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VAKARAI NAUJŲ POLITINIU 
POSŪKIŲ IŠVAKARĖSE?

John Foster Dulles buvo vyras, prikėlęs JAV 
iš pataikavimų politikos

N e p a p.ra stoję spaudos 
konferencijoje, sušauktoje 
balandžio 15 d. viename Au
gustas, Ga., viešbutyje, 
prez. Eisenhoweris iš susi
jaudinimo drebančiu balsu 
paskelbė, kad John Foster 
Dulles dėl ligos pasitraukia 
iš valstybės sekretoriaus 
posto.

John Foster Dulles, kaip 
sakoma, buvo pats didžiau
sias ir galingiausias valsty
bės sekretorius visoje JAV 
istorijoje ir pagrindinis da
bartinės Vakarų politikos 
ramstis. Europoje jam ne
randama lygaus nuo garsio
jo paryžiečio Talleyrand, 
dominavusio Vienos kongre
se.

Oficialiai JAV užsienių 
politiką Dulles vairavo nuo 
1952 m., Eisenhoweriui lai
mėjus prezidento rinkimus. 
Tačiau praktiškai jo pagal
ba buvo reikalinga jau prez. 
Trumanui, ir jis buvo pa
šauktas paremti Statinių, 
Matshallį, Byrnesą ir Ache- 
soną.

Dulles geriau už kurj kitą 
Vakarų politiką, išskyrus 
Churchillį, suvokė komuniz
mo grėsmės dydį ir prikėlė 
Ameriką iš pataikavimų le
targo. Jo pastangomis JAV 
galutinai atsisakė izoliacio- 
nizmo, kuris pasaulį būtų 
išdavęs vergijai. Jis buvo 
nepamainomas tarptautinės 
politikos formuluotojas ir 
taktikas, praktiškai vadova
vęs visam Vakarų pasauliui. 
Jo pasišventimą ir pasiim
tos naštos svorį galima pa
vaizduoti faktu, kad per še
šerius metus jis yra lėktuvu 
apkeliavęs 599,988 mylias, 
'iš jų apie 400,000 už JAV 
ribų.

*
Pats didžiausias klausi

mas, susijęs su pasikeiti
mais ir galįs turėti lemia
mos reikšmės, yra: ar JAV 
ir Vakarai nėra naujų tarp
tautinės politikos posūkių 
išvakarėse ?

Jaunųjų dainininkų konkurso dalyviai...

Supažindiname su penk
tąja ir šeštąja jaunųjų dai
nininkų konkurso dalyve.

VIRŠUJE ehicagietė Ge
novaitė Maczis, čia gimusi, 
dainavimą studijų o j a n t i 
Chicagos konservatorijoj ir 
pas Alice Stephens.

Dešinėje buvusi clevelandietė, dabar gyvenanti Chicagoje, Regina "Malcanaitė-Pet- 
rauskienė, dainavimą studijuojanti Chicago Music College Roosevelt Universitete.

Konkurso koncertas įvyksta gegužės 2 d., Clevelande. Į jį visi Dirvos skaitytojai 
prašom ruoštis. Tokio įdomumo koncerto dar niekur nėra buvę. Juk tai pasirodys pa
jėgiausias mūsų jaunosios jėgos.

John Foster Dulles.

Praeitą savaitę iš valst. 
pasekretoriaus posto pasi
traukė Walter S. Robertson, 
kuris drauge su Dulles lig- 
šiol atlaikė visus sunkius 
spaudimus, reikalaujančius 
santykių su komunistine 
Kinija. Pats prez. Eisenho- 
weris įkalbėjo viceprez. 
Nixoną vykti Maskvon. Tai 
bus aukščiausio JAV parei
gūno vizitas nuo 1944 m., 
kada prez. Rooseveltas da
lyvavo Jaltos konferencijo
je.

Vokieti joje, ”Seniui” 
Adenaueriui pasitraukus iš 
kanclerio vietos, jo postą 
gali užimti dabartinis ūkio 
ministeris L. Erhard, kuris 
yra „lankstesnės linijos” 
šalininkas.

Dulles pasitraukus, domi
nuojančia figūra vakariečių 
tarpe liks britų Macmilla- 
nas, kuris jau kelintą mė
nesį ieško ”naujo priartėji
mo” prie sovietų. Bet ir 
pats Macmillanas rudenį 
laukia naujų rinkimų, kurių 
išdavas sunku nuspėti. Lai
mėjus darbiečiams, užs. 
reik, ministeriją greičiau
siai perimtų A. Bevanas, ži
nomas anti-amerikin ė m i s 

nuotaikomis, bet premjeru 
būtų partijos vadas Gaits- 
kell, draugystės su JAV ša
lininkas.

žiūrint iš kitos pusės :•
Prez. Eisenhoweris prašė 

Dulles, kad tas, jei sveikata 
įeis, liktų asmeniniu prezi
dento patarėju tarpt, politi
kos klausimais ir drauge 
pagelbėtų busimajam valst. 
sekretoriui.

Ade naueris, deklaruoda
mas savo sutikimą kandi
datuoti Vak. Vokietijos vie
tai, pareiškė, kad Vokieti
jos užs. politika nepasikeis.*

Adenauerio išugd y t o j i 
Vokietija tapo Rytų-Vaka
rų grumtynių raktu. Jos 
ekonominis pajėgumas su
darė pagrindą Vakarų Eu
ropos bendrajai rinkai su
kurti. Ji gauna branduoli
nius JAV ginklus. Vokiečių 
karinės galios baimė yra di
džioji priežastis vertųsi 
Chruščiovą reikalauti vir
šūnių konferencijos. Vokie
tijos politinė konsteliacija 
gali lemti ir Vakarų politi
kos posūkius.

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos naujienų atranka

Galutinai naikina Kauno kapines
Sunaikinimo pavojus gresia visiems kapams, kurių 
artimieji šiuo metu negyvena Lietuvoje- Senuosius 

pažadus neįvykdė, o jau skelbia naujus.
Balandžio 8 dieną Kauno 

miesto komiteto vietinio 
ūkio valdyba paskelbė pra
nešimą, kad visi, kurių ar
timieji yra palaidoti Kauno 
miesto kapinėse (Vytauto 
prospekte), įregistruotų pa
geidavimą perkelti palaido
tųjų palaikus ir paminklus 
į kitas kapines ir nurodytų 
p a g e i daujamą perkėlimo

Balandžio 12 d. New Yorke, Baltų Laisvės namuose, iš Vokietijos atvykusių Biru
tės ir Karolio Drungų priėmime, dalyviai klausosi svečio ir V. Rastenio pranešimų. IŠ 
kairės: Dr. Savickas, Dr. V. Čekas, V. Alksninis, L. Bieliukienė, B. Paprockienė, E. če- 
kienė, E. Rastenienė, B. Drungienė, A. Mackevičienė, J. Valaitis, K. Siliūnas ir kt.

G. P e n i k o nuotrauka.

JAU SUDARYTA SMULKI TAUTINĖS SĄJUNGOS 
DEŠIMTMEČIO SEIMO PROGRAMA

Meninei programai numatyta pakviesti Dirvos 
konkurso laimėtojus

Balandžio 15 dieną Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos centro valdybos po
sėdyje priimta smulki sei
mo programa. S-gos seimas, 
kaip jau žinoma, šaukiamas 
gegužės 30 ir 31 dienomis 
Detroite.

Pagrindiniai šio seimo 
darbai: S-gos dešimtmečio 
minėjimas; mirusiųjų pir
mininkų adv. Olio ir dr. Col- 
ney pagerbimas; tautinio 
darbo derinimas; ateities 
veikla ir centrinių organų 
rinkimai.

Sąjungos vadovybės, ku
ri buvo išrinkta 1957 m. 
Clevelando seime, kadenci- 

vietą. Tokius pareiškimus 
reikia paduoti šiuo adresu : 
Kaunas, Lenino pr. 40, 
Miesto kapinių laidojimo 
biuras (telefonas — 66-89). 
Terminas pareiškimams pa
duoti baigiasi šių metų ge
gužės 31 d. Iki birželio 1 d. 
pareiškimų nepadariusieji 
nebegalės reikšti jokių pre
tenzijų: su jų artimųjų pa
laikais ir kapais (antkapiais 
bei paminklais) bus pasielg
ta ūkio valdybos nuožiūra.

Sunaikinimo pavojus gre
sia visiems kapams tų, ku
rių artimieji šiuo metu ne
gyvena Lietuvoje. Ne tik 
užsieniuose, bet ir Sibire ar 
kitose Rusijos vietose apgy
vendintieji gali nesuskubti 
laiku to skelbimo sužinoti ir 
pareikšti savo pageidavimą. 
Taip greičiausia bus ‘sunai
kinti daugelio įžymių asme
nų, ypač 'Nepriklausomybės 
karo savanorių kapai.

NAUJI PAŽADAI VIETOJ 
NEĮVYKDŲJŲ

Praėjo 'lygiai metai nuo 
paskelbimo pažadų, kas bū
sią pasiekta 1958 metais 
pieno ir mėsos gamybos sri
tyse. Atėjo kitas balandis 
ir skelbiami kiti pažadai.

Pernai 1958-iems metams 
buvo žadėta pieno ir mėsos 
gamybą padidinti 40%, ly
ginant su 1957 metais. 
Įvykdyta (jeigu tiesa): pie
no — 20 % , mėsos — 15%.

Iš 100 ha. pernai buvo pa
žadėta ne mažiau kaip 140 
cnt. pieno, gauta — 122,3 
cnt. Mėsos žadėta ne ma
žiau kaip 28 cnt. iš 100 ha., 
o gauta — 23,6. Kiaulienos 
buvo žadėta po 26 cnt. iš 100 

ja baigiasi šiais metais. De
troito, seimas turės išrinkti 
S-gos pirmininką, centro 
valdybos narius, S-gos ta
rybos prezidiumą bei jos 
narius ir revizijos komisiją.

Smulkią seimo programą 
paskelbsime artimoje atei
tyje.

Be programos, posėdyje 
aptarta seimo dalyvių (sa
vų ir svečių), pranešėjų, 
seimo propagavimo ir eilė 
kitų klausimų.

Seimo bankete meninės 
programos dalyviais numa
tyta pakviesti Dirvos dai
navimo konkurso laimėto
jus.

ha. ariamos žemės, o gauta 
po 21,6.

Kaip išėjo su karvių pie
ningumo padidinimu, šįmet 
pasižadėtojai nė nemini. Pa
lyginti galima tik ką žadė
jo pernai ir ką žada šįmet. 
Būtent, pernai žadėjo vidu
tiniškai iš kiekvienos kol
chozinės ir sovchozinės kar
vės primelžti po 2,282 kilo
gramus pieno, o šįmet žada 
po 2,270 ...

Užtat karvių skaičių šį
met žada padidinti tiek, kad 
jų skaičius kolchozuose ir 
sovchozuose pasiektų 296,- 
000. Tai vis dar mažiau, ne
gu laikoma karvių priva
čiuose sklypeliuose.

Mėsos gamyboje pernai 
tepadarę 15% pažangos, šį
met žada pašokti net 70% 
ir gauti 40 cnt. skerdenos iš 
100 ha. naudojamos žemės, 
o pieno gauti po 175 cnt. iš 
100 ha.

Avių (neskaitant priva
čių) skaičius šįmet pasiek
siąs 150,000.

Nors spaudoje neretai es
ti primenama, kad ”jeigu 
įsipareigojai, tai ištesėk”, 
tačiau dėl neištesėtų įsipa
reigojimų paprastai nesijau
dinama. Tiesiog, praėjus 
laikui, senieji neištesėtieji 
pažadai neminimi, o skel
biami nauji, dar didesni.

ŽUVO AKTORIUS 
NAPOLEONAS 

BERNOTAS
Sužeistas auto katastro

foj, balandžio 7 d. mirė dra
mos ir filmų aktorius Napo
leonas Bernotas. Gimęs 
1914 m., 1938 metais baigė 
Klaipėdos pedagoginį insti-

Posėdyje, be S-gos pirm. 
E. Bartkaus ir centro val
dybos narių J. Jurkūno, J. 
Paplėno, T. Blinstrubo ir 
dr. S. Biežio dar dalyvavo 
centrinių komisijų nariai 
dr. J. Bartkus ir M. Šimkus, 
o taip pat ir artimųjų sky
rių atstovai: Chicagos — 
P. Vėbra, Cicero — G. Bis- 
kis ir East Chicagos — Po
cius ir Markevičius.

Posėdžiauta T. Blinstru
bo namuose. (j p)

Naujausios
v . •____ žinios ___

• Vietoj iš valstybės se
kretoriaus pareigų atsista- 
fidinusio John Foster Dul- 
les/prezidentas Eisenhowe- 
ris naujuoju valstybės se
kretoriumi paskyrė Chris- 
tian Herterį. Naujasis se
kretorius, kaip sakoma, 
nors gal ir šypsosi labiau 
negu Dulles, bet yra nema
žiau užsispyręs nepasiduo
ti Chruščiovo šantažams. 
Herterio tėvas buvo vokie
čių kilmės, motina airė, gi 
jis pats gimė Paryžiuje 
prieš 64 m. ir diplomatinę 
karjerą pradėjo Belgijoje 
didžiojo karo metu.

• Amerikos armijos tech
nikai artimoj ateity žada 
išbandyti „laki o j a n č i a s 
lėkštes”, pagamintas Avro 
Aircraft įmonės, kurios būk 
padarysiančios tikrą per
versmą oriniame kare.

• Vakarų Vokittijos par
lamento komisija nutarė, 
kad Adenauerio įpėdinis į 
kanclerio vietą bus paskir
tas rugsėjo 23 dieną.

• Kinijos komunistai pra
dėjo "smegenų mazgojimą” 
2000 Tibeto vienuoliams, 
kuriuos nori panaudoti savo 
propagandai. Gi į Indiją pa
sitraukęs Dalai Lama ne
nori užsidaryti vienuolyne, 
jis siekia, kad pasaulio opi
nija pasmerktų komunistų 
agresiją Tibete ir šio klau
simo imtųsi svarstyti Jung
tinės Tautos.

• De Gaulle šiuo metu 
studijuoja projektą suteik
ti Alžirui autonomiją Kipro 
salos pavyzdžiu. Tuo reika
lu tarsis su Maroko karaliu
mi Mohamedu V, kai jis 
lankysis Paryžiuje.

tūtą, kurį laiką buvo moky
tojas, o 1940 metais įstojo 
į Vaidilos teatrą Vilniuje. 
Po karo atsidūrė Teišių, 
paskui Klaipėdos teatruose 
ir tik pastaraisiais metais 
persikėlė į Vilnių ir buvo 
vienas Vilniaus filmų stu
dijos darbo organizatorių.
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Gynimosi politikos negerovės
Iš mūsų vadovaujančių 

veiksnių pasigirsta balsai, 
kad Lietuvos laisvės bylos 
gynimo reikalas ir pačiame 
Washingtone nebesą tokios 
palankios nuotaikos, kokia 
ten anksčiau būdavo. Tik 
kol kas dar neturima aiš
kios nuomonės, ar ta nepa
lankesnė nuotaika grynai 
priklauso nuo ten sutinka
mų naujų asmenų, ar nuo 
naujai formuojamos sovie
tų atžvilgiu politikos.

Kaip ten bebūtų, aiškėja, 
kad, laikui bėgant ir sovie
tams vis tebevykdant puoli
mo taktiką, vakariečiai vis 
daugiau ir daugiau užmirš
ta sovietų kiek anksčiau pa
darytus nusikaltimus ir iš
tisų tautų pavergimus. Va
kariečiai, Antrojo Pasauli
nio karo, nė viename sekto
riuje prieš sovietus nėra iš
vystę jokio puolimo, nors 
tokiems puolimams medžia
gos susidarydavo kiekvieną 
savaitę. Ir, žinoma, sovietai 
taip politikuodami, vakarie
čius priverčia tik rūpintis 
savo nekaltų reikalų tvar
kymu, o jie patys turi pa
kankamai daug laiko supla
nuoti naujus puolimus ir iš
kovoti naujus laimėjimus.

Sovietų gyvenimo stebė
tojai ir žinovai teigia, kad 
Kremliaus užsienio reikalų 
komisarijate dirba labai 
daug specialistų, kurie spe
cialiai planuoja naujus kur
stymų ir neramumų židi
nius. Ir ne tik planuoja, bet 
juos paruošia staigiems 
įvykiams tam tikra tvarka, 
"kad vakariečiai nė susigau
dyti nespėja, kur jie gali 
prasidėti. O tuo tarpu Vals
tybės Departamento žino
vai mano, kad čia visiškai 
nėra atsvaros tokiai agresy
viai sovietų politikai. Net 
priešingai, čia tebesą daug 
tokių pareigūnų, kurie tos 
politikos ne tik nemoka su
prasti, o neretais atvejais 
ir visiškai net tokių pastan
gų nerodo.

žinoma, tai labai liūdni 
reiškiniai, kurie ateityje ga
li duoti tik dar skaudesnę 
patirtį. O tuom pačiu sovie
tams jie duos naujus laimė
jimus ir sau jus įsitvirtini
mus.

Grįžtant grynai prie savo 
krašto laisvės reikalų, ku
rie drauge jungiasi ir su 
kitų pavergtų tautų laisvės 
troškimais, mes privalome 
dėti visas pastangas, veik
dami per įtakinguosius šio 
krašto asmenis, kad sovietų 
kėslai būtų pilnumoje įžiū
rimi ir vieną kartą įsitiki
nama, kad, vykdant tik ap
sigynimo politiką, niekad 
nebus įmanoma sovietus su
tramdyti ir jų pavergtas 
tautas išlaisvinti. O jei to
kia politika ir toliau vyraus 
Washingtone, mes nebūsim 
nustebinti, jei padėtis kas
kart sunkės ir iš ten susi
lauksim vis liūdniau skam
bančių pranešimų.
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(Inkorp. ne pelnui), 6907 Su
perior Avė., Cleveland 3, 
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Mes labai dažnai stebi
mės, kad sovietai sugeba 
vakariečiams iškelti tokius 
kaltinimus, kokių normaliai 
galvojant neturėtų būti. 
Bet, kai jie ten suplanuoja 
naujus grobimo ėjimus, ta
da atsiranda ir tie nauji kal
tinimai. Bet mes dar labiau 
stebimės, kodėl vakariečiai, 
ypač šio krašto Valstybės 
Departamentas neparuošia 
jau senai būtino sovietams 
reikalavimo: jie privalo 
grįžti į 1939 metu sienas, 
nes visa tai, ką jie užgrobė 
Antrojo Pasaulinio karo 
apystovose, naudodami 
klastą ir smurtą, turi būti 
atitaisyta. Ir kol to nebus 
padaryta, tol mes, kitaip sa
kant mūsų tauta, o taip pat 
ir kitos panašiai pavergtos 
tautos, girdėsim tik miglo
tus pažadus, kurie retkar
čiais bus linksmesni, retkar
čiais liūdnesni, o esmėje tą 
pati neryžtumą ir sovietams 
esamos padėties pripažini
mą skelbiantieji, (bg)

KLAIPĖDA PAVERČIAMA 
NAFTOS UOSTU

Iš Stockholmo praneša
ma, kad Sovietų Sąjunga 
numato Klaipėdoje įsteigti 
didelį naftos uostą, kad da
lį savo naftos eksporto, iki 
šiol vykusio per Juodosios 
jūros uostus, galėtų nu
kreipti trumpesniu keliu. Iš 
Klaipėdos, pirmoje eilėje, 
žadama aprūpinti Skandina
vijos kraštus žaliąja nafta. 
Perdirbtus naftos produk
tus norima ateity ekspor
tuoti per latvių uostą 
Ventspils. Naftos tiekimo 
linijų (pipeline) statyba iš 
Maskvos srities, Baltijos 
uostų link, jau pradėta.

Šitaip persitvarkius, So
vietų Sąjunga tikisi galė
sianti padidinti savo konku
rencinį pajėgumą Skandina
vijos rinkose ir naftą pasiū
lyti pigesnėmis kainomis. 
Transporto laikas pvz. Suo
mijos naftos importui su
trumpėtų nuo 30 iki 3 die
nų. Suomių tanklaiviams, 
kurie iki šiol aptarnaudavo

Vilniaus g-vė Šilutėje. Kairėje matosi pradžia dabar 
vadinamos M. Melnikaitės g-vės.
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BOSTONO LIETUVIAI PAGERBS
PRELATĄ P. VIRMAUSKĮ

1959 m. balandžio 20 d.

Prelatas Pr. Virmauskis

Prelatas Pranciškus Vir
mauskis, žemaitis iš Luo
kės miestelio, jau 59 metus 
gyvenąs Amerikoje, šiais 
metais švenčia 75 m. am
žiaus, 48 m. kunigystės, su
kaktis. Taip pat sukanka 30 
metų, kai jis yra šv. Petro 
liet, parapijos So. Bostone 
klebonas. Jo pirmoji liet, 
parapija buvo Lawrence, 
Mas.., kurioj klebonu išbu
vo 13 metų. Praeitais me
tais kun. Pr. Virmauskis bu
vo pakeltas į šv. Tėvo rūmų 
prelatus su Right Reverend 
titulu.

Bostono lietuviai prelatą 
pažįsta, kaip kuklų kunigą, 
geros valios žmogų ir taurų 
lietuvį, kuris yra labai jau
trus šalpos, kultūros, Lietu
vos laisvės ir bendrai lietu
vybės išlaikymo reikalams. 
Gražiai sugyvena ne tik su 
senais ir naujais parapijie
čiais, bet ir su visais geros 
valios lietuviais.

ilgą transporto kelią nuo 
Juodosios jūros, kils, be 
abejojimo, tam tikrų prisi
taikymo problemų. Didžiuo
sius tanklaivius teks ateity 
įjungti i tarptautini susisie
kimą. Į Klaipėdos ir Vents
pils (Windau) uostus iki 
šiol įplaukdavo laivai tik iki 
5000 tonų talpos.

Vakarai naujų posūkiu...
(Atkelta iš 1 psl.)

Priežastys, skatinu s i o s 
Adenauerį pereiti preziden- 
tūron, nėra visai aiškios. 
Oficialiai jis paneigė bet ko
kius vidinius ar tarptauti
nius nesklandumus, bet sa
vo apsisprendimą jis paskel
bė po to, kai:

• užs. reik. min. Brenta- 
no grįžo iŠ Washingtono ir

Jo pastangomis suorgani
zuotos ir išlaikomos 2 para
pijinės mokyklos su 500 mo
kinių ir 14 seselių lietuvių 
mokytojų. Vienoj iš jų jau 
10 metų veikia lituanistinė 
mokykla.

Įvertindama klebono mi
nėtas sukaktis ir norėdama 
atžymėti pakėlimą į prela
tus, So. Bostono lietuvių šv. 
Petro parapija ruošiasi di
delėms iškilmėms, kurios 
įvyks balandžio 26 d., 6 v. 
vak., garsioj Blinstrub’s 
Village, kur telpa apie 2000 
žmonių. Bankete dalyvaus 
Mass. gubernatorius Foster 
Furcolo, Kongr. John W. 
McCormack, meras Hynes, 
Mas. senato prez. John Po- 
wers ir kt. Taipgi bus graži 
ir įvairi meninė programa.

Banketui pravesti yra su
darytas platus komitetas, 
kuriam energingai vadovau
ja visų mylimas vikaras 
kun. Jonas D. Zuromskis. 
Iškilmėms rengiasi ne tik 
gausūs parapijiečiai, bet ir 
kaimyninių parapijų lietu
viai.

A. Matjoška

BOSTONO LIETUVIŲ 
CHORO BANKETAS

Bostono lietuvių mišrus 
choras ruošia savo pirmąjį 
didžiulį banketą, kuris 
įvyks gegužės 3 d. 6 vai. 
vak. Lietuvių Piliečių Klu
be, So. Bostone.

Šiam chorui vadovauja 
kompozitorius J. Gaidelis.

Konrad Adenaųer.

padarė pranešimą apie pasi
tarimus ;

• Krikščionių Demokratų 
Unija atmetė jo pasiūlytą į 
prezidentus kandidatą L. 
Erhardą.

Ligšiol V. Vokietijos pre
zidentūra buvo ”garbės, bet 
ne galios” postas. Adenau- 
eris pabrėžė, kad konstitu
cija galinti būti interpre
tuojama ir kitaip: preziden-

TYLĖJIMAS — SUTIKI
MO. ŽENKLAS

Dirvos sk'aitytojų laiš
kuose, kurie liečia diskusi
jas ir polemiką su kitų sro
vių spauda, pastebėtos dvi 
priešingos nuomonės. Viena 
iš jų, kad būtinos, antra — 
griežtai jų vengti.

Pilnai palaikydamas pir
mąją nuomonę, štai ką rei
kėtų dar pridurti. Skaitan
tiems tik vieną Dirvą, gal 
ir yra širdžiai artimesne 
antroji nuomonė. Tačiau 
skaitantiems ir kitų srovių 
spaudą, susidaro labai ne
jaukus vaizdas, kuris veda 
į trečiąją nuomonę, būtent, 
arba Dirvos redakcija visiš
kai neskaito kitų srovių 
spaudos, arba pilnai sutinka 
su jos skelbiamomis 'Tieso
mis”. Juk tylėjimas — su
tikimo ženklas.

Valdybon yra išrinkti: L. 
Izbickas — pirmininkas, P. 
Šimkus — vicepirm., B. Da- 
nerytė — sekretorė, A. Ma
tulevičius — iždininkas ir 
R. Leveckytė — korespon
dentė.

Valdyba kviečia visos pla
čiosios Bostono apyl. lietu
vius, dalyvauti šiame pir- 
mąjame choro parengime.

Pavojingiausias 
žmogus

Europoje!

1947 m. rugpiūčio 
mėn. karo nusikaltėlių 
teisme amerikiečių pro
kuroras Rosenfeld rody
damas pirštu į stambų 
vyrą, kurio veide buvo 
užsilikęs užgijusios žaiz
dos bruožas, pasakė:

— štai žmogus, kuris 
Gran Sasse išlaisvino 
Mussolini, kuris neleido 
Vengrijai 1944 metais 
pereiti į rusų pusę, ku
ris išgelbėjo nacių galy
bę po atentato prieš Hit
lerį, kuris norėjo pa
grobti Eisenhow e r į . . . 
Šis žmogus yra pats pa- 
vojingiausias Europoje!

Po dvylikos metų šis 
žmogus atstovauja Ma
dride stambias vokiečių 
firmas. Tai buvęs SŠ- 
pulkininkas Otto Skor- 
zeny.

Nuotykiais išmargin
tas jo gyvenimas dar 
n e b a i g tas. Netrukus 
Dirvoj pradėsime spaus
dinti jo pasakojimą.

tas galįs apspręsti šalies po
litiką. Todėl jokių permainų 
neįvyksią.

Adenaueris taip pat ne
nori kanclerio posto atiduo
ti Erhardui, kuris, jo žo
džiais, esąs "nepakeičiamas 
ūkio ministeris”, bet prak
tiškai neretai turįs ir savo 
n e p r i klausomą nuomonę. 
Savo vietininku jis norėtų 
matyti dabartinį finansų 
ministerį F. Etzel — kuklų, 
tylų, viešumoje mažai žino
mą žmogų. Tuo atveju toji 
"jota” liktų nepakeista.

(JPP)

O kartais, pažvelgus į sa
vo ir kitų vaikus, noroms 
nenoroms braunasi dar ir 
tokia mintis, ar iš vis šian
dien reikalinga tautinės 
minties spauda, jei ji aki
vaizdoj mūsų demoralizuo
jamo jaunimo, nelaužo ra
gų nepriklausomos Lietuvos 
teršikams ir melagiams. Ne
jaugi N. Lietuva ir buvo 
tokia purvina, kruyįną ir 
tamsi, kaip kad atvaizduo
ja demokratiniu vardu pa
sivadinusi spauda? Nejau
gi Lietuva tikrai prilygo 
Pietų Afrikos negrų lauki
nėms tautelėms, kaip rašė 
"Naujienose"? Argi mūsų 
kariuomenė nėra nieko dau
giau atlikusi, kaip tik šau
tuvų buožėmis daužiusi Lie
tuvos ūkininkus, žlugdžiusi 
pat riotizmą, ištvirkavusi, 
girtuokliavusi ir išdavusi 
Lietuvą, kaip rašė vienas 
"Naujienų” bendradarbis?

O ar mūsų studentija bu
vo tokia, kokią ją atvaiz
davo vienas aršus "demo
kratas” rašytojas savam 
romane? Argi laisvame pa
saulyje gyvenantieji tauti
nių pažiūrų lietuviai bei jų 
veiki ančios organizacijos 
mūsų bendruomenėje suda
ro tik šiukšlyną ir yra lie
tuvių tautos priešai, kaip 
jie apšaukiami "demokra
tų” vadų?

Negi tokia spauda gali 
įskiepyti mūsų jaunimui sa
vo krašto meilę, pagarbą tė
vams, buvusiems Lietuvos 
kariams, studentams ir val
stybės pareigūnams. Spau
da juk yra didesnis autori
tetas už tėvą ar motiną. To
dėl ir sunku tėvams įtikinti 
savo vaikus, kad ten rašo
ma netiesa, kad tai esąs tik 
šmeižtas.

šis gyvas reikalas ir ver
čia prašyti tautinės spaudos 
vadovų, kad jie nepraeitų 
tylomis nė pro vieną tos 
"demokratinės” spaudos pa- 
sįleistą melą ir šmeižtą, 
nuodijantį mūsų jaunąją 
kartą. Linkiu ir Dirvai, pa
gražėjusiai ne tik išorine 
išvaizda ir turiniu, bet ir 
padvigubėjusiai lapų skai
čiumi, tiems šmeižtams 
tvirtai priešintis ir tikrą 
tiesą parodyti.

V. A., Dirvos 
skaitytojas iš Chicagos

KELI ŽODŽIAI Iš 
AUSTRALIJOS

Dirvos skaitytojas J. K., 
iš Melbourno, rašo:

"Jūs žinote, kad papras
tu paštu Dirva mus pasie
kia tik po 5 savaičių. Vie
nok dabar, kada ji pasidarė 
gražiai iliustruota iš lietu
vių gyvenimo, jos laukiam 
ne tik mes senieji, bet lau
kia ir jaunieji, kuriuos 
anksčiau prie lietuviško lai
kraščio sunkoka buvo pri
varyti.”

E'irvos skaitytojas A. Ma
čius, iš Bellwood, rašo:

"Dabartinis Dirvos for
matas patrauklus, popieris 
geras ir tos iliustracijos 
priduoda koki tai savotišką 
gyvumą laikraščiui. Tik dar 
nematyti karikatūrų ir šar
žų iš lietuviškojo gyvenimo. 
Gal atsiras paskiau?

Man asmeniškai, būtų 
malonu matyti daugiau 
straipsnių ir atsiminimų iš 
mūsų netolimos praeities, 
kaip buvo kovota su lenkų 
partizanais, ai’ su plečkaiti- 
ninkais, vadovaujant už
frontes mūsų lietuvių nar
šam partizanų vadui vilnie
čiui Petrui šiaudiniui. Arba 
kaip buvo 1919 m. sulaiky
tas gen. Plechavičiaus. ir 
karin. Zaleskio bolševikų 
veržimas į Žemaitiją (Ku- 
vienai — Mažeikiai rajone) 
ir panašūs’^
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REIKIA ŽYGIO Į SAVE
Lietuvos Nepriklausomybės Talkos pirmininko 
V. Rastenio pareiškimas LNT bendradarbiams

Didžiojoj politikoj Lietu
vos laisvės reikalu tuo tar
pu nieko gero nesideda. Ir 
nėra progos ką nors apčiuo
piama padaryti, kad dėtųsi.

Nesideda kolkas ir nieko 
blogesnio, negu jau seniai 
yra. Bet negi daug reikia, 
kad pasijustumėm, jog net 
ir ligšiolinius paguodos ir 
vilčių patiesalus ėmė ir iš
traukė iš po kojų ... Netu
rim priemonių ir nuo to ne
malonumo apsidrausti.

Tiesa, girdim kalbų apie 
nenuilstamą budėjimą ir žy
gius pasaulio reikalų spren
dėjams įspėti, kad nedarytų 
nepataisomų klaidų ir nesi
duotų apgaunami.

Bet vaizduotis, kad kas 
nors iš mūsų gali sudaryti 
smegenų trestą pasaulio 
vairininkams instruktuoti, 
yra vienas dalykas, o tikro
vė — kitas.

Lietuvos likimas kybo ir 
sprendžiasi įtakoje dalykų 
ir sąlygų, kurių mes, lietu
viai, tik menkutę dalelę gal 
ir galime savomis jėgomis 
pakreipti Lietuvos labui, bet 
kurių didžiuma mūsų jėgo
mis nepajudinama^

Tad mes, norom nenorom, 
liekame tik Lietuvos likimo 
eigos stebėtojai. Tačiau ne 
abejingi, o suintersuoti ste- 
tojai, kurių stebėjimo ir 
budėjimo prasmė yra — ne
praleisti progos, jei ir kai 
ji pasitaikys.

O kas laukia progos, tas 
žiūri, kad turėtų ir jėgų ją
ja pasinaudoti.

* ❖
Išsiverskim tuos perkel

tinės prasmės apibendrini
mus konkrečia kalba: kaip 
tatai atrodo, sakysim, Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talkos veikimo praktikoje.

1. Dedam gana daug pa
stangų numanyti ir supras
ti, kas dedasi Lietuvoje. Tas 
dalykas visada bus reika
lingas, nepaisant, kiek laiko 
dar reikės laukti.

2. Nebeapsikęsdami paža
dais iš visų pusių, imamės, 
nors dar tik pirmutinių, bet 
konkrečių veiksmų paruoš
ti išsamesniam veikalui apie 
Lietuvą kitomis kalbomis.

3. Bendradarbiaujame su 
Antibolševikiniu Tautų Blo
ku, kuriame yra drąsos pa
sisakyti ne tik prieš kapita
listus gąsdinantį komuniz
mą, bet ir prieš tautas ver
gianti rusų imperializmą, 

prieš „vienatinės nedalomo
sios” Rusijos idėją.

4. Neniekindami nei ma
žiausios progos skverbtis į 
išdidžiąją Vakarų spaudą 
su Lietuvos reikalu, užsimo- 
jame į visai naują taikinį 
Tolimuose Rytuose. Nes 
Azijos bei Afrikos išsilais
vinančių tautų inteligenti
jos nusiteikimai pradeda at
sispindėti pasaulio politiko
je ir nebetruks turėti Lie
tuvos reikalui palankios ar 
nepalankios įtakos. Radom 
kelių ir priemonių, kurių 
dėka Lietuvos problema jau 
minima ar liečiama laikraš
čiuose kraštų, kur apie Lie
tuvą arba nežinota, ar veng
ta kalbėti, kad Maskvos ne- 
supykdytų. Lietuvos vardas 
pasirodė net kai kuriuose 
tokiuose kraštuose, kur jį 
rašantiems teko pirmą kar
tą mokytis, kaip jį tomis 
raidėmis parašyti...

* «
Net ir tada, kai nieko ne

sideda, yra dalykų, kuriuos 
galima atlikti. Ir kuriuos 
atlikti reikia geriau, negu 
jie dabar atliekami.

Atliekami — gal per- 
skambus žodis. Nei vienas 
iš paminėtų dalykų nėra at
liekamas visiškai kaip rei
kia. O daugelio kitų, nemi
nėtų, bet reikalingų dalykų 
niekas nė nebando atlikti. 
Nebando ir LNT, nors juk 
smagu būtų skelbti, kad kas 
ne kas, o mes tai tikrai 
budim, budim ir budėsim, 
vedam ir išvesim tautą į 
laisvę!

Bet viena iš LNT susida
rymo priežasčių buvo pro
testas prieš miglų visuome
nei į akis pūtimą.

Todėl turim drąsos pasa
kyti, jog Lietuvos laisvės 
fronte tuo tarpu nieko nau
ja. Kad jaudinančių žygių 
nėra. Kad yra progos ir rei
kalo atlikti tik visą eilę 
neįdomių darbų, 
ir kad tų pačių teatliekam 
tik menką dalelę, ir dėl to 
yra nesmagu, net ir gėda.

Taip yra visame 
mūsų visuomeninės veiklos 
fronte.

Gal kai kam bus labai 
smagu pasigriebti čia pasa
kytus žodžius ir nešiotis 
kaip rastą geležėlę — žiūrė
kit, žiūrėkit, LNT šakosi 
nieko nepadariusi!

Taip džiūgaus kiekvienas 
tas, kam pačiam v e r - 

kiant reikia kuo 
nors pridengti išpūstai gi
riamų žygių tuštumą.

Kodėl gi veikla negausin
ga vaisiais?

Vieni sako — vienybės 
stoka tarp vadų. Kiti — kad 
vadai neįtikina, kodėl jų 
sumanymus reikia remti. 
Treti teisinasi, kad vadai 
visuomenės neorganizuoja, 
neuždega ...

Gal visi turi šiek tiek tie
sos. Bet yra ir dar viena 
priežastis — tautinio idea
lizmo apsnūdimas, čia jau 
nebe vien vadai kalti.

Jeigu tautinis idealizmas 
visuomenėje būtų pakanka
mai gyvas, ji nesitenkintų 
kalbomis apie vadų nevie
nybę. Netikusius vadus ji 
ięmestų ir iškeltų iš savo 
tarpo tuos, kurie sugebėtų 
veikti taip, kaip visuomenė 
nori. Jei tautinis idealizmas 
būtų pakankamai budrus, 
būtų gėda reikalauti įtiki
nėjimų, jog kažką reikia da
ryti tautos reikalu. Jeigu 
tautinis idealizmas būtų gy
vesnis, negi kas nors reika
lautų kiekvieno užsimojimo 
prasmingumą aiškinti ir įro
dinėti ilgiau ir sunkiau, ne
gu to reikia pačiam užsimo
jimui įvykdyti.

* *
Lietuvos Nepriklausomy

bės Talka, šalia minėtųjų 
kuklių ir ribotų pastangų, 
atrodo, bus beatliekanti ir 
savotišką reforminę misiją. 
Nors dar ir neišnyko, bet 
jau gerokai sumažėjo per
nelyg išpūsti gyrimaisi apie 
neva nepaprastai didžius 
laisvinimo žygius, kurie iŠ 
tikrųjų niekad negalėjo bū
ti toki nepaprasti. Sumažė
jo ir visuomenės sudėtas lė
šas nereikalingai eikvojan- 
čių užsimojimų. Bet reika
lingųjų darbų kiekybė ir 
ypač kokybė vistiek dar vi
suose frontuose permenka. 
Todėl, kad permenka yra vi
suomenės parama lėšomis ir 
darbu. Negana tos paramos 
ir LNT bare.

Lūpose dar visur skamba 
susirūpinimas Lietuvos rei
kalu, bet praktiško prisidė
jimo laipsnis neretai rodo, 
jog susirūpinimo ir pasi
šventimo temperatūra šir
dyse gana žemai nukritusi.

Didžiausias „laisvin i m o 
žygis” reikalingas ne sosti-

Iš Vokietijos atvykęs Karolis Drunga daro pranešimą. Kairėje A. Senikas, deši
nėje V. Rastenis. G. Peniko nuotrauka.

DABARTINĖ LIETUVIU BŪKLĖ VOKIETIJOJ
Iš Karolio Drungos priėmimo New Yorke

Iš Vokietijos j JAV atvy
kusiam apsigyventi tenykš- 
čios lietuvių bendruomenės 
centro valdybos pirminin
kui, buv. LNT ir LNF at
stovui Karoliui Drungai su 
šeima, LNF iniciatyva bu
vo suruoštas priėmimas 
Baltų Laisvės namuose. Jį 
atidarė LNF pirm. Antanas 
Senikas ir, trumpai apibu
dinęs LNT ir LNF 4-ių me
tų veiklą, dėkojo K. Drun
gai už bendradarbiavimą. 
Ta proga jis prisiminė ir 
LNT uždavinius.

Plačiau apie LNT darbus 
kalbėjo Vincas Rastenis, o 
Karolis Drunga nušvietė 
Vokietijos lietuvių gyveni
mą ir jų kultūrinę bei poli
tinę veiklą. Tarp kitko jis 
pažymėjo, kad dėl lietuvių 
skaičiaus sumažėjimo socia
linio sąstato, lietuviškasis 
vidaus politinis gyvenimas 
nebeturi sąlygų reikštis to
kiose formose, kaip kad tai 
buvo tada, kai Vokietijoje 
buvo keliasdešimt tūkstan
čių lietuvių ar kaip tai dar 
imanoma bei Amerikoje ar 
kur kitur.

Lietuviškosios veiklos ga
limybes Vokietijoje jau re- 
dukavosi j tokius uždavi
nius, kurie yra ir gali būti 

nese, o mūsų pačių sąmonė
se. Reikia revizuoti laikyse
ną tautinių reikalų atžvil
giu. Reikia išguiti iš tos lai
kysenos „apseis ir be ma
nęs” nusiteikimą. 

visiems lietuviams visiškai 
bendri.

Vokietijoje yra virš 70 
įvairių tautybių emigrantų 
komitetų. Eile tautybių turi 
jų net po kelis ir visi jie 
yra, žinoma, vyriausieji. 
Neabejoju, kad pvz. baltgu- 
džių komitetas Bonnoje yra 
sukaupęs nemažiau, gal net 
dar daugiau, memorandumų 
negu Vlikas. Tačiau esu vi
siškai tikras, kad jie visi 
guli labai giliuose stalčiuo
se, jei ne archyvo rūsyje. 
Tik su tuo skirtumu, kad 
gal lietuviškieji guli kiek 
aukščiau. Ne dėlto, kad mes 
būtumėm mielesni ar mūsų 

A. Smetona, gyvendamas pas P. J. žiūrį, dažnai kal
bėdavos su jo tėvu Jonu. Juos daug kas vadindavo barz
dočiais. Abu ir mirė tų pačių metų sausio mėn.

kai kurie veikėjai judresni, 
bet tik todėl, kad tautinis 
atgimimas ir jį konsolida
vęs nepriklausomybės dvi
dešimtmetis Įrodė mūsų 
tautos, kaip etninio vieneto, 
egzistenciją ir pajėgumą 
taip egzistuoti.

Taip pat jis apibudino 
Baltų d-joj lietuvių dalyva
vimo reikšmę, Vasario 16 d. 
gimnaziją ir k. Baigdamas 
kvietė visus, kiek sąlygos 
leis, remti lietuvišką veiklą 
Vokietijoje.

Po to Įvyko vaišės. Ta 
proga nemaža susirinkusių 
paaukojo Lietuvos Nepri
klausomybės Fondui. E. č.

Prezidento Antano Smetonos 
_ _ _ dienos Clevelande_ _ _

PIJUS J. ŽIŪRYS, Avon Lake, Ohio
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Tą pačią dieną nuvykęs pas A. Smetoną ir drauge 
susipažinę su ’Foreign Agent’ įstatymo nuostatu, suta
rėme, kad aš susisieksiu su minėtais D. of J. valdinin
kais ir jiems pranešiu kada prezidentas A. Smetona galės 
juos priimti. Taip pat mūsų buvo sutarta, kad tame pasi
matyme A. Smetona neduos jokio pažado, kad šio svar
baus reikalo aptarimas galės būti aptartas tik Lietuvos 
Pasiuntinybėje Washingtone, dalyvaujant pačiam pasiun
tiniui, kai A. Smetona ten nuvyks.

Vykdydamas mūšų susitarimą telefonu paskambi
nau į Washingtoną Department of Justice ir pakviečiau 
minėtus valdininkus, kuriais pasirodė esą Mr. Sosnow ir 
Mr. Beckler, abu žydų tautybės. Pirmasis buvo vietos 
advokatas, o kitas šioks toks rašeiva, vėliau parašęs 
„Žydų baltąją knygą”, kurioje lietuviai buvo įkriminuoti 
kaip Lietuvos žydų žudikai. Prieš Antrąjį pasaulinį karą 
buvę JAV FBI slapti agentai.

Tiems „džentelmenams” pranešiau, kad Lietuvos Res
publikos prezidentas juos galės priimti sekančios dienos 
rytą, 10 valandą;

Sutartu laiku Mr. Sosnow ir Mr. Beckler atvykus į 
Clevelandą pas A. Smetoną, paprašiau liudijimų, kad jie 
tikrai atstovauja JAV Justice of Department. Toksai ma
no reikalavimas, atrodo, jiems nelabai patiko, bet savo 
liudijimus parodė.

Toliau jau vyko mūsų pasikalbėjimas. Tik pasikei
tus keliais žodžiais, nlinėti valdininkai patiekė jau iš 
anksto paruoštus raštus, reikalaudami, kad A. Smetona 
juose pasirašytu esąs „svetimos šalies agentas”. Aš jiems 

paaiškinau, kad Lietuvos prezidentas tų raštų dabar dar 
negali pasirašyti, nes turi pasitarti su Lietuvos pasiun
tiniu.

žinoma, toks mano pareiškimas jiems nepatiko. Ne
patiko, kad nieko nelaimėjus turi grįžti į Washingtoną.

Sekančios dienos rytą mudu su A. Smetona lėktuvu 
nuskridome į Washingtoną pas Lietuvos pasiuntinį Povilą 
žadeikį. Mes jį supažindinome su D. of J. valdininkų rei
kalavimais. Ir P. žadeikis buvo linkęs su tais reikalavi
mais sutikti, nes pasak jo, tie parašai neturėsią reikšmės, 
tik suvaržysią A. Smetonos prakalbas ir viešus pareiš
kimus karo metu.

A. Smetona su tokia P. žadeikio nuomone nesutiko. 
Tada buvo sutarta iškviesti Department of Justice tuos 
du valdininkus ir su jais drauge išspręsti šį reikalą.

Tą pačią dieną po pietų į Lietuvos pasiuntinybę at
vyko ne mūsų jau pažįstami „džentelmenai”, bet tūlas 
Mr. Sharp. Pradžioje jo laikysena buvo pasipūtusi. Jis 
prezidentą A, Smetoną norėjo įtikinti, kad pagal JAV 
įstatymo nuostatus tokios teisės esančios ir A. Smetona 
turįs su jomis sutikti. Kada prezidentas, kaip patyręs 
teisininkas, svečiui išdėstė „Foreign Agents” nuostatų 
prasmę, Mr. Sharp suminkštėjo, supratęs, kad Lietuvos 
Prezidento nepasiseks taip lengvai priversti pasirašyti 
suktai suredaguoto rašto ...

Kalbant apie D. of J. „Foreign Agents” įstatymo nuo
status, noriu pažymėti, kad „Foreign Agents” yra trijų 
rūšių: 1) tie, kurie atstovauja kitos valstybės prekybi
nes įmones, tokie turi registruotis D. of J. ir gauti leidi
mą; 2) tie, kurie gauna iš kitos valstybės atlyginimą ir 
dėl tos valstybės interesų varo propagandą, turi registruo
tis ir gauti iš minėto departamento leidimą; taip pat pri
statyti ir visų savo raštų, prakalbų bei kitokios propa
gandinės medžiagos tekstus anglų kalba; ir tik gavus 
departamento leidimą, šitą medžiagą viešai naudoti; 3) 
asmenys ar organizacijos, kurios svetimų valstybių pa
vedimu vykdo propagandą prieš JAV interesus.

Prezidentas A. Smetona, pasiremdamas minėto įsta
tymo nuostatais, Mr. Sharp pareiškė, kad: 1) jis jokios

. /

svetimos valstybės firmos neatstovauja, 2) iš niekur jo
kios algos propagandai negauna, 3) nesąs ir Lietuvos 
valstybės, JAV pripažintos, agentas, bet tos valstybės 
prezidentas. Baigdamas A. Smetona pareiškė:

— „O kurių kitų valstybių karaliai ar prezidentai, 
patekę į šį kraštą, buvo verčiami registruotis kaip „Fo
reign Agents”?

Prezidento A. Smetonos tvirtas ir įtikinantis pareiš
kimas, kaip pastebėjome, Mr. Sharp’ui padarė stiprų 
įspūdį.

Po trumpos tylos Mr. Sharp kiek sumišęs pasakė: 
— „Gerbiamas prezidente, šis pavedimas išgauti iš Tams
tos parašą, man buvo nemaloniausias uždavinys per visą 
mano dvidešimties metų tarnybos D. of J. laiką! Aš pil
nai sutinku su Tamstos įtikinančiais argumentais ir apie 
tai pranešiu savo departamento viršininkams. Aš Tams
tą, pone prezidente, užtikrinu, kad šis nemalonus reika
las dabar galutinai užbaigtas ir šia proga maloniai pra
šau priimti mano atsiprašymo pareiškimą!”

Tai taip pasibaigė negarbingoji akciją prieš buvusį 
Lietuvos Respublikos prezidentą Antaną Smetoną, kurią 
sutartinai buvo sukėlę JAV rausvieji „džentelmenai” ir 
kuriems noriai talkininkavo mūsų dešinieji ir kairieji po
litikieriai. Ir tas jų darbas apšmeižti ir suniekinti garbin
gą Lietuvos valstybės vyrą, anų metų JAV lietuvių visuo
meninio bei politinio gyvenimo istorijos puslapiuose, vi" 
sada pasiliks kaip viena juodžiausių dėmių.* ♦ *

Dideliu moraliniu laimėjimu užbaigus pagarsėjusią 
„Foreign Agents” bylą, prezidentas A. Smetona dar di
desne energija vykdė savo garbingą paskirtį: su prane
šimais bei paskaitomis lankvti stambiąsias lietuvių kolo
nijas.

Ten, kur kalbėjo A. Smetona, žmonės nesutilpdavo 
salėse. Lietuvos prezidentas visų buvo laukiamas ir nuo
širdžiai priimamas. Mūsų vyresniosios kartos ateivių ro
domas nuoširdus palankumas prezidentui buvo lyg ir at
sakymas tiems, kurie įniršusiai juodindami jį, kenkė ne 
tik prezidentui, bet ir visam Lietuvos laisvinimo reikalui.

(Bus daugiau)
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IŠĖJO - IR NEGRĮŽTA
Nėra tvarkos, nei teisy

bės pasaulyje!
Iš sovietinio kalėjimo pa

leistas Jonas Graičiūnas, 
dabar "brėkštančios komu
nizmo aušros” pranašas, per 
Lietuvos komunistų Perga
lės žurnalų šaukte šaukia 
mus ko greičiau grįžti tėvų 
šalin. Bet pervėlu. Okupan
tai perilgai laikė mūsų poe
tą kažkur uždarytą. Dar sa
vo poemos jis nebuvo para
šęs, o čia mūsų Marius Ka
tiliškis jau prieš metus bu
vo užbaigęs 536 puslapių 
knygą, kurią 1958 metų pa
baigoje Terra išspausdino ir 
paskleidė. Tos knygos var
das skambėtų lyg ir atsaky
mu j kvietimą — "Išėju
siems negrįžti”.... Tad ne
bėr jokios tvarkos, o tik su 
irutė.

Nebekiek ir teisybės be
paliko pasaulyje. Pernai 
Lietuvių Rašytojų Draugi
jos nariai su tobuliausiu 
š v e icarišku demokratišku
mu dukart balsavo, kam pa
skirti metinę literatūrinę 
premiją. Per antrą balsavi
mą, jau geriau susiorgani
zavę, nusvėrė premijos pa
skyrimą ne M. Katiliškiui 
už romaną "Miškais ateina 
ruduo”, o simpatingai po
niai Gražinai Tulauskaitei- 
Babrauskienei už eilėraš
čius. Kilo lyg ir triukšmas, 
kurio pasėkoje morališkai 
nukentėjo mano senas, labai 
darbštus ir labai godotinas 
kolega B. Babrauskas, po to 
pasitraukęs iš Lietuvių Ra
šytojų Draugijos pirminin
ko pareigų.

Rašytojai nedemokratai, 
balsavime pralaimėję, kėlė 
aliarmą, o tada susidomėjo 
ir platesnė liaudis bei moks
lininkai. Liaudis kažkaip la
biau tikėjo, kad geriausias 
anų metų veikalas buvo Ka
tiliškio romanas, ir kai Lie
tuvių Enciklopedijos moks
lininkai tuojau pat jo roma
ną pagerbė savo specialia 
premija, su didžiausiu ne
taktu atėjo tą patį vakarą 
Į tą pačią salę įteikti savo 
premiją varžovui, — liau* 
dies aistrų nebebuvo galima 
suvaldyti. Jeigu jau ir mok
slininkai jos pusėje, tai ką 
tu keršto ištroškusiai mi
niai bepadarysi?

Bet šiemet esu priblokš
tas kito pobūdžio minios 
nedėkingumu ir tamsumu.

M. Katiliškis pateikė nau
ją veikalą tiems, kurie, anot 
Graičiūno, "savuos delnuos 
pūslių nematė" ir "pametė 
tėviškę tartum meilužę". 
Parašė tiems ir apie tuos, 
kurie bėgo iš tėvynės ne ty
liai ir švelniai, kaip žiurkės 
Iš skęstančio laivo, bet — 
šaudydami ir atsišaudyda'- 
m i, desperatiškai priešinda
miesi, "su Hitleriu susidė
ję”, o vėliau savo parudavu
sius kailiukus perdažę Dul-

Barzdotas Marius Katiliškis su akiniuotu jo naujo 
veikalo recenzentu stebi debesėlius viršum Tabor Farmos, 
kada jiedu 1958 m. rudenį vaikštinėjo J. Bačiūno soduo
se. 0.

BRONYS RAILA
/

•

lesų spalvomis (vis spalvin
gi Graičiūno ir Pergalės iš
sireiškimai). Ir kokie pada
riniai? Beveik tyla ir sena
sis snaudulys. Vos kelios re
cenzijos — teigiamos ar 
drungnos ar, kaip paprastai 
Chicagos "Drauge”, kelian
čios abejonių dėl kai kurių 
teologinių veikalo vietų ne
tikslumo.

4
Ne, negaliu atsistebėti 

tautos atplaišų nedėkingu
mu !

Šimtai tūkstančiai mūsų 
kareivių ir karininkų tebė
ra išsisklaidę Dulleso ir ki
tų imperialistų kraštuose. 
Daug jų yra dalyvavę žy
giuose, kelionėse, mūšiuose, 
pavojuose, herojiškuose ir 
tragikomiškuose kentėji
muose, kurie visi taip ryš
kiai išpiešti Katiliškio vei
kale. Man atrodė, kad jie 
per mėnesį išpirks knygą li
gi paskutinio egzemplio
riaus, neraginami sudės to
kias sumas, iš kurių auto
riui bus paskirta didžiausia 
premija, kokią kada yra ga
vęs lietuvis rašytojas už
sienyje. Tegu Rašytojų 
Draugija ir Enciklopedija 
savo grašius nubalsuoja ki
tiems ...

Nes M. Katiliškio "Išėju
siems negrįžti" yra nepa
kartojamas ir sunkiai pri- 
lygstamas paminklas mūsų 
karių 1944-45 metų epopė
jai išreikšti meno veikale. 
Tai ilgiausiai išsilaikantis, 
niekad nesugriūvantis, ne
rūdijantis ir visados gyvas 
paminklas. Galima surinkti 
šimtus dokumentų, sudėti 
atsiminimus su atskirų da
lyvių nuotykių aprašymais 
ir statistikomis, išpasakoti 
visas karines ir politines tų 
žygių aplinkybes: tai bus 
labai brangi istorinė me
džiaga, bet ji niekad nebus 
toks gyvas ir tiesiogiai kal
bantis paminklas, neper
teiks to laikotarpio atmos
feros ir intymiausių dvasios 
užuolankų, kiek tai gali pa
daryti meno veikalas ir kas 
Katiliškiui yra pusėtinai 
gerai pavykę.

Gal tik kai kurie trumpa- 
regiškesni karininkai galė
tų būti jo veikalu nepaten
kinti, nes karinių dalių va
dams autoriaus simpatijos 
labai šykščios (matyt, pa
grįstos asmeniškais patyri
mais), tačiau kareiviams ir 
puskarininkiams jis žymiai 
nuolaidesnis. Be abejo visa 
nulėmė autoriaus specialiai 
pasirinktas veikalo medžia
gos traktavimo pobūdis ir 
tonas. Su šiuo veikalu atei
na visai naujas Katiliškis, 
koks jis nėra buvęs kituo
se savo darbuose. Toks, kaip 
mano neseniai užklaustas, 

iis laiške pasisakė: "Kai vi
sa taip buvo ir tebėra, no
rėjau čia pasijuokti iš kitų 
ir iš savęs". . . Iš kitų pasi
juokti lengvai geba kiekvie
nas kretinas, bet pasijuokti 
iš savęs — reikia būti jau 
labai išbrendušiu žmogumi 
ir dideliu filosofu.

Katiliškis visai išbrendo 
tokiu rašytoju, ir tai man 
kelia džiaugsmo. Ligšiol 
mes tokį mūsų literatūroje 
turėjome gangreit tik vieną 
Jurgį Savickį. Jo novelės, 
kelionės, dienoraščiai, jo 
ironijos ir gebėjimai juok
tis iš savęs ir kitų, jo lais
vas, nekonvencionalus, gal 
net perdaug laužytas saki
nys ir stilius buvo naujas 
ir retas vėjas mūsų rašti
joje. Neužsirūstintų Jurgis 
po savo antkapiu prie Vi
duržemio jūros, o tik kaip 
protingas žmogus lygiai 
džiaugtųsi, jei būtų dar gy
vas, kad štai atėjo naujas 
lietuvis rašytojas iš Aukš
taitijos ir jam ne tik prily
go, bet ir pralenkė...

&
Kaip ironijos meistras, 

Jurgis Savickas neturėjo 
sau lygių ligi Katiliškio. Jo 
dienoraštis "žemė dega”, 
Terros dviem tomais iš
spausdintas ir jau daugelio 
skaitytas, liks paminklas, 
kaip praėjusio karo gaisrą 
išgyveno užsienio lietuvis, 
ne. karys, bet diplomatas ir 
sodininkas, pasitraukęs ga
limai toliau į užuovėją. Bet 
jo nuotykiai tai tik pasišil- 
dymas prie ugniakuro, pa
lyginti su karo liepsnomis, 
tragedijomis, skausmais ir 
nesąmonėmis, iš kurių pa
statė paminklą Marius Ka
tiliškis. Jis visur ir viskuo 
prilygo Savickiui ir tikrai 
pralenkė jį tuo, ko anas iš 
prigimties mažiau turėjo, 
— savo poezija ir stiliaus 
magika.

Negaliu ir nematau reika
lo čia cituoti pavyzdžių, — 
Įsigykit knygą patys ir pa
skaitykit. Pasibraukiau ta
čiau jų daug, bet nuo vieno 
negaliu atsikratyti, nes kai 
tik. apie tai pagalvoju, jis 
vis man širdį skrodžia, štai 
tas vaizdas, kada knygos 
herojus atsisveikina tėviš
kėje su saviškiais: —

"Mano sodinti medžiai re- 
tučiu, skystu žalumos debe
sėliu susimetę lygumos pa
krašty. Jų šakos galingai 
susipins, sudarys užuovėją 
nuo šiaurių vėjų. Dideliais 
medžiais suaugs jie kai tuo 
tarpu mano žingsnių aidas 
bus užgesęs nesvetingose 
žemėse. Nieka<s medžiams 
neįstengs pakenkti. Iš jų 
nukirstų kelmų veršis atža
los, plūs sula ir varvės sa
kais. Jų sparnuotos sėklos 
pasklis ir iš naujo užsės dir
vonus. Kodėl manęs niekas 
nepasodino medžių ? Ir ne
davė šaknų plėšriai įsiverp
ti į tėviškės molį ? ...”

Ir jis rašo apie tuos, ku
rie iš tėviškės išėjo ir kurių 
pėdos ir nueitieji takai šian
dien "švarut švarutėliai už
nešti ir užpustyti". Ir jie 
niekad negrįš atgal vergais, 
pažemintais ar apkaltintais. 
Ir kai jie grįš, tai vėl galbūt 
kovodami už tautos laisvę, 
kaip žmonės — atkaklūs, 
tikri, garbingi ir laisvi.

P. J. KEKSIS
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773 
REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba 
asmeniškai.

AMERIKOS LIETUVIA1 1935 M. SPORTO 
OLIMPIJADOJE KAUNE...

Adv. Jonas Bagdžiūnas-Borden pasakoja^ kaip 
buvo suorganizuota kelionė j Lietuvą.

Amerikos lietuviai sportininkai dalyvavę 1935 m. rugpiūčio 11-17 d. Pasaulio Lie
tuvių Kongrese Kaune ir sporto olimpijadoje. Iš kairės (sėdi) : Benediktas Budrikąs, 
Kostas Savickas, Emma šemaičiūtė (čempionė plaukikė), Kazys šedvilas ir Antanas 
Lauraitis. Stovi: Jonas Knašas, Julius Petrulaitis, Petras Barškis, Edvardas Kraučiū- 
nas (Krause), Viktoras Yanzanaitis ir Mykolas Lukas.

Senosios kartos veikėjo prisiminimai

Laisvos Lietuvos laikais, 
1935 metais, Lietuva rengė 
Sporto Olimpiadą. Kad ją 
padarius įvairesnę, buvo nu
tarta pakviesti įaunūs Ame
rikos lietuvius sportininkus 
parungtyniauti su Lietuvos 
sportininkais ir tuo užmegs- 
ti artimesnius ryšius tarp 
Amerikos ir Lietuvos jau
nimo. Pakvietimo pareigą 
Kūno Kultūros Rūmai pa
vedė advokatui Rapolui Ski
pičiui.

Jis atvyko Amerikon, tie
siog į Chicagą, suorganizuo
ti Amerikos lietuvių spor
tininkų grupę ir juos pri
statyti būsimai olimpiadai, 
žinoma, Lietuva nepaskyrė 
tam tikslui pinigų manyda
ma, kad Amerikos taupūs, 
dosnūs patriotai lietuviai 
ras būdų sukelti fondą spor
tininkų kelionės išlaidoms 
apmokėti. Tokia būklė adv. 
Skipičiui sudarė nemaža 
galvosūkio, bet jis tą maz
gą išrišo.

Pagal tuo metu pasklidu
sius gandus (nežinia, kiek 
juose buvo teisybė), adv. 
Skipitis pirmiausiai kreipę
si į Chicagos lietuviškus 
laikraščius, prašydamas vie
no, kito, kad apsiimtų orga
nizuoti ir finansuoti sporti
ninkus, bet visi atsisakė. 
Adv. Skipičiui buvo patar
ta, kad kreiptųsi į pasitu
rintį bankininką Joną Bren- 
zą, kuris, kaip bankininkas 
ir polo sportininkas, grei
čiausiai apsiimsiąs organi
zuoti sportininkus ir finan
suoti jų kelionę. Bet Bren- 
za, nors buvo keletą sykių 
prašomas, griežtai atsisekė. 
Jis patarė kreiptis į adv. 
Joną B a g d žiūną-Borden, 
Lietuvos Laisvės Varpo su
manytoją, kaip patyrusį or
ganizatorių.

Ir štai, vieną priešpietį į 
adv. Bagdžiūno įstaigą atei
na adv. Skipitis su banki
ninku Brenza ir prisispyrę, 
prašo, kad jis apsiimtų 

sportininkų organizavimo ir 
finansų telkimo darbą. Adv. 
Bagdžiūnas, kaip ir anks
čiau Brenza, atsisakė, pri
mindamas, kiek nemalonu
mų nuo "pavyduolių" jam 
buvo tekę pakelti ryšium su 
Lietuvos Laisvės Varpo ak
cija.

Bet už kelių dienų pas jį 
vėl atvyksta Skipitis, ban
kininkas Brenza ir sporti
ninkas Edvardas Krause 
(Kraučiūnas), Notre Dame 
universiteto sporto direkto
rius, ir būtinai reikalauja, 
kad Bagdžiūnas apsiimtų 
sportininkų organizavimą ir 
lėšų jų kelionei apmokėti 
telkimą. Brenza sako: "Tik 
tu, Bagdžiūnai, apsiimk bū
ti komiteto pirmininku ir 
pasakyk mums ką daryti, o 
mes atliksime visa kita".

Bagdžiūnas nieko neatsa
kė, tylėjo. Skipitis pradėjo 
groti ant Bagdžiūno patrio
tinių stygų sakydamas: 
"Klausyk, mano mielas ko
lega, daug esi Lietuvai pasi
darbavęs ar dabar, tokiu 
svarbiu Lietuvai momentu, 
atsisakysi jai pasitarnau
ti?" Tyla užviešpatavo, visi 
Žiūrėjo į Bagdžiūną, ką jis 
pasakys. Praėjo viena, kita 
minutė. Bagdžiūnas susi
jaudinęs atsistojo ir tarė: 
"Lietuvai, savo gimtajam 
kraštui, apsiimu ir vėl pasi
tarnauti". Visi sušuko "va
lio”. Kadangi buvo jau pietų 
laikas, Brenza visus užpra
šė papietauti.

Pasirodė, kad su pirmi
ninku titulu Bagdžiūnas pa
veldėjo ir visą darbą; orga
nizavimą, pinigų rinkimą ir 
sportininkų pasiuntimą Lie
tuvon. Tuojau, nelaukda
mas Bagdžiūnas sušaukė 
viešą susirinkimą, kuriame 
buvo suorganizuotas Ame
rikos Lietuvių Sporto Ko
mitetas, kurio pagalba ir vi
suomenės dosnumu, buvo 
surinkta pakankamai pini
gų, atrinkti sportininkai ir 
pasiųsti Lietuvon. Keli spor
tininkai, Knašas ir Savic
kas, pasiliko Lietuvoje il
gesnį laiką treniruodami 
Lietuvos krepšininkus.

Sportininką Joną Knašą 
ištiko nelaimė. Mat, Knašas 
buvo didelis komunistų prie
šas ir, kur tik besilankyda
mas, juos peikė ir niekino. 
Buvo grasinama, kad liau
tųsi, bet jis tų grasinimų 
nepaisė. Vieną rytą jis iš
ėjo iš namų ir ėjo į Kūno 
Kultūros Rūmus krepšinin
kų treniruoti. Jis nepasiekė 
Kūno Kultūros Rūmų ir tą 

dieną negrįžo namo. Už ke
lių dienų jo kūnas buvo ras
tas Nemune. Iš sykio nepa
žinta, kad tai Knašo kūnas, 
todėl lavonas buvo atiduo
tas medicinos fakulteto ana
tomijos skyriaus tyrinėji
mams. Kada pasirodė, kad 
tai Knašo kūnas, jo palaikai 
buvo atiduoti Kūno Kultū
ros Rūmų globai. Kūnas bu
vo palaidotas su didelėmis 
iškilmėmis Kauno kapinėse.

L a i d o t uvėse dalyvavo 
Amerikos konsulas, Kūno 
Kultūros Rūmų pareigūnai, 
Lietuvos sportininkai ir 
gausi minia. Prie kapo pa
sakė kalbas Kūno Kultūros 
Rūmų direktorius Augus- 
tauskas, advokatas Skipitis, 
advokatas Bagdžiūnas ir ki
ti. Ir taip, pasitarnaujant 
Lietuvai, ne laiku užgeso 
jauno Amerikos lietuvio 
sportininko gyvybė.

Tąsyk Sporto Komiteto 
valdybą sudarė: Adv. Jonas 
Bagdžiūnas-Borden — pre
zidentas ; Dr. Steponas Bie- 
žis — viceprezidentas: kun. 
Anicetas Linkus — vicepre
zidentas; Antanas Valonis 
— sekretorius; Jonas Yuš- 
ka — iždininkas.

NAUJAS 
PATARNAVIMAS JUMS

Kadangi daugelis žmonių 
užmiršta atnaujinti savo 
leidimus automobiliams vai
ruoti, o, laiku neatnaujinus 
leidimą, gali prireikti iš 
naujo laikyti egzaminus, to
dėl mūsų draudimo agentū
ra maloniai patarnaus Jums, 
mėnesį prieš leidimui pasi
baigiant primindama Jums, 
kad laikas atnaujinti leidi
mą.

Visa kas reikalinga: už
pildykite žemiau pridedamą 
kuponą ir pasiųskite:

PAULINA 
MOZURAITIS-BENNET 

Insurance Agent 
13706 Benwood Avė.

Cleveland 5, Ohio
Kuponas:
Pavardė ...............................

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

Telefonas ......... ...................

Kada baigiasi leidimas.......
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Fantastiškiausi uždaviniai

"Pakabinti už kaklo
Kitą dieną majoras Rea- 

gin man pasąkė:
— Aš ir negalvojau, kad 

tamsta kitaip pasielgtum, 
Atvirai pasakysiu, be ūpo ir 
ginčiau, jei būtum susvyra
vęs. Tamsta esi kareivis, ir 
daugiau nieko. Mudu teski
ria tik uniformos spalva ir, 
žnoma, kalba.

Mano gynėjų gudrybė pa
vyko : byla buvo atidėta vie
nai savaitei.

— Mano skaičiavimu, — 
kalbėjo Reagin, — karas 
Vokietijoje turi baigtis ge
gužės mėnesį. Mums trūks
ta keturių savaičių. Ar pa
siseks jas laimėti, nežinau. 
Byla prasideda vasario 6 d. 
Ji tęsis mažiausiai tris sa
vaites. Praėjus keturioms 
savaitėms po teismo spren
dimo bus vykdomas teisėjo 
nutarimas. Maždaug antro
je balandžio pusėje. Mano 
skaičiavimu, karas turėtų 
baigtis antrąją gegužės sa
vaitę. Bet tos prakeiktos 4 
savaitės tamstai gali kaš
tuoti gyvybę.

Buvau patekęs keiston 
būklėn. Mano vienintelis 
šansas buvo, kad mano tė
vynė greičiau kapituliuotų. 
Vokietijos sunaikinimas bu
vo sąlyga, kad aš išlikčiau 
gyvas... *

Mano byla vis dar tebe
buvo griežtai slapta. Man ir 
šiandien nebeaišku, kaip 
FBI įstaigoms ir armijai pa
sisekė išvengti tokios ap
sukrios amerikinės spaudos. 
Tačiau vyriausybės sluoks
niuose U-1230 įplaukimas į 
Frenchman įlanką tebekėlė 
didelę audrą. Pats preziden
tas Rooseveltas sudarė ka
rinį teismą, kuris turėjo 
mane nuteisti, žodžiu, bu
vusiam vokiečių žvalgybos 
agentui Nr. 146 buvo su
teikta pilna pagarba.

Byla vyko Governors Is- 
land valdžios rūmuose. Bu
vau atgabentas uždaru au
tomobiliu. Surakintas. Ant
rame automobilyje sėdėjo 
Bilis. Armija griežtai rūpi
nosi, kad mes būtume izo
liuoti vienas nuo kito. Bet 
mes ir nepasiilgome vienas 
kito.

Čia pamačiau pirmuosius 
reporterius. Jie nežinojo, 
apie ką reikalas sukasi, ta
čiau pasiruošimai teismui 
negalėjo būti nuo jų nu
slėpti. Jie stovėjo išsirikia
vę su savo šviesomis ir ka
meromis prie įėjimo ir be
viltiškai kovojo su karine 
policija. Pastaroji, aišku, 
kovą laimėjo.

Vos tik įėjus į rūmus, nuo 
mano rankų buvo nuimtos 
grandinės. Prieš teisėjus 
turėjau stoti nesurakintas, 
kaip laisvas pilietis. Salėje 
tebuvo vien tik kariai. Už
kulisiuose vyko karšta kova 
tarp armijos ir laivyno, ban
dant nusikratyti kalte dėl 
U-1230 įplaukimo į French
man įlanką.

Abiejose mano pusėse 
stovėjo po'karinės policijos 
sargybinį. Jais parinkti bu
vo gausiai dekoruoti karo 
dalyviai. Joks amerikinis 
teismas neatsisako efekto, 
įspūdžio, parado. Ant pir
mininko stalo gulėjo didelis 
plaktukas. Stalas buvo už
tiestas vėliava. Iš medinių 
rėmų į mane žvelgė prezi
dentas Rooseveltas — šaltu, 
abejingu žvilgsniu.*

Posėdžiui prasidėjus, ma
no gynėjai pareikalavo ma
no bylą atskirti nuo Bilio. 
Prasidėjo karšta kova tarp 
gynėjų ir kaltintojų. Teis
mas išėjo pasitarti. Po va
landos mano gynėjų reika
lavimas buvo atmestas.

Teisėjo klausiamas, ar 
prisipažįstu kaltu, sušukau:

— Not guilty!
Tą patį pakartojo Bilis.

Po to prasidėjo kaltintojų 
kalbos. Čia sužinojau, kad 
U-1230, pasukęs iš French
man įlankos atgal į Atlantą, 
užšoko ant transportinio 
amerikiečių laivo. Jam ne
beliko kitos išeities, kaip 
laivą torpeduoti. Žuvo 47 
jūreiviai. Dabar už tą ne
laimę aš buvau kaltinamas. 
Ir tai buvo vienintels punk
tas, kur aš tikrai buvau ne
kaltas.

*

Byla buvo varginanti .ir 
ilga. Kaltinto jau gynėjai, 
liudininkai. Kalbos. Ginčai. 
Kaltintojų ir gynėjų kova. 
Pilna kandžių pašaipų, įsta
tymo raidės nagrinėjimų. 
Valandomis, dienomis, sa
vaitėmis ....

Pagaliau atsistojo vyr. 
prokuroras, ligtol bylos eigą 
tik iš šalies stebėjęs. Jis pa
reiškė :

— Apie kaltinamąjį Gim- 
pelį nedaug tegalima paša-- 
kyti. Jis pasakė mums, ką 
turėjo pasakyti. Esu tikras, 
kad jis žinojo, kas jo lau
kia, kai paliko savo tėvy
nę. Jį galima palyginti su 
amerikiniu laisvės didvyriu 
Nathan Hale, kurio pasku
tiniai žodžiai prieš bausmę 
vykdant, buvo: "Gailiuosi, 
kad teturiu tik vieną gyvy
bę, kurią galiu paaukoti už 
savo kraštą’’. Kita istorija 
su Colepough — apgaviku, 
melagiu ir išdaviku. Jis pir
ma išdavė savo kraštą, pas
kui išdavė Vokietiją ir savo 
draugą Gimpelį. Jam tegali 
būti tik vienas sprtndimas: 
virvė.

Teismas išėjo pasitarti, 
dar 48 valandos. Buvau vėl 
įvestas salėn. Mane pašaukė 
prie teisėjo stalo.

— Kaltinamasis Gimpeli, 
aš, kaip šios komisijos pir
mininkas, turiu pareigą pra
nešti teismo sprendimą.

DIDIEJI RAKETŲ GAMINTOJAI
Aerojet fabrikuose dirba 18,000 žmonių

Šiandien labai dažnai mi
nimi įvairių raketų vardai. 
Tačiau, labai retai minimi 
jų gamintojai. Gal kaikam 
bus įdomu išgirsti, jog di
džiųjų gumos įmonių vardai 
yra artimai surišti su rake
tų gamyba. Pakanka pami
nėti Goodyear Airčraft ir 
A e r o jet-General. Aerojet 
raketų gamyboje lyginama 
su General Motors automo
bilių gamyboje.

Keletas žinių apie Aero
jet. Dar prieš dešimt metų 
penkioliką mylių į šiaurės 
rytus nuo Sacramento mies
to buvo didžiuliai laukai ne
tvarkingai suverstų žemių, 
šiuoše plotuose per penkias
dešimt metų buvo kasamas 
auksas. Išsekus jo atsar
goms, laukai liko nenaudo
jami.

1952 metais Aerojet-Ge- 
neral Corp., nebeužtekdama 
vietos tolimesniam plėti- 
muisi Azusa mieste prie 
Los Angeles, nupirko 20,300 
akrų buvusių kasyklų. Per 
paskutinius aštuonerius me
tus šioje vietoje išaugo vie
na iš žymiausių raketų įmo
nių.

General Tire and Rubber 
įmonė, kurios centras yra 
Akrone, 1944 metais nupir
ko Aerojet, kuri buvo be
veik subankrutavusi, šian
dien visi pripažįsta, jog da
bartinis General Tire pre
zidentas Wm. O’Neil, pasi
žymėjęs savo gyvenime 
kaip gabus įmonių pirkė- 
jas-pardavėjas, padarė vie
ną iš geriausių pirkinių, įsi
gydamas Aerojet.

Per penkioliką metų Ae
rojet išaugo į įmonę, turin
čią daugiau negu 18,000 
darbininkų. Vien tik Sacra
mento apylinkėse esą fab
rikai yra verti virš šimto 
milijonų dolerių. Jie užima

JJ
• ••

Tamsta rastas kaltas visais 
punktais.

Paskui, nežiūrėdamas į 
mane, ištarė žodžius, kurių 
niekados neužmiršiu:

— To be hanged by the 
neck until dead.

Pažodžiui tai reiškė: "Pa
kabinti už kaklo, iki nu
mirs".

*

Vėl slinko laikas vielinia
me narve. Savaitė, dvi. 
Aukščiausias teismas pa
tvirtino sprendimą. Gynėjai 
įkalbėjo mane rašyti malo
nės prašymą prezidentui. 
Vėl laukiau. Vieną dieną 
mane pašaukė pas komen
dantą. Nuėmė nuo rankų 
grandines.

— Ponas Gimpeli, — tarė 
jis, — turiu tamstai praneš
ti, kad prezidentas Roose
veltas atmetė malonės pra
šymą. Mirties bausmė bus 
įvykdyta. Laikas bus pra
neštas dieną prieš vykdy
mą.

❖

Saulė vėl tekėjo ir leidosi 
Valanda turėjo 60' minučių, 
minutė 60 sekundžių. Pa
saulis ėjo normalų kelią, bet 
jau ne man. Nuo teismo bu
vo praėjusios 5 savaitės. Li
kusį gyventi laiką jau skai
čiau nebe dienomis, o valan
domis. Už poros dienų man 
ant kaklo bus užnerta virvė. 
Su 13 mazgų, kaip tradicija 
reikalauja.

Mano celėn įėjo seržantas. 
Jis pasiūlė man cigaretę, 
pasidairė, pasikalbėjo. Išei
damas ištiesė man ranką.

— Ar žinai, kas čia buvo ? 
— paklausė susijaudinęs 
sargybinis, jam išėjus. — 
Budelis! Jis apskaičiavo ta
vo ūgį ir svorį, kad žinotų, 
kaip darbą atlikti. Nepaste
bėjai? Jis visada tai daro. 
Pas mus kiekvienas gauna 
savo virvę, čia netaupoma.

apie trisdešimt kvadratinių 
mylių naujų kelių.

Praeitais metais Aerojet- 
General prekyba siekė 218 
milijonų dolerių, šiais me
tais numatoma, jog sieks 
apie 300 milijonų.

Šiuo metu įmonė turi apie 
400 įvairių projektų. Jų tar
pe vyrauja Titan, Polaris ir 
Minuteman projektai. Užsa-

NEGI IR AMERIKĄ ATRADO
RUSŲ JŪRININKAI?...

Kiekvienas, kuris nors 
kiek žino istoriją, paklaus
tas, kas atrado Ameriką, 
negalvodamas atsakys, kad 
Kolumbas. Tačiau Maskvos 
radijo teigimu Ameriką at
radę nežinomi jūrininkai. 
Plaukdamas Kolumbas jau 
turėjęs žemėlapius, kuriuo
se buvęs pažymėtas Nauja
sis Pasaulis.

Rusų teigimu jų istorikas 
Superny, išstudijavęs leidi
nius ir dokumentus Portu
galijos, Ispanijos ir Italijos 
archyvuose, priėjo tokių iš
vadų : Kolumbas žinojo apie 
palankius vėjus ir sroves 
Kanarų salyne. Kolumbo sū
nus Ferdinandas aprašęs, 
jog tėvas prieš išplaukda
mas davęs nurodymus visų 
trijų laivų kapitonams lai
kytis kartu, bet, jei būtų 
pasimesta, tai plaukti nu
statytu greičiu dieną ir nak
tį, kol nuplauks apie 2,600 
mylių. To to jie privalėję 
plaukti tik dienomis, kad 
neužplauktų ant seklumos.

Tyrinėjant Kolumbo die
noraštį ir kitus tuometinius 
dokumentus, esą galima su
sidaryti išvadą, jog Kolum
bas turėjęs žemėlapį, kuria
me buvusios pažymėta An- 
tilų salos. Iš to esą galima

Liet. Mot. Atstovybės Klubo New Yorke tradicinėj margučių šventėj, įvykusioj 
balandžio 5 d. Baltų Laisvės namuose, Dr. M. Gimbutienė iš Boston, Mass., kalbėjo 
apie Ispanijos ir Prancūzijos urvuose rastą meną prieš 10-30,000 metų. Nuotraukoj: 
dr. Ingelevičius su prelegente diskutuoja. Iš kairės: konsulas A. Simutis su žmona, 
Pabaltijo Mot. Tarybos pirm. E. Druva (latvė), dr. Giedrikienė, M. Jokubaitienė, jo- 
kubaitis ir k. Dalyvavo virš 100 žmonių. G. Peniko nuotrauka.
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Omahos planuotojai be 
pertraukos vis ieško naujų 
metodų laikui laimėti. Jų 
projektai prasideda specia
liais SAC batais, kurie ga
lėtų sutaupyti kelias bran
gias sekundes, reikalingas 
tiems batams užrišti, ir nu
sitiesia iki naujos bazių pa- 
d v i g u b inimo programos. 
Nes juo daugiau bazių SAC 
turės, juo daugiau lėktuvų 
galės tuo pačiu laiku pakil
ti, ir juo sunkiau bus prie
šui Strateginę Oro Koman
dą pažeisti.

Omahos būstinėje nuolat 
tobulinama bandomųjų pa
vojaus sistema. Dar prieš 
keletą savaičių reikėjo 30 
sekundžių, kol visos SAC 
bazės patvirtindavo, kad ga
vusios gen. Power įsakymą. 
Dabar jau tereikia tik 20 
sekundžių. Įtemptai ruošia- 

kymai veik šimtu nuošim
čių yra karinės reikšmės, 
tačiau vis daugiau imama 
pritaikyti civiliniam naudo
jimui.

Šiomis dienomis buvo pa
skelbta, jog Aerojet pritai
kė sprausminį variklį lai
vams. Jo pagalba laivai ga
lės plaukyti iki šiol negirdė
tu greičiu. p. j.

padaryti išvadą, jog neži
nomi jūrininkai dar prieš 
Kolumbą buvę Amerikoje.

Reikia stebėtis, kodėl 
Maskvos radijas pamiršo 
pridėti, jog tie nežinomi jū
rininkai buvo rusai. p. j.

PER KRIUKĮ
TRAUKIANT

Purvini nagai dolerio ne
supurvina.

Mūsų galvos, matyti, ga
na geros, nes dažnai tuo pa
čiu laiku turi priešiškas idė
jas ir vistiek — sveikai gal
voja!

Pasiturį žmonės, sakoma, 
dažnai pasituri ir tai, kas ne 
jiems priklauso.*

Jei nusipirktumėm po 
vieną visų spaudoje skelbia
mų lietuviškų knygų, tai su- 
sidarytumėm knygynėlį iš 
600 knygų ir jis kaštuotų 
$1,197.65. *

Vieną Omaro Kajino ke
tureilį galima taip išversti:

Gražų puodą nusilipdęs
Puodžius jo nesudaužys;
Dievas mus savaip 
sutvėręs
Mūsų nežudys.

Atliktas Kriukis 

ma 5 sekundžių pavojaus 
skelbimo sistema.

Apie SAC įgulas sakoma, 
kad jos daugiau žinančios 
apie jiems skirtus plotus 
sovietinėje teritorijoje ne
gu apie savo gimtąsias vie
toves. Įvairūs paruoštieji 
karo planai nuolat papildo
mi naujais duomenimis, iš 
personalo vis daugiau rei
kalaujama karinės ir avia
cinės patirties.*

Jau prieš dvejus metus 
trys B-52 bombonešiai ap
skrido pasaulį be nusileidi
mo per 45 vai. 19 minučių. 
Kam yra tekę matyti lėktu
vų papildymą degalais 15 
km. aukštyje, tas žino, kad 
nuo ano apskridimo dienų 
degalų papildymas ore Stra
teginei Oro Komandai yra 
tapęs kasdiene rutina. Kiek 
vieną sekundę, dieną ir nak
tį, SAC sunaudoja apie 200 
litrų degalų.

Bombardavimo pratimai 
yra parodę, kad vidutiniška 
SAC įgula gali tiksliai pa
taikyti jau nebe į nurodytą 
fabriką, bet atitinkamą jo 
kampą. Toks taiklumas atei
ties kare bus labai svarbus, 
nes vienu metimu gali būti 
siekiama sunaikinti tris, 
vienas nuo kito toli esan
čius, taikinius. Iš tolo vai
ruojamos raketos su bran
duoliniais "Rascal" ir 
"Hound Dog” užtaisais, ku
rios, nedaskridus 100 mylių 
iki taikinio, bus paleidžia
mos iš B-47 ir B-52, priklau
so prie standartinių SAC 
ginklų. Pradėta produkcija 
raketų "Bull Goose" ir 
"Green Quail", kurios elek
tronais gali supainioti ra
daro gynybos sistemą.*

Tokio pobūdžio organiza
cijoje, operuojančioje itin 
pavojingais ginklais, kur 
nuo vienos klaidos gali pri
klausyti karas ar taika ar
ba eventualaus karo laimė
jimas ar pralaimėjimas, rei
kalinga labai tiksliai apgal
vota saugumo sistema.

Praeitais metais 100,000 
skridimo valandų teko 5 di
desnės avarijos. Tokios kvo
tos nėra pasiekusi jokia ko
mercinė orinio susisiekimo 
bendrovė. Tačiau gen. Po- 
wer reikalauja dar didesnių 
atsargumo priemonių.

Praeitų metų pabaigoje 
Chenault Field bazėje sude
gė kilimui paruoštas, bom
bonešis pakrautas B-47. 
Prieš tai vienas SAC bom
bonešis pametė bombą ne
toli vienos bažnyčios Piet. 
Carolinoje. Kitas B-47 bu
vo priverstas bombą iš lėk
tuvo išmesti į jūrą prie Ge- 
orgijos. Du atominiai bom
bonešiai nukrito su atomi
nėmis Teksase ir Spkaneje.

Nė vieną kartą nesprogo 
joks gabenamas branduoli
nis ginklas. Nes visos ato
minės ir vandenilinės bom

S

bos kiekviename lėktuve 
yra padarytos nekenksmin
gomis ir sprogimui gali bū
ti paruoštos ore tik specia
liu įsakymu, specialaus me
chanizmo pagalba. Atsitik
tinai iškritusi arba su lėk
tuvu nukritusi bomba savai
me sprogti negali.

Kai Kremlius pernai pa
vasarį notų eilėje ir skun
de Jungt. Tautoms bandė 
gąsdinti "atominiu karu per 
klaida", Strateginė Oro Ko
manda paskelbė turinti iš
dirbtą tokią "Fail Safe" sis
temą, kuri išjungia bet kokį 
Rusijos puolimą per neapsi
žiūrėjimą.

ši sistema kurią JAV ka
rinių štabų viršininkai api
būdina, kaip absoliučiai sau
gią, remiama nematoma pa
gal Sov. S-gos sienas einan
čia riba, kurios linijos sau
gomos paslapty. Tos ribos 
ir. pavojaus atveju be spe
cialaus gen. Power įsakymo 
joks lėktuvas negali per
skristi.

Ligi šios dienos ta sau
gumo priemonė dar nebuvo 
panaudota, nes gen. Power 
nebuvo paskelbęs tikrojo 
pavojaus. Tiesa, SAC eskad
rilės skraido visuose pasau
lio kampuose, net ir Arkties 
zonoje. Tačiau ir tomis se
kundėmis, kurios lieka liki- 
miniam įsakymui duoti, nei 
meteoritų spiečiai, nei kiti 
nežinomi objektai, pasirodę 
štabo televizijos ekranuose, 
nepaskatino duoti paniką 
nešančio įsakymo.

Tačiau, kai X dieną po
žeminėje Omahos būstinėje 
bus atitrauktos uždangos, 
slapiančios 7 metrų aukščio 
pasaulio žemėlapiuose atžy
mėtus karo planus, Mask
vos sunaikinimo ilgai nerei
kės laukti. Tame pat kam
baryje stovi ligšiol nenau
dotas raudonas telefonas. 
Per ji bus duotas įsakymas 
vykdyti puolimą. Ir tokios 
pat spalvos yra laikrodis 
kabo šalia aštuonių juodų 
chronometrų. Juodieji rodo 
laiką įvairiose žemės rutu
lio zonose. Tačiau raudona
sis tik tada pradės eiti, kai 
išmuš pasaulinio karo va
landa. "Jame atskaičiuosi
me sekundę, kurią Maskvos 
nebeliks", pastebėjo mano 
palydovas. *

Už dvidešimties mylių 
nuo SAC būstinės, prie įva
žiavimo į Berniukų miestą 
(Boys Town), stovi akmeni
nis paminklas: dvylikos me
tų berniukas ant savo pečių 
per sniego pūgą neša sužeis
tą draugą. "Man nesunku, 
tėve”, sako jis, "nes jis ma
no draugas". Prie įvažiavi
mo į Offut bazę kitas įra
šas skelbia našta, uždėtą 
Strateginės Oro Komandos 
vyrams: "Taika yra mūsų 
profesija". Tol, kol priešas 
nepuola.

(Pabaiga)
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Antibiotikai

PENICILINAS IR STREPTOMYCINAS
Margame 
pasaulyje

Mus supa neregimas mik
roorganizmų pasaulis. Ir tai 
daugumoje mūsų priešai, 
kurie iššaukia įvairius su
sirgimus.

Bet tarp mikroorganizmų 
yra nemaža ir žmogaus 
draugų, kurie žmogui yra 
naudingi. Pvz., mielių gry
belis paverčia cukrų į spi
ritą, o bakterijos šį spiritą 
į acto rūgštį, žmogaus žar
nose kai kurios bakterijos 
skaldo maisto baltymus į 
p a p r astesnius elementus. 
Yra mikroorganizmų, kurie 
tarp savęs gražiai sugyve
na, net vieni kitiems pade
da.

Daugumoj tarp mikroor
ganizmų yra nesantaika, 
priešingumai, kova dėl mai
sto, erdvės. Ir didžiausi, li
gas iššaukiančių mikrobų 
priešai, patekusių dirvon ar 
vandenin, yra taip vadina
mi saprofitai, kurie maiti
nasi organinio pasaulio at
matomis ir neiššaukia ligų. 
Saprofitai kovai su savo 
konkurentais išskiria anti- 
biotinių substancijų, kurias 
medicina dabar naudoja 
profilaktikai arba terapijai. 
Antibiotikų kilmė yra bak
terijos (bacitracin) ir gry-

DR. A. GRIGAITIS

beliai (penicilinas, strefto- 
micinas, aųreomicinas ir p.) 
arba kitos gyvos substanci
joj

Penicilinas
Penicilino atradėjas yra 

anglų mokslininkas Alek
sandras Flemingas. 1928 
metais, bedirbdamas savo 
1 a b o r atorijoje, pastebėjo 
lėkštelėse, kuriose buvo pa
sėti staphilokokai, jog pa
starieji tirpsta šalia atsira
dusių pelėsių — grybelių 
kolonijos, šis pelėsiu grybe
lis ir buvo penicilino pra
džia. Pirmuose bandymuose 
buvo pastebėta, jog šie pe
lėsiai sulaiko augimą pneu- 
makokų — (plaučių uždegi
mo mikrobų), staphylako- 
kų, gonorėjos ir t.t.

Penicilinas gydymui bu
vo pritaikytas 1935-38 m. 
Amerikoj. Dabar penicili
nas vartojamas injekci
joms, gaunamas tepalų, 
skiedinių ir tablečių pavida
lais.

Tablečių forma jį varto
jant, skrandžio rūgšties įta
koje penicilino galia mažė
ja. Penicilinas greitai išsi

skiria iš organizmo, ir tin
kamos veiklos palaikymui 
reikia jį kartoti kas trys 
valandas.

Dažnas penicilino injek
cijos sudarydavo nepatogu
mų, ypač praktikoje su vai
kais, todėl buvo ieškoma 
naujų jo preparatų. Ir pa
staruoju metu jau yra at
siekta. Labai plačiai varto
jamas penicilinas chirurgi
joj. Jo pagalba dabar drą
siai galima atlikti daugel 
sunkių operacijų.

P e n icilinas vartojamas, 
esant kraujo užkrėtimui 
(sepsis), sifiliui, kaip mi
nėjau prie gonorėjos, plau
čių uždegimo. Penicilinas 
gerai veikia rožę, šunvotes, 
pūliuotus procesus, sergant 
škarlatina, diphterija, esant 
ligų komplikacijoms, ausų, 
akių, gerklės, odos ir mo
terų ligose.

Prieš peniciliną, gydant 
sužeidimus, buvo vartojami 
taip vadinami antiseptikai 
— chemikalai, kurie žudy
davo žaizdon patekusias 
bakterijas, bet kartu neigia
mai veikdavo sužeistus au
dinius. Penicilinas jau ne
turi nuodingo veikimo į au
dinius.

BŪDINGAS SOVIETUOS 
PLANAVIMAS IR 

STATYBA
Viena žinutė, perduota iš 

Maskvos amerikiečių laik
raščiui, gal nieko naujo ne
pasakys mūsų skaityto? 
jams, bet įdomi savo pobū
džiu.

Praeitą rudenį Maskvoje 
buvo baigta statyti Nr. 64 
ligoninė. Sveikatos skyrius 
ir speciali komisija, prižiū
rinti miesto statybas, pri
ėmė ligoninę, kaip vieną iš 
moderniausių pastatų.

Šiomis dienomis Izvesti- 
joje pasirodė Medicinos 
Mokslų Akademijos prezi
dento straipsnis. Jame ap
rašoma, jog naujoji ligoni
nė esanti pasigailėjimo ver
tas pastatas planavimo, sta^ 
tybos ir išvaizdos atžvil
giais. Jis nurodo, jog penk
to aukšto operacinėje salė
je šviesos yra uždegamos

ketvirtame aukšte ir ketvir
to — trečiame. Valgykla 
esanti priešais kambarį, ku
riame gydytojai rengiasi 
operacijoms. Vonios įreng
tos šalia operacinių salių. 
Durys tokios siauros, jog 
neįmanoma praeiti su neš
tuvais. Rentgeno kamba
riuose nėra apsaugos nuo

rentgeno spindulių. Nėra 
kambarių, kraujo perpyli
mams daryti. Trūksta poil
sio kambarių budintiems 
gydytojams ir seserims, 
šeštam aukšte įrengta vir
tuvė be reikiamų baldų. Vė
liau, norint juos įdėti, teko 
ardyti sienas, nes pro duris 
neįtilpo. p. j.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

FRANCES P. BOLTON

C O N G R E S S M AN

22nd District

A.A. MYKOLAS KULAKAUSKAS
Vargonininkas ir kooperatininkas

M. Kulakausko laidotuvės Jonavoje.

Mus pasiekė žinia, kad 
Jonavoje, Lietuvos baldų 
pramonės centre, neseniai 
mirė ilgo amžiaus sulaukęs 
Jonavos parapijos vargoni
ninkas Mykolas Kulakaus
kas.

Vargonininkas ne aukšto 
rango žmogus, bet naudin
gas ir reikalingas bažnyčios 
ir tikinčiosios visuomenės 
pareigūnas. Vienok Myko
las Kulakauskas buvo dau
giau, negu vargonininkas.

Atsikūrus Lietuvai, gi
męs sulenkintame Jonavoje 
ir jos sulenkintose apylinkė
se, jis jau buvo vargoninin
ku, bet nemokėjo lietuvių 
kalbos. Nepriklausomai Lie
tuvai žengiant progreso ke
liu, Mykolas Kulakauskas 
greitai išmoko lietuviškai ir 
Įsijungė j šio miesto ir apy
linkės veikėjus. Jis suorga
nizavo gerą bažnyčios cho
rą, kuris dalyvaudavo vi
suose Jonavoje rengiamuo
se parengimuose ir iškilmė
se su lietuviškomis daino
mis. Jis buvo Jonavoje 
Įsteigtoje progimnazi joje

dainų ir muzikos mokyto
jas. Jis buvo Jonavos varto
tojų bendrovės siela ir kū
nas: kooperatyvo vedėjas, 
v-bos pirmininkas ar buhal
teris.

Vartotojų bendrovės rei
kalams jis buvo atsidavęs 
per visą Lietuvos nepriklau
somą gyvenimą.

Visuomenės buvo aukštai 
vertinimas kaip kuklus ir 
labai sąžiningas žmogus. Gi 
kaimiečių tarpe kooperaty
vo reikaluose turėjo neribo
tą pasitikėjimą.

Jonavos vartotojų ben
drovės kooperatyvas, tvar
komas Mykolo Kulakausko, 
savo apyvarta Lietuvos ko
operatyvų tarpe buvo pir
mose vietose. A. a. velionį 
gerai asmeniai pažinojau 
būdamas Jonavoje vaisti
ninku.

Jis atsigulė Į Jonavos ka
pus amžinam poilsiui, savo 
gyvenimą praleidęs vertin
gai ir garbingai. Tebūnie 
jam lengva tėvynės žemė.

Steponas Nasvytis

Streptomycinas
1944 m. Amerikos moks

lininkas Weisman, iš gry
belio actinomyces griseus 
pagamino naują antibiotiką 
— streptomyciną, kurio 
svarbiausia ypatybė — gali 
sulaikyti džiovos bacilų au
gimą.

Streptomycinas — tai 
pirmieji vaistai, kurie spe
cifiškai veikia į džiovos pro
cesą, ypač teigiamai veikia 
i tuberkuliozinį smegenų 
plėvių uždegimą (meningi
tą). Iki streptomycino ši li
ga skaitėsi nepagydoma. 
Dabar 80 7 susirgusių tu
berkulioziniu meningitu pa
sveiksta, jei laiku būna pra
dėtas gydymas.

Streptomycinas naudoja
mas gydyti beveik visoms 
džiovos formoms: gerklės, 
plaučių, žarnų ir t.t. Silp
nesni daviniai gaunami prie 
chroninės plaučių džiovos. 
S t r eptomycinui padedant, 
dabar galima chirurginė 
pagalba sunkios plaučių ir 
inkstų džiovos atvejais.

Streptomycinas gerai vei
kia brucelozę, kokliušą, nau
dojamas prie choleros, ma
ro. Neveikia prie beriamo
sios šiltinės, gripo, tymų, 
raupų ir t.t. Atseit, neveikia 
prie ligų, kurių priežastis 
yra virusai ir riketsijos.

Jau pradžioj, vartojant 
s t r e p tomyciną gydymui, 
buvo pastebėtas mikrobų, 
ypač džiovos bacilų apsipra
timas su šiuo antibiotiku. 
Tat streptomycino veikimui 
sustiprinti, gydant džiovą, 
jis vartojamas kartu su pa- 
raamino solicilo rūgštim. 
Dažnai vartojama ir kombi
nacija streptomycino su pe
nicilinu.

J. S. AUTO 
SERVICE

Sav. J. Švarcas 
1254 Addison Road

Tel. HE 1-6352
Atidarą nuo ryto

8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus tai
symas ir dažymas: mo
torų, stabdžių patikri
nimas ir taisymas, 
greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini 

akumuliatoriai.
24 hours towing. 

Dienos tel.: HE 1-6352. 
Nakties tel.: LI 1-4611.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.; LI 1'5466

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti 

ir paragink 
už s ipr enumeruo ti

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tek ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet 
Rezid. 3241 W. 66th I’lace.

SIUNTINIAI SIUNČIAMI I SOVIETŲ RUSIJĄ
UKRAINĄ, LIETUVĄ, BALTGUDIJĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, IR KITAS RESPUBLIKAS.

Pasinaudok patikimu, kruopiniu ir greitu mūsg firmos patarnavimu.

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė.

Chicago 22, Ilk
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. 

pirrnad., antrad., ketvirtad., 
penktad.

Tik susitarus trečiadieniais.
135 WEST 14th STREET Licensad by USSR Atdara kasdien nuo 9-6;
NEW YORK 11, N. Y. Sekmadieniais nuo 9-4.

Tai.: CHalsaa 3-2583 MŪSŲ SKYRIAI

141 Second Avenue 
NEW YORK CITY 
Tel. GRamercy 5-7430

39 Raymond Plaza W. 
NEWARK, N. J. 
Tel. MArket 2-2877

132 Franklu. Avė. 
HARTFORD, CONN. 
Tek CHapel B4724

900 Literary Road 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tek TOwer 1-1461

332 Fillmore Avė. 
BUFFALO 6, N. Y. 
Tel. MOhawk 2674

308 W. Fourth Street 
BOSTON 27, MASS. 
Tel. ANdrevv 8-5040

11339 Jos. Campau 1 
DETROIT J2, MICH. 
Tek TOwnsend 9-3980

■■ ... ...... ii

632 W. Girard Avė. 
PHILADELPHIA 23, PA.

Tek WAlnut 5-8878

Mūsų didžiulė firma turėdama tūkstančius patenkintų klijentų 100% garantuoja prista
tymų. Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas laike 48 vai. ir adresatą pasiekia per 6—7 savaites 
(oro paštu laike 7—12 dienų). Įstaigose yra pirmos rūšies pasirinkimas Įvairių prekių. Rei
kalaukite mūsų nemokamų katalogų, kuriuose rasite informacijų apie naujas muitų normas 
ir patarnavimus.

Atsiminkite, kad mes esame specialistai visa kame, kas liečia siuntinių persiuntimą.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAlbrook 5-3765.,

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2557 W. 69th Street 
(Įėjimas iš Rockwell c )

Vak: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p. 
šeštadieniais: 2-4 ir 5-7 p. p.

GREETINGS and BEST WISHES

J. J. P. CORRIGAN

COMMON PLEAS COURT

J U D G E

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JIM (JONNELL
CHEVROLET. INC.

SEE THE NEW 1959 CHEVROLET

THE FINEST EVER B VILT

14481 Euclid Avė. UL 1-3300

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
1NSURANCE CO.

Thc Louisville Title BIdg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

GREETINGS and BEST W1SHES
CHIN’S RED DRAGON 

RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE 

AND AMĖRICAN FOOD

3048 ST. CLAIR AVĖ. PR 1-0190

Geriausi sveikinimai draugams 
ir rėmėjams

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS ROAD

MO 3-8733
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DALYVAUKIT JAUNŲJŲ DAINININKŲ VARŽYBŲ

KONCERTE
ir padėkit išrinkti pačius geriausius. Varžybose dalyvauja JAV ir Kana
dos jaunieji dainininkai.

Varžybų koncertas įvyksta

Gegužės 2 d. šeštadienį Slovenian Auditorium, 
6409 St. Clair Avė, CIeveland.

Pradžia 6:30 vai.
Bilietai po $2.50, $2.00, $1.50 ir moksleiviams po $1.00 jau parduodami 

Dirvojei
ĮSIGYKIT Iš ANKSTO, KAD TURĖTUMĖT GERESNĘ VIETĄ.
Po koncerto šokiai, bufetas ir kitos pramogos.
Balsavimo lapeliai geriausiems dainininkams išrinkti bus duo

dami prie įėjimo.

• J Dirvos konkursinį 
jaunųjų dainininkų koncer
tų pirmieji bilietus pirko 
Dirvos rėmėjai p. Praškevi
čiai ir p. Misčikai.

Bilietai jau parduodami 
Dirvoje ir juos, kad turėtu
mėt geresnę vietą, patariam 
iš anksto nusipirkti.

• Virš 20 clevelandiečių, 
■daugiausia neo-Iithuanų ir 
jų bičiulių, šį savaitgalį bu
vo išvykę į Detroitą ir da
lyvavo tenykščio Neo Lithu- 
ania korporacijos skyriaus . 
šventėje.

Vedė Vytautas Kušleika

849 6 & 5 d.
Tarp Korman ir Donald, 

E. 79 gatvėj. Gražus ir ge
rai išlaikytas namas. Šau
kite Mr. Ed. Traczynskic IV 
1-6517.

Betty Hanson Realty 
819 E. 185 St. IV 6-2130

V. Kušleika tuoj po vedybų.E. CHICAGO
JAUNIEJI TALENTAI 

SCENOJE
Balandžio 5 d. vietos lie

tuvių parapijos salėje, ben
druomenės apylinkės valdy
bos pastangomis, buvo su
teikta proga jauniems ta
lentams pasirodyti scenoje. 
Gražu, kad jaunieji meno 
mėgėjai entuziastiškai suti
ko ir parengimo programą 
išpildė gana įdomiai. Už tai 
ir publika savo jaunus sce
nos mėgėjus sutiko tikrai 
šiltai. Jų pastangas publika 
galėtų dar daugiau paremti 
savo gausesniu atsilanky
mu.

Programą išpildė dailia
jame žodyje: E. Juodvalky
tė, R. Vilutytė ir D. Indrei- 
kaitė. Daina: T. Mason ir 
I. Mažeikienė, piano: R. 
Steikūnaitė ir I. Mažeikaitė, 
akordeonas: J. Rimkūnas. 
Baletą pašoko: A. Ginčiaus- 
kaitė, B. Paukštelytė, K. 
Stančiutė, R. Domarkaitė,

V. Bingelytė ir G. Budrytė. 
Programai vadovavo Z. Mo- 
liejus.

Apylinkės valdyba, prisi
dėdama prie visų bendro 
noro išlaikyti savo parapi
jos salę, kurioje vyksta vi
si bendruomenės, o taip pat 
ir kitų lietuviškų organiza
cijų parengimai bei susirin
kimai, kap galima jaukes
nę, visą gautą iš parengimo 
pelną 253.03 dolerių pasky
rė šios salės remontui bei 
dekoravimui.

E. Chicagos apylinkės 
valdybą 1959 m. sudaro: 
pirmininkas A. Juodvalkis 
ir nariai — J. Pečiulis, S. 
Karvelis, Z. Moliejus, T. 
Meškauskas.

Reikalinga senyva moteris 
prižiūrėti namams. Kamba
rys, maistas ir alga. Virti, 
valyti namą ir lyginti balti
nius. Tiktai lietuviškai kal
banti.

Šaukti HE 1-4067.

i Jei numatot
i siųsti 
>' siuntinius

Lietuvon, 
pirmiausia 
reikalaukit

TAZABO
TAZABO kainoraštis

TIK PER TAZAB LIETUVIŲ SKYRIŲ SIŲS
DAMI, tikrai aukštos vertės prekėmis paremsite ne 
tik siuntinių gavėjus, bet taip pat Lietuvių Vasario 
16 Gimnaziją, nes nuo kiekvieno pasiųsto Lietuvon 
siuntinėlio, Tazab lietuvių skyrius moka pastovų, iš 
anksto sutartą mokestį besimokančiam jaunimui Vo
kietijoje. Jūsų užsakyti siuntiniai nepabranginami 
nė vienu centu!

Parašiusiems pasiunčiame išsamius lietuviškus 
katalogus ir angliškų medžiagų pavyzdžius.

TAZAB, LITHUANIAN DEP., 1, LADBROKE 
GARDENS, LONDON W. 11, ENGLAND.

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Beli-Obelenis

6212 Superior Avėnue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

Clevelandietis D. Mašiotas, didele meile ir rūpesčiu 
tvarko didžiulį įvairių knygų ir rankraščių rinkinį, gautą 
iš Lietuvos. Dirvos nuotrauka.

Vytautas Kušleika, žino
mas clevelandietis ir Cleve
lando simfoninio orkestro 
narys, balandžio 3 d. vedė 
Jean Pauline Mueller. Su
tuoktuvių apeigos buvo 
Church of the Covenant, 
Clevelande.

Vytautas yra gimęs 
Bridgewater, Mass., netoli 
Bostono. Į vestuves buvo at
vykę jo tėvai iš Bridgewa- 
ter. Tą vakarą Wade Park 
Manor viešbutyje buvo ves
tuvinės vaišės giminėms ir 
abiejų jaunavedžių drau
gams. Dalyvavo keliolika ir 
lietuvių.

V. Kušleika yra mokęsis 
Bostono Universitete ir mu
zikos mokykloje. Baigė 
Eastman muzikos mokyklą 
Rochester, N. Y., ir pradėjo

groti simfoniniuose orkes
truose. Prieš 14 metų atvy
ko į Clevelandą ir čia pasi
liko.

Vykstant į Clevelandą jo 
tėvai pageidavo, kad jis su
sirastų čia lietuvius ir su 
jais draugautų. Vytautas 
pirmiausia atvyko į Dirvos 
redakciją. Nuo tada jo tė
vai pradėjo skaityt Dirvą, 
o dabar jo motina sako, kad 
nauja paveiksluota Dirva 
jai pasidarė įvairesnė ir įdo
mi.

Jo žmona gimus Pennsyl- 
vanijoje, čia dirba Univer
siteto ligoninėje, psichiatri
jos srityje. Kaip tos srities 
žinovė, prieš kelis metus ji 
buvo Statė Departamento 
pasiųsta į Europos tremti
nių stovyklas.

1. J. S AM A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanu 
pasirinkimas.

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

SAVINGS 
EARN

HOME AND J
REMODELINO LOANS 1

ACCOUNTS
IhlSURED TO

*10.000

f>
:•
f

I
S

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

CORNER 68TH-SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

LIETUVIŲ KLUBAS

6S35 SUPERIOR AVĖ. - EX 1-1143

Lietuvių Klubo Direkcija visus lietuvius ir jų draugus 
kviečia nepamiršti 1959 m. lietuvių klubo.

Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klu
bas turi įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, 
galite klausytis muzikos, lietuviu radijo valandėlės. Visą 
laiką veikia televizijos aparatas. Penktadieniais veikia lie
tuviškų dalgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

♦❖•>
❖ . _____________ . _____ ____________

i

6*❖

JUOZO MIKONIO NAMŲ PIRKIMO-PARDAVIMO 
ĮSTAIGA

EAST SHORE REALTY
780 East 185th Street

Telef. IV 1-6561. Namų telef. MU 1-2154
Jūsų patarnavimui atidaryta kiekvieną dieną. Mes 

tarpininkaujam namus įsigyti ten, kur Jūs 
pageidaujat.

Namus įsigysi — niekad nesigailėsi!

GAVOME 272 NAUJUS 
SKAITYTOJUS

Oar būtinai reikia 228
Daug kas mums rašo, kad Dirva pastaraisiais metais 

labai toli pažengė ir pralenkė kitus lietuviškus laikraščius.
žinoma, tokius atsiliepimus malonu skaityti leidė

jams ir redaktoriams, bet reikia ir rūpintis, kad dar dau
giau būtų padaryta. O be naujų skaitytojų sutelkimo tai 
nepadarysi. Tat ateikit mums į talką, nes vieni nepajė
giame šios kliūties nugalėti.

Jei tik išgalit, užsakykit Dirvą savo artimiesiems 
kaip šventinę, vardadienio ar gimtadienio dovaną. O jei 
turit kaimynų, kurie dar Dirvos neskaito, bet skaityti 
galėtų, atsiųskit mums jų adresus. Jiems Dirvą pasiųsim 
susipažinti. Tegul patys įsitikina ir apsisprendžia, ar ga
lės ateity be Dirvos išsiversti. 500 naujų skaitytojų vajų 
vykdydami Dirvą metams duodame už $6.00.

Siųsdami naujo ar rekomenduojamo skaitytojo adre
są naudokitės šia atkarpa, ją atitinkamai užpildę:

Užsakau
Rekomenduoju Dirvą siųsti

(Vardas, pavardė)

(Adrgsąs)

Už naują prenumeratorių siunčiu $.................. .

(Mano adresas)
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Lietuvaitė dramos žvaigždė

DIRVA"-
Kas ir kur? PHILADELPHIJOS LIETUVIAI

* Arkivyskupas J. Skvirec
kas vis tebesiguliuoja. šie
met jam sueina 60 metų 
kunigystės ir 40 vyskupys
tės jubiliejus. Arkivysku
pas gyvena Austrijoje, 
Zams miestelio vienuolyne.
» B. Kapočiūtė, Lietuvių 
Enciklopedijos leidėjo J. 
Kapočiaus duktė, studijuoja 
Prancūzijoje prancūzų kal
ba. Velykų atostogų metu 
aplankė Romą.

Dainininkas Arnoldas Vo- 
ketaitis gegužės mėn. 9 d. 
susituokia su Marion Lee 
Dever. Sutuoktuvės įvyks 
Arlingtono babtistų bažny
čioje, Arlington, Virginia.

• Emilija Kielienė ir sūnus 
Arvydas, 15 m., praėjusį 
antradienį atskrido iš Vil
niaus į Chicagą. Juos išleido 
pas vyrą ir tėvą Marijų Kie- 
lą. Ir šie keleiviai JAV ga
lėjo pasiekti tik Adlai Ste- 
venson asmeniškai tarpinin
kaujant, kada jis lankėsi 
Maskvoje.

• Vincenta Bajorūnaitė, iš 
Hartford, kuri Dirvos rėmė
jų dovanų skirstyme laimė
jo lietuviškų knygų knygy
nėlį, atsiuntė tokį laišką: 
'širdingai dėkoju už man 
atsiųstas knygas. Man bu
vo didelė staigmena. Skai
tau ir džiaugiuosi”.
• Philadelphijos Studentų 
Santaros skyrius išsirinko 
naują valdybą, kuriai pir
mininkauja kol. A. šatins- 
kas. Į skyrių įstojo keturio
lika naujų narių.

Dvi chicagietės, gintaro karoliais pasidabinusios, ko
kioje tai salėje "užlipo” ant fotokameros.

B. Beržinio nuotrauka.

KARTONŲ VAKARAS
Lietuyių Mot. Ats. Phila

delphijos Klubas balandžio 
25 d., 7. v. v. rengia kartū
nų balių. Po. vakarienės, ku
ri bus paįvairinta įdomia 
programa, bus šokiai. Už 
gražiausias kartūnines suk
neles ir šokius bus skiria
mos premijos.

Banketas įvyks Alden 
Park Banąuet Hali — Wis- 
sahickon Avė. & Kenilworth 
Dr. Pelnas skiriamas Sibire 
vargstančiai šeimai parem
ti.

Bilietų kaina $5.00. Juos 
galima iš anksto įsigyti pas 
klubo valdybos nares: J. 
Augaitytę, S. Salienę, M. 
Krovienę, I. Norkienę ir O. 
Roznikienę.

ĮDOMUS PRANEŠIMAS 
IR PASKAITA

Vietos Bendru o m e n ė s 
valdyba balandžio 11 d. ruo
šė V. Trumpos paskaitą. Te
ma — Nacionaliniai pasi
reiškimai dabartinėje Lie
tuvoje. Į paskaitą atsilankė 
gražus būrelis aktyvesnių 
vietos lietuvių. Į paskaitą 
atsilankė ir pripuolamai 
P h i 1 adėlphijoje atsiradęs, 
Vliko pirm. Dr. A. Trima
kas, kuris ta proga padarė 
pranešimą.

Vliko pirmininkas apgai
lestavo, kad atsilankęs Vals
tybės D-te nebeišsinešė tų 
gražių nuotaikų, kad Ame
rika niekad nepripažins Lie
tuvos okupavimo. Berlyno 
krizę sprendžiant, konferen
cijų išdava, gali ir būti įtei
sinimas ir faktinas pripaži-

• Valstiečiai liaudininkai 
savo suvažiavimą šaukia 
ateinantį rudenį, rugsėjo 
5-6 dienomis, Clevelande.
• Rašytojas Vladas šlaitas, 
gyvenąs Anglijoje, paruošė 
naują eilėraščių rinkinį 
”Ant saulėgrąžos vamz
džio”. Rinkinį leis Didž. Bri
tanijos. Lietuvių Sąjunga.
• Kanados lietuviai rengia 
šeštąją Kanados lietuvių 
dieną. Ji įvyks Hamiltone, 
rugsėjo mėn. 5-6 dienomis, 

nimas esamos padėties. O 
dabartiniais laikais jau ma
žas skirtumas tarp de facto 
ir de jure.

Kad Lietuvos byla sunkė
ja — patvirtina ir Vatika
no įvykiai, kur Lietuvos at
stovas išbrauktas iš diplo
matinio korpuso sąrašų, o 
paliktas tik pagelbiniame. 
Taigi, kai kurios spaudos 
tvirtinimai, kad Vatikane 
jokios žalos Lietuvai nepa
daryta, yra tik iš tuščio į 
tuščią indą pilstymas. (Čia 
mano nuomonė. P. M.).

Esant tokiai įtemptai pa
sauliniai padėčiai, Vliko pir
mininkas kvietė visus lie
tuvius užmiršt kas mus ski
ria, o siekti kas jungia.

Po dr. Trimako praneši
mo sekė dr. V. Trumpos pa
skaita. Dirbdamas Wa- 
shingtone bibliotekoje, V. 
Trumpa, turi progos sekti 
įvykius Lietuvoje. Ypatin
gai stiprus tautiniai pasi
reiškimai pasirodo literatū
roje.

Daugelis Lietuvoje para
šytų kūrinių, nesiskiria, sa
vo tautine mintimi, nuo čia 
tremtyje parašytų. Jaunie
ji rašytojai, pajutę šiek tiek 
laisvės Stalinui mirus, rašė 
tai ką juto, o ne tai, ką par
tija nurodinėjo. Jiems pri
tarė ir senesnieji rašytojai. 
Jaunimas išgrobstė, bolše
vikų išleistus, Nepriklauso
mybės laikais parašytų lie
tuvių rašytojų kūrinius.

Lietuvių kova prieš bol
ševizmą, išryškėja ir iš so
vietinės Lietuvos atsakin
gų pareigūnų pareiškimų, 
per partijos ir kitokius su
važiavimus, pasakytų kal
bų. Deja, atrodo, kad pasi
reiškęs atoslūgis, jau baigė
si ir vėl visiems laisvesnis 
žodis bus užčiauptas.

Abu pranešimus ir disku
sijas po jų, gražiai pravedė 
prof. J. Puzinas. Vėliau se
kė kuklios vaišės, kurių me
tu dar pasikalbėta aktua
liais klausimais.

*
L. Kauliniui pasitraukus 

iš Bendruomenės apylinkės 
valdybos į jo vietą įėjo B. 
Raugas. *

Vliko vicepirmininkas J. 
Stiklorius^ balandžio męn. 
11 d., skaitė paskaitą ame
rikiečiams, apie komunizmą 
ir nacionalsocializmą. Pa
vaizdavo režimų skirtumus 
ir panašumus teorijoje bei 
praktikoje.

Gegužės mėn. 9 d. Lietu
vių Pašalpiniame Klube 
(Moymenting Avė.) įvyks 
vietos meno ansamblio kon
certas.

♦

Gegužės mėn. 24 d., Tau
tinės S-gos Philadelphijos 
skyrius ruošia gegužinę.

*
Gegužės mėn. 10 d. Ben

druomenė rengia motinos 
dienos minėjimą. P. M.

Toronte pagerbė 
gen. konsulą

Eilė vietos visuomenės 
veikėjų ir pavienių asmenų 
balandžio 11 d. aplankė re
ziduojantį Toronte genera
linį konsulą V. Gylį ir pa
sveikino atžymint 10-ties 
metų jo gyvenimo sukaktį 
Kanadoje. Ta proga minis- 
teriui buvo įteikta kukli do
vanėlė prisiminimui ir po
niai gyvų rožių puokštė.

Irena Nikolskytė, Bostono Universiteto School of 
Fine and Applied Arts studentė, pradėjusi vaidinti Bos
tono Dramos Sambūryje, iškilo amerikiečių aktorių tar
pe. čia ją matome ruošiantis išeiti į sceną Mary L. rolėje 
William Saroyan veikale ”Time of Your Life”. Per dve
jus metus ši jauna aktorė jau turėjo ilgą eilę rolių: Goldie 
—• T. Williams veikale "Heilo From Bertha”, Liuba — 
”Darkness at Noon”, XI amžiaus Canterburio moteris 
T. S. Eilioto veikale ”Murder in the Cathedral”, Helena 
— John Osbores ”Look Back in Anger”, Agnės — Millerio 
”Memory of Two Mondays”, Miranda — Shakspearo 
”Tempest”, Annie — O’Neill veikale ”Ile”.

R. Bričkaus nuotrauka.

Veiksmu įrūdykime!
Ar nepamiršome Nepri

klausomybės akto signata
ro, buvusio Vilniaus univer
siteto rektoriaus, Vilniui 
vaduoti sąjungos pirminin
ko prof. M. Biržiškos?

Paskendę kasdieni u o s e 
gyvenimo rūpesčiuose, iš 
naujo kurdami sugriautąjį 
gyvenimą, .gal ir pamiršta
me pareigą rūpintis tais 
mūsų Nepriklauso m y b ę s 
kūrėjais, kurie, kartais ir 
savęs išsižadėdami, buvo 
mums Tėvynėj e'sudarę gra
žaus kultūrinio gyvenimo 
sąlygas ir medžiaginės ge
rovės pagrindą.

Prof. M. Biržiška didžiai 
nusipelnęs Lietuvai, kaip 
retas kuris einąs 77-sius 
metus, globojąs našlę duk
terį ir jos tris vaikučius, 
sunkiai verčiasi iš sociali
nės pašalpos. Bet ir vargą 
vargdamas neapleidžia lie
tuviškos dirvos: tvarko, 
rengia spaudai savo brolio 
prof. Vaclovo Biržiškos pa
likimą tautai.

Mes atsimename, kad lie
tuviškoji visuomenė užpir
ko prof. M. Biržiškai namus 
Los Angeles, bet ar nebūsi
me pamiršę, kad dar eilę 
metų tenka mokėti bankui 
skolą, čia primename var
gingą senatvę profesoriaus, 
bet drauge pasakome, kad 
jis visą savo gyvenimą, dar
bą ir išteklius aukojo Lie
tuvai.

Gavęs žemės ir miško, 
kaip Nepriklausomybės ak
to signataras, visa tatai 
drauge su savo santaupomis 
paskyrė gimtajam Viekšnių 
miesteliui: pastatė ten li
goninę, kuri paliko Viekš
nių pasididžiavimu ir lyg 
paminklu dr. Antanui Bir
žiškai, kuris per 50 metų 
kukliai tarnavo Viekšnių 
apylinkei ir davė Lietuvai 
tris sūnus profesorius — 
Mykolą, Vaclovą ir Viktorą 
Biržiškus.

Gal jau pradedame pa
miršti prof. M. Biržiškos 
mokslinius ir visuomeninius 
darbus, o čia gimęs ir augęs 
jaunimas, nėjęs lietuviškos 
mokyklos, neką težino apie 
prof. M. Biržišką. Todėl čia 
primintina ir jaunajai kar
tai apie šį šviesųjį jaunimo 

auklėtoją, kuris tiek daug 
sielojosi, rūpinosi ir dirbo, 
kad priaugančioji kartą pa
sisavintų tuos gražius Tė
vynės meilės idealus, ku
riais buvo gyventa atku
riant Nepriklausomą Lietu
vą, tuos humaniškus ir de
mokratiškus principus, ku
riems jis paskyrė visą gy
venimą.

Prof. M. Biržiška.

Prof. M. Biržiška yra ta
sai taurus lietuvis patrio
tas. nenuilstamai kovojęs 
dėl Vilniaus grąžinimo Lie
tuvai. Jis buvo Vilniui va
duoti sąjungos kūrėjas, il
gametis jos pirmininkas; 
visada ir visur žadinęs mei
lę mūsų sostinei, rėmęs Vil
niaus krašto lietuvius jų 
kovoje su krašto užgrobėjo 
smurtu.

Prof. M. Biržiška vertė 
didžiojo poeto Adomo Mic
kevičiaus ir kitų Lietuvos 
mylėtojų kūrinius tik tai 
tam, kad tokia pat Tėvynės 
meilė degtų prisikeliančios 
Lietuvos jaunimo širdyse.

Tasai kūrybingas kruopš
tus mokslininkas yra para
šęs tomų tomus, kuriuose iš
kėlė į dienos šviesą, archy
vą dulkėse užsigulėjusius, 
bet mums labai svarbius, 
praeities raštus. Iš tikrųjų, 
mes sužinojome, kokią tu
rėjome savą originalią lite-

Neo-Lithuania
Šventė Detroite
Neo Lithuania korpora

cijos šventė Detroite įvyko 
balandžio 18 d., sekmadie
nį. Į ją buvo susirinkę per 
200' dalyvių ir svečių. Sve
čių tarpe daugiausia matė
si Clevelando studentų ir 
moksleivių neo lithuanų, ku
rių ten buvo nuvykę net 35. 
Clevelandiečiai išpildė ir 
dalį meninės programos.

Gausus būrys neo lithua
nų atvyko ir iš Chicagos. 
Taip pat iš Toronto ir kitų 
Detroitui artimesnių vietų.

šventė praėjo labai paki
lioje nuotaikoje. Detroitie- 
čiai visus svečius' buvo pa
siruošę gražiai sutikti. Ir 
nabejojama, kad tai daug 
prisidėjo prie šventės pasi
sekimo. šventėje į senjorus 
buvo pakelti keturi korpo- 
rantai. Plačiau apie šventę 
bus Neo Lithuania skyriu
je

LOS ANGELES
LIETUVIAI

LIETUVĄ GARSINANTI 
PROGRAMA

Kovo 27 d., 10 v. v., Los 
Angeles radijo stotis KR 
HMdavė valandos programą 
klausytojus supažindin ant 
su Lietuva ir dabartine jos 
padėtimi.

J. Rudelis savo iniciayva 
tai valandai sustatė progra
mą. Joje buvo Lietuvos is
torijos apžvalga, įvairių lie
tuvių kompozitorių ir liau
dies dainų aprašymas bei 
pavyzdžiai, mūsų tautos 
tradicijos, šokiai, ir muzika.

Lietuviškos plokšteles bu
vo gautos iš Los Angeles 
lietuvių radijo valandėlės 
vedėjo B. Gedimino. Plokš
telių pristatymui pasidar
bavo p. J. Karazijienė, šio 
sumanymo iniciatorė. Pro
gramą pravedė Skip Wesch- 
ner, kurio dėka ir buvo įma- 
ma Lietuvos valandą pra
vesti.

P. Weschner jau yra ga
vęs gerų atsiliepimų apie 
šią programą iš lietuvių, o 
taip pat ir iš amerikiečiiį 
klausytoj įį.

ratūrą, sužinojome, kad tais 
laikais Vilnius buvo kultū
ros centras ‘visai Rytų Eu
ropai, kad Vilniaus univer
sitetas davė eilę didžių vy
rų ne tik mums, bet ir mūsų 
kaimynams. Tie dviejų bro
lių darbai yra didelis pa
grindas šakotoms lituanis
tinių dalykų studijoms ir 
tarptautine reikšme.

Pradininkų grupė ir Lie
tuvių profesorių draugijos 
valdyba Amerikoje kviečia 
Lietuvių visuomenę susirū
pinti sudaryti prof. M. Bir
žiškai paramos fondą ir ga
rantuoti mūsų didžiajam 
mokslininkui ir visuomeni
ninkui patikrintą rytojų ra
miai dirbti tą brangų Lie
tuvai darbą.

Veiksmu įrodykime, kad 
mumyse dar plazda karšta 
lietuviška širdis, kad mes 
dar mokame tinkamai ver
tinti ir pagerbti Lietuvai 
nusipelniusius didžiuos i u s 
vyrus.

Aukas prašome siųsti 
Lietuvių profesorių draugi
jos Amerikoje iždininko 
vardu: Prof. St. Dirmantas, 
4241 So. Maplewood Avė., 
Chicago 32, III.

Pradininkų grupės var
du:

prof. VI. Šilkarskis, prof. 
P. Jonikas, prof. A. Rukui- 
ža, dr. V. Daugirdaitė-Sruo
gienė, dir. A. Rūgytė, prof. 
Kl. Gervilas, mokytoja S. 
Gedvilienė ir Lietuvių pro
fesorių draugijos Ameriko
je valdyba :M. Krikščiūnas 
St. Dirmantas-
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