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S1MTANUOŠIMT1NIS LIETUVIS 
J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  Vyt. Alantas 

Deja, mūsų valkas kalba tik angliškai... 
Viskas prasidėjo nuo ponų 

Tautvaišų apsilankymo pas po
nus Pakrančius. Visi sėdėjo sve
čių kambaryje ir girkšnojo "hai-
bolą,", o tuo tarpu Pakrančių še
šerių metų berniukas Algis žai
dė kitame kambaryje su Taut
vaišų septynerių metų Vytuku. 
Staiga Pakrantis nugirdo, kad 
vaikai savo tarpe kalbasi angliš
kai. Kaip šimtanuošimtiniam lie
tuviui, jam staiga kažin kas už
virė paširdžiuose. Jis pasišaukė 
vaikus ir paklausė, kodėl jie kal
basi angliškai. 

— Kad Vytukas sakosi nemo
kąs lietuviškai, — pažiūrėjo Pa
krančių Algis j savo draugą. 

— Kaip tat nemoka? — labai 
nustebo Pakrantis. — Juk jis 
dar neseniai atvažiavo į Ameri
ką ... Vytuk, tu tikrai nebemo
ki lietuviškai? 

Vaikas tik papurtė galvą, nie
ko neatsakydamas. Pakrantis 
pažiūrėjo į Tautvaišas: vyras ir 
žmona nuolankiai ir lyg su pasi
didžiavimu žiūrėjo į savo atža
lą. Kai vaikai vėl išėjo į kitą 
kambarį, tėvai tęsė savo pokal
bį toliau. Jonas Pakrantis, ku
rio gyslose užvirė Basanavičiaus, 
Kudirkos ir Vaižganto kraujas, 
sunkiai valdydamasis kalbėjo: 

— Dovanokite, bet aš negaliu 
tikėti savo ausimis ... 

— Jis dar moka lietuviškai, — 
pastebėjo Tautvaišas — tik jam 
sunkiai liežuvis beapsi verčia: 
jam daug lengviau angliškai... 

-r- Mes čia dar nė poros metų 
neišgyvenome, o kas bus dar po 
keletos metų ? — klausė Pakran
tis. — Aš tiesiog negaliu su
prasti : kur mūsų ambicija ? Kur 

mūsų kultūra? Kur pagaliau mū
sų istorija? 

— Nieko čia bendra neturi nei 
su ambicija, nei su kultūra, nei 
su istorija, — nusišypsojo Taut-
vaiša. — Mes turime mokytis 
svetimų kalbų ... 

— žinoma, turime, bet mes 
negalime tiek savo vaikus "iš
mokslinti", kad jie užmirštų sa
vo prosenelių kalbą, kuria kalbė
jo Mindaugas, Vytautas Didysis, 
Daukantas ir Maironis, — karš
tai atkirto Pakrantis. — Mes tu
rime išmokti kalbą to krašto, 
kur gyvename, bet ne mūsų se
nosios tėvų kalbos paniekinimo 
kaina. Juo labiau, kad tie da
lykai gali būti ko puikiausiai su
derinami, tik reikia, kad tėvai 
turėtų aiškų ir tvirtą nusista
tymą. Mano metodas toks: aš 
ir žmona su vaiku kalbame tik 
lietuviškai, mūsų šeimoje kito
kios kalbos neišgirsite, o pasi
klausykite, kaip mano vaikas 
kalba angliškai! Jis kalba ang
liškai su gryniausiu amerikoniš
ku akcentu, lietuviškai — su 
gryniausiu lietuvišku akcentu! 
Aš jam sakau: kol mes esame 
Amerikoje, mes kalbėsime tik 
lietuviškai, o kai sugrįšime į 
Lietuvą, kad neužmirštume, kal
bėsime angliškai. Mano vaikas 
juokiasi, bet su mano nuomone 
sutinka. Man ir mano žmonai 
nėra jokios problemos, kad mūsų 
vaikas galėtų užmiršti lietuviš
kai. Ir mums nėra jokių sunku
mų savo vaikui perduoti lietuvy
bę. Ir ar žniote, kas nutautėjimo 
problemą sudaro? Tėvai, bet ne 
vaikai. Aš visiems lietuviams tė
vams segu prie kaktos gėdos 
ženklą, jei jų vaikai jau "nebe-

T R E M T I S  
Vienintelis lietuviškas laikraštis Vokietijoje. Eina nuo 1950 metų 
liepos mėnesio pradžios, kas savaitę. Leidžia ir redaguoja žurnalistas 
SIMAS MIGLINAS. Prenumeratos kaina Amerikoj* 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. 

REMDAMI TREMTĮ, REMIAME VOKIETIJOJE 
LIKUSIUS LIETUVIUS — BE UžJURIO LIE
TUVIŲ PARAMOS JIE LIKS BE LAIKRAŠČIO! 

moka" lietuviškai, net nespėję 
kaip reikiant ir kojų sušilti sve
timame krašte... 

— Nesikarščiuok, Jonai, — 
pastebėjo Pakrantienė, savo bal
so intonacija duodama suprasti 
vyrui, kad jis būtų atsargesnis 
su žodžiais, tačiau šimtanuošim-
tinio lietuvio Pakrančio jokie 
įspėjimai nebegalėjo suturėti. 
Jo širdis virė pasipiktinimu, o 
smegenys žaibavo sarkazmais, 
kuriais jis svaidėsi nesistengda
mas ar nebegalėdamas susival
dyti. 

— Jei mes turime milionus 
lietuvių nurašyti į nuostolius, 
tai tik dėl tėvų kaltės. Joks ka
tilas nesuvirins lietuvybės, jei 
patys tėvai savo vaikų į tą kka-
tilą nestums. Mūsų tautinis nu-
garaulis prikimštas pakulų! Ko
dėl, patekę į svetimą aplinką, 
mes staiga paleidžiame iš rankų 
lietuvišką vairą ir imame graibs
tytis svetimų padalkų? Taip, ži
noma, plaukti su srove lengviau, 
bet kodėl mes nepaklausiame sa
ve : ar tai garbinga ? Argi mūsų 
knygnešiai, savanoriai ir šian
dien partizanai liejo ir tebelie-
ja kraują tik tam, kad mes, vos 
peržengę tėvynės sienas, nusi-
gręžtume nuo savo tautos šven
čiausių idealų? Kodėl lietuvis 
labiau mėgsta būti silpnas, ne
gu stiprus ir atsparus? Ar mes 
šiandien galime pro pirštus žiū
rėti į lietuvybės reikalą, jei mes 
norime atkurti savo valstybę? 
Kapituliacijos dvasia yra di
džiausias rųūsų priešas. Ameri
ka didelės civilizacijos kraštas, 
o mes kas? Mes lietuviai, po 
velnių!... 

— Ačiū, ponas Pakranti, už 
pamoksliuką apie lietuvybę, tik 
jis nei man, nei mano žmonai 
nereikalingas. Aš ginčiju bet 
kam teisę mane mokyti patrio
tizmo. Mums metas, —- kreipė
si jis į žmoną. — Vytuk! — 
šūktelėjo jis į kitą kambarį. 

— Yes, daddy, — atbėgo vai
kas. 

— Einam namo! 
— But I don't want yet, we 

are playing... 
— Nam®, sakau, — riktelėjo 

tėvas. * 
— Mom, — puolė vaikas prie 

motinos verkšlendamas. 
— Not cry, not cry, darling, 

— paglostė ji vaiką. 
Nė neatsisveikinę, Tautvaišai 

išėjo namo. 
Vos tik užsidarė durys, Pa

krančių šeimoje pakilo kita aud

ra. Pakrantienė puolė kaltinti 
vyrą, kad jis nemokąs elgtis su 
žmonėmis, esąs nemandagus, ne
taktingas ir tt. 

— Ką, tu sumanei išmokyti 
visą pasaulį! — šaukė ji. — Per 
tave mes negalime turėti jokių 
draugų. Kas tau galvoje, kaip 
kas kalba? Tu žiūrėk savo, o ki
tus palik ramybėje. Ar tavo rei
kalas seikėti kitų patriotizmą? 
Ką tu žinai: gal tokie Tautvai
šai geresni patriotai už tave pa
tį? Ar tu nežinai, kad lietuviai 
nemėgsta mokomi lietuvių. Yra 
kvailiausias dalykas būti prana
šu savo tautiečių tarpe. Ko tu 
tuo pasieki? Tik sugadini san
tykius su savo pažįstamais ir 
įsigiji keistuolio aroganto vardą. 
Aš tau šimtą kartų sakiau: žiū
rėk pro pirštus arba visai ne
žiūrėk, ką tavo kaimynas da
ro ... 

— Bet tu man pasakyk, Bi
rute, ar tokių Tautvaišų lietu
vybės reikalas tvarkoj ? Ar nė
ra mūsų šventa pareiga ko įsak
miausiai reaguoti prieš tuos mū
sų bendruomenės narius, kurie 
ne tik patys užmiršta savo pa
reigas, kaip lietuviai, bet ir ki
tiems duoda smerktiną pavyz
dį? — jau ramiau paklausė Pa-
karklis. 

— Ar aš sakau, kad tvarko
je? Gal būt apie tokius lietuvy
bės marinuotojus aš taip pat 
galvoju, kaip ir.tu, bet tai dar 
nereiškia, kad apie tai reikia 
šaukti kiekvienoje kryžkelėje ... 

— Kaip tik reikia: juo gar
siau rėksi, juo daugiau tave iš
girs ... 

— Kad tu neturėsi kam rėkti: 
sužinoję, koks tu rėksnys, visi 
iš tolo tavęs vengs, — nusijuo
kė žmona. & 

Senas amerikietis kalba apie pavardes 

Po poros mėnesių Pakrančiai 
susitiko su Tautvaišais prie baž
nyčios. Pakrančiai manė, kad jie 
praeis pro šalį, net į jų pusę ne
žvilgterėję, bet jie labai nuste
bo, kai Tautvaišai priėję manda
giai pasisveikino. Vytukas, svei
kindamasis su Algiu, smagiai 
riktelėjo: 

— Labas, Algi! Kada ateisi 
pas mane pažaisti? 

Tautvaiša žiūrėjo į Pakrantį 
šypsodamasis. 

— Savo šeimoje aš i vedžiau 
tamstos metodą: tik lietuviš
kai ! Metodas, turiu pasakyti, vi
sai geras, — tarė jis bičiuliškai. 
Pakrantis stipriai paspaudė jam 
ranką... 

Nors pavardžių klausimas ir 
gana aiškus, tačiau manome, kad 
šis seno amerikiečio pasisaky
mas yra išklausytinas. RED. 

Dirvos 44-tam numery tūlas 
A. š. iš Norfolk, Va., labai įdo
miai sprendžia pavardžių kei
timo klausimą. Anot jo, net ir 
į laikraštį tuo klausimu rašyti 
yra tik betikslis darbas. Tai 
"Don Kichoto kova su vėjo ma
lūnais", jo žodžiais tariant. 

A. š. sako: "Jokiu būdu ne
galėsiu išsiversti be pavardės 
suanglinimo vėliau, jei norėčiau 
gauti darbo, turinčio daugiau 
reikalo su žmonėmis." 

O kodėl suanglinti? Kodėl ne
sulenkinti, nesurusinti, vokie
tinti, turkinti, švedinti? Juk čia 
ne? Jei bent indijonų tikrai ame-
rikos gyventojai yra įvairių tau
tų ir kiekvieaa tauta turi savo 
pavardes. s 

Jei čia yra lenkų, rusų, vokie
čių, anglų ir kitų, tai kurių gi 
pavardės amerikoniškos, ir kurių 
ne? Jei bent indijonų tikra ame
rikoniškos ... 

Tikrenybėje visų Amtrfleoj 
gyvenančių žmonių pavardės yra 
amerikoniškos. 

Jei šiandieną Amerikos jau
nimas Korėjoje kariauja, tai ko
kia pavarde jis bebūtų, vis vien 
žinomas kaipo amerikietis. 

Sako, pavardę sunku ištarti, 
tai reikia anglikanizuoti. O argi 
angliškos ir amerikoniškos pa
vardės visos lengva ištarti? Ar
gi Cuningham, Kleifgen, Hars-
brouke lengviau ištarti, kaip 
Linkus, Klimas, Šukys. Tai argi 
negeriau . vietoj anglikanizuoti 
— sutrumpinti taip, kad būtų 
ir lengvai ištariama, ir lietu
viška ! 

Tiems, kurių pavardžių nega
lima sutrumpinti, būtinai reikia 
keisti. Aš patarčiau pasirinkti 
vieną, iš šių amerikoniškų pa
vardžių: Norkus, Pilka, Dilys, 
Mankus, Žukas, šaulys, Kmitas 
ir panašių. 

Daug Amerikoj gyvenančių 
žmonių turi tokias pavardes. Vie
ni iš jų turi pilietybės popierius, 
kiti čia gimę ir augę. Taigi, visi 
jie yra amerikonai ir jų pavar
dės amerikoniškos. Be to, jos 
mums tinkamos, nes ir ameriko
niškos ir lietuviškos. 

Visas vargas, kad mūsų se
nieji ateiviai savo ilgas ir sun
kiai ištariamas pavardes ne lie-
tuvino, bet "anglikonizavo". To
dėl dabar Amerikos lietuvių tar
pe rasime pavardžių angliškų, 
airiškų, lenkiškų, vokiškų — vi

sokių, kokiomis žmonės šunis 
vadina. Lindo lietuvis už lenko, 
airio, ruso ar ko kito, kad tik 
"susimodernizuotų". Jucevičius 
pasidarė Savedze, čižauskas — 
Cechacy. Pakeitė savo pavardes 
ne dėl kokio išrokavimo, bet ne
va dėl to, kad amerikonai taip 
ištaria. Vadinas, ne patys pasi
renkam, bet kiti mums pavardes 
duoda... 

Jei pirmieji lietuviai taip ne
apgalvotai pavardes keitė, tai 
dar galima juos ir pateisinti. 
Dauguma iš rusų pavergtos Lie
tuvos atvažiavę, buvo visiški 
bemoksliai. Tautinė sąmonė pas 
juos buvo mieganti. 

Visai kitaip yra su tremti
niais. Jie gimė, augo ir mokyklą 
lankė laisvoj Lietuvoj. Taigi ir 
pavardes keisdami turėtų va
duotis tautine savigarba. Daug 
žinau Amerikoj gimusių ir au
gusių jaunuolių, kurie savo pa
vardes pakeitė taip, kad ir trum
pos, ir lengvai ištariamos, ir 
lietuviškos. 

Kitos tautybės pavardę paė
mę tik panieką ant savęs gali 
užsitraukti. 

Kai aš lankiau mokyklą, tarp 
daugelio airių tautybės studentų 
buvo du lenkai, savo pavardes 
pakeitę airiškomis. Net nuosta
bu su kokia panieka airiai stu
dentai žiūrėdavo į tuos lenkus. 
Visuomet sakydavo, kad polia* 
kai būdami, nėra verti airiškas 
pavardes nešioti. 

Arba, įsivelk į Amerikos po
litiką, kitos tautybės pavardę 
nešiodamas tuojau pajusi, kaip 
esi įkainuojamas ... 

Toliau A. š. rašo: ".".. nejau
gi kas nors nulietuvina savo pa
vardę tik šposams. Jei tai daro, 
tai tik gyvenimo kasdienybės 
verčiami." 

Man rodos, kad ne gyvenimo 
kasdienybės verčiami, bet patys 
keistai tą kasdienybę suprasda
mi šitaip padaro. Turime porą 
kunigų, kurie darbuojasi lietu
viškose parapijose, o pavardes 
nulietuvino. 

Vargiai galima sakyti, kad 
ir juos gyvenimo kasdienybės 
privertė taip daryti. Bet turime 
ir labai sėkmingų profesionalų 

bei biznierių, kurie įvairių tau
tų apgyventose vietose gerai 
gyvuoja ir lietuviškos pavardls 
jiems nekenkia. 

Labai pigus pasiteisinimas tų, 
kurie sako, kad ir pavardes nil* 
lietuvinus galima būti geru lie
tuviu. Gal ir taip. Bet vis dėlto 
pavardė, kaip kalba ir viskas, 
kas lietuviška, yra mūsų tautos 
turtas. Elkimės, kaip protingi 
Dievo sutvėrimai su tuo, kas 
mūsų. Trumpinkim, gerinkim, 
taisykim savo pavardes, bet ne-
naikinkim. Atminkim, kad, jei 
ateis laikas, kada išnyks Ame
rikoj lietuvių kalba, laikraščiai, 
draugijos ir organizacijos, tai 
tik mūsų išsaugotos pavardėS 
liudys, kas mes esame. 

A. J. žvirbli 

Ačiū Rėmėjams! 
Prenumeratos pratęsimo pro

ga DIRVOS spausdinimo prie
monėms pagerinti aukojo šie 
skaitytojai^ 

Praškevičius A.M., Cleve
land, Ohio $1.00 

Graužinis Vyt., Grand 
Rapids, Mich. 5.00 

Dr. A. J. Kazlauckas, Cle
veland, Ohio 1.00 

Vaičius I., Cicero, 111. 1.00 
Mackevičius VI., De Kalb, 

111. 1.00 
Vaškelis St., Afasterd., N.Y. 1.00 
Lingis Vine., Pontiac, Mich. 1.00 
Tirva Kazys, Chicago, 111. 5.00 
Stulgis P., Chicago, 111. 1.00 

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur-

, nalas. 

MARGUTIS 
Įsteigė kompozitorius 

A. VANAGAITIS 
Kaina metams $2.00 

Susipažinti siunčiamas 
dovanai. 

6755 So. Western Avi. 
Chicago 36, III. 

RAUDONOJI ŽVAIGŽDĖ 
52 autentiškos fotografijos — bolševikų 
darbų Lietuvoje 1941 birželio mėnesį liu
dininkės. Trumpi ir tikslūs paaiškinimai 
lietuvių ir anglų kalbomis. 
Gaunama DIRVOJ®, Kaina 7£ e 

— O kaip dabar? Tebegyveni su 
ta pačia? 

—'^nn... tuo tarpu. Kitos iše-
ties nebebuvo... 

Smarkiai padvelkė pabiurusio ru
dens šalna, nenuoširdumu. Jautriau
siai pajuto ji. Paskutinis paguodos žie
das tos šalnos buvo pakąstas. Todėl ji 
visai šaltai ir griežtai pasakė. 

— Bet štai, Peter, dabartis ir, aiš
ku, ateitis. Jack, kaip matai, auga. Jam 
daug visako reikia. Ir dar daugiau rei
kės. Aš negaliu juk viena ištesėti. 

— Na, žinoma! Savaime supran
tama ! 

— Vadinasi, tu prisidėsi? Be teis
mo sutvarkysim šitą reikalą? 

— Žinoma! 
— Labai malonu man, Peter. Aš 

taip maniau. Visada pasitikėjau ta
vimi... 

Tvirbutas dar stipriau patvirtino: 
— Kitaip nė būti negali! Jack ma^ 

%o sūnus. Jis turi užaugti ir mokslą 
gauti, kaip pridera. Jis bus šviesus, 
fain vyras... 

Staiga nutilo. Po valand&ėą tary
tum apsigalvojęs, pridėjo: 

— Tuo tarpu nieko nepasakok tu 
jam apie jo tėvą. Tegu sau pasilieka, 
kaip buvo, vadinasi, žuvęs.,. Ateis 

laikas, kada gražiai, iškilmingai visa 
tai bus atskleista. 

Atsisveikino geruoju, bičiuliškai. 
Bet vos tik Tvirbutas paėjėjo keletą 
žingsnių nuo durų, bematant ir sustin
go nuleista galva, tarytum akmeninė 
statula, kurioje iškalta: "Gyvenimo su
čiuptas". 

Po valandėlės pagyvėjo, atmetė 
galvą ir sėdo į automobilį. Nuvažiavo 
stačiai į savo nuolatinę gasolino stotį 
ir pasakė, kad apžiūrėtų ir sutvarkytų 
automobilį pagrindinai. Ilgiau užtru
ko, kol sukombinavo jam kitą numerį 
automobiliui. Mašinos paruošimu likosi 
patenkintas. 

Apie vidurnaktį grįžo namo ir pa
siklausė, ar žmona įmigusi. Tylių ty
liausiai susidėjo į lagaminą, kas būti
niausia ir išdūmė pietų link, 

• . • 

Su varginančia nekantrumu pra
sistūmė Tvirbutas pro stabdomąsias 
žalia-raudona signalines miesto gatvių 
šviesas. Pirmą sykį pasijuto toks be
jėgis ir nukankintas, lyg klaidžiojąs 
dideliam nežinomam miške. Truputį 
atsigavo, kai pasiekė laisvą platų už
miestinį kelią. Į visas puses plačiai drie
kėsi tamsi begalinė lyguma. Stiprūs 
automobilio žibintai, ilgu plačiu ruožu 

nuplikindami kelią, dar daugiau tirsU-
no tą klaikią tamsumą. 

Daug jau Tvirbutas buvo važinė
jęs, keliavęs, didelius tolius savo au
tomobiliu nugalėjęs, bet niekad nebuvo 
pajutęs tokios šiurpios būsenos, kaip 
šiuo momentu. Palengvėjimas ar ra
mesnis atoslūgis, kurio trokšte troško, 
nesirodė dar. Priešingai, didėjo klaiku
ma, slėgė nesuprantamas bejėgišku
mas, siaubė vienatvės ir persekiojimo 
išgąstis. 

Nepakenčiami šiurpuliai ėmė ai* 
žyti visą nugarą. Be perstogės jie siu
to ir, rodos, skaudžiai draskančiais na
gais susimesdavo viršugalvio smegeny
se. Nuolat vaidenosi, kad šit kažkas 
atsiveja iš užpakalio, štai jau baigia 
prisivyti. Jau piktu įžūlusiu balsu rė
kia : "Sustok!" Jau čiumpa už pečių ir 
žvėriškai purto. 

Nesąmoningai, pats gerai nenusi
manydamas, o tik nervingu raumenų 
įtempimu spaudė koja gazą ir nuolat 
žvalgėsi į veidrodėlį, atmušantį iš už
pakalio. Naujas paskutinio modelio 
Chevrolet nešė smarkiai, lengvu pa
jėgumu. Žalsvoj apskritimo švieselėj 
paslankiai judėjo tamsi rodyklė — 60, 
70,80...  

Tvirbutas nejučiomis užmetė akf 
|p gąstelėjo: "Na, koks čia dabar vel

nias taip dabar mane užsėdo! Juk tokiu 
greičiu tiesiog mirčiai į nasrus. Sau-
gausi iš užpakalio/ o visai pamirštu, 
kas prieš akis". 

Jis susiprato ir atleido gasą. Ro
dyklė bematant susvyravo ties 60. Vi«K 
na kita mašina buvo sutinkama tik iš 
priešakio. Jos grįžo namo ar vyko į tą 
patį Tvirbuto paliktą miestą. Nė viena 
mašina dar nebuvo pralenkusi iš pas
kos. 

Tvirbutas truputį atsipeikėjo po 
pirmojo kvaitulio ir nervingai nusi
šaipė: "Ištikrųjų juokinga, jeigu ne 
kvaila. Na, kas gi dabar vysis, bent 
šią naktį ? Ramiausiai porą trejetą die
nų ..." 

Pragiedrėjimas labai trumpai te
trūko. Po valandėlės vėl ėmė niauktis jo 
sieloj. "O vis dėlto vysis... Na, gal ne-
sivys, tik ieškos. Visur skambės tele
fonai ir aliarmuos policijos siųstuvų 
bangos. Jieškos ir gaudys mane, kaip 
kokį plėšiką, kaip didžiausį nusikaltėlį. 
Argi iš tikrųjų taip? O gal ir tiesa... 
Juk aš pabėgau kaip vagis. Apvogiau 
anas moteris, pats save, savo gyveni
mą, net automobilį. Taigi, ir tą pasi
vogiau, pakeitęs numerį... Įdomu, kat
ra jųdviejų pirmoji sukels policiją ant 
kojų? Tik didelis skirtumas: viena nu
siminusi verks, rūpinsis, kaip nelaimės 

ištiktu, o antroji... šita antroji šauks 
keršto, atpildo. Žinau aš." 

Nelauktai atsiliepė visai kitos min
tys: "Bet kodėl būtinai aš turiu vykti 
ir apsigyventi kur nors Texas ar Ari
zonoje? Juk galiu prasmukti stačiai į 
Meksiką ir ramiausiai pradėti naują 
gyvenimą. Esu dar pajėgus. Išgaliu ir 
sumanumo užteks. Bet ar lydės mane 
laimė, kai ant kitų nelaimės pradėsip 
kurtis ? Taip... keturios aukos. Dabar 
ir svarbu: ar aš jau esu toks užkietėjęs 
niekšas ir visada pasiliksiu žvėrišką! 
abejingas savo aukoms? Argi niekacį 
niekad neplieks manęs vidaus priekail* 
tas? Na kas tada, jeigu išsisukęs nuo 
policijos, nepaspruksiu pats nuo savęs? 
Jeigu po kelių ar keliolikos metų nu
kankins mane susikrimtimas ir būsi& 
priverstas sugrįžti, nusižeminti? Siį-
nų gaila, štai kas... O tas Jack fain 
boy. Gyvas ir gudrus, matyt. Juk tai 
mylėjusių, o gal ir dabar dar tebemy-
linčių mane moterų sūnūs... Kažii^ 
ar aš rasiu daugiau tokių moterų, ku
rios pamiltų mane-taip nuoširdžiai, taip 
karštai? ... r * : 

Lengvai monotoniškai dūzgė šešių 
cilinderių mašinos variklis. Kaito pa
dangos ant smarkiai besisukančių ratij, 
Saito ir Tvirbuto galvoj. Ten daug 

( Bus dragira ) 
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