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Sekretoriaus byla 
Jungtinių Tautų Organizaci

jos Generalinio Sekretoriaus 
Trygve Lie tarnybos laikas pra
tęstas trejiems metams. Už tą 
rezoliuciją balsavo 46 valstybės, 
prieš — 5 (Rusija, "Ukraina", 
"Gudija", Lenkija ir Čekoslova
kija), susilaikė 8 ir Haiti ne
dalyvavo posėdyje. 

šiuo atveju įdomu, kurios 
valstybės ir kodėl susilaikė. Su
silaikiusiųjų tarpe buvo beveik 
visas arabų blokas: Egiptas, 
Trakas, Libanas, Saudi Arabija, 
Syrija ir Yemenas. 

Jų susilaikymo priežastį iš
dėstė Irako atstovas, sakyda
mas, kad Trygve Lie, nors ir tu
ri daug puikių kvalifikacijų, vis 
dėlto nebuvo visai nešališkas 
arabų - žydų konflikte ir kada 
neseniai žydai puolė arabus, tai 
Trygve Lie nebuvo toks uolus 
sustabdyti užpuolimą, koks uolus 
buvo Korėjos klausime ... 

Toliau, tęsdamas savo paaiš
kinimus, Irako delegatas pasa
kė: "Reikšdami Trygve Lie pri
deramą pagarbą, vis dėlto nesa
me įsitikinę, jog jis padarė vis
ką, kad paskatintų Jungtines 
Tautas atnešti taiką ir teisin
gumą Palestinos arabams'*... 

Čia susirinkimo pirmininkas, 
Irano delegatas, kalbėtoją nu
traukė, sakydamas, kad negali
ma tęsti tokį puolimą prieš as
menį, kuris ką tik gavo 46 vals
tybių pasitikėjimą ir kurio, be 
to, čia pat posėdyje nėra. 

Australijos atstovas paaiški
no, kad Australijos delegacija 
susilaikė, nes nesanti įsitikinusi, 
kad tarnybos pratęsimag yra tik
rai teisėtas, nors Austr|liios de
legacija ir sutinka, kad Trygve 
Lie neturi būti lyg ir nubaustas 
už tai, kad lojaliai bei teisingai 
elgėsi Kopėjos reikale. 

Pagaliau, Kinijos (čiankai-
šeko vyriausybės) delegatas sa
vo susilaikymo nei neaiškino, 
nes jau anksčiau buvo pareiš
kęs, jog iš esmės yra priešingas 
Trygve Lie už jo pastangas įves
ti į Jungtines Tautas Kinijos 
agresorių delegaciją ir būtų su
tikęs su jo tarnybos pratęsimu 
ne ilgiau kaip vieneriems me 
tams. 

Pats Trygve Lie kitame po
sėdyje pareiškė, kad jo termi
no pratęsimą laiko pasitikėjimo 
pareiškimu, bet ne surišimu su 
kokiomis sąlygomis ir jo nepri
klausomumo suvaržymu. Kitaip 
sakant, pabrėžė, kad tuo jis nė
ra nupirktas būti kurios nor? 
vienos grupės šalininku. 

Prisimenant Trygve Lie šio 
pavasario kelionę į Maskvą (ku
rios metų jis nebandė prisiminti 
kad Sibire kenčiančių motinų 
dukterys šaukiasi jo pagal
bos ...) ir jo palankumą Kinijos 
komunistų reikalui, sunku nu
matyti, kaip jis savo nepriklau
somybę panaudos per ateinan
čius trejis metus. 

Todėl, giliau pagalvojus, at
rodo, kad kiniečių išmintis ar 
tik nebus teisingiausia ... Gal 
būtų geriau buvę pasitenkinti 
vieneriais metais ... Pavyzdžiui, 
įsivaizduokime, jei Lietuvos de
legacija šiuo metu būtų Jungti
nių Tautų Organizacijos posė
džiuose (o jai, kaip buvusiai 
prieškarinės Tautų Sąjungos na
riui, visai pritiktų ten būti) — 
ar ji daug turėtų pamato balsuo
ti už Trygve Lie palikimą se
kretoriaus vietoje? 

•PAKELIUI Į MIRTI — 
B. Gaidžiūno aprašymai 
apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231 
pusi. Kaina $1.0P 
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SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoje ir Kanadoje 

— 50 centų vienam mėnesiui — 

TREMTIES atstovai: 
Visai Amerikai, Išskyrus Chicagos miestą — 

St. Nasvytis, 4579 W. 157 St., Cleveland 11, Ohio 
Chicagos miestui ir Kanadai — 

W. Stuogis, 1114 Florence Ave., Evanston, 111. 

PEMDAMI TREMTI, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UŽJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 
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PASIKĖSINIMAS PRIEŠ PREZIDENTĄ 
KAS IR KODĖL? 

Pereitą trečiadienį, kai Dirva 
jau buvo atspausdinta, radijas 
pranešė, kad įvyko pasikėsini
mas nužudyti Amerikos prezi
dentą Trumaną. Todėl tik šią 
savaitę galime patiekti to įvy
kio apžvalgą. 

Pasikėsinimas nepavyko, žu
dikai prie prezidento nei nepri
ėjo. Jų planas buvo paprastas: 
iššaudyti sargybinius prie pre
zidento gyvenamų rūmų ir tada 
nužudyti patį prazidentą. Bet 
nepavyko pirmoji plano dalis: 
vieną policijos karininką jie nu
šovė, du sužeidė, bet tuo pačiu 
metu ir iš jų vienas buvo nu
šautas, kitas gana sunkiai su
žeistas, nors ne mirtinai. Pre
zidentas pamatė pro langą tą 
susišaudymą, bet apsaugos pa
reigūnai įspėjo jį, kad pasi
trauktų nuo lango. Po įvykio pre
zidentas toliau vykdė numatytą 
dienos programą, tik jo asmens 
apsauga buvo žymiai sustiprin
ta. 

Kas jie toki? 
žudikai pasirodė esą portori-

kiečiai. Puerto Rico sala yra 
Amerikos teritorija, kurią val
do Amerikos vyriausybės ski
riamas Gubernatorius. Daug 
portorikiečių atvyksta ir gyvena 
Jungtinėse Valstybėse. Ypač 
daug jų yra New Yorke. Jie yra 
tamsiaodžiai, kalba ispaniškai. 
Puerto Rica yra nemažas judė
jimas už autonomijos praplėti
mą. Bet yra ir grupė, reikalau
janti visiškos nepriklausomybės. 
Ta grupė, vadinama nacionalistų 
partija, esanti nedidelė, vos apie 
keletą šimtų žmonių (taip bent 
sako Puerto Rico gubernato
rius), bet nusiteikusi labai fa
natiškai. Ji įsteigta 1928 metais. 
Jos vadas yra baigęs Harwardo 
universitetą, jau sėdėjęs apie 6 
metus kalėjime ėįl revoliucinių 
veiksmų. 

Sukilimas saloje 
Pereitą pirmadienį Puerto Ri

co saloje ši nacionalistų partija 
sukėlė riaušes ir kėsinosi nužu
dyti Puerto Rico gubernatorių 
(kuris pats yra portorikietis). 
Riaušėsi žuvo 26 žmonės ir arti 
60 sužeista — maždaug po vie
nodai iš sukilėlių ir policijos pu
sės. Per dvi dienas riaušės buvo 
numalšintos, nors visai normali 
padėtis dar negrįžo, nes vyksta 
sukilėlių surankiojimas. 

Vos numalšinus tas riaušes, 
trečiadienį apie vidurdienį New 
Yorke į portorikiečių reikalų 
tvarkymo įstaigos namus buvo 
įmestos dvi padegamosios bom
bos — tam tikru būdu sutirštin
to benzino bonkos, • kurios ta
čiau nesprogo. Pora valandų po 
to įvyko pasikėsinimas prieš pre
zidentą. 

Pas nušautąjį žudiką buvo ras
ti portorikiečių nacionalistų va
do laiškai, kuriuose jam pave
damas vadovavimas Amerikoje 
ir duodamos "laisvos rankos" 
veikti, kaip jis išmano būsiant 
geriau. Na, tai jis ir veikė ... 

Kodėl kėsinosi prieS 
Trumaną? 

Antrojo, sužeistojo žudiko 
žmona pareiškė, jog ji nei kiek 
nesigaili dėl savo vyro pasielgi
mo. Ji ir pati priklausanti na
cionalistų partijai. Esą, "jie ne
sigaili, kai kėsinasi prieš mūsų 
prezidentą (taip ji vadina savo 
partijos vadą), tai ko man gai
lėtis, jei kėsinasi prieš jų pre
zidentą?" Kiti nacionalistai sa
ko: "Mes norim nepriklausomy
bės, nenorim amžinai likti ame
rikiečių vergais." 

Ta pati pasikėsintojo žmona, 
klausiama, kodėl, būtent, kėsi
nosi prieš Trumaną, kuris kaip 
tik yra Puerto Rico nepriklau
somybės šalininkas, pareiškė: 
"Rooseveltas žadėjo nepriklau
somybę, Trumanas žadėjo, o jos 
vis dar nėra. Rooseveltas jau 
miręs, tai jis negali atsakyti..." 

Ar čia nera komunistų 
rankos? 

Tiesiogiai — ne. Ir riaušės ir 
pasikėsinimai yra nacionalistų 
partijos veikėjų darbas. Jie vei
kia fanatiškai, atrodo, nelabai 
svarstydami, kas iš jų veiksmų 
gali išeiti. Bet visoki neramu
mai, kurie sudaro nemalonumų 
Amerikai, komunistams, be abe
jo, labai parankūs ir neabejoja
ma, kad Puerto Rico naciona
listų fanatiškas nusistatymas, 
kartais net jiems patiems gal 
nejuntant, komunistų yra pa-
kurstomas. Kiekvienu atveju, 
kada tie nacionalistai ką daro, 
komunistai iš džiaugsmo rankas 
trina. Ir dabar, komunistai nu
siplauna rankas nuo pasikėsini
mo, bet labai patenkinti, kad 
jis įvyko, tik gal nepatenkinti, 
kad nepasisekė ... Nes, jei būtų 
pasisekę, galima įsivaizduoti, 

koks tai būtų patogumas Mas
kvai ... 

"Pravda" Maskvoje dėl įvy
kusių riaušių parašė, kad riau
šėms vadovavo nacionalistai, ko
munistai ir darbininkų unija, ku
rioje irgi komunistai turi įta
kos. Ta pati "Pravda" nurodė 
ir riaušių priežastį, būtent — 
siuntimas portorikiečių jaunimo 
kariauti į Korėją ir primetimas 
naujos konstitucijos ... 

Šis "Pravdos" pareiškimas 
yra aiškiausias įrodymas, kad 
šių įvykių užpakaly yra komu
nistai, kurie nacionalistų ran
komis žarijas žarsto. Yra nuo
monių, kad ta vadinamoji "na
cionalistų" partija faktiškai 
esanti komunistų partijos kūri
nys, nes komunistams daug pa
togiau sufanatizuotų karštuolių 
rankomis net ir pasikėsinimus 
rengti ir nusiplauti bet kokios 
atsakomybės. 

Kokia yra ta numato
moji konstitucija? 

Jungtinių Valstybių Kongre
sas, kaip tik prezidento Truma-
no raginamas, yra išleidęs įsta
tymą, kad Puerto Rico gyvento
jai gali patys nustatyti savo 
santykius su Jungtinėmis Vals
tybėmis. 

Pačių portorikiečių politikos 
veikėjai yra parengę savo kraš
to konstitucijos projektą, ku
riuo visi vidaus reikalai numa
tomi palikti spręsti patiems por-
torikiečiams, tik kraštas palie
kamas tam tikromis sąlygomis 
unijoje su Jungtinėmis Valsty
bėmis. ši konstitucija įsigalios, 
jeigu gyventojai visuotiniu bal
savimu ją priims. Jeigu tas 
konstitucijos projektas būtų at
mestas, tada būtų ieškoma ki
tokio sprendimo. Todėl riaušės 
prieš tą konstituciją per anksty
vos, kadangi ji nesiūloma porto-
rikiečiams per prievartą. 

Bet tos riaušės sudaro poli
tinį nepatogumą Amerikos vy
riausybei, nes pasaulio akyse.su
sidaro įspūdis, jog Amerikos vy
riausybė, kovodama už tolimų 
korėjiečių laisvę, pati neduoda 
laisvės pašonėje gyvenantiems 
portorikiečiams ... Kol visiems 
išaiškinsi, kaip ištikrųjų yra, 
propaganda veikia Maskvos nau
dai. 

Ir prezidentams nesaugu 
Daugelis mano, kad nuo pa

sikėsinimų prieš gyvybę turi 

DIRVOS ATSTOVAI 
| kuriuos galima kreiptis visais DIRVOS prenumeratos 

ir skelbimų reikalais: 

Baltimore, Md. 
Antanas česonis, 620 W. Cross St. 

So. Boston, Mass. 
Brunonas Kalvaitis, 545 East Broadway. 

Chicago, 111. 
Jonas Paplėnas, 4416 So. Hermitage Ave. 

Dayton, Ohio 
J. A. Urbonas, 1302 Lamar St. 

Detroit, Mich. 
L. Bulgarauskas, 7313 Navy Ave. 

Newark, New Jersey 
A. S. Trečiokas, 314 Walnut St. 

New Yorke - Brooklyne 
Antanas Sodaitis, 57-56 63rd St., Maspeth, Jf. Y. 

Waterbury, Conn. 
Vladas Varneekas, 2157 N. Main St. 

Hamilton, Canada 
Bronius Vengry s, 227 Bmnt St. 

t 
Montreal, Canada 

Stepas Kęsgaila, 6882 Beaulieu St. 

Toronto, Canada 
Jonas Paršeliūnas, 514 Euclid Ave. 

Anglijoje 
Jonas Palšis, 10, Warrel's Terrace, Bramley-Leeds. 

Australijoje 
Povilas Lukošiūnas, 178 Wakefield St., Adelaide, S.A. 

saugotis tik autokratiški monar
chai ir diktatoriai, o demokra
tiškų kraštų rinktiems prezi
dentams nėra jokio pavojaus. 

Bet faktai rodo ką kita. Buvo 
nepasisekusių ir pasisekusių pa
sikėsinimų prieš prezidentus 
Prancūzijoje, nebe pirmas toks 
pasikėsinimas ir Jungtinėse Val
stybėse. Trys Jungtinių Valsty
bių prezidentai buvo nužudyti: 
Abraomas Lincolnas 1865 me
tais, James A. Garfield 1881 me
tais ir William McKiniey 1901 
metais. 

Be to, buvo kesintasi nužudy
ti prezidentą Teodorą Roosevel-
tą 1912 metais ir Francliną D. 
Rooseveltą 1933 metais, kuris 
tada dar buvo nepradėjęs eiti pa
reigų, nors jau buvo išrinktas 
prezidentu. 

Pasikėsinimas prieš Trumaną 
yra šeštas pasikėsinimas prieš 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
prezidentą šio krašto istorijoje. 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti ' aukojo šie 
skaitytojai: 
Turūtą Pr., Grand Rapids, 

Mich., $1.00 
Dermeitis S., Caro, Mich., 1.00 
Alksninis V., Maspeth, N.Y. 1.00 
žiurys P. J., Avon Lake, 

Ohio 2.00 
Matusevičius Kl, Cleveland, 1.00 
Liacas P., Toronto, Canada, 0.50 
Dr. Tercijonas V., Brooklyn, 

N. Y. 0.50 
Rėklaitis A., Chicago, 111. 1.00 

Aš LAIKIAU PAMALDAS UŽ 
S T A L I N Ą  

Įdomus stačiatikių dvisiškio 
pasipasakojimas. 60 puslapių 
knygelė. Kaina — 50 centų 
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
čiant 50c pašto ženklais, arba 

$1.00 už dvi 

ir net prosenelius. Pagimdytų visos 
šitos patauškos ir šmaikščiauodegės 
bent po dešimt ar dvyliką, tada žinotų, 
kokie vaikai esti. Aš gimdžiau ir ži
nau. Visada augant plaukai tamsėja. 
Tat labai paprasta. 

— Aš tave, misis Bitir^s, visiškai 
suprantu ir paremiu, — pasišovė Mu-
raška pasigerinti ir savo kaltę dėl pri
sidėjimo prie linksmosios dalies nusi
plauti. — Labai nemalonu, kai nenu
siseka su kviestaisiais svečiais. Ačiū 
Dievui, kad esame šitoj kontrėj apsau
goti nuo nekviestųjų. Nors jaunas iš 
Lietuvos išvažiavau, be^jt gerai atsime
nu. Būdavo tokių neaptašytų bernų. 
Nekviesti susigrūsdavo ir tykodavo 
geresnę vietą prie stalo užimti. Tu su
pranti: atsisės toks meitelis, prisitašo, 
o paskum ir paleidžia savo nepraustą 
burną. .Taigi, pasitaiko ir čia, nors re
tai, kad privalgo, prigeria, o paskui 
šeimininkus pajuokia už jų stalo sėdė
dami. Tai tikrai biauru. Tokius tik iš
vyti ir daugiau niekad nepažinti. 

Vėgelis bematant atsikirto: 
— O man patinka tie tikri savai

mingi Lietuvos bernai. Tai bent gy
vybė ir jėga. Gaivališka jėga, kaip 
pavasario potvyniai. Aptvarkius tokią 
jėgą, didelis ir naudingas darbas nu* 
dirbama#. Jų energija, vertumas fon

tanais trykšta. Ir sąmojo turi. Tiesą, 
dažnai kandaus. O dūšia jų, broliuk tu 
mano, tiesiog krikštolinė, vaikiška. Jei 
mokėsi prieiti, tą dūšią pagauti, jie 
nieko nesigailės, numirs už tave. Bet 
jei piktuoju, per skriaudą, — tada sau
gokis, nieko nebos: nei tavo garsaus 
vardo, nei stiprios apsaugos. Aš pa-, 
žįstu ir Amerikoj nemaža bernų, bet, 
toli gražu, ne tokie, kaip anie Lietuvoj. 
Šitie bernai sulindo į svetimą kailį ir 
prisidėjo .dar išvirtusį pilvą. Tokie 
prarado, kas buvo sava, originalu ir 
nuėjo svetimomis pėdomis... 

Vėgelis apsidairė. Buvo tylu. Jam 
pasidarė svetima ir najauku šioje drau
gystėje. 

— Na, ką, Leonardai, nusilenkim 
ir traukim, kol dar ne vėlu. Mat, kaip 
lengvai, galima nukentėti dėl juoko. 
A-a! Toks jau aktorių likimas. Visada 
išeini į publiką su geriausiais norais, 
mylinčia širdimi, tik ne visada pasise
ka. Kartais tau ploja, o kartais spiau-
dosi. Nieko nepadarysi — ne visada 
įmanoma prisitaikyti ir visiems patikti. 

Abu draugai paėjėjo kiek nuo 
Tvirbutų namo, sustojo ir pratrūko juo
ku. Pagaliau Povilaitis prašneko: 

— Ale ir pataikyk tu man šitaip,! 
Kaip virbalu į akį. 

— Na kas gi žinojo, kad čia opiau

sioji jų šeimos vieta. 
— Bet jeigu teisybė, taigi, broliuk 

tu mano, tokie mūsų kupletai stačiai 
skandalas. Išvyti maža: apskaldyti 
turėjo... 

— Kaip dabar žiuri, išeitų, kad 
teisybė... 

— Vadinasi, užrioglino Petrui ra
gus. Ale didžiausius. Kas gi galėjo pa
manyti: šitoks vyras! 

— Nuo tokio gero niekas neap
draustas. Įdomu tiktai, kiek ilgai Pet
ras tuos ragus nešios f 

* • 

Kitą rytą Tvirbutų namuose ilgo
kai buvo tylu. Gal tik kūdikis keletą 
kartų riksmu buvo pareikalavęs savo 
teisių ir prižadinęs motiną. Tėvas dėl 
verksmo atrodė abejingas. Jis gulėjo 
skyrium, antrame miegamam kamba
ry. Bet vistiek dėl to vaiko jis netu
rėjo ramaus miego. Visą likusią naktį 
po krikštynų pokylio ir ankstyvą rytą 
jį kankino tvaikus sapnai, nelyginant 
ligonio kliedėjimai. 

Atsikėlė Tvirbutas piktas, išvar
gęs ir to pat tvaiko nepakenčiamai sle
giamas. Užsimetė tamsiai rusvą slum
ber robę ant šilkinės pyžamos ir žings
niavo svečių kambary, tarytum karei
vis, prirštas prie savo posto. 

Visam Imte, rodo®, dvokė numi

rėliu. Svetimiiį nepakenčiamu lavonu.. 
Tvirbuto savijauta susidarė, kaip po 
laidotuvių. Palaidota buvo viskas: pa
sitikėjimas savąja žmona, džiugios vil
tys dėl sūnaus, prasmingesnė, energiją 
kurstanti ateitis... Jis degė ir maigė 
peleninėj vieną po kitos cigaretes. At
rodė, kad geriau būtų užsirūkius, bet 
patrauks porą dūmų — šleikštu, ne
skanu. Galvoje murkdėsi drumzlinos 
mintys. Kol susitiks su žmona, būtinai 
norėjo apsispręsti, aiškiai nustatyti sa
vo santykius tolesniame gyvenime. Nie
ko aiškesnio neišeina^ kaip tik išsiskir
ti ir baigta. 

"Prakeiktas sekmadienis!" — su 
apmaudu nusiskundė Tvirbutas.—"na 
kur aš šiandien dėsiuos ir ką veiksiu 
ligi pirmadienio, kol Barniūnas atida
rys savo office? O gal tuojau nuvykti 
pas jį ir tiek: tikriausiai rasiu jį na
mie ..." 

Tuo metu pasirodė žmona. Ji nuo
širdžiai, atvirai, kaip visada, priėjo ir 
pabučiavo. Pajuto iš jo pusės šaltumą. 
Paširdyje nusmelkė sunkus nujauti
mas. Ji atidžiai pasižiūrėjo į savo vyrą. 

— Pėter, ko tu toks atsimainęs? 
Kodėl taip ilgai nepasirodai man ir Bi-
liui? 

— Gal sergi, blogai jautiesi? Tu 
Ifkar nepaprastai daug išgėrėt Aš 

norėjau tave suarajsti, bet nepatogu 
buvo prie žmonių, čia vėl toks nema
lonus nesusipratimas... 

Petras vaikščiojo po kambarį ir 
vis tylėjo. 

— Aš net nežinau, ką tau dabar 
pusryčių paruošti? 

— Išvirk stiprios, stiprios karštos 
arbatos ir džino pastatyk, — sausai 
pasakė jis. 

— Daugiau nieko? 
— Nieko! 
Tvirbutienė buvo beišeinanti Jis 

sulaikė. 
— Vieną žodį, Helen. Aš noriu ta

ve paklausti. Bet tu tikrai atvirai pa
sisakyk, kaip po priesaika. 

Helen dar daugiau nustebo. Keis
tai atrodė jis pats, o dar keisčiau skam
bėjo šitie jo žodžiai, kurių prasmės ji 
negalėjo suvokti. Bematant ir jis pats 
sumišo. Galvoje dingtelėjo: "Kvailiau
sia būtų dabar apie tai dar klausinėti. 
Kur gi moteris kada nors yra prisipa
žinusi geruoju?" 

Bet klausimą turėjo baigti, todėl 
pasakė: 

— Aš norėjau žinoti: ar tu taip te
bemyli mane, kaip seniau? 

( Bus daugiau > 
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