selio siunčiami lėktuvai su ra
ketiniais ginklais, ir kad belgų 
kariuomenė statanti fortifikaci-

LODGE PAMINĖJO PABALTIJĮ
JT Šaunumo Taryba nutarė ati

dėti Kubos skunda prieš JAV 
svarstymą, kol bus gautas te- 
beposėdžiaujančios Amerikos 
Valstybių Organizacijos prane
šimas. Kuba buvo apskundusi 
JAV, kad ji vykdanti "ekono
minę agresiją" prieš Kubą.

JT posėdyje sovietų atstovas 
Sobolevas smerkė JAV politiką, 
pradedant Monroe doktrinos pa
skelbimu 1823 metais ir Meksi
kos karu 1846 metais ir bai
giant šiomis dienomis, saky
damas, kad prez. Eisenhowerls 
pareiškęs, jog JAV "tebelaikanti 

jas, ruošdamosi ilgam karui.
Prieš Kuznecovą posėdyje kal

bėjo Belgijos ir Kongo atstovai, 
išdėstydami savo nusiskundimus. 
Kongo atstovas reikalavo sku
baus visų belgų įgulų ati
traukimo, Belgijos atstovas pa
reiškė, kad kariuomenė bus ati
traukta, "kai tik Jungtinės Tau
tos praneš, kad taika ir ramy
bė atstatyta."

Tuo tarpu Leopoldvilleje 
premjeras Lumumba, pareikš
damas abejones, kad Jungt. Tau
tos sugebės greitai atstatyti tai
ką, paskelbė, Jog jo kabinetas 
nubalsavęs "tuoj pat šauktis So
vietų Sąjungos arba kito kurio 
Afro - Azijos krašto kariuo
menės", jeigu belgų kariuomenė 
nebūsianti tuoj pat atitraukta iš 
viso krašto.

Lumumba pareiškė, kad Jis 
turįs Sovietijos premjero Chruš
čiovo užtikrinimus, jog sovietai 
ir Afro-Azijos blokas pagelbėtų 
greičiau ir efektingiau, negu 
Jungtinės Tautos, kurios į Kongą 
jau yra nugabenusios 3,500 karių 
mėlynais šalmais ir tikisi, kad 
savaitės pabaigoje turės 10,000 
karių kontingentą.

Belgijos vyriausybės kalbėto
jas Briuselyje pareiškė, kad bel
gų karių gabenimas į Kongą 
esąs sustabdytas, tačiau galįs 
būti atnaujintas, jei tik būklė 
to pareikalaus. Belgija, kaip spė
jama, Konge dabar turinti 6,000 
karių, t.y. 2,000 daugiau, negu jų 
buvo ten prieš Kongo nepriklau
somybės paskelbimą.

Lotynų Ameriką Jai prikL kan
čia".

JAV delegatas Lodge <. ^kė, 
kad 1846 metais, Meksikos ka
rų laiku, rusai pavergė uzbekus, 
tadžikus ir turkmėnus bei kitas 
įvairias Vidurio Azijos tautas. 
Jis pastebėjo, kad rusai vis 
dar tebelaiko priespaudoje tas 
tautas, o JAV paliko Meksiką 
prieš šimtą metų. Toliau Lodge 
išvardijo Sovietijos įvvkdvtą 
Latvijos, Lietuvos, Estijos anek
siją ir "satelitinį" Rytų Euro
pos valstybių statusą, kaip so
vietinės agresijos pavyzdžius.



Nr. 84 — 2 DIRVA 1960 m. liepos 22 d.

Atominiai šnipai

FUCHSAS NUSPRENDŽIA PRISIPAŽINTI/
1949 gruodžio mėnesį Klauso 

Fuchso bylą tirti pasiima apsuk
rus kriminalinės policijos valdi
ninkas James Skardon. Praėjus 
trims dienoms po Kalėdų, jis 
pirmą kartą susitinka su Fuchsu. 
Atominis fizikas atvirai prisipa
žįsta, kad jis, būdamas studentu, 
buvo išmestas iš socialdemok
ratų partijos dėl simpatijų ko
munistams. Bet ką tai pasako?

Kai pradedama kalbėti apie 
Fuchso veiklą Amerikoje, Skar
don nusprendžia pastatyti tiesio
ginį klausimą:

—Ar New Yorke būdamas, 
tamsta turėjai ryšių su kuriuo 
sovietiniu valdininku arba sovie
tų įgaliotiniu? Ir ar tamsta to
kiam asmeniui teikei medžiagą 
apie savo darbą?

Fuchsas pasižiūri į Skardoną, 
kaip boksininkas, kuris gavo 
smūgį į galvą ir nepajėgė atsi
peikėti porą sekundžių. Paskui jis 
atsako:

—Ne, kiek žinau.
—Pone Fuchsai, — atsako 

Skardonas,—ar tamstos atsaky
mas "ne, kiek žinau" nėra tru
putį nepakankamas, atsižvelgiant 
į klausimo svarbą?

--Aš nesuprantu, -- atkerta 
Fuchsas.—Jei tamsta turi įro
dymų, tai prašau juos išdėstyti 
arba apie juos pasiteirauti. Aš 
niekada net nepagalvojau apie 
špionažą ir panašius dalykus.

«
Tik po Klauso Fuchso 38-jo 

gimtadienio, 1949 gruodžio 30, 
abu vyrai vėl susitinka. Ir šis 
pasikalbėjimas neatneša vaisių. 
Fuchsas neigia ir iš tolo atmeti- 
nėja kiekvieną įtarimą, kad in
formavęs sovietus.

Į, jo klausimą, kas bus daroma 
toliau, Skardonas atsako:

—Apie tolimesnį darbą Har- 
wellyje pasikalbėkite su direkto
riumi Sir John Cockcroft. Aš 
nedarau jokių sprendimų.

Prieš Skardonui trečią kartą 
1950 sausio 13 susitinkant su 
atominiu mokslininku, Fuchsas 
savo viršininką Sir John Cock
croft paprašo, kad būtų atleistas. 
Bet slapčia atominis fizikas te
besitiki, kad nenorės jo atleisti 
iš darbo.

Per ketvirtąjį susitikimą sau
sio 24 Fuchsas pagaliau prisi
pažįsta, greičiausiai tikėda
masis, kad tuo būsią baigti visi 
nesusipratimai.

—Jūs norėjote su manimi kal
bėti?' — pradeda pokalbį Skar
donas.—Na, aš esu čia.

Fuchso poakiai pajuodę, kaip 
žmogaus, kuris ilgai apie ką 
nors galvojo. Valdininkui svarbu 
iš Fuchso išpešti savanorišką 
prisipažinimą. Lemiamų įrody
mų surinkimas gali labai ilgai 
nusitęsti, ir galbūt niekada nebus 
įamanoma jų surinkti. Todėl jis 
leidžia kalbėti pačiam Fuchsui,

Tačiau tik po pietų iš Fuchso 
burnos pasigirsta lemiamieji žo
džiai:

--Pone Skardonai, aš noriu 
jums šį tą pasakytu Aš nuspren
džiau prisipažinti.

Skardonas parodo ranka į vieną 
fotelį. Abiems atsisėdus, jis 
klausia:

—Kada tai visa prasidėjo?
Dabar, kartą nusprendęs pa

lengvinti savo sąžinę, Fuchsas 
yra visiškai ramus.

—Maždaug 1942 metų vidury
je,—pradeda jis savo išpažintį. 
—Iš karto aš rusams teikiau tik

savo darbo duomenis. Bet jie 
norėjo žinoti vis daugiau, ir pa
laipsniui aš jiems pasakiau ir 
tai, ką galėjau patirti iš savo 
kolegų.

«
Skardonas vis tebeišlaiko for

mą. Jis traktuoja Fuchsą ne kaip 
špionažu ir išdavimu įtariamą 
vyrą, kuris pagaliau nori prisi
pažinti. Pasikalbėjimas vis dar 
tebeturi visiškai laisvą pobūdį, 
tartum du džentelmenai diskutuo
tų kokią nors sunkią problemą.

Viena nepaprastai stebina 
Skardoną: Fuchsas tebetiki, kad 
jis galėsiąs tęsti darbą Har- 
wellyje»

—Aš turiu važiuoti į konfe
renciją su amerikiečiais,—pa
reiškia jis.—Tačiau jie neturi ko 
nors sužinoti apie mano prisi-

pažinimą, nes tai būtų nenau
dinga mūsų laboratorijos tyri
mams.

Valdininko veide nesujuda nė 
muskulas. Jis pripratęs prie 
komplikuotų situacijų.

—Teisingai, tai nebūtų nau
dinga,—pastebi jis.—Bet ko jūs 
tikitės iš manęs?

—Mes turėtume paskubėti tą 
reikalą galimai greičiau išlygin
ti.

—Tai ir mano noras,—sako 
Skardonas.—Tačiau prieš tai aš 
turiu gauti jūsų prisipažinimą 
raštu...

Jau kitą dieną Fuchsas važiuo
ja į Londoną. Skardonas pasitin
ka jį stotyje. Vykdami į karo mi
nisterijos rūmus, jie plepa apie 
nereikšmingus dalykus. Tik val
dininko kabinete jie pradeda kal-

bėti apie tikrąjį kelionės 
tikslą.

--Aš esu instituto mokslinės 
dalies viršininko pavaduotojas, 
--diktuoja jis Skardonui. Paskui 
pradeda kalbėti apie savo vai
kystę, tėvą ir motyvus:— Aš 
žinau, kad dabar nieko negaliu 
pakeisti, bet bandysiu atitaisyti 
padarytą žalą...

Skardonas užrašo ir šiuos sa
kinius, neįterpdamas į juos jokių 
pastabų. Ateina vakaras, kol 
Fuchsas baigia savo pareiškimą 
ir Skardonas gali jam patiekti 
pasirašyti protokolą, baigiamą 
įprastine formule: "AŠ perskai
čiau šį parodymą ir pagal mano 
atmintį bei sąžinę jis yra tei
singas."

Klausas Fuchsas pasirašo 
kiekvieną parodymo puslapį.

Bet vieno dalyko Fuchsas ne
davė į protokolą: slaptų atominės 
bombos techninių detalių. Jis tą 
paslaptį išdavė rusams, bet prieš 
karališkosios policijos valdinin
ką tyli, nes tas neturi leidimo to
kių dalykų klausytis.

(Bus daugiau
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Kodėl Pietų Amerikos kraštai negali ramiai 
valdytis ir taikiai gyventi?

Lotynų Amerika galbūt 
pasaulyje yra didžiausia er
dvė žmogui ir kapitalui. Jei 
žmogus naujuose žemės plo
tuose yra medžiaginių ir 
dvasinių vertybių kūrėjas, 
tai kapitalas ūkinių gėrybių 
gamyboje yra gaivinąs ir 
ūkišką gyvybę žadinąs 
kraujas, šių dviejų veiksnių 
Lotynų Amerikai labai 
trūksta. Dėl jų trūkumo ji 
serga, blaškosi ir ieško prie
monių savo ligai gydyti.

Todėl netenka stebėtis, 
jei ten labai dažnos revoliu
cijos, sukilimai ir nesveti
mos įvairaus pobūdžio dik
tatūros. Daugelis iš mūsų 
stato klausimą, kodėl tos 
Lotynų Amerikos kraštų 
valdžios tokios nepastovios ? 
Kodėl tie kraštai negali ra
miai, demokratiškai valdy
tis ir taikiai gyventi?

Norint į tai atsakyti, ten
ka žvilgterėti į Lotynų 
Amerikos žmones, jų gyve
nimo būdą ir ūkinę struktū
rą. Lotynų Amerikos žmo
gus išaugo iš laukinio indė
no kamieno. Tuo tarpu jo 
žemę ir joje esamus turtus, 
bent didžiausius, suspėjo 
susigrobti šiek tiek europie
tiško kraujo turį Lotynų 
Amerikos Don Senoras (po
nų ponas). Tuo būdu susi
darė turtuoliai ir didelė mi
nia alkanų vargšų. Santykis 
daždaug yra 1:300. Vadina
si 300 vargšų turi vienam 
turtingajam turtuoliui tar
nauti ir jo turtus didinti.

Dar didesnė proporcija 
turtingųjų naudai yra poli
tiniame gyvenime, čia be
veik be išimties vadovau
jantį vaidmenį užima tur
tingieji. Vargšui paliekama 
teisė tik atiduoti balsą už 
turtingąjį kandidatą, šitaip 
reikalui susiklosčius, val
džia ir vyriausybė atstovau
ja tik turtingųjų interesus, 
o varguomenei lieka tik tai-

IGN. ANDRAšIŪNAS

kintis ir gyventi iš turtin
gojo malonės.

Šalia tų dviejų luomų, lai
kui bėgant, dar susiforma
vo smulkioji valdininkija, 
karininkija ir vidutinioji 
miestieti  ją. ši "naujoji kla
sė” yra daugiau linkusi sa
vintis europietiškų tradici
ją. Ją žavi visa tai, kas*atei- 
na iš Europos. Dauguma tos 
klasės atstovų turi didelį 
norą Europą pamatyti ir jo
je pagyventi. Tačiau lėšų 
ištekliai neleidžia tai pada
ryti. Todėl nenuostabu, kad 
jie ieško būdų ir priemonių 
greitai praturtėti. O pratur
tėjimas galimas tik per pel
ningą biznį, arba, ypač ka
riškiams, dalyvaujant revo
liuciniuose judėjimuose.

Bendrai tenka pabrėžti, 
kad, beveik be išimties, visi 
Lotynų Amerikos gyvento
jai turi didelį gobšumą i 
turtą, šiuo atveju Jie yra 
nelyginant tie alkani, įsiutę 
vilkai, norį savo apetitą vi
som galimom ir negalimom 
priemonėm patenkinti. Dėl 
šitokio gyventojų charakte
rio galima labai lengvai da
ryti įvairius maištus, suiru
tes ir revoliucijas.

Be to, reikia atsiminti, 
kad apie 70% visų gyvento
jų yra beraščiai ir beturčiai, 
kurie visais požiūriais pri
klauso nuo turtuolių malo
nės ir jų geros valios nusi
teikimo. šitokia gyvenimo 
sąranga neleidžia išreikšti 
tikrosios gyventojų valios. 
Ir tą kraštų demokratiją 
būtų galima .apibūdinti ši
taip: laisvė dalyvauti val
džios rinkimuose, bet eko
nominė belaisvė dėl savo ry
tojaus.

Dar vienas labai charak
teringas Lotynų Amerikos
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gyventojų bruožas, kad tuo
se kraštuose, nežiūrint, kad 
iš žemės darbo gyvena apie 
60% visų gyventojų, bet 
nesusiformavo toks ūkinin
kų luomas, kokį mes pratę 
matyti Europoje. Tuo rei
kalu galima rasti įvairių 
paaiškinimų, aplinkybių ir 
sąlygų. Pirmiausia Lotynų 
Amerikos žemdirbys ar lau
ko darbininkas yra karšto, 
nepastovaus būdo, šiandie
ną jis verčiasi žemės ūkiu, 
o rytoj jis tą verslą meta ir 
ieško kitokio pragyvenimo 
šaltinio.

Be to, tų kraštų ūkiškojo 
gyvenimo raidoje susiklos
tė du luomai: didžiųjų lati- 
fundijų savininkai ir žemės 
nuomininkai. Daugu moję 
čia gera žemė neparduoda
ma, bet išnuomojama. Tuo 
būdu apie 50% žemdirbų 
dirba nuomotą žemę. Nuo
mininkų sąlygos nėra leng
vos. Paprastai ant išnuomo
tos žemės sėjame 3-4 kartus 
ir vėliau ji paliekama dirvo
nuoti. Nuomininkas vėl turi 
ieškoti naujos vietos. Taigi 
šitokiose sąlygose negali 
augti ir bręsti pastovi ūki- 
ninkija. Dėl tos priežasties 
Lotynų Amerikos tautos 
negalėjo suformuoti savo 
gyventojų būdo, pastovių 
bruožų bei tradicijų. Ir 
šiandieną jos neturi tvirto 
kamieno, ant kurio galėtų 
grįsti savo valstybinio, kul
tūrinio ir ekonominio gyve
nimo ateitį.

Pagaliau, ypač po pirmo 
pasaulinio karo atvykę emi
grantai iš Europos į tuos 
kraštus atnešė savo tautų 
gyvenimo papročius ir eu
ropietiškų stilių ir pažiūras 
į patį žmogų. Nepaprastai 
didelė socialinė nelygybė, 
cha rakteringa ispaniškam 
stiliui, kuri kelia ‘kruvinas 
r e v oliucijas metropolijoje, 
nesvetima yra ir Lotynų 
Amerikos kraštams. Juo la
biau, kad išaugusi "naujoji 
klasė”, bendradarbiaudama 
su europiečiais emigrantais, 
yra pasisavinusi naują eu
ropietiška socialinį galvoji
mo būdą; pagal kuri maty
ti, kad ir jų kraštai būtų 
panašiai tvarkomi.

Dar reikia priminti, kad 
į tų kraštų vyriausybių su
darymą, o ypatingai į įsta
tymų leidimą, turi labai 
daug įtakos įvairių pramo
nininkų bei finansininkų 
sambūriai. Be jų, nė vienas 
įstatymas, kuris liečia tų 
sambūrių iždą, negali būti 
pravestas. O jeigu praeina, 
tai Jažniausia baigiasi su
kilimu, kuriame iškyla koks 
nors naujas generolas, kuri 
remia kariuomenė ir turtin
gųjų sąjūdžiai.

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

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

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

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

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

Kambarius siūlome užsisakyti iš anksto:

P. LANYS
515 4thAve., Asbury Park, N. J.

Tel. PR 6-9783

TREČIOKAS AGENCY

Kur tik bcsiruoitumit keliauti, tuoj susiriikit su nūs Įstaiga

SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA 

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

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

Telefonas; MArket 2-4867

VILA MEŠKA
BEACH ST. 
MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS. 
TEL. BUZZARD BAY
PLAZA 9-3251 

Savininkai LŪŠIAI ir VEITAI

ČIA GERIAUSIA PRALEISTI VASAROS ATOSTOGAS
VILA MEŠKA yra saulėtam Cape Cod, Mass., kurio kran

tus skalauja Golfo srovės šildomos Atlan
to bangos.

VILA MEŠKA tikram poilsiui be rūpesčių siūlo:
[įf Ramią ir gražią aplinkumą. 
O'Erdvius ir patogius kambarius. 
O' Gerą ir sveiką maistą.
O''Neaukštas kainas.

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

vimo ir apdraudos įstaiga.

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

ALGIMANTAS DALIDfi,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

(Pabaiga kitame numery)
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Sibiro tremtinio atsiminimai (30) A. Valasevičius

ADMINISTRACIJA VISADA PALAIKO VAGIU PUSĘ
Susipažįstu su savo tau

tiečiais, kurių yra virš 10. 
Susipažįstu ir su kitais 
žmonėmis, čia žmonės labai 
Įvairūs. Skirstant pagal 
tautybę, neskaitant visų 16 
respublikų, dar yra: lenkų, 
čekų, rumunų, vengrų, vo
kiečių, kinų, japonų ir korė
jiečių. čia ir yra ta tikroji 
sovietų skelbiama tautų 
draugystė.

Pagal nusikaltimus visi 
skirstosi į dvi dideles gru
pes: politiniai ir vagys, iš
eikvotojai bei chuliganai. 
Labai daug vadinamų karo 
belaisvių. Tai ne baleisviai, 
bet jų pačių kariai, kurie 
buvo belaisvėj Vokietijoj 
ar kitur ir'grįžo į savo tė
vynę. Juos greit ir papras
tai teisė. Paklausė, ar buvai 
priėmęs kareivio priesaikų. 
O priesaikoj yra pasakyta, 
kad turi nusišauti, bet prie
šui nepasiduoti. Ir neišpil- 
džius šio įsakymo, ištrėmė 
neribotam laikui.

Dauguma teisti pagal 58 
straipsnį. Jis skamba ki
taip, bet trumpai pasakius 
— liaudies priešas, šis 
straipsnis vadinamas ne
mirštamu straipsniu. Reiš
kia, jeigu padarysi kitokį 
nusikaltimą, tai už jį papil
domai nuteis, o 58 straips-

Draugais esam, draugais būsim...
Neolituaniįstovyklos prisiminimai

Draugais amžiais palik
sim! Tokie žodžiai girdėjosi 
paskutiniom dienom Korp! 
Neo-Lithuania stovykloj. 
Susirinkę studentai korpo- 
rantai iš daugelio miestų, 
tą trumpą savaitėlę gyveno, 
kaip viena didelė, graži šei
ma. Išsiskirstėm su ašarom, 
palikdami tas mielas dienas 
atsiminimui. Ir tik viena 
galimybė atgal sugrįžti — 
teliko minties sparnai.

Ir .taip tos dienos man 
grįžta, kurias praleidau an
troje Korp! Neo-Lithuanios 
stovykloje, vykusioje Chris
tiana Lodge. Dar ir dabar 
girdžiu mūsų mažą korpo
racijos orkestrėlį repetuo
jant ’Wagone Rate’. Matau 
mielus draugus iš Clevelan
do, New Yorko ir kitur.

Prisimenu stovyklos iš
kilmingą atidarymą ir už
darymą, filisterių, svečių ir 
kolegų įdomias paskaitas ir 
pašnekesius, kurios dažnai 
nukėlė mus į brangią Tėvy
nę — Lietuvą. Taip pat ma
tau mūsų repeticijas pro
gramai „Klubui Naktibalda 
II’’. Matau šokius ir girdžiu 
dainas, pritariant korpora
cijos orkestrui, įdomius li
teratūros vakarėlius. Lyg 
beskaitau kasdieninius Įvy
kius, įrašytus į „istorijos’’

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

THE YODER 
COMPANY

Cleveland, Oliio

Elektros monteris, gręždamas 
sieną, kitoj pusėj pergręžęs Sta
lino portretą, atsidūrė Sibire, 
kaip liaudies priešas...

Vyt. Raulinaičio iliustracija 

nis taip ir pasiliks iki gyvos 
galvos.

Šiam straipsniui priklau
so ir buvę partiečiai, ku
riems atėmė partijos bilietą 
per taip vadinamus partijos 
valymus už nukrypimus 
nuo partijos linijos į dešinę 
ar kairę. Jie čia save laiko 
tikrais leniniečiais. Pasak 

lapus, Naktibalda II laikraš
tėlyje. Tuoj po pusryčių, vi
si subėgdavom pasiimti to 
laikraštėlio ir nekantrauda
mi skaitydavom stovyklos 
gyvenimo įvairumus, lyg di
džiausius pasaulinius įvy
kius. Prisimenu ir linksmes
nius įvykius, nusišypsau ir 
matau juos visus, lyg jie čia 
pat vyktų ...

Kartais susirinkę visi į 
16-tą namelį naktį ir pa
triukšmaudavome. Stovyk
los vadovas tada atskaity
davo pamokslėlį, gale pasa
kydavo „būkit geri” ir vėl 
mes buvom visi geri.

Stovykloj ežerėlis mums 
romantikos ir malonumo 
negailėjo. Plaukiojom laive
liais, o prie laužų susirinkę 
traukdavom dainas, išmok
dami naujas ir prisiminda
mi senas.

Taip tarp draugų — ko
legų greitai praėjo tos ke
lios dienos, kurių prisimi
nimais ir dabar tebegyve- 
nam. Bet štai, mūsų vėl lau
kia trečioji stovykla Chris
tiana Lodge, laukia Nakti
balda III, kur vėl visi suva- 
žiuosim linksmi, dainuoda
mi ir besišypsą, vedini tų 
pačių idėjų — Pro Patria!

Vita Aleksandrūnaitė 

jų, Stalinas neina Lenino 
keliu.

Bausti už nusikaltimus 
turėję labai įvairius kaltini
mus. štai elektros monteris, 
kuris gręždamas sieną lai
dams pravesti pergręžė ki
toj pusėj sienos kabojusį 
Stalino portretą. Profeso
rius, kuris per praktiką stu
dentams išsitarė, kad iš už
sienio pirktas mikroskopas 
geresnis. Iš Maskvos žurna
listas, parašęs netinkamą 
straipsnį. Buvę agitatoriai 
ir Spalio revoliucijos vete- 
renai. Jie savo nusikaltimų 
n e p asipasakoja. Lakūnas, 
kuris pašovus lėktuvą nu
krito priešo pusėj ir po pen
kių dienų per fronto liniją 
grįžo pas savuosius. Karei
viai, kurie nebuvę jokioj be
laisvėj. Esą, jie buvo karo 
metu teisiami susidariusio 
išdavikiško teismo.

Tremtinių taip pat buvo 
įvairių. Tai atsėdėję lage
riuose nuo 7 iki 15 metų ir 
neribotam laikui ištremti. 
Antri-atlikę bausmę kalėji
me ar lagery ir ribotam lai
kui ištremti. Šiai grupei 
daugiausia priklauso vagys. 
Įvairių metų tremtiniai, 
prie kurių ir aš priklausau.

Pamiršau dar paminėti 
vietinius pilnateisius gyven
tojus, kurie čia sudaro treč
dalį. Jie turi tokias pačias 
sąlygas ir teises, kaip ir 
mes. Tik jie nesiregistruoja 
komendantūroj. Iš jų suda
rytas taip vadinamas parti
nis aktyvas.

Ukrainietis Griša Tarybų 
Sąjungos žmones suskirsto 
daug suprantamiau. Jis 
tvirtina, kad yra tik trys 
rūšys: kurie sėdėjo kalėji
me, sėdi ir dar sėdės. Mes 
patys nesiskirstom tarp sa
vęs nei tautybėms, tikybo
mis ar pažiūromis. Mes ži
nom, kad yra dvi grupės — 
tai vagys ir likusieji.

Vagys skirstosi pagal sa
vo gaujas. 1. Suka — šu
nys. ši grupė vagia nuo visų 
ir turi vagių klausyti. 2. 
Vagys. Tai grupė, kuri va
gia tik nuo turtingesnių. Jie 
pasisako su pasididžiavimu, 
kad yra vagys. Vagio pro
fesija laikoma daug dides
nėj pagarboj, negu eilinio 
darbininko. 3. Blatnieji. Tas 
žodis reiškia, kad jie turi 
be galo gudrų pasisekimą. 
Šitų yra mažai ir jie patys 
nevagia, o tik vadovauja 
kitoms grupėms. Jie save 
laiko inteligentais ir apsi
švietusiais žmonėmis. Be to 
jie organizuoja užmušimus 
viršininkų ar meistrų. Tuo 
jie priverčia administraciją 
jų bijoti ir išpildyti jų rei
kalavimus.

Mes išeidami į darbą pi
nigus pasiimam su savim. 
Likusį nesuvalgytą maistą 
paliekam ant lenčiukių, įtai
sytų virš guolių, nes čia 
spintelių ar spintų nėra. 
Parėję iš darbo randam su
valgytą. Aišku, suvalgė tie, 
kurie nebuvo darbe ar tyčia 
pasiliko, kad pavogtų.

— Kuris suvalgė mano 
duoną? — klausia kartą pa
rėjęs Griša.

Jie aiškinąs nieko nežiną.
— Išsižiok! — sako pri

ėjęs prie vieno.
Tam išsižojus jis trenkė 

į snukį.
— Už ką tu ji mušei? — 

klausia supuolę vagys.
— Aš į savo duoną Įdėjau 

pridrožęs cheminio pieštu
ko ir jo liežuvis mėlynas.

— Išsižiok ir tu!
Tas neišsižioja, bet visi 

vieningai puola Griša. Mes 
visi, kaip vienas, stojam į 
muštynes. Muštynės trum
pos, bet spėjam sulaužyti 
paskutinius suolus. Apkulti 
vagys išbėga. Išmetam pro 
duris ir jų daiktus.

Čia pradžioj mūsų niekas 
netvarkė. Mes turim savus

Žalgirio mūšio sukakties minėjimo Chicagoje parado dalyviai Dirvos nuotrauka

Savižudys
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  Adomas

--Juk tau laikrodukas bus ne
bereikalingas. Anam pasauly va
landų neseka, ten, brolyti, am
žinybė... Tad aš norėčiau 
pasiimti jį sau, ar tau gaila 
geram prieteliui...

—Klausyk, tu nekantrus--aš 
dar nemiriau. Na, bet ką gi— 
laikroduką gali pasiimti... Visai 
dar naujas... Dovanoju tau už gerą 
patarimą...

Aš atsikėliau, atidžiai peržiū
rėjau jo paveikslus ir pradėjau po 
vieną juos nukabinėti.

—Tai ką! Tu ir paveikslus nori 
pasiimti?!..

--Žinoma. Aš gerus paveiks
lus mėgstu. Tavo rinkinys pui
kus! Labai papuoš mano butą...

—Na, žinai... Vis dėlto tu geras 
nachalas... Juk aš dar tebegyvas. 
Galėsi paveikslus pasiimti kai 
numirsiu...

—Kas gi man juos atiduos 
tada... Manęs gal ir į tavo kam
barį nebeįleis. Kažin kam jie ta
da teks...

—Galėčiau testamente užra
šyti...

--Kada gi tu jį rašysi, čia rei
kia notaro ar advokato, o be to

GEDIMINO JANUŠONIO BYLA 
NIAGAROS TEISME

Gediminą Janušonį, kiaušiniu 
pataikiusį į Maskvos burmistrą 
Sobrovnikovą, teisė Niagaros 
teismas. Apie tai Draugas rašo:

"Niagaroje, policijos teismo 
salėje Įvyko šio lietuvio teis
mas, sutraukęs per porą šimtų 
žiūrovų iš lietuvių, latvių, uk
rainiečių ir kanadiečių bei ame
rikiečių tarpo. Advokatu buvo pa
kviestas iš Toronto žymus kri
minalinės teisės specialistas. 
Kanados federalinio parlamento 
narys, geras lietuvių bičiulis, 
Arthur Maloney. G. Janušonis 
teismo buvo kaltinamas dviem 
atvejais viešosios tvarkos drum
stimu ir užpuolimu. Buvo iš
kviesta net devyni liudininkai: 
trys policijos atstovai, dalyva
vę incidento Ir suėmimo metu, 
trys kanadiečiai, kurie pa
žįsta jaunuolį Gediminą iš mo
kyklos ir darbovietės meto ir trys 
lietuviai: T. B. Mikalauskas, pa
rapijos kapelionas, J. R. Sima
navičius, Baltų Federacijos pir
mininkas Kanadoje ir jaunuolio 
tėvas Janušonis. Teisiamasis vy
kusiai nupasakojo incidento eigą

Įstatymus, kuriems tinka 
mūsų posakis: Įstatymas 
taiga, prokuroras meška. 
Kai užmuša žmogų, užmu
šėją teisia neklausdami ar 
jis tai padarė puldamas ar 
gindamasis. Ir kalėjimų 
dauguma nebijo. Sako, ir 
ten beveik tas pats, kaip ir 
čia. O muštynės tik didelė 
pramoga. Administra c i j a 
visada palaiko vagių pusę. 
Juos stato Į lengvesnius ir 
geriau apmokamus darbus.

Kitam numeryje: ”čia ir 
arklio gyvenimas nė kiek 
nelengvesnis”.

Vyčius _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
koks gi tau skirtumas ar da
bar pasiimsiu, ar vėliau... Pa
siėmęs aš žinosiu bent kad turiu, 
o pažadėsi—gal gausiu, gal ne...

—Tu žinai, aš paveikslus la
bai branginu. Štai, šituose—Ši
monį ir Žmuidzinavičių atsiga
benau net iš Lietuvos, kitus gi 
čia įsigijau, pinigų negailėda
mas... Tiek dėl jų dirbau...

—Tuo jie man vertingesni...
—Ne, žinai, taip negalima... 

Aš nesutinku! Tu geriau čia pa
būk kol aš numirsiu... ir tada 
gabenkis...

—Kad mane čia dar policija 
užtiktų... tąsykis tada po teis
mus, samdykis advokatus, aiš
kinkis, kad ne aš tavo mirties 
kaltininkas... dar nuteis, ko 
gero... ne, brolyti, geriausia bus 
jei aš dabar į savo automobilį 
juos visus pakrausiu, namo par
sivešiu — ir bus viskas tvar
koj... Niekas nežinos, nė žo
delio netars...—Aš baigiau nu
kabinti visus jo paveikslus, su
dėjęs juos vienon krūvon prie 
sienos šalia durų. - -Tiesa, būčiau 
užmiršęs, kur tu laikai savo 
meškeres? Norėčiau ir jas pa
siimti...

ir nedviprasmiškai patvirtino, 
kad jis sąmoningai metė kiau
šinius Į Maskvos burmistrą. Bet 
tai jis darė jokiu būdu neno
rėdamas jo fiziniai sužeisti, o 
vien moraliai tuo atkreipti visų 
kanadiečių dėmesį, kad bolše
vikų svečiavimasis pažemina Ka
nadą, o atvykstą rusų neva ofi
cialūs "svečiai" yra niekas kitas, 
kaip bolševikų agentai. Tą in
cidentą jis daręs gerai apgal
vojęs, tai daręs bendram labui 
ir dėlto jaučiasi nekaltu prieš 
teismą.

Adv. A. Maloney jaunuolio ap
klausinėjime teisėjo akivaizdo
je puikiai panaudojo politinį mo
mentą., supažindindamas teismą 
su incidento psichologinėmis ap
linkybėmis. Ilgoje ir gerai ar
gumentuotoje gynimo kalboje, 
adv. Maloney padavė trejetą pa
vyzdžių iš Kanados teisės ir 
praktiškų atsitikimų, kur pana
šiais atvejais taip pat buvo kal
tinamasis! išteisintas. Advokatas 
lietuvio incidentą pavadino vienu 
iŠ nedaugelio incidentų, įvykdytų 
moderniaisiais laikais. Advo
katas prokurorui net priminė, 
kad jaunuolio pasielgimas yra 
norėjimas Kanadai padėti. 
Teismo prokuroras gerokai 
spyrėsi advokato prašymui kal
tinamąjį išteisinti: girdi, tai buvo 
"didelis įžeidimas oficialaus 
aukšto pareigūno Iš svetimo 
krašto, už ką reikalinga nusi
kaltusį nubausti". Veik pusantros 
valandos užtrukusi gana įtempta 
byla, buvo baigta teisėjo sprendi
mu: jaunuolis Gediminas Janušo
nis nuo abiejų kaltinimų pilnai iš
teisintas ir teismo byla nu
traukiama. Kadangi teismas iš
siskirstė pertraukai, teismo sa
lėje kilo entuziazmas "valio" 
laimėto juL"

Pažymėtina, kad adv. Arthur 
Maloney G. Janušonį gynė ne
mokamai.

—Meškeres?!...
—Taip, meškeres. Tavo yra 

geresnės už mano. Galėsiu va
sarą panaudoti... Nors, tiesa, 
labai man bus skaudu bei gaila, 
kad neteksiu savo tokio ištikimo 
žuvavimo draugo... Kaip būdavo 
smagu! Ar atsimeni? Ankstyvą 
rytmetį, saulutei dar savo snapo 
iš už horizonto neiškišus, jau 
mudu drožiam rasotais laukais 
prie ežerėlio... O ten, meškeres 
įmetę, laukiam, kam gi iš mud
viejų pirmas laimikis teks... O 
čia, žiūrėk, jau kimba... Tau, 
žinoma, o ne man... Tau geriau 
sekėsi žuvauti... Tu patrauki... 
Ir oru švysteli sidabras, lašai 
byra... Egzempliorius... Iš
traukei tiesiai man iš panosės... 
Ir taip tokia smagi, tokia nuosta
bi dienelė, štai, jau slenka va
karop... Ir mudu su kupinais 
žuvies kibirais — namolia... Ne, 
žinai, geriau ir neprisiminti... 
Jau niekad, tur būt, niekad tokio 
žuvavimo draugo nebeturėsiu, 
kaip tu...

Jo skruostais riedėjo stambios 
ašaros ir krito ant marškinių...

--Išvažiuodamas, meškeres 
pasiimsiu, tu, rodos, jas rūsy 
laikai... Dovanok, Pilypėll, aš dar 
čia norėčiau pasižiūrėti...— 
lengvai pastūmiau jį nuo rašo
mojo stalo ir, atidaręs stalčių, 
be ceremonijų ėmiau vartyti ten 
sudėtus įvairius daiktus ir po
pierius.

-Štai, man šitas reikalingas! 
—sušukau, užčiuopęs storą al
bumą, kurį tuojaus ir ištraukiau. 
Tai buvo jo pašto ženklų kolek
cija.

—Ne, šito neduosiu! Jokiu bū
du!

- Kam gi Jis tau bus reikalin
gas? Ar Į karstą su savim imsi?.,

—Atiduok, tuojau pat! Juk tokį 
rinkinį mažai kas ir beturi... 
Aš Jį iš Lietuvos bėgdamas iš
saugojau, kaip kūdikį priglaudęs 
prie širdies, išnešiojau, į slėp
tuves bombarduojant vilkau, mie
godamas po pagalve laikiau pasi
dėjęs, labiau už akies lė
lytę dabojau... O dabar tau ati
duoti... Ne, niekados!..

—Tas viskas nebesvarbu... Jis 
dabar tau bus visvlen neberei
kalingas...

—Atiduok! — jis Jėga ištraukė 
iš mano rankų albumą.—Aš nu
tariau dabar nebesižudyti. Ati
dedu. Supranti? Kabink pa
veikslus atgal! Ar girdi? Aš ne- 
besižudau!..

Aš ėmiau kabinti paveikslus. 
—Ei, kaip tu kabini? Šimonį 

kabink čia, o štai ten Galdiką... 
Nieko nesupranta, o dar panorė
jo šitokius paveikslus sau 
turėtL.. Ot, taip, dabar gerai. 
Kaip galima šitaip neslorien- 
tuoti... Ir laikroduką nusiimk...

•
Tai buvo prieš aštuonerius me

tus. Dabar Pilypas Kiška jau su
radęs savo bolševikų Sibiran Iš
tremtą šeimą, kuri po didelių 
vargų Jau sugrįžusi L n- on, 
dukros užaugusios—tikro® e- 
lės... Siuntinėja jiems siunti
nius, rūpinasi, pats turi gerai 
apmokamo raštinės darbo kažko
kioj didelės kompanijos atskaito
mybėj. Apie savižudybę negalvoja 
ir nekalba... Ano, čia atpasako
to įvykio nepamini niekad... Vieną 
nedidelį paveiksliuką man do
vanojo. Atnešė kartą, draugiškai 
ir ilgai spaudė mano rankas ir 
tarė, nuleidęs akis:

--Pasikabink sau, man pa
veikslams sienų Jau nebeuž
tenka.,,.
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Kaip ilgai truks vergijos naktis?
JAV prezidentas, paskelbdamas praėjusiais metais 

pavergtųjų tautų savaitę, tuo savo žygiu pabrėžė ypatin
gą Amerikos vyriausybės susirūpinimą tais milijonais 
žmonių, kurie yra atsidūrę Sov. S-gos vergijoje.

Šios savaitės reikšmę pabrėžia ta aplinkybė, kad ji 
yra nuolatinė. Ji bus minima kasmet, iki šventa paverg
tųjų teisė bus restauruota, kitais žodžiais — iki bolševikų 
okupuotos tautos bus išvaduotos iš Kremliaus priespau
dos ir galės vėl tvarkytis savarankiškai ir nepriklausomai.

Tai mums duoda rimto pagrindo tikėti, kad didžiau
sioji laisvojo pasaulio galybė — JAV — mus nepaaukojo 
XX-jo amžiaus barbarui.

Tai stiprina mūsų viltį, kad palankiam momentui 
atėjus, JAV-ės visa savo galybe atsistos mūsų pusėje ir 
nulems šios bylos sprendimą naudai tų, kurių pusėje yra 
teisingumas.

Jei po Didžiosios Prancūzų Revoliucijos tautose ypa
tingai stipriai ėmė reikštis tautinis sąmoningumas Euro
pos kontinente, tai po II pasaulinio karo tas tautinis są
moningumas ėmė žadinti Afrikos ir Azijos žemynų tautas.

Esame liudytojai istorinio fakto, kad į nepriklausomų 
valstybių šeimą ateina vis nauji nariai.

Politikai samprotauja, kad kelerių metų būvyje dar 
27 Afrikos tautos gaus nepriklausomybę ir galės džiaug
tis savarankišku valstybiniu gyvenimu.

Bet būdinga yra tai, kad visos tos laimingos tautos, 
jau gavusios nepriklausomybę ar besitikinčios ją gauti 
artimoje ateityje, yra šiapus geležinės arba šiapus bam
bukinės uždangos.

Tai vis tautos, kurios buvo arba tebėra laisvojo pa
saulio globoje.

Neteko betgi mums girdėti, kad panašus laisvės pro
cesas reikštųsi anapus tų uždangų. Priešingai — mes ma
tome milžiniškas raudonųjų viešpačių pastangas tas ver
gijos uždangas stumti į laisvojo pasaulio pusę ir jų nepa
sotinamą apetitą ryti vis naujas aukas.

Šie du procesai — laisvinimo ir pavergimo — yra 
konkurenciniai. Jiedu yra vienas kitam priešingi. Būdami 
priešingi iš esmės, jie negali abu tuo pačiu metu plėstis 
ilgesnį laiką. Konkurencinis jų pobūdis ir jų abiejų ten
dencija plėstis tegali padiktuoti tik vieną 'išvadą: tie pro
cesai turės susikirsti ir vienas jų turės užleisti vietą ki
tam. Taip, kaip naktis užleidžia vietą dienai.

Telieka tik klausimas -— kaip ilgai truks ta vergijos 
naktis? Jos ilgis nėra saulės sistemos nustatytas.

Jos ilgį apspręs tarptautinių įvykių raida.
O svarbiausias politinių įvykių kūrėjas yra žmogus. 

Vienoks ar kitoks tų įvykių kursas ir greitesnis ar lėtes
nis jų tempas priklausys nuo žmonių, savo rankose lai
kančių valstybių vairus.

Jie nulems istorijos raidą, kuri atneš sprendimą. Ir 
nebūtinai tos raidos atomazgoje turės būti karas. Tai 
galės būti evoliucija; O gal tai bus revoliucija. O galbūt 
jų kombinacija.

Bet viena yra aišku. Kurlink visa tai nukryps ir kaip 
greitai visa tai įvyks, priklausys nuo žmonių, savo ran
kose turinčių sprendimo galią abiejuose šių likiminių var
žybų stovyklose.

Mums, esantiems laisvės stovykloje, likimas diktuoja 
du uždavinius:

(1) Visomis priemonėmis — darbu, aukomis, gyvu 
ir spausdintu žodžiu ir įvairaus pobūdžio pasireiškimais 
— ne tik tęsti, bet ir gyvinti Lietuvos laisvinimo akciją;

(2) Rūpintis, kad vyriausybės tų kraštų, kur mes 
turime laisvės gyventi, būtų suinteresuotos pavergtųjų 
tautų išlaisvinimu iš raudonųjų vergijos.

Demokratijos kraštuose mūsų akcijai sąlygos yra 
labai dėkingos. Tik turėtume mokėti ir, svarbiausia, norėti 
jomis pasinaudoti.

JAV-se, pavyzdžiui, šie metai yra svarbūs rinkimi
niai metai;

Neabejojame, kad abi partijos atsakingiems valsty
bės postams išstatys geriausius savo kandidatus. Bet ne 
visų jų pažiūros bus vienodos ne tik vidaus, bet ir užsienio 
politikos klausimais.

Mes, turintieji balsavimo privilegiją, turime teisę pa
sirinkti tuos, kurie, mūsų įsitikinimu, geriausia gali pa
tarnauti pavergtųjų tautų laisvinimo idėjai.

Tačiau tai didžiai laisvinimo idėjai mes, pirmoje ei
lėje, turime tarnauti patys.

Turime vieningai ir gausiai dalyvauti ten, kur yra 
proga pademonstruoti mūsų ryžtą siekti švento idealo — 
Lietuvos laisvės.

Turime išmokti, Dariaus ir Girėno pavyzdžiu, pakilti 
aukščiau pilkos kasdienybės ir asmeninių interesų ir bent 
dalį savo jėgų, savo poilsio ir savo pajamų aukoti tautos 
idealui, kuriam daugelis lietuvių paaukojo patys save.

Dr. J. Paplėnas

Valstybės Teatro rūmai Kaune, kur prieš 20 metą, raudonarmiečių durtuvams gruntuojant, buvo 
paskelbta "liaudies valia".

AŠ MAČIAU IŠ KUR ATSIRADU TOJI 
"LIAUDIES VALIA” 

(Girdėjusio ir mačiusio liudijimas)

CIevelandiečiai DABAR gali pamėgti
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ
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Susitikau tautietį, kurį pasku
tinį kartą buvau matęs lygiai 
prieš dvidešimtį metų. Jubilie- 
jiška proga. Neįmanoma buvo 
neprisiminti tų įvykių, kurie dė
josi tada, kai aną kartą buvome 
susitikę. Prisiminėme, kad štai 
visiškai artėja dvidešimtmetis 
nuo tos dienos, kada buvo pa
skelbta "liaudies valia"—pada
ryti iš Lietuvos Liteseserą...

—Aš mačiau iš kur atsirado 
toji "liaudies valia",—sako mano 
pašnekovas.--Visi tą žino, bet 
aš mačiau savo akimis, gir
dėjau savo ausimis. Juk ži
nai, viskas dėjosi teatre. Tai 
buvo spektaklis. O aš buvau už
kulisy to s]?ektakliO metu!

Po to ne vieną vakarą pralei
dome jo "privatinės iniciatyvos" 
bildu sudarytame ir išsaugotame 
archyve -- muziejuje, vartydami 
užrašėlius, iškarpėles, net 
plokšteles, nuotraukėles... Visa 
tai, sako, kad neužsimirštų, o 
taip pat ir melagium kad niekas 
apšaukti negalėtų. Jei kas neti
kės, ar ginčys, tai—prašau, pasi
skaitykit, pasižūrėkit, pasiklau- 
sykit: ar dar sakysit, kad ne 
taip buvo?

Tai štai ką man teko išgirsti.
--Taip, aš buvau to spektaklio 

užkulisiuose. Rusai tada dar vie
šai nelabai norėjo rodytis, ir ne
žinojo, kur kas yra, o vietinių 
komunistų buvo nedaug, ir jie 
taip pat mokėjo daugiau agituoti, 
negu praktiškus darbus atlikti. 
Mes, kurie buvome prie 
kokių techniško pobūdžio darbų, 
buvome tikrai nepakeičiami. Tai 
geruoju, arba ir pagrasydami, 
reikalavo, kad dirbtumėm savo 
darbą, tik kad klausytumėm įsa
kymų.

Ruošėsi "liaudies seimo" po
sėdžiui. Septynios dešimtys 
aštuoni "atstovai" būtų lengvai 
sutilpę bet kurioje salėje. Pavyz
džiui, teisingumo ministerijos 
rūmuose, kur posėdžiaudavo va
dinamasis "smetoninis" seimas 
—ten viskas tam tikslui buvo 
specialiai įrengta. O jeigu ten 
nenorėjo, būtų užtekę kurios nors 
kitos salės, pavyzdžiui, ateiti
ninkų, neolituanų, darbo rūmų, 
universiteto ar net betkurios 
gimnazijos salėje. Bet norėjo, 
kad tas posėdis būtų klek galima 
labiau matomas, kiek galima 
triukšmirtgesnls: ne turinys, o 
įspūdis buvo pirmoj vietoj.

Dėl to buvo numatyta, kad sei
mo posėdžiui bus perduodami ir 
per radiją. Nors iš teatro radijo 
transliacijos būdavo nuolatinis 
dalykas, bet čia reikėjo specia
liau pasiruošti. Na, žinai, mikro
fonų išdėstymas stiprintuvai, lai
dai... Žodžiu sakant, reikėjo ar 
nereikėjo, bet jau atsirado kas 
jiems ten paaiškina, kad čia 
reikia specialiai pasiruošti.

Tokiu būdu ir aš gavau spe
cialų leidimą seimo sesijos metu 
būti teatro patalpose, neišski
riant scenos ir užkulisio. Žodžiu 
sakant, specpareigūnas...

Bet išvakarėse kompartijos 
centre kažkas kažko išsigando 
ar taip sau pergalvojo ir pra
nešė, kad seimo posėdžių per
davimo per radiją nebus, nerei
kia, girdi, gausit informacijas 
ir jas skedbsit liaudžiai... Taip 
mano specparelgos liko kaip ir 
nereikalingos. Bet leidimo būti

teatre nesusiprato atimti... Na, 
tai mes, kurie tokius leidimus bu
vom gavę, jau pasirūpinom "tu
rėti darbo" teatre ir be trans
liacijos... Tokiu būdu aš ir mai
šiausi kone ištisą sesiją to spek
taklio užkulisiuose. Čia štai 
ir liko truputis užraŠiukų, čia 
kitokių dokumenčiukų... Štai—

LIEPOS 20 D.. SPEKTAKLIO 
IŠVAKARĖS

Jau keturios dienos, kaip pra
sidėjo ir vis garsiau, vis daugiau 
matytis spaudoj ir girdėtis per 
radiją šūkių, kad Lietuva turi 
būti "socialistinė respublika", 
šiandien Lietuvos Žiniose jau 
pradėjo spausdinti sovietinę 
konstituciją... Pavakariais radi
jas pradeda skubėti skelbti kom
partijos užsakytas rezoliucijas, 
kurių nespėjo išspausdinti laik
raščiuose—vis aiškesni reika
lavimai, "kad būtų įgyvendinta 
Stalino konstitucija", "kad būtų 
įgyvendinta tarybinė tvarka." Va
kare vienas po kito kalba partie
čiai iš centro, ir jie jau visai 
atvirai duoda instrukcijas "liau
dies seimui",--instrukcijas, apie 
kurias prieš kelias dienas dar 
buvo draudžiama ir užsiminti. 
Kalbos baigiasi išvadomis: "Dė
kimės prie galingosios socializ
mo sąjungos", "Suriškime savo 
likimą su tarybų sąjunga", 
"Liaudies seimas turi išgirsti 
liaudies troškimus"...

O sutemus, į Vasaros teatro 
patalpas,—žinote, ten pat, miesto 
sode, šalia teatro pastato buvo 
iš lentų sukalta salė, kur vasa
rą vykdavo įvairūs, dažnai žydų 
ar rusų kalba, vaidinimėliai-kon
certėliai,—taigi štai į tas pa
talpas atžygiuoja kuopa rau
donarmiečių ir tenai įsikuria 
nakvoti. Pačiame teatre ir aplink 
visą teatrą išsidėsto rusų enka
vedistų ir vietinių saugumiečių 
sargybos. "Dramatinė įtampa" 
iš karto pasijuto, net keliolika 
valandų prieš spektaklį...

LIEPOS 21 D.
9 valandą rytą Miesto sodas, 

taigi ir bet koks priėjimas prie 
teatro, praeiviams uždaromas. 
Aplink teatrą ir visame sode 
seklių—slapukų sargybos dar su
stiprinamos. f

Pusiau dešimtą "liaudies 
seimo" narius nugabeno prie 1926 
m. gruodžio mėnesį sušaudy
tų keturių kompartijos vadų kapo. 
Ten Karolis Didžiulis-Grosma- 
nas (lietuvių visuomenėje ligi tol 
negirdėta persona) "liaudies iš
rinktiesiems", jau aiškiai pa
sako, ką jie turėsią padaryti:

"Šiandien mes, liaudies seimo 
atstovai, turėsime išspręsti Lie
tuvos liaudžiai istorinės reikš
mės klausimus, tai yra, konkre
čiai nutarti panaikinti kapitalis
tinę santvarką Lietuvoje ir įgy
vendinti socializmą, sukurti so
vietų valdžią ir prisijungti prie 
didžiosios Sovietų Sąjungos šei
mos".

Jiems tenai tėbededant vai
nikus, tebemėginant pagiedoti in
ternacionalą, (retas temokėjo!) 
apie 11 valandą, NKVD majoras 
pradeda iš Vasaros teatro patal
pų vesti į patį teatrą automatais 
ginkluotus raudonarmiečių būre
lius. Po nedidelį būrelį, diskre
tiškai.

Aš "einu pareigas" apie sceną. 
Teatre dar tuščia ir tylu. Ma
joras skirsto kareivius į postus. 
Pasakysiu, įdomiai skirsto. Už 
girliandų, už užuolaidų, už su
krautų dekoracijų, už stačiųjų 
šviesos rampų, už kulisų, ir or
kestro "duobėje". Prezidento lo
žėje ir galerijose per naktį bu
dėję civiliškai apsirengę enka
vedistai dabar pakeičiami iš da
lies naujais sekliais, iš dalies 
uniformuotais raudonarmiečiais. 
Iš viso į teatrą sueina apie 180 
ginkluotų raudonarmiečių, bet tik 
keletas jų stovi matomose vieto
se. Kai visas teatras tapo taip 
"iškaišytas", šešis kareivius pa
guldė, spėkit kur! Ogi scenoje, po 
prezidiumo stalu! Automatais at
kreiptais į salę! Bet stalai tuojau 
buvo aptiesti staltiesėmis, nuka
rusiomis iki pat grindų ir to 
šešetuko nežinančiam nebebuvo 
matyti ne tik iš salės, bet nei 
iš scenos pusės.

Pusiau dvyliktą, kai NKVD ma
joras dar kartą akyliai apžvelgė 
salę, ar viskas tvarkoj, ar vis
kas apčiupinėta ir apsaugota, bu
vo duotas ženklas leisti salėn 
"Išrinktuosius" ir "svečius",ku
rie turėjo specialius kvietimus. 
Kvietimus — bilietus į šį spek
taklį tikrina ne teatro tarnauto
jai: tikrina rusai NKVD parei
gūnai, padedami prie jų pastatytų 
vertėjų, mokančių lietuviškai.

Greit prisipildo parteris ir ga
lerijos. 77 "atstovai" (vieno ne
buvo) išsibarstė parteryje tarp 
seklių, partiečių, komjaunuolių. 
Iš užkulisių žvilgterėjus į salę 
tačiau buvo visai nesunku at
skirti, kas yra "atstovas", o 
kas tiktai Sniečkaus pakviestas 
"svečias". "Svečiai", ypač jau
nikliai, kalbantieji rusiškai tam 
tikru akcentu, atrodė labai 
energingi, užsidegę, nekantrūs, 
ir labai savimi pasitikį. O kur 
pamatei klaustukų pilnas ir pa-

CleveLoans
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NE TAS VISTASPATS
Vincas Paberžis iš Climax 

Dirvos 80 nr. įdėtame laiške, 
nors ir abejodamas, teigia, jog 
Naujienų bendradarbis Vistas- 
pats esąs Pronskus. Kadangi ten 
pat Vistampačiam daromas pel
nytas priekaištas dėl spaudai 
garbės nedarančio plūdimosi, 
tai Juozui Pronskui, kadai bu
vusiam Lietuvos Žinių, vėliau 
Vakarų redaktoriui, Bangpflčiui 
ir Aklamačiusiam, sutapdinimas 
su Vistuopačiu bus padaręs vi
siškai nepelnytą nesmagumą, 
Vistaspats yra viešai žinomas 
lietuvių socialdemokratų vetera
no J. Vilkaičio vartojamas 
plunksnavardis.

Ta proga žodis ir dėl socialis
tų talkos komunistams. Man at
rodo, kad apie tokius dalykus 
kalbant geriau būtų vengti pla
čiai apimančių apibendrinimų 
ir neperkeldinėti atsakomybės už 
vienų veiksmus kitiems ar 
visiems. Jeigu japonų socialistų 
šiuo metu atliekamasis vaidmuo 
ir negirtinas, tai nebūtinai už 
tą turi atsakyti ir lietuviai so
cialistai. Tačiau į juos padary
toji aliuzija, regis, bus kažkaip 
pataikiusi į tokią vietą, kuriai 
apginti mūsiškai socialde
mokratai nerado jokių kitų ar
gumentų, kaip tik išsiplūdimą. 
V. Paberžis, atrodo, bus skai
tęs tik Vistopaties plūdimąsi 
Naujienose, Bet būtų jis paskai
tęs Januškio šedevrą Keleivyje! 
Tai bent "atrėmimas"! Paprastai 
tokiais atvejais sakoma "Ju
piteri, tu pyksti, tai reiškia, kad 
tu neteisus". Bet šį kartą mūsiš
kių socialdemokratų reagavimai 
pasirodė ne jupiteriški, o pus- 
berniškai nepraustaburniški. Ar 
tas įrodo, kad jie teisūs, neži
nau...

S. Kirtiklis, 
Brooklyn, N. Y.

simetuslas akis, tai galėjai būti 
tikras, kad tai yra vienas iš 
"liaudies atstovų"...

Be 10 minučių 12. Pirmas 
skambutis. Posėdis netrukus turi 
prasidėti. Užkulisyje pasipik
tinimo pilnu balsu kalba Pa- 
karklis, Pozdniakovo-Dekanozo- 
vo paskirtas teisingumo mi- 
nisteris. Nėra jo kalbos teksto!

Pozdniakovas, Sovietų pa
siuntinys dar neprlklausomajal 
Lietuvai, ramina Pakarklį: 
palauk, girdi, tuoj turi iš Maskvos 
atskristi lėktuvas, ten kalbos 
tekstas. Reiškia, buvo išsiųstas 
tvirtinti į Maskvą. O gal tenai 
ta kalba buvo ir parašyta, kas 
ten ją žino. Vienu žodžiu, Pa- 
karklis neturi kalbos ir ner- 
vuojasi. Niunka (dabar Adenas 
Iš partijos sekretorių) patarinėja 
tėlefonuotl į Rygą. Girdi, gal 
tenai bus Pakarklio kalbos teks
tas priklydęs. (Reiškia, į Rygą 
irgi iš Maskvos kalbas lėktuvais 
siunčia, ir galėjo supainioti, 
katra kur priklauso!) Pakarkite 
"šoksta į ambiciją" ir jau kone 
rėkaudamas reikalauja, kad po
sėdžio atidarymas būtų nu
delstas, ligi paaiškės, kur yra jo 
kalba. Niunka, senas partietis, 
nepaiso "pribuišio" Pakarklio ir 
spaudžia mygtuką, — antras 
skambutis.

(Bus daugiau)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Akimirksniu kronikos4 Bronys Raila

Kaip rugio grūdas noko ir biro
Gustave Flaubert savo geriau

sią kūrini "Madame Bovary" 
rašė per penkerius metus, už
sidaręs vieno Siaurinės Prancū
zijos kaimelio patogioje nuosavo
je vilaitėje, pragyvendamas iš 
paveldėtos kapitalo rentos, be 
didesnių materialinių rūpesčių. 
Kaip iš pasilikusių gausybės duo
menų matyti, su ponia Bovary 
jis varginos! visus penkerius me
tus, kentėjo ir rungėsi su kiek
vienu to romano skyriumi, su 
kiekvienu naujai rašomu sakiniu, 
beveik su kiekvienu žodžiu. Dau
gelis kritikų ir šiandien, po šimto 
metų, pripažįsta, kad “Madame 
Bovary" savo epiniu žanru ir 
savo stiliumi yra meno veikalas, 
beveik pasiekęs tobulumo ribą.

Vytautas Alantas savo pasta
rąjį romaną rašė kiek trumpiau, 
tik ketverius metus. Bet kaip da
bar prisipažino, ir per tiek laiko 
nebūtų jo pabaigęs, jei geradaris 
Fordas nebūtų visiem metam at
leidęs iš fabriko, kuomet jis 
buvo priverstas sėdėti namie 
ir raustis po savo rankraščius. 
Tai įdomi ir būdinga aplinkybė 
lietuviui rašytojui emigrantui, ir 
ne vienam tik AlantuL Kažkoks 
laiškų rašytojas iš Chicagos, tū
las ponas pranciškus, kuris irgi 
sakosi rašąs tada, "kai reikia", 
žinoma, mums išaiškintų, kad tai 
visai normali padėtis, taip jiems 
juk ir reikia. Rašytojai turėtų 
dar primokėti, kad leidyklos ir 
laikraščiai malonėja išspausdinti 
jų rašliavą...

Tiesa, šitokia lietuviško rašto 
ir kūrybos žmogaus padėtis yra 
labai jau normali, ir ponus namų 
savininkus t automobilių, biznio 
įmonių aukštų inžinleriškų algų 
pelnytojus ar dar aukštesnių me
dicininių honorarų rinkėjus 
be abejo papiktintų ir giliai 
įžeistų, jei kas pasakytų, kad 
tokia "normali padėtis" vis
dėlto yra gėda mūsų kultūrai, 
mūsų Amerikos lietuvių emigra
cijai ir mūsų laikmečiui.

Aš čia nepolemizuoju dėl pini
gėlių. Tyliu susičiaupęs, kaip 
grumstas Arizonos dykumose. 
Bet tokiomis aplinkybėmis nebe
sijaučiu laisvas ir negalėčiau iš
drįsti "Tarp dviejų gyvenimų" 
romano autoriui priekabingai 
nurodinėti ar daug kaltinti, kad 
štai viena ar kita pasakojimo vie
ta pasiliko duobėta, kai kurių 
pastraipų ar įterpimų stilius ne
pakankamai išvalytas, šen ar ten 
į jo mozaiką įlipdytas nenute
kintas ar netinkamos spalvos ak
menėlis. Per tuos metus, kada 
jis atliko pagrindinį savo ro
mano redagavimą, Jis gyveno iš 
bedarbio pašalpos ir kuklių 
santaupų. Jis pasisakė rungęsis 
dėl labai svarbių rašytojui sun
kumų: dokumentacijos stokos, tu
rinio patikimumo, charakterių 
ryškumo, stiliaus, sakinio, žo
džio gyvumo.

Ar jis laimėjo šias rungtynes?

★
Man rodos, taip—daug kur 

visai patenkinamai, daug kur vi
sai gerai. Dar daugiau reikalauti 
mūsų rašytojo gyvenimo ir kū
rybos aplinkybėmis nedrįsčiau. 
Šis Alanto romanas, mano nu
jautimu, įeis į mūsų literatūrą, 
kaip vienas iš stipriausių ir įdo
miausių mūsų laikmečio ir mū
sų tautos likimo dokumentų.

šiame pirmame stambiame, 
462 puslapių tome vaizduojamas 
tik trumpas kelių mėnesių laiko
tarpis, kada bolševikams 1944 
-metais vėl okupavus Lietuvą pra
sideda gaivališkas partizanų pa
sipriešinimas. Bendrai paėmus, 
jo nuotykių rezginyje išsi
sprendžia Ūkininkų Radvilų šei
mos tragedija: senieji nužudomi, 
duktė vėliau krinta kovose, o 
sūnus, vieno partizanų padalinio 
vadas, su žmona išlieka ir pasi
traukia į Augustavo miškus. Visa 
tai vyksta labai dramatiškai, ki
nematografiniu tempu, parti
zanų, enkavedistų, niekšų ir 
idealistų konfliktuose bei jų kovų 
fone, įvedant visą eilę kitų siu
žetinių gijų ir keliasdešimt cha
rakterių.

Rupiai kalbant apie šį romaną, 
kaip meno veikalą, man atrodytų 
reikalinga iškelti ypač dvi jo ypa
tybes: vieną didžiai teigiamą, kitą 
daugiau abejotiną, gal net neigia
mą.

Autorius prisipažino visus 
savo veikalus, kaip ir šį, rašęs 
"mozaikos principu", t.y. juos 
tarsi sullpdydamas į vieną pa

veikslą iš atskirų spalvotų akme
nėlių. Tai turbūt tiesa, bet tik 
grynai kūrybinio darbo technikos 
prasme. Su šiuo romanu rašyto
jui yra pasisekę pasiekti daug 
didesnio ir gilesnio literatūrinio 
laimėjimo. Jei būtų galima kiek 
neįprastai pasakyti, naujasis 
Alanto romanas visoje mūsų be
letristikoje ryškiai išsiskirtų sa
vo turinio dramatiškumu ir savo 
struktūros dramaturgiškumu. Ne 
veltui autorius jau per tris de
šimtmečius visada gyvai domė
josi teatru ir yra parašęs eilę 
gerų dramų ir komedijų. Gal 
sąmoningai, o gal jau "iš įpra
timo" dramaturgijos metodus jis 
šį kartą visiškai pritaikė epui, 
romanui, dailiajai prozai.

Veiksmas, konkretus veiks
mas! Įjampa, konfliktai, kova, 
dinamiški, vienas iš kito plau
kiantieji vaizdai po vaizdų, nuo
tykiai po nuotykių, motyvai po 
motyvų, surezgimai ir išnarplio- 
jimai—tuojau nuo pat pirmojo 
romano skyriaus ligi paskutinio 
puslapio. Taip sakant, "holly- 
woodiškai", greit, sklandžiai, su- 
ryškintai, lyg kaubojų ar "wes- 
tern" tipo filmuose, kur vienas 
narsuolis lengvai gali išgainioti 
visą legioną indėnų... Šis meto
das turi pavojų, bet mūsų roma

daugiau nužudysi, Juo didesnis 
didvyris.būsi. Jei man šiandien 
vėl reikėtų atsisėsti į auklėtojos 
katedrą, aš savo auklėtiniams 
pasakyčiau: jokios poezijos tė
vynės meilėje nėra, tėra tik žiau
ri ir neišvengiama būtinybė. 
Mankštinkite savo raumenis, 
grūdinkite savo būdą, būkite 
klastingi ir neatlaidūs tėvynės 
priešams. Ko negalite įveikti 
raumenimis, įveikite klasta ir 
suktybe. Kur čia grožis, kur čia 
poezija? Jei anais laikais aš 
būčiau nusikabinusi jūsų dėdės 
klebono medžioklinį šautuvą 
ir nušovusį jo šunį, būtų kilęs 
didelis nusistebėjimas ir pasi
piktinimas, o šiandien... Aš kaip 
tik norėjau paklausti, kaip tamsta 
visą tą vergiją, visas tas mū
sų tautos kančias paaiškinsi kaip 
teologas? Tamsta visą savo gyve
nimą buvai palinkęs ant šventų 
raštų... Kodėl Lietuva vėl kin
koma į katorgos vežimą?"

Ir kunigas Svyrąs pradeda 
"painius ir miglotus filosofiškai 
teologinius samprotavimus". 
Rūta dar klauso kurį laiką, paskui 
apsisuka ir pamažu nueina gilyn 
į mišką.

"—Nuėjo kaip karalienė,—su
murmėjo jis.—O gal man taip ir 
reikia"...

Mikss zfJegslė jo sukliudyti nusikaltimo, bet jis vis dėlto 
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"Saepe vertere stylum", sakydavo romėnai. O šiandien pasaky
tume: "Dažnai pavartok plunksnakotį ant to, ką parašei mašinėle"... 
Alanto romano vieno puslapio rankraščio faksimilė, rodanti, kaip 
atidžiai rašytojas taiso, ką parašęs. Tai liečia keblią ir sunkią 
vietą—tuojau po Rūtos Radvilaitės išprievartavimo scenos. "Mikas 
rado Rūtą apalpusią. Iš jos kairės blauzdos tekėjo kraujas"...

nui, mėgstančiam ilgus gamto
vaizdžius ir lėtą, dažniausia 
silpnos akcijos ir intrigos pasa
kojimą, čia buvo taip gana sėk
mingai pritaikintas bene pirmą 
kartą.

★
Toks pasakojimo būdas iš au

toriaus reikalauja dar daugiau 
pastangų, kad jo personažai, 
charakteriai būtų ryškūs, bet 
ir patikimi, greit įgytų skaityto
jo simpatiją ir pasitikėjimą. To, 
kaip pats pasisakė, autorius sie
kė su didėliu rūpesčiu ir pastan
gomis įsijausti į savo niekšus ir 
herojus.

Jei kiltų abejonių dėl kelių ki
tų, tai su Rūtos Radvilaitės as
menybe autorius turbūt mus visus 
bus pusėtinai įtikinęs ir sužavė
jęs. Negaliu iškęsti nepacltavęs 
apie ją kelių pastraipų, būdingų 
visam romano turiniui, ja fonui 
ir dvasiai.

Kai partizanų stovykloje, neiš
vengiamų aplinkybių priverstas, 
atsiranda ir kunigas Svyrąs, jis 
švaistosi nepasitenkinimu dėl 
partizanų moralės ir kartą savo 
pažįstamai buvusiai jaunai gim
nazijos mokytojai Rūtai Radvilai
tei net ima veblenti: "... ne
lengva būti didvyriu, bet juk ir 
poetas pasakė: gražu už tėvynę 
pavargti, kentėti"...

"—Tamstos poetas į tėvynės 
meilę žiūrėjo pro savo kabineto 
langus, įsisiautęs į šilkinį cha
latą ir įsispyręs į šiltas šliu
res,—atkirto ji sausai.—Kentėti 
už tėvynę ne gražu, bet be galo 
kieta, sunku ir kartais neišpa
sakytai šlykštu. Anais laikais 
mes savo jaunimui su patosu 
deklamavome apie tėvynės mei
lę, bet ką mes patys išmanėme 
apie ją? Tik dabar mes supra
tome, kad tėvynės meilė nėra 
poetiniai susičiaudėjimai, bet 
plėšrios ir kruvinos rungtynės. 
Juo tu būsi klastingesnis ir juo

Taip, Rūta Radvilaitė--pats 
simpatiškiausias, sodriausias, 
gyvenimiškas Alanto romano 
charakteris. Ši narsi, enka
vedistų išprievartauta mergi- 
n, visdėlto išliko, trumpai gy
veno ir žuvo, kaip karalienė. Ir 
ji neišmeluota. Mūsų rezisten
cijos archyve dar iš 1946 metų 
yra pogrindžio kovotojo prane
šimas apie kitą panašią merginą: 
"... Jadzė iki galo divyriškai 
išlaikė savo pasiryžimą, ir jos 
suėmimas ir tardymai neatnešė 
lietuviams nė vienos aukos. Gar
bė didvyrėms Lietuvos mo
terims! Tų metų jos kelyje ne
buvo nieko gražaus, viskas be 
galo sunku ir biauru bet ji 
atliko savo pareigą be skundimo
si, tuo mus kitus dar daugiau 
stiprindama ir įkvėpdama".

★
Kai 1951 metais išėjo Alanto 

romanas "Pragaro pošvaistės", 
ten buvo įdėta trumpa paties 
autoriaus (trijų puslapių) pra
kalba. Joje jis aiškino, kodėl 
rašęs tą romaną ir kodėl tokie 
jo žmonės. Ir pasisakė, kad jo 
didvyris "ieško užuovėjos ir gal
būt kitokios, gyvenimiškesnės 
moralės principų Lietuvos seno
vėje, kada mūsų proseneliai 
dar tebekūreno Amžinąją Ugnį... 
Stabmeldiškoji lietuvių tikyba bei 
pasaulėžiūra nė kuo nebuvo blo
gesnė už krikščioniškąją... Ar 
nuostabu, jei šiais nerimo laikais 
mes ieškome "užuovėjos" prie 
aisčių tautos pirmapradžių šal
tinių?"... Ir dar pridėjo savo pa
ties nuomonę, jog "krikščionybė 
yra bejėgė pažaboti žmogų ir kad 
po 2000 metų jos įtaka žmonių 
bei tautų savitarpio santykiuose 
yra lygi, galima sakyti, nuliui".

Kai romanui rinkoje pasi
rodžius, tuojau pat kilo milži
niškos ilgos ir piktos polemikos,

(Nukelta į 6 psL)

Garsioji Marienburgo pilis, iš kurios kryžiuočių ordino didysis magistras puldinėdavo Lietuvą. 1410 
m. Lietuvos-Lenkijos kariuomenė buvo apgulusi pilį, bet paimti nepasisekė ir Vytautas grįžo atgal...

Žalgirio mOšis (2) I. Jakštas

VOKIEČIU PLITIMAS I RYTUS IR III ORDINAS
Jei mesime žvilgsnį į X a. 

V. Europos istorinį žemėla
pį, tai pamatysime, kad ry
tinė vokiečių tautos gyve
namojo ploto siena maždaug 
Elbės upe ėjo. Ji skyrė vo
kiečius nuo plačiųjų slavų 
gyvenamų plotų, kurie tę
sėsi iki Vyslos upės, Vien 
slavai čia gyveno išilgai 
Baltijos jūros nuo senų pro- 
istorinių laikų, kada įvai
rios germanų tautelės savo 
migraciniame periode iš jų 
pasitraukė į vakarus ar pie
tus.

Palaidai gyvenusios pri
mityvios slavų tautelės pir
miausia patyrė germanų 
smelkimąsi X a., kada šiųjų 
valstybės centras įsisteigė 
jų pasieny, atseit, saksų 
krašte. Saksai, dar Karolio 
D. žiauriai įjungti į vaka
rietišką imperiją ir pakrikš
tyti, dabar tapo naujos, jau 
iš esmės vokiškos valsty
bės vidurkio. Jų srities ku
nigaikščiai pasidarė vokie
čių karaliais ir net atnau
jintos Romos imperijos im
peratoriais (nuo 962).

Saksiškos giminės kara
lius ir imperatorius Otonas 
I D. (936-973) aiškiai pasi
šovė plėsti imperiją anapus 
Elbės ir jungti pagonis sla
vus Į krikščionišką vakarie
tišką pasaulį. Tam derėjo 
ypač jų krikštas ir bažny
čios organizacijos išplėti
mas jų krašte. Jis įsteigė 
slavams krikštyti ir jiems 
jungti į vokišką imperiją 
Magdeburgo arkivyskupys
tę.

Otono ir jo įpėdinių impe
ratoriškas titulas ir vokiš

kos valstybės iškėlimas į 
Šv. Romos imperijos rangą, 
žymiai padėjo vokiečiams 
skverbtis į slavišką pasaulį. 
Tuo būdu, neturi istorinio 
pateisinimo kai kurių libe
ralinių prūsiškos mokyklos 
istorikų ginta nuomonė, kad 
vokiečių karalių Romos po
litika nesiderino su tautos 
ekspansija į rytus. Priešin
gai, nesenai miręs Berlyno 
profesorius A. Brackmann 
aiškiai įrodė, kaip Otonas I 
ir jo įpėdiniai derino savo 
romėnišką politiką su sieki
mais rytuose, atseit, jąja 
rėmė slaviškų kraštų kris- 
tianizaciją ir germanizaci
ją. Juk per bažnyčią ir im
periją vokiečiai tegalėjo bū
ti slavams vakarietiško pa
saulio atstovai ir jiems im
ponuoti.

Slaviškų sričių valdovai, 
patyrę vakarietiškos kultū
ros pranašumą, nesikratė 
vokiškos įtakos ir net juos 
kvietėsi. Vokiečiai kolonis
tai įvedė geresnį ūkininka
vimo būdą, gerino socialinę 
santvarką, plėtė amatus ir 
prekybą. Su amatais ir pre
kyba kilo miestai, kuriems 
pavyzdys buvo Magdebur
gas su sava teise. Tuo būdu 
į viduramžių pabaigą ir nau
jesniais laikais atsirado ry
tuose miestai su magdebur- 
ginėmis teisėmis.

Žinoma, su slavų kraštų 
vokiška kolonizacija sekė jų 
germanizacija ir krikštas. 
Bažnyčia, būdama neatski
riama dalis vakarietiškos 
kultūros, skverbėsi į slavus, 
taip sakant, vokiškoj for-
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moj. Josios organizaciją si- 
jo su vokiška hierarchija. 
Net ir nepriklausomai nuo 
vokiečių įsikūrusių slavų 
valstybių, Čekijos ir Lenki
jos, vyskupijos pradžioj pri
klausė Mainco arkivysku
pystei. Čekijos (Prahos) 
vyskupija net iki XV a. jai 
priklausė. Tik Lenkijos baž
nyčia 1000 m. atsiskyrė nuo 
Mainco ir įsikūrė savaimin
gą hierarchiją. Tačiau dau
gumas slaviškų vyskupys
čių paliko palenktos Magde
burgo arkivyskupystei.

Didelį vaidmenį rytinių 
slaviškų kraštų krikštui ir 
g e r m anizacijai suvaidino 
vienuolynai, ypač dviejų or
dinų : premonstratiečių ir 
cistercijiečių. Abu ordinai 
kilo iš reformuotų benedik
tinų ir plačiai kūrėsi slavų 
plotuose. XII a. jų vienuoly
nus jau randame Vyslos pa
krašty. Iš jų ypač žinomi 
du cistercij iečių vienuoly
nai, būtent, Olyvos prie 
Dancigo ir Lekno Lenkijoj. 
Iš šio paskutinio vienuoly
no kilo prūsų misionierius 
Kristijonas, popiežiaus Ino
cento III pakeltas į Prūsi
jos vyskupus.

K r i s t i j onas, pradėjęs 
veikti iš Lenkijoj įsikūrusio 
vienuolyno, ir turėjęs atra
mą misijos darbe lenkišką 
Kulmijos žemę, veikė kon
takte su Lenkijos kuni- 
.gaikščiais, ypač Mozūrijos. 
Lenkijos kunigaikščiai, prū
sų puolimų pažadinti, bandė 
paremti Kristijono misiją 
kryžiaus karais.

Tad vokiečių plitimo į ry
tus išdavoj susitiko vokie
čiai vienuoliai su lenkų ku
nigaikščiais prūsų misijoj 
ir susitikimo rezultatas bu
vo Vokiečių Ordino pakvie
timas.

Vokiečių Ordinas gimė 
kryžiaus karų aplinkybėse 
ir yra jų padarinys. Kry
žiaus karai kilo iš bažnyčios 
puoselėtos minties, kad ne
krikštai bei pagonys gali 
būti verčiami krikštytis ir 
jungtis į visuotinę krikščio
nišką bendruomenę. Prie
varta gali sekti bandymus 
ir taikiai krikštyti pagonis, 
kaip darė vienuoliai misio
nieriai. Kai taikus bandy
mas neduoda apčiuopiamų 
rezultatų, gali būti imama
si prievartos. Priverstinis 
krikštas — krikščioniškos 
valstybės pareiga, kaip ją 
garsiausiai vykdė Karolis 
D., krikštydamas saksus. 
Kai įpusėjus viduramžiams 
išsivystė riterių karių luo
mas, jis turėjo pirmąją pa
reigą kovoti su netikėtais 
ir juos prievarta jungi! į 
krikščionišką bendruomenę. 
Tikslo bendrumas sutapdė 
vienuolius ir riterius pir
miausia kovų su pagonimis 
metu ir davė pradžir riterių 
ordinams.

Vokiečių Ordinas buvo 
paskutinis tarpe trijų, įsl-

(Nukelta į 6 psL)
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Smagu dainuoti gamtoje su paukščiais ir žiogais. Ps. Vanda Aleknavičienė moko skautes lietuviškų 
dainų Kernavėlės stovykoje. L. Knopfmilerio nuotrauka

POPIETIS PAS SKAUTES KERNAVEIEJE
(Įspūdžiai iš skaučiy stovyklos)

Autostrada nuo Chicagos, lyg 
strėlė, šauna į šiaurę. Tik šim
tas mylių. Už jų telkšo didžiu
lis Pewaukee ežeras ir jo pakran
tėje dunkso šimtamečiais ąžuo
lais apaugęs slėnis. Pusračiu su
stoję žalsvos palapinės slepiasi 
tarp šimtamečių milžinų šakų. 
Ir žmogus nebežinai, ar čia pa
kliuvai Į Nemuno slėnį, ar prieš 
tave Zarasų ežero vaizdas, ar 
čia Paneriai su buvusiais vaidi
lučių aukurais...

Papilkavusi autostrada sustoja 
po automobilio ratais. Paleidęs 
kojas į darbą taip nuriedi per 
žolėtą pakalnę ir, peršokęs upe
lį ar peržingsniavęs virvinį til
tą, staiga atsiduri prieš nežino
mus paslaptingos pilies vartus, 
kurių skyde aiškiai užrašyta: 
Kernavėlė. Belieka laukti, kol 
nuaidės trimitas, sužvangės sun
kūs riteriųšarvai, atsidarys sun
kūs pilies vartai ir vaišingas šei
mininkas pasiūlys midaus ragą...

Stiprus švilpukas nutraukia su
sidariusią viziją, praplėšia ąžuo
lų ošimą ir nuskamba būdėtojos 
'komanda:

—Dainų pamokai visos sesės 
renkasi prie gojaus!

*
Realybė grįžta prieš akis. Tai 

ne pilies, bet skaučių stovyklos 
vartai.* Iš visų aštuonių palapinių 
po pietų poilsio į rajoną pasi
pila sesės geltonkasės, visos vie
nodose mėlynose stovyklinėse 
uniformose ir už minutės rajone 
jau skamba IV Tautinės Stovyklos 
daina, vedama sesės Vandos.

Tai Chicagos skaučių Kernavės 
tunto dvisavaitinė vasaros sto
vykla beveik šimtaprocentiniai 
sutraukusi jaunesniąsias skautes 
ir skautes.

Rodyklės su bajoriškų skydų 
įrašais veda į Krivaičių Kalną, 
už kurio laužavietė, stovyklos 
bažnyčia ir tankus krūmas. Iš 
krūmo sklinda kirvio smūgiai 
rodos, taip tiesiai į žaliarūbes 
šakas.

—Kur čia ta skautiška meilė 
gamtai, Jei sesės taip kerta ža
lius krūmus—pasipiktinęs dėstau 
kelionės draugui Leonui, išgir
dęs kirvio darbą.

—Brolyti, čia tikriausia Kazė 
naują kelmą rauna stovyklos pa
puošimams, — nesutinka su 
manim kolega, žinant sesės Ka
zės ypatingą meilę pionerijai. 
Spėlioti daugiau nebetenka. Krū
mas staiga prasiskiria ir išlenda 
Kernavės tunto kapeliono kun, J. 
Raibužio galva.

—Sveiki atvykę! Prašau į mano 
palapinę, Į svečius I

—Ar tai tu čia įsitaisęs Jonai? 
—krato ranką Leonas, ste
bėdamasis, kad krūmo viduryje 
stovi palapinė, o prieš ją kaladė, 
plūkiąs, kirvis, peilis ir naujai 
padirbtas rūpintojėlis.

—Stovyklai dievulį padariau, 
—šypsosi kapelionas ir veda mus 
atgal į rajoną.

Rajone nuskamba paskutinės 
dainos ir būriai gervių,kregž-

Naujiems skaitytojams 
Dirvos prenumerata 
metams tik 8 doleriai! 

džių, zylių, kačių, lapių, silkių, 
ir varlių skambiu juoku vėl 
tvinsta per rajoną ir skuba į 
maudyklą, į vėsias ežero ban
gas.

—Ar su burtų lazdele tvarkai 

Kernavėlės stovyklos vartai, prie kurių budinti skautė pasitinka 
L. Knopfmilerio nuotraukasvečius.

šią stovyklą,—klausiu sesę ko- 
mendantę,—kad tos laputės silkių 
dar nesuvalgė it varlės ramiai 
sėdi svečiuose pas gerves I

—Brolyti, seseriška meilė ir 
kates su zylėmis prie vieno stalo 
susodina,—juokiasi komendantė.

Po ąžuolu dunkso aukuras. Virš 
jo, ąžuolo šakose, baltuoja ait
varas. Ką, aitvaras? Ar aitvarai 
čia tiek daug sesių sunešė?

—O ne, sesės pačios suvažia
vo, o šis gerasis aitvaras sto
vyklai neša visokias gėrybes,— 
juokiasi jauna stovyklos viršinin
kė ps. Vita Černienė, lydima dar 
jaunesnio kernaviečių stovyklos 
štabo. Stovyklauja net 65 sesės.

Gervės nenusiteikę maudytis, 
nes šiandien nėra saulės ir ne
seniai skautaujančios sesytės 
tvarkosi palapinėje.

--Man atrodo, kad čia labai 
sunku stovyklauti ir, atrodo jūs 
visos čia sunkiai dirbat,--bandau 
sesių gervių atsparumą.

--O ne, čia labai gera sto
vyklauti,—beveik choru atkerta 
sesės.

L. Knopfmilerio nuotraukaPo skanių pietų reikia ir indus išplauti...

--Kad tos viršininkės stovyk
loje vis tokios piktos, o mamos 
namuose tokios geros,--toliau 
ieškau sesių silpnos vietos.

--Mūsų stovyklos viršininkė 
visai nepikta ir mes ją mylim!

--pašoka maža gervė.
--Aš pirmą kartą stovykloje 

ir man čia labai patinka,--nenu
sileidžia kita sesė ir pasakoja, 
kaip visos praeitą naktį ėjo 
piktųjų aitvarų gaudyti ir kaip 
bus gera toliau stovyklauti kartu 
su geruoju aitvaru ąžuole.

Toliau abejoti netenka, kad visa 
stovykla gyvena tikrai giedria 
skautiška, seseriška nuotaika. Ji 
atsispindi visur. Sesių susiklau
syme, apsirengime, gerame sto
vyklos sutvarkyme, palapinių pa
puošimuose, 
linksmume, 
purkšnojant.

ir 
net

nuolatiniame 
ir lietučiui

*

Pro aitvaro gojų, 
go aikštę, per rajoną atskuba 
ūkio skyriaus viršininkė sktn. 
O. Siliūnienė ir kviečia aplan
kyti "Kamarą". Mes nesispiria- 
me prieš šią pagundą ir už mi
nutės jau esame virtuvės rajone, 
kur sesės po pietų plauna indus, 
čia pat ir klėtis su visokiomis 
maisto gėrybėmis. Ir čia, ūkio 
skyriuje, kiekvienas kampelis

pro Mindau-

turi savo lietuvišką vardą, o 
pirmosios savaitės stovyklos fo
tografijos bei rašytos mintys iš
dėstytos lentoje prie štabo par 
lapinės.

--Valdžia atvažiavo! O kur čia 
iškilmingas sutikimas,—j sto
vyklos rajoną ^Įžingsniuoja trum
pakelnis Vidurio Rajono vadeiva 
s. V. Vijeikis.

--Jei jau taip nori, tai galiu 
su samčiu į puodą pabilgninti. 
Autoriteto pagerbimui,—šypsosi 
stovyklos virtuvės viršininkė 
kartu su svečiu.

Staiga, lyg bičių spiečius, pa
sileidžia sesės per stovyklos 
rajoną. Nuo kalnelio su lauktu
vėmis ateinanti, tik atvykusi tun- 
tininkė s. H. Plaušinaitienė 
dingsta sesių būryje. Kiek juoko 
ir šaukimo visoms benešant se
sę tuntininkę aukštoje kėdėje, 
lyg tą kiniečių mandariną, tie
siai į rajoną, į aitvaro gojų.

Sesių tolimesni pasiruošimai 
laužui staiga nutrūksta, kai prie 
vartų budinti sesė sušunka:

--Svečiai atvažiavo su kar
vojais!

—Daktarą tik basą Įsileisim į 
rajoną! Pievelėje prie vartų iš
sitiesia batų eilė, už kurių basos 
dainuodamos sesės priverčia v. 
s. dr. K. Aglinską ir jo paly
dovus nusiauti batus. Rajono 
vadei vės v. s. dr. J. Aglinskienės 
atvykimą sutrukdė tarnyba ser
gančiam artimui, tačiau rytoj ir 
ji bus čia.

Suskamba dainelė Tėvas atva
žiavo, sukasi rateliai, pučia vė
jas, pinasi žilvitis ir daktarui 
nieko kito nelieka kaip "pajau
nėti" porą desėtkų metų ir, pa- 
siraičius kelnių galus, atsilaikyti 
prieš sesių entuziazmą.

•

Jauniems sesių balseliams 
traukiant Lietuvos himną ir sve
čiams pritariant, nuslenka žemyn 
Lietuvos ir JAV vėliavos. Se
sės, palikdamos rikiuotę, palei
džia skambius šūkius, išreiškian
čius skilčių gyvių charakteristi
ką.

Nors smulkus lietutis purškia, 
bet stovyklos pionierės sukuria 
nedidelį laužą prie pat ąžuolo 

paunksmės.kuri stovyklautojas ir 
svečius puikiai saugo nuo lietaus. 
Programos vedėja sesė Vanda 
Aleknavičienė veda laužą ir se
sių dainos skamba tvirtai ir vie
nodai. Sesės varlės prie lauželio 
susiveda visą savo giminę ir 
traukia varlių meliodijas. Ma
žoji Eglė Aglinskaitė meistriškai 
deklamuoja Pumpurėlį. Neabe
jotinus talentus parodo jauna lau- 
žavedė sesė Jurgita Stanaitytė. 
Sesės laputės vėl rado zuikį, 
katiną, lapiną ir kaip dangus griū
na. Į, laužo programą Įtraukiami 
ir broliai jūrininkai, s. V. Vi
jeikis ir v. s. L. Knopfmileris.

Pro laužą pralekia blogųjų ait
varų dvasios. Vėl skamba dai
nos ir laužo užbaigai duodamas 
bendras sesių montažas,paruoš
tas ps. L. Luneckienės.

—Niekad nemaniau, kad taip 
mažos skautės pajėgia vaidinti 
taip rimtus dalykus,--stebisi 
vienas svetys. Lietuvos kuni
gaikštis su žilabarzdžio vaidilos 
patarimu stato Vilniaus pilį ir 
aukoja vaidilutę. Sekančiame pa
veiksle Tėvynės meilę rodo kar- 
vedė grafaitė Pliateraitė, bei mū
sų sesės--broliai partizanai da
bartinėje Lietuvoje. Montažas 
baigiasi sutartine Lietuva brangi 
kartu su visais ir dar vieną dieną 
Kernavėlės skaučių stovykla už
baigiama 
tis.

giesme -- Ateina Nak-

ps. Br. Juodelis

Kaip rugio grūdas noko
(Atkelta iš 5 psL) 

jos daugumoje visai pamiršo patį 
romaną, kaip meno veikalą, ir 
nusidriekė Į tolimus religinius, 
politinius, pasaulėžiūrinius iš
vedžiojimus. Ir tai ypač dėl to, 

kad autorius pridėjo tą nebūti
ną prakalbą, lyg pabrėžtinai su
teikdamas romanui tezinį, ten- 
dencinį pobūdį, lengvindamas 
"priešų" atpuolius ir visai nu
kreipdamas diskusijas į šoną. Kai 
kurie 19 amžiaus rašytojai ro
mantikai, kaip Victor Hugo, irgi 
mėgdavo pridėti savo veikalams 
prakalbas, bet daugiau ribodavosi 
meninės pasaulėžiūros revoliu
cinių dėsnių iškėlimu. Šiais lai
kais toks užmojis irgi kartais 
dar panaudojamas, bet nelaiko
mas sektinu.

"Tarp dviejų gyvenimų" roma
ne autorius nebepridėjo savo pra
kalbos, tačiau... savo polinkio 
vistiek galutinai neatsisakė. Jis 
vistiek Įvedė prakalbų ir pra- 
kalbininkų (to ideologinio, agi
tacinio, publicistinio elemento) 
į patį romano turinį. Romano 
nedraugiški kritikai, menininkai 
puristai ir dabar galės jam 
kibti Į apykaklę, ir negalėčiau 
sakyti, kad meniniu požiūriu jie 
tuo atžvilgiu klystų. Tas pra- 
kalbinis ar publicistinis elemen
tas tebėra yda, gal pati stam
biausia yda ir šiame Alanto ro
mane, Ir aš labai džiaugiausi, 
kad autorius ir partizanų vadas 
Domas Radvilas vieną tokį pas 
partizanus atsiradusį iškilmingą 
prakalbininką sparnuotų žodžių 
sakytoją profesorių Brūzgailą, 
greit nutarė išsiųsti atgal Į mies
tą, Idant jis ten prisitaikintų, 
užsimaskuotų, dirbtų savo sri
tyje ir pats vienas toliau 
mistiškai filosofuotų.

Kaip žinoma, klasikinių tra
gedijų herojai, vilyčios ar kardo 
jau kiaurai perverti, dar per 
kelis puslapius sugeba gra
žiausiai iškalbėti savo jausmus 
ir nemirtingas idėjas. "Toscos" 
Cavaradossi, prieš mirdamas, 
dar gali jaučio plaučiais išdai
nuoti dramatišką ariją "Aukso 
žvaigždės spindėjo"... Tad dar 
šiaip taip galėtume sutikti, kad 
dramaturginiu ir vietomis "ope
riniu" metodu sutaisytame Alanto 
romane enkavedistų sudaužytas 
senis Radvilas suspėja surikti: 
"Atkeršyk už mane, sūnau!" O 
ir Rūta, žūdama rusų apsuptame 
bunkeryje, su laiminga šypsena 
dar gali prašnibždėti: "Būk lai
minga, tėvyne, ir laisva, būk 
laisva per amžius"...

Bet nebesutiksime, kad narsus 
ir išmintingas partizanų pa
dalinio vadas,—nors iš profesi
jos ir sparnuoto žodžio meistras, 
nes buvęs advokatas,— galėtų 
ir turėtų savo atsisveikinimą už
baigti sentimentalios formos 
laikraštine prakalba. Radvilas, 
atlikęs pas partizanus savo svar
biausią uždavinį, faktinai dezer
tyruoja. Išvykti jis turėjo tylomis 
ar kokiu kitokiu būdu, bet ne su 
sentimentalia prakalba, kur jis, 
nenurodydamas šaltinio dar rai
diškai pacituoja partizanų dainos 
posmą, jog to laisvės brolių žy
gio "tėviškėlė nepamirš"...

Tai kažkas neleistinai trivia
lu. Tai beveik tas pats, kaip 
savo mokslingą knygą apie "Lie
tuviškąją išeiviją" prelatas M. 
Krupavičius ėmė ir dedikavo: 
"Tau, kryžiuojamoji Lietuvė
le"... Valstybės vyrai, politikai, 
karvedžiai, o ir partizanų vadai 
tokiais mažybiniais malony- 
biniais žodeliais apie rimtus da
lykus nekalba. Bent neturėtų taip 
kalbėti!

★
Negalėčiau lengvai autoriui at

leisti ir tai, kad jis savo kny
goje net dviejose vietose be rei
kalo pakeitė autentiškos par
tizanų dainos žodį—vietoj "birs", 
įstatydamas "bręs". Tai keičia 
prasmę ir ne padidina, tik suma
žina poetingumą.

Ši daina buvo parašyta grei
čiausia gana įgudusio poeto,- 
o ne šiaip kokio Varnalėšo (tra- 
gikorūiškas, bet labai simpa
tingas partizanų stovyklos poetas 
romane). Iš tikrųjų, paskutinis 
tos dainos posmas taip skamba:

Laikas slinks į amžių tolį, 
Rugio grūdas noks ir birs... 
Jūsų žygio laisvės broliai, 
Tėviškėlė nepamirš.

"Tėviškėlė" poeto lūpose 
skamba gerai, bet ne Į užuovė
ją pasitraukiančio partizanų vado 
iškilmingoje prakalboje. Ir 
"birs" (birti) pakeitimas Į "bręs" 
(bręsti) tik gadina šio puikaus 
posmo poeziją ir žaloja jo pras-

• • •
mės nuostabią alegoriją. Kai nėra 
kam plauti, nunokę rugių grū
dai varpose byra žemėn—su
pūti, žvirbliams ir juodvarniams 
sulesti. Kaip jau ir daug, daug 
laisvės brolių kraujo lašų nutekė
jo, Išbiro žemėn. Ar tik 
plėšriems varnams ryti jų kū
nus, ar tik raudoniems kirliams 
sugerti jų kraują, ar visai vel
tui? Bet galbūt kai kurie tėviškės 
žemėn išbirę rugių grūdai su
dygs ateityje naujais želmenimis. 
Galbūt ir dabar jie jau dygsta...

Šios kelios smulkios kritiškos 
pastabos, žinoma, neturi nei 
tikslo, nei galėtų sumenkinti 
Alanto veikalo pramsę ir vertę. 
"Tarp dviejų gyvenimų" romanas 
yra didingas, stiprus ir gaivus 
kūrybinis dokumentas dabartinė
se mūsų tautos, mūsų likimo ir 
mūsų pačių dvasios sūtemose.

Ir nieko kito man nebelieka, 
kaip tik melsti mielaširdingąjį 
Detroito Fordą dar metams at
leisti Alantą iš darbo, idant jis 
gautų laiko parašyti antrąjį tomą, 
o paskui vėl dar metams, kad už
baigtų ir visą trilogijos užsimo
jimą...

ŽALGIRIO MŪŠIS...
(Atkelta iš 5 psl.) 

kūrusių šventojoj žemė. Jį 
įkūrė Liubeko ir Bremeno 
miestiečiai Akonos miesto 
apgulimo metu (1191) ir 
jam iš pat pradžių skyrė 
uždavinį slaugyti vokiečius 
ligonis. Nors ir turėjo ga
vęs nuosavybių Palestinoj, 
tačiau ten neįsitvirtino ir 
savo veiklą nukreipė į Eu
ropą. čia gavo valdų ir su
rado jo paskirtį, atitinkan
čią veikimo dirvą Transil
vanijoj (Burceno) krašte, 
kur turėjo vesti kovą su pa
gonimis kumanais. čia jis 
neilgai veikė (1211-25), nes 
Vietinių didikų intrigos ir 
ypač jo bandymas išsisukti 
iš vietinio vyskupo jurisdik
cijos, paakino Vengrijos ka
ralių Andriejų, kuris Ordi
ną buvo pakvietęs, jį išva
ryti. Ordinas, išstumtas iš 
T r a n s i 1 v a nijos, tuojau 
(1226) gavo pakvietimą iš 
Mozūrijos krašto kunigaikš
čio Konrado padėti jam nu
kariauti ir krikštyti pago
nis prūsus.

Lenkų istorikai, k. a. O. 
Haleckis, S. M. Kučinskis ir 
kiti vis pabrėžia Mozūrijos 
kunigaikštį padarius klaidą 
kviečiant Ordiną. Konrado 
kaltinimas, jau Dlugošo iš
keltas, naujoviško istorijos 
mokslo šviesoj nepateisina
mas. Mat, smerkiant Kon
rado žygį, paisomi vien vė
lyvesnį ordino įsikūrimo pa
dariniai ir paleidžiamos iš 
akių tos aplinkybės, kuriose 
Ordinas buvo pakviestas. Iš 
tikrųjų, Konrado elgesys vi
sai derinosi su ano laiko są
lygomis. Kariški ordinai 
anais kryžiaus karų laikais 
laikyti tinkamiausia pajėga 
kovoti su nekrikštais ir tam 
jie buvo kuriami, štai Ispa
nijoj, kur kovota su mau
rais, buvo bent trys kariški 
ordinai. O ir čia pat Padau- 
guvy Rygos vyskupas tu
rėjo Įsisteigęs panašų kar
dininkų ordiną.

Pagaliau ir Konradas, jau 
kviesdamas kryžiuočius, įsi
steigė Dobrynės ordiną 
(1228). Tad Vokiečių Ordi
no kvietimą diktavo Konra
dui laiko aplinkybės. Be to, 
vokiečių tautybės ordino pa
kvietimas derinosi su vokie
čių plitimu į rytus ir su jų 
dvasiškių vyravimu visuose 
vakarų slavų kraštuose, ne
išskiriant nė Lenkijos. Kad 
Ordinas, vadovaujamas gar
saus magistro Hermano Sa- 
zos, pasišaus virsti savai
minga valstybe, to Konra
das galėjo ir nenumatyti. 
Jis nesuvokė iš anksto, kad 
Ordinas, Vakarų paramos 
dėka, netrukus išaugs į po
litinę galybę ir taps Lenki
jos ”amžinu” priešu.

Dirvą pasiūlyk sayo 
kaimynui susipažinti
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VISI į CLEVELANDO BALFO GEGUŽINĘ, rengiamo
/

Neurų sodyboje liepos 24 d., pradžia 12 vai.
Atsilankydamas gegužinėje pagelbėsi varge esantiems lietuviams Vokietijoje ir 

už geležinės uždangos. Visi maloniai kviečiami.

įėjimas - auka $1.00 • Jaunimui 50į

CLEVELANDE 
Ir a^llakėM

• Inž. P. Labanauskas, 
Amerikos Balso pareigūnas, 
tarnybos reikalais lankęsis 
Pittsburghe ir Chicagoje, 
kur Įrekordavo juoston pa
sikalbėjimus su lietuvių 
veikėjais, grįždamas į Wa- 
shingtoną buvo sustojęs 
Clevelande ir aplankė Dir
vos redakciją.

• Julė Rastenienė-Baltru- 
konytė, iš Baltimorės, at
vyko į Clevelandą ir dvi sa
vaites praleis pas savo mo
tiną ir seseris.

• Bronė ir Mykolas Gece- 
vičiai, liepos 16 d., savo na
muose, esančiuose Lake- 
woode, dalyvaujant svečių 
būreliui pranešė, kad jų 
duktė Edą susižiedavo su 
arch. Algirdu Liutkum. 
Vaišėse dalyvavo Algirdo 
tėvai, Algirdas Nasvytis su 
ponia, Algirdas Tallat Kelp
ša, Karpiai ir kt.

• SLA seimas iš Clevelan
do buvo nuvykę: p. Praške
vičiai, Misčikai atstovauti 
SLA 14 kuopai, VI. Braziu
lis atstovauti 136 kuopai. 
Taip pat buvo nuvykusi dai
nininkė A. Stempužienė, 
akompaniatorius J. švedas 
ir juos pavėžinusi O. Kar- 
pienė.

• I. Vederienė su sūnum 
ir p.. Plechavičienė vasarojo 
Floridoje ir lankėsi Floridos 
įdomesnėse vietose.

SIUNDANTIEMS VAIS
TUS Į LIETUVĄ IR 

RUSIJĄ
Prašomi įsidėmėti, kad 

nuo spalio 1 dienos, visi 
vaistai, siunčiami į Lietuvą 
arba Rusiją, turės būti pa
lydimi oficialių receptų, su 
antspauda sovietų medici
nos įstaigų arba daktarų, 
turinčių teisę išduoti recep
tus gavimui užsieninių 
vaistų. Visi vaistų, arba da
linai vaistų siuntiniai, ku
rie pasieks, rusų muitinės 
spalio 1 dieną arba vėliau, 
be minėtų receptų bus grą
žinami atgal.

Kurie dažnai siunčiate 
vaistus savo artimiesiems 
nuo chroniškų ligų, patarti
na tuo tuojau pasirūpinti. 
Paprastu paštu vaistai, be 
minėtų receptų, nebus pri
imami nuo liepos 30 dienos, 
o oro paštu nuo rugpiūčio 
30 d.

Globė Parcel Service, Ine. 
1313 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

PARDUODAMI NAMAI
Nela Avė. į pietus nuo 

Euclid Avė., dviejų šeimų 
po 5 kamb. Du irgi gražūs 
kamb. ant 3-čio aukšto.

E. 165 St. dviejų šeimų 
6x4. Didelis sklypas. Du ga
so pečiai. Prašo $17,900.

Noble Rd. arti prie Eu
clid Avė. dviejų šeimų mū
rinis po 6 kamb.

Neff Rd. — 185 St. labai 
gražus vienos* šeimos mūri
nis iš 6 kamb. Galima įsigy
ti ir su mažu įmokėjimu.

šaukite Paul Mikšys na
mų telef. LI 1-8758 aiba 
bffice

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

• Ieškau pirkti gerame 
stovyje vartoto automobilio 
(1955-1956). Siūlyti: GL 
1-0883.

DEIMANTINIS SLA SEIMAS
Šią sukaktį derėtų tiks

liai švęsti sekančiais me
tais, bet seimai susirenka 
kas antri metai, tad pagrin
dinis minėjimas įvyko da
bar, 51-me seime, nuo lie
pos 11 iki 14 d. Pick-Roose- 
velto viešbutyje, Pitts
burgh, Pa., o ištisi sekantie
ji metai paskelbti deimanti
niais metais — veiklai plės
ti bei įvairias iškilmes/eng
ti apskrityse ir kuopose.

Seimo sudėtis
Garbės svečių ir įvairių 

bičiulių atvyko apie 40 as
menų.

Pildomosios tarybos, sei
mui rengti komiteto bei pa
rengimų komisijos narių 
dalyvavo apie 50 asmenų, 
kurių dauguma — taip pat 
ir delegatai, čia, prie šeimi
ninkų pareigų bene dau-

giausia savo darbais bus 
prisidėję 3-os apskrities ir 
Pittburgho kuopų atstovai.

Kuopose išrinkta 184 de
legatai. Suvažiavo 130 de
legatų. Atstovauta JAV ir 
Kanados kuopos.

Vienos kuopos pasiuntė 
net po 7-8 delegatus (tur
būt turtingesnės kuopos ar
ba turtingesni atstovai), ki
tos — nė vieno. Nors ne vi
si delegatai galėjo būti vi
są laiką — vieni vėlavo, ki
ti anksčiau išvyko namo, 
vis dėlto bendras jų skai
čius apytikriai taikėsi tas 
pats per visą seimą. Krito 
į akį maloni ypatybė, kad 
apie 35% visų beposėdžįau- 
jančių buvo ... delegatės.

Parduodamas namas,
1 šeimos, 2 aukštų, gasu šil
domas su dvigubu garažu, 
150 St. prie St. Clair. Skam
binti (išskyrus sekmadie
niais) MU 1-6259.

7 kamb., vienos šeimos 
namas

4 mieg., U/2 vonios. Ne
toli Naujosios parapijos 
bažnyčios. Atidaryta nuo 2 
iki 6 P. M. Parduoda savi
ninkas. Prašo $19,500.

19214 Cherokee Avė., ne
toli E. 185 St.

NAMAI PARDAVIMUI
3 šeimų 5-5-3, prie pat Naujos 

parapijos, gazo krosnys, geros 
pajamos, dvigubas garažas. Ne
brangus;

2 šeimų 5-4 prie E. 127 gt., 
dvigubas garažas, gazo krosnys. 
Mažas pradinis įmokėjimas.

1 šeimos, mūrinis, Naujos pa
rapijos rajone, garažas, gazo 
krosnis. 1 miegam, žemai, 2 
mieg. viršui.

4 šeimų po 5 kamb. aparta
mentas, mūrinis, gazo krosnys, 
garažai.

Turime daug namų įvairiose 
miesto dalyse. Taip pat turime 
farmų'-ūkių.

šaukite — Antanas Gailiušis, 
tel. MU 1-7014, atstovas

EAST SHORE REALTY
780 E. 185 St. IV 1-6561

(85)

3 šeimų namas
Geram stovyje, puikus 

pirkinys pelnui. Yra 3 ma
šinų garažas. Parduoda už 
$11,800. šaukite Mr. Kauc- 
nik IV 1-1042. (88)

• Netoli Clevelando esan
čioje parapijos klebonijoje 
reikalinga lietuvė virėja. 
Dėl smulkesnių informacijų 
rašykite arba skambinkite 
telefonu: F. Joga, 1221 
Manchester Rd., Akron 7, 
Ohio. Telefonas FRanklin 
6-1723.

LIETUVIU KLUBAS 
ir

SVETAINĖ
GREETINGS and BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons

Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi
mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143 CANADA DRY
EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ. /

SAVINGS 
EARN

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

GINGER ALE

40/ SUPERIOR
/0 SAVINGS

Darbų eiga

1. Trečiosios apskrities 
pirmininkui St. Bakanui ta
rus trumpą įžanginį žodį, B. 
Pivaronienė supaž i n d i n o 
seimą su oficialiais svečiais. 
Šia proga Susivienijimą 
sveikino Pennsylvanijos gu
bernatoriaus ir Pittsburgho 
majoro atstovas D. Olbum, 
Allegheny apskrities virši
ninko atstovas J. Butler, 
čia pat įteikdamas Dr. M. 
Vinikui garbės ženklą, ir 
buvęs Fraternalių organiza
cijų sąjungos pirmininkas 
adv. Taptich.

Prezidentui P. Dargiui 
iškilmingai atidarius seimą 
ir paskyrus Mandatų Komi
siją, dar buvo įgalinta kal
bėti visa eilė lietuvių, žy
mesnių visuomenės veikėjų 
ir nusipelniusių Susivieniji
mui narių.

Išaiškinus delegatų teisė
tumą, jie buvo aprūpinti 
atitinkamais ženklais su pa
vardėmis ir atstovaujamais 
titulais bei apdovanoti 
praktiškomis, bet puošnio
mis, gražmenomis su įam
žintomis lietuviškomis em
blemomis.

2. Įtikinamai praskambė
jo didžiavimasis tuo, kad 
tai esanti šiuo metu di
džiausia savo narių skaičiu
mi lietuvių organizacija ir 
stipriausia savo piniginių 
išteklų pagrindais gyvybės 
ir sveikatos draudimo ben
drovė visose JAV-se. 
pripažinta tikrinančių 
džios organų.

3. Pildomai Tarybai
skelbus keletą patogesnių 
draudimo rūšių, ypatingai 
jaunuoliams ir vaikams, na
rių skaičius gerokai padi
dėjo. Netenka abejoti, kad 
artimiausioje ateityje dar 
padidės. Tikimės, kad išsi
judins ir mažiau veiklios 
kuopos.

4. Bendrai imant, viskas 
praėjo gana sklandžiai. La
bai ilga ir savaime paini 
darbų tvarka išsemta per 7 
posėdžius. Reikia pripažin
ti, kad gyvas ir judrus pre
zidentas P. Dargis tikrai 
gabiai ir dažnai sąmojingai 
pagreitino visą eigą, o en- 
ciklopedistas — sekretorius 
Dr. M. Vinikas savo trum
pais bei labai tiksliais aiš
kinimais kiekvieną kartą, 
be išimčių, nugalėdavo visą 
seimą.

Nemaža svarbių, princi
pinių reikalų išspręsta, su
manymų išnagrinėta ir net

elementarių klausimų ne
vengta. Tiktai tesugeba de
legatai, grįžę į savo kuopas, 
visa tai tinkamai išdėstyti 
ir įkvėpti nariams to entu
ziazmo, kuris taip kilniai 
viešpatavo seime.

5. Tiesa, kaip visur ir vi
suomet, pasitaikė vienas ki
tas nusižengęs prieš draus
mę delegatas, t. y., pats ne
žinojo, ką kalba, ar bandė 
perilgai kalbėti, ar net 
prieštarauti, nepaisant pir
mininkaujančio prezidento 
įspėjimų, žinoma, tokie bu
vo lengvai nutildyti, šiaip 
ar taip, šeiminė Stovio, 
Skundų ir Apeliacijų Komi
sija negavo nė vienos bylos.

6. Bet ar ne gaila, kad 
truputį peršaltai pažiūrėta 
į lietuvių kalbos taisyklin
gumą? Gal būtų galima be 
didelių reformų, po truputį, 
palaipsniui atsisakyti nuo 
tokių klaidų, k. a.: įnešimas
— siūlymas; susinešimas
— santykiavimas žodžiu ar 
sus irašinėjimas; atsineši- 
mas — lipšnūs arba šalti 
santykiai; svečią pristatyti 
ar net perstatyti (to intro- 
duce) — supažindini, pri- 
statydinti; sesija — posė
dis; pervedimas vadovybės
— vadovavimo perdavimas 
ir t.t. Atrodo, kad, turint 
noro, nesusidarytų jokių 
sunkumų palengva pratin
tis vengti tokių klaidų.

EX 1-8800

Tai 
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pa-

ACCOUNTS 
INSURED TO 

HO OOO i
HOME AND 

REMODEUNG LOANS
F

k

.CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE
»

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilliam 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

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TILCFUNKIN

Authorlted Factory Service

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa <ntd Stzvlet

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2 Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

Išvykos ir pramogos
Liepos 11 d. kitoje to pat 

viešbučio salėje SLA vado
vybės vardu buvo surengtas 
priėmimas ir vaišės delega
tams, jų šeimoms ir sve
čiams susipažinimo tikslais.

Liepos 13 d. nukeliavome 
specialiais autobusais į 
P i 11 sburgho universitetą. 
Ten — priešpiečiai su kelio
mis maloniomis prakalbo
mis Stephen Foster Memo
rial salėje. Vėliau — lietu
vių ir kitų tautinių kamba
rių lankymas. Tie kamba
riai naudojami, kaip audito
rijos. Dabartinis lietuvių 
kambarys tikrai meniškai 
įrengtas. Lyg ir daugiau 
imponuoja, negu kai kurie 
kiti kambariai, savo kuklu
mu, brangiomis medžiago
mis ir stilingais deriniais.

Tą pat dieną vakare — 
jubiliejinis banketas balių 
.salėje. Gilaus įspūdžio pali
ko mumyse Lietuvos atsto
vo J. Kajecko sveikinimas. 
Kupina nuoširdumo p. R. 
Mitchell — Pittsburgho 
universiteto atstovė — pra
bilo labai jaukiai ir juo to
liau, juo labiau parodė rim
tą Lietuvos padėties ir lie
tuvių interesų žinojimą bei 
supratimą, pailiustruodama 
visa tai begale pavyzdžių, 
faktų ir širdį kuteY čių
momentų. Buvome la u-
stebę. Dar išklausę ug ją
prezidento P. Dargio k ją
ir poros šeimininkų —- ri
bėtojų mandagumo apra š- 
kas, atidžiai sekėme mūsų 
clevelandiečių — daininin
kės A. Stempužienės ir 
akompaniatoriaus J. švedo 
— kalbų protarpiais atlie
kamą koncertinę programą. 
Banketas baigtas nuotai
kingais šokiais.

Vladas Braziulis
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KAS IR KUR?

• Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės valdyba parengė 
ir priėmė Savišalpos Kasos 
Įstatus. Pagal tuos įstatus 
bus įsteigta savišalpos ka
sa, kurios tikslas teikti ne
laimėn patekusiems graži
namas paskolas.
• Jonas Kašuba, iš Great 
Neck, N. Y., baigęs studijas 
Rutgers Universitete, bir
želio 8 dieną, gavo mechani
kos inžinieriaus (B. S.) dip
lomą. Kaip praėjusiam ka
rinį ROTO ’ apmokymą su
teiktas ir armijos leitenan
to laipsnis paskiriant inži
nerijos korpusam Universi
teto, o lygiai ir karines stu
dijas, baigė garbės pažy
miais (with honors).

Sekančiais mokslo metais 
studijas tęs Illinois Univer
sitete Urbanoje magistro 
laipsniui, kur yra priimtas 
ir asistento pareigoms.

• Dr. J. Grinius, Vasario 16 
Gimnazijos direktorius, pa
sitraukė iš Bendruomenės 
Tarybos. Į jo vietą įėjo pir
masis kandidatas Step. Vy
kintas. Dr. J. Grinius taip 
pat yra paprašęs, kad nuo 
spalio 1 d. jis būtų atleis
tas ir iš gimnazijos direkto
riaus pareigų. Krašto val
dybą tą prašymą patenkino.

• Sophie Barčus radijas 
Chicagoje Pavergtųjų Tau
tų Savaitę pradėjo specialia 
programa liepos 17 d. Joje 
kalbėjo Lietuvos konsulas 
Dr. P. Daužvardis, ALT 
S-gos vicepirm. Dr. J. Pa
plėnas ir kt. Liepos 18 d. 
buvo perskaitytas Lietuvos 
N e p riklausomybės Talkos 
atsišaukimas. Šios lietuvių 
radijo programos tvarkyto
jai dalį programos skyrė 
kiekvieną dieną per visą Pa
vergtųjų Tautų Savaitę šios 
savaitės reikšmei pabrėžti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

JANINĄ VALIUŠAITIENĘ

su šeima, jos tėvui mirus, giliai užjaučia

Stamfordo Lietuvių 
Bendruomenė

JANINAI VALIUšAITIENEI

su šeima, jos tėveliui mirus, reiškiame nuoširdžią 

užuojautą

J. M. Biliūnai ir J. N. čerekai

MARIJAI ENDRIUKAITIENEI
mirus, jos dukrai REGINAI JURKŪNIENEI, žen
tui Dr. JUOZUI JURKŪNUI ir anūkams nuošir
džią užuojautą reiškia

Los Angeles Lietuvių Tautinių
Namų Valdyba

• Iš Anglijos į Lietuvą Mas
kva nusivežė 14 raudonų lie
tuvių, kurie grįžę turės ves
ti propagandą, kad Lietuvo
je dabar labai gerai.

• Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Tarybos suva
žiavimas įvyks rugpiūčio 
27-28 d. Vasario 16 Gimna
zijoje.

ASBURY PARK

čia atostogauja daug 
lietuvių

Lake Hotel, Asbury Park,
N. J. dabar atostogauja Dr. 
Kanauka ir Dr. Alexander 
iš New York, Dr. Breen iš 
Rožei Park, N. J., Dr. Nor
kienė su vyru, Br. Buinys 
su žmona ir M. Čepulis su 
žmona iš Philadelphijos ir 
Dr. Kungienė su vyru iš 
Newark, N. J. bei kiti.

Kaip žinoma, Anchor 
Room kiekvieną vakarą 
griežia puikus orkestras, 
tad nenuostabu, kad priva
žiuoja iš įvairių apylinkių 
lietuviškas jaunimas, tar
tum lyg į lietuviškus paren
gimus traukia, ir ten lietu
viškoj aplinkumoj > smagiai 
praleidžią laiką.

NAŠIA GYDYTOJA

Dr. Marija Žemaitienė

Nesenai medicinos mokslus 
baigė ir liepos mėn. pradžio
je gavo medicinos daktarės dip
lomą Marija Sutkutė-Žemaitie- 
nė.

Naujoji daktarė yra gimusi 
Šiauliuose, gimnaziją baigusi

Žalgirio mūšio ir Dariaus-Girėno skridimo sukakčių minėjimo Chicagoje garbės tribūna. Iš kairės: 
teisėjas A. Wells, A. Rūgytė, Respublikonų partijos kandidatas Į senatą S. Witwer, minėjimo progra
mos vedėjas V. Adamkavičius, Grigas, Amerikos ir Lietuvos himnus giedojusi solistė G. Mačytė, 
Dariaus-Girėno veteranų posto kom. F. A. Gray, kun. A. Trakis, buv. kongreso atstovas E. Byrnec 
prel. Paškus, Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, aid. Egan ir prel. Ig. Albavičius. Be čia išvar
dintų garbės tribūnoje buvo ALT vykdomojo komiteto nariai, LB Chicagos apyg. vald. pirm. J. 
Jasaitis, gen. P. Plechavičius, laikraščių redaktoriai, minėjimo komiteto nariai ir kiti.

Z. Degučio nuotrauka

Daugtūkstantinė minia Žalgirio mūšio minėjime
Liepos 17 d. Chicagoje iškil

mingai paminėta Žalgirio mūšio 
550 m. ir Dariaus-Girėno tra
giškojo transatlantinio skridimo 
27 metų sukaktys. Liepos 17 d. 
sutapo ir su visame krašte vie
šai paskelbta Pavergtųjų Tautų 
savaite,

šios iškilmės buvo skelbtos 
ir vėliau atžymėtos visoje Chi
cagos spaudoje. Liepos 18 d. 
Daily Tribūne ir Sun Times pa
skelbė, jog iškilmėse dalyvavo 
20,000 žmonių. Visos iškilmė
se paskytos kalbos Įrašytos Į 
magnetofonines juosteles. Ame
rikos Balso pareigūnas P. La
banauskas, šia proga, padarė ir 
visą eilę pasikalbėjimų su žy
mesniais Chicagos lietuviais.

Iškilmės pradėtos pamaldomis 
lietuvių R. Katalikų ir protestan
tų bažnyčiose. Po pietų, 2:30 
vai. prasidėjo didysis minėjimo 
paradas. Parado priekyje, atvi
roje auto mašinoje, važiavo Lie
tuvos konsulas Dr. P. Dauž
vardis su ponia ir gen. P. Plecha
vičius. Juos sekusiose auto 
mašinose sėdėjo kiti žymūs ame
rikiečių ir lietuvių pareigūnai.

Linkuvoje. Mediciną studijavo 
Heidelbergo Universitete, Vokie
tijoje, Mokslą baigė diplomu cum 
Įaudė, Ten pat parašė dizerta- 
ciją Literarische Zeugnisse aus 
der Geschichte der Anaesthe- 
sle”. Apginusi gavo medicinos 
daktaro laipsnį.

1957-1958 metais ji atliko 
interninę praktiką surgery, 
obstetricks-gyneocology, me- 
dicine ir pediatrick. Nuo 1958 
iki 1960 m. liepos 1 d. atliko 
residencinę praktiką anestezijos 
srityje,

Dr, Marija Sutkutė-Žemaitie- 
nė yra žmona garbingo ir tau
raus visuomeninko Aleksandro 
Žemaičio, pagarsėjusio vasarna
mio--Lake Hotel, Ausbury Park, 
bendrovės vicepirmininko. Jis, 
pagerbdamas savo žmonos pasi
šventimą mokslui, jai suruošė 
staigmens vaišes, kuriose daly
vavo apie 15 artimųjų: Dr. Vik
torija Vaitekaitytė su vyru kap. 
Berne—sprausminių lėktuvų la- 
kūnu—instruktorium, Dr. S. Pet
rauskas, B. Vyliaudas su ponia, 
J. Veblaitis su ponia, komp. J. 
Žilevičius, V. Misiūnas, J. 
Reedy, J. švedas, p. Marku- 
vienė su dukra Irena ir kt.

J.Ž.

LIET. STUD. SĄJ. CENTRINIŲ 
ORGANŲ RINKIMŲ 

REZULTATAI

1960-61 metų Lietuvių Studentų 
Sąjungos JAV centrinių organų 
rinkimų Rinkiminė Komisija pri
statė sekančius davinius. Į, 
Centro Valdyba išrinkti: N. Re- 
meikytė, A. Budreckis, R. Sta- 
kauskas, G. Griškėnaitė, K. Pau- 
likas, A, Bičiūnas, D. Audėnai- 
tė, Kandidatais lieka: E. Saka
lauskas, L, Kaufmanaitė, A. Pa- 
liokaitė,

Į, Kontrolės Komisiją išrinkti: 
N. Udrys, V. Pajaujytė, R. 
Bublys. Kandidatais lieka: D, 
Nargelė, A, Simutytė,

į Garbės Teismą išrinkti: R. 
Vėžys, T. Ivaškaitė, Z. čiko- 
taitė. Kandidatais lieka: N. šal- 
kauskaitė, A. Iljasevičius.

Chicagoje Įvykusio Žalgirio mūšio ir Dariaus-Girėno skridimo 
minėjimo išvakarėse, Conrad Hilton viešbutyje susitiko Respubli
konų partijos nacionalinio komiteto pirmininkas senatorius Thurston 
B. Morton ir minėjimo programos vedėjas Vladas Adamkavičius. 
Amerikiečių spauda šen. Thurston B. Morton mini, kaip galimą, 
Respublikonų partijos kandidatą į J.A.V. viceprezidento postą. Nuo
traukoje V. Adamkavičius, Įteikęs minėjimo programą šen. T. B. 
Mortonui, taria iki malonaus pasimatymo iškilmėse.

Z. Degučio nuotrauka

Parade dalyvavo lietuvių Da
riaus-Girėno ir Don Varnas 
posto veteranai ir kitų postų na
riai, lietuviai savanoriai kūrė
jai, šauliai, ramovėnai, birutie- 
tės, skautai, neo lithuanai, atei
tininkai, tautinių šokių grupės, 
sportininkai ir kiti.

Savo gausumu ir spalvingumu 
išsiskyrė skautai. Darniai, kaip 
ir pridera kariams, pasirodė ir 
gen. St. Dirmanto ir pik. K. 
Dabulevičiaus vedama lietuvių 
karių Ramovė, Pažymėtina, kad, 
ramovėnų gretose matėsi keturi 
generolai. Tai yra minėtas Dir- 
mantas, Rėklaitis, Musteikis ir 
Mieželis.

Parado dalyviai žygiavo 69-ta, 
California ir Marąuette parko 
gatvėmis. Vėliau visi praėjo pro 
garbės tribūną.

Po parado, prie garbės tri
būnos susitelkusi daugiatūkstan
tinė minia išklausė Respubli
konų partijos nacionalinio komi
teto pirmininko senatoriaus 
Thruston B. Morton ir Lietu
vos konsulo Dr. P. Daužvar- 
džio kalbas. Invokacijas skai
tė prel. L Albavičius ir kun. 
A. Trakis. J.A.V. ir Lietuvos 
himnus sugiedojo G. Mačytė.

Šen. Thruston B. Morton kal
ba išklausyta su dėmesiu, kelis 
kartus kalbą pertraukiant plo
jimais. Šen. T. B. Morton pra
džioje išsitarė, kad šis minėji
mas ir jo dalyviai simbolizuoja 
nemirštančius laisvės troš
kimus. Tolimesnėje savo kalbo
je, suminėjęs pavergtas lietuvių, 
latvių, lenkų, čekoslovakų, veng
rų, rumunų, bulgarų ir estų 
tautas, užtikrino, kad Respubli
konų partija visada stovės už 
išlaisvinimą pavergtų tautų.

"Mes nenurašysime už geleži
nes uždangos esančius milijonus 
žmonių. Jų laisvė visada turi 
būti mūsų tikslas," Tai žodžiai 
1956 m. pasakyti viceprezidento 
Nixono. šiuos žodžius pakarto
jęs šen. T. B. Morton pabrėžė, 
kad Mspublikonų konvencijoje 
visi ? iksčiau duoti pažadai bus 
atnat >.nti.

Ba gdamas savo kalbą šen. T.
B. Morton pasakė, kad mūsų 
visų tikslas yra išryškinti lais
vės troškimus ir pasakyti tiesą 
nesibijant pažeisti Įprastas man
dagumo taisykles.

Be šen. T. B. Morton iškil
mėse dalyvavo ir respublikonų 
partijos vadovybės direktorius 
Albert B. Hermann su palydovais.

Lietuvos konsulas Dr. P. Dauž
vardis pasakė kalbą lietuviškai, 
suminėdamas Žalgirio mūšio ir 
lietuvių tautos didvyrių Dariaus- 
Girėno skridimo faktus. Savo 

Gabrieliaus Rudavičiaus sukurta iš gipso2,000 svarų Lietuvos 
kunigaikščio Vytauto Didžiojo statula, pagaminta žinomo Chicagos 
lietuvių visuomenininko V. Šimkaus rūpesčiu ir pastangomis, buvo 
vežama Žalgirio mūšio minėjimo parade. z. Degučio nuotrauka

kalboje konsulas Dr. P. Daužvar- 
dls sulygino komunizmą su seno
vės kryžuočiais, kurie brovėsi 
Į svetimas žemes neva su tikslu 
išlaisvinti žmones iš pagonybės. 
Šiandien sovietai, pabrėžė kon
sulas Dr. P. Daužvardis, tokiu 
pat įžūlumu okupuoja ir pavergia 
tautas, pasauliui melagingai 
skelbdami, jog laisvina darbi
ninkiją.

Po kalbą prie Dariaus-Girėno 
paminklo šen. T. B. Morton ir 
Dariaus-Girėno posto koman- 
derius F. A. Gray šautuvų sal
vėms palydint, padėjo vainiką. 
ŠĮ minėjimą telegramomis svei
kino Illinois gubernatorius W. 
Stratton ir Chicagos burmistras 
R. Daley.Minėjimo pabaigoje pa
dėkos žodį tarė minėjimo komi
teto vicepirmininkas pik. A. Rėk
laitis.

Visa minėjimo programa buvo 
pavyzdinga ir svarbiausiai ne- 
ištęsta. Programai vadovavo 
Valdas Adamkavičius.

Čia pat esančioje Marąuette 
parko aikštėje Įvyko Į oficialią 
minėjimo programą Įtrauktos 
futbolo rungtynės. Žaidė LFK 
Lituanica ir LSK Tauras. Lai- 
fnėjo 7:1 LFK Lituanica.

Rungtynės baigėsi apie 7 vaL 
Tačiau žmonės iš parko ilgai 
nesiskirstė. Vakaras buvo nuo
stabiai gražus. Jau visiškai su-
temus parke dar girdėjosi lie
tuviška daina. Traukė lietuviai 
dainą Kur lygūs laukai, snaudžia 
tamsūs miškai—mastydami apie 
anuos laikus ir Vytauto Didžiojo 
galybę.

P. Ptr.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

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.
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