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Afrikiečių protestai dėl prancūzų 
atominės bombos

Gerai informuoti šaltiniai pra
našauja, kad prancūzų atominės 
bombos išsprogdinimas, kuriuo 
buvo užfiksuotas faktas, kad 
Prancūzija tapo ketvirtąja pa
sauly atomine valstybe, ne pa
lengvins, bet dar labiau sukom
plikuos pasaulio jėgų pusiausvy
rą ir valstybių santykius.

Ligšiol tik viena Vadarų Vo
kietija kanclerio Adenauerio lū
pomis pareiškė pasitenkinimą, 
kad "sustiprėjo V. Vokietijos są
jungininko karinė galia”. JAV tą 
faktą sutiko su rezignacija ir ap
gailestavimu. Esą, jau seniai bu
vę žinoma, kad prancūzai ruošę- 
si ir galėję pasigaminti savą 
atominę bombą, bet susirūpinimą 
kelianti visa eilė ryšium su ta 
bomba iškylančių naujų klausimų 
dėl tolimesnės De Gaulle poli
tikos. Sovietija, šalia apgailes
tavimo, neslėpė grasinimų, kad 
ji turėsianti pasidaryti "atitin
kamas išvadas dėl savo krašto 
saugumo".

Bet didžiausią pasipiktinimą 
bombos išsprogdinimas iššaukė 
arabų ir afrikiečių tarpe. Ganos 
premjeras Nkruma, praėjus vos 
tik šešioms valandoms nuo pa-

Vakarai lieka įsipareigoję siekti 
Pabaltijo kraštų išlaisvinimo

LIETUVOS Nepriklausomybės 
42-jai sukakčiai paminėti didy
sis amerikinis dienraštis "New 
York Times" pašventė vedamą
jį, kuriame paduodama keletas 
Pabaltijo valstybių istorinių duo
menų ir sakoma, kad "po dvi
dešimties laisvės metų, pasižy
mėjusių politiniu, ekonominiu ir 
kultūriniu progresu, Jie vėl buvo 
pavergti sovietinių komisarų".

"Bet stiprios tautinės tradici
jos, kurios pergyveno carus, per
gyvens ir komisarus. Nei kanki
nimai, žudynės, nei masinės de
portacijos nepajėgė užslopinti tų 
tradicijų, ir geriausi liudijimai jų 
nesusilpnėjusio stiprumo yra 
nuolatiniai komisarų pergrupavi
mai už nepajėgimą išrauti bur
žuazinio nacionalizmo. Tai yra 
viena priežasčių, kodėl Vakarų 
valstybės atmeta sovietinę Pa
baltijo kraštų aneksiją ir tebe- 
pripažįsta jų nepriklausomybę."

Vedamasis baigiamas žo
džiais: "Bet Vakarų valstybės 
lieka Įsipareigojusios siekti jų 
išlaisvinimo visais taikiais ke
liais... ir nedaro nieko, kas pa
tvirtintų ar prailgintų jų paver
gimą. Tas įsipareigojimas yra 
tarp daugelio kitų, kuriuos Va
karai turės galvoje, kai susitiks 
su Chruščiovu viršūnių konferen
cijoje už trijų mėnesių." 

Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje rūmų projekto konkursą pirmąją premiją laimėjęs darbas. Au
torius arch. E. Arbas-Arbačiauskas.

skelbimo apie sėkmingą bombos 
išsprogdinimą, paskelbė "užšal
dymą" visų prancūzų investijų 
toje Afrikos valstybėje. Marokas 
atšaukė savo pasiuntinį iš Pa
ryžiaus ir paskelbė nutraukiąs 
diplomatinio "bendradarbiavi
mo" sutartį. Formalius protes
tus Prancūzijai įteikė Sudanas 
ir Japonija.

Nasseris, kuris neturi diplo
matinių ryšių su Paryžiumi/ 
pradėjo kurstyti kitas valstybes, 
kad tos imtųsi represalijų prieš 
Prancūziją.

Jungtinėse Tautose kai kurios 
Azijos ir Afrikos valstybės 
svarsto galimybes reikalauti su
šaukti specialią Jungt. Tautų ple
numo sesiją, bet tuo tarpu dar 
nėra tikros, ar joms pasiseks 
gauti reikiamą balsų daugumą.

Tuo tarpu Paryžiuje buvo la
bai iškilmingai priimtas Peru 
prezidentas Prado. Politiniai 
stebėtojai atkreipia dėmesį. kad 
De Gaulle vyriausybė jau kuris 
laikas mezganti vis tampresnius 
ryšius su katalikiškaisiais Pietų 
Amerikos kraštais, siekdama su
sidaryti savo šalininkų būrį Jungt. 
Tautose.

Atitinkamą pareiškimą Lietu
vos nepriklausomybės sukakties 
proga padarė ir valst. sekr. Her- 
teris, jį baigdamas žodžiais: 
"Mes esame tvirtai įsitikinę, kad 
lietuvių, latvių ir estų tautos 
turi teisę valdytis, kaip joms pa
tinka; mes laukiame tos dienos, 
kada Pabaltijo šalys vėl galės 
džiaugtis tautine nepriklausomy
be."

TRUMPAI
SOVIETIJA jau išdavė vizas 

Barborai Armonienei ir jos sū
nui Jonui vykti į JAV. UPI ži
niomis iš Maskvos, Clevelandan 
jie galėsią išvykti po dviejų sa
vaičių.

* INDIJOS premjeras Nehru 
pakvietė komunistinės Kinijos 
premjerą Ču En-lai atvykti į 
New Delhi deryboms dėl Indijos- 
Kinijos sienų ginčo.

* ARGENTINA bombardavo 
Naująją įlanką Patagonijoje, kur 
paskutinėmis dienomis pastebėti 
nežinomos kilmės povandeniniai 
laivai.Bombas davė JAV laivynas, 
kuris drauge pasiuntė povandeni
nių specialistų grupę argentinie- 
čiams pagelbėti.

Vadinamasis atominis amžius 
prasidėjo prieš nepilnus 15 me
tų, kai 1945 liepos 16 JAV at
liko pirmąjį slaptą bandymą Ala- 
mogorde, Naujojoje Meksikoje. 
1949 rugsėjo 22 buvo paskelbta 
žinia apie pirmosios rusų ato
minės bombos išbandymą.

Britai pirmą atominę bombą 
išbandė Australijoje 1952 spalio 
3. Mėnesiu vėliau amerikiečiai 
paskelbė sėkmingai išsprogdinę 
pirmąją hydrogeninę bombą, ku
rią po metų išbandė ir rusai.

Visi trys "atominio klubo" na
riai nuo tada yra išsprogdinę 
per 200 atominių ir hydrogeninių 
įvairaus dydžio bombų, iš jų JAV 
- 130, rusai - 55, britai - 21. 
Paskutinis, kiek žinoma, atliktas 
bandymas buvo rusų 1958 lap
kričio 3, Sibire.

Nuo to laiko pradėta kalbėti 
apie visuotinį atominių bandymų 
uždraudimą. Ženevoje jau 15 mė
nesių JAV, Britanija ir Sovieti
ja tariasi dėl formalios tų ban
dymų uždraudimo sutarties. Kai 
kuriais klausimais pasiekta šio
kio tokio progreso, bet pa
grindinė problema, kaip surasti 
visiems priimtinas uždraudimo 
kontrolės priemones, tebėra ne
išspręsta.

Vakarai sako, kad požeminiai, 
ypač mažų bombų, sprogdinimai 
esą sunku susekti ir neretai juos 
galima sumaišyti su žemės dre
bėjimais, todėl nesą reikalo su
sitarti dėl jų uždraudimo, kol 
nesurasti būdai tiems sprogi
mams sekti. Rusai reikalauja už
drausti visus bandymus "pasiti
kėjimo pagrindu". Praeitą savai
tę JAV buvo įteikusi kompromi
sinį pasiūlymą, būtent, uždrausti 
didesniuosius, galimus susekti, 
požeminius bandymus, o dėl ma
žųjų laukti, kol mokslininkai ras 
būtų jiems sekti, bet rusai tą 
pasiūlymą atmetė.

Dabar ir Prancūzija turėtų tei
sės reikalauti, kad būtų pakviesta 
į tas derybas. Bet De Gaulle 
dar neparodė jokio susidomėjimo 
tomis derybomis. Prancūzija no
rėtų dalyvauti visuotinio nusi
ginklavimo derybose, sunaikinant 
visas atominių ginklų atsargas, 
ne vien tik uždraudžiant bandy
mus. Todėl atrodo, kad Prancū
zija tęs, nors ir mažesniu mastu, 
atominius bandymus, juo labiau, 
kad iš oficialių Paryžiaus sluoks
nių pareikšta, jog dabartinis šiuo 
metu veikiąs neoficialus susi
tarimas tarp trijųpirmųjų atomi
nių valstybių dėl laikinio bandy
mų nutraukimo prancūzų nesais
tąs.

Taip pat nepastebėta susiža
vėjimo mintimi, kad į derybas 
būtų pakviesta Prancūzija, ir iš 
derybose dalyvaujančių valstybių 
pusės.

Chicagoje buvo suruošta Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje rūmų projekto konkursinių darbų pa
roda, sukėlusi didelį susidomėjimą. Nuotraukoje Brazilijos konsulas J. Batistą Pereira ir jo žmona 
dalinasi įspūdžiais su parodos svečiais. IŠ kairės: Mutual Federal Savings prez. J. Kazanauskas, dr. 
S. Biežis, inž. M. Ivanauskas-parodos vadovas, ir Brazilijos konsulas J. Batistą Pereira su žmona. 
(Plačiau apie parodą 5 psl.) v- Noreikos nuotrauka

Varžybos dėl Pietų Amerikos
Kontinentas tolsta nuo Vakarų.- Laukia

Chruščiovo vizito.
Sovietija nupirks iš Kubos 5 milijonus tonų cukraus 

per penkerius metus ir duos 100 milijonų dolerių paskolą 
pagal komercinę sutartį, kuri buvo pasirašyta tarp Mi- 
kojano ir Fidel Castro. Paskola duodama 2,/2% palū
kanų, ir Kuba ją turės grąžinti per 12 metų.

Už 200,000 tonų cukraus kasmet Sovietija mokės 
amerikiniais doleriais, o už likusią dalį — sovietinėmis 
prekėmis. Mikojanas pareiškė, kad Sovietija esanti lin
kusi Kubai parduoti karo lėktuvų bei povandeninių lai
vų, jei Kuba jų prašysianti. Parduodami lėktuvai, kaip 
manoma, būtų sprausminiai.

Prezidentui Eisenhoweriui rū
pestingai tebeplanuojant kelionę 
į Pietų Amerikos kraštus, kad 
ten sustiprintų pradėjusią šlyti 
JAV įtaką i r pasitikėjimą, Chruš
čiovo pavaduotojas Mikojanas 
netikėtu šuoliu aplankė Kubą, dik
tatoriaus Fidel Castro reziden
cijoje atidarydamas sovietinės 
propagandos parodą, panašią į 
tą, kuri lapkričio mėnesį buvo 
atidaryta kaimyninėje Meksi-

Nepasiveja savų pasižadėjimų
Nors įsismaginę valdovai Lie

tuvoj kartais jau pasiskelbia, kad 
pieno, sviesto ir jau beveik mė
sos gamyboj (sklypininkų pagal
ba) Amerika esanti pralenkta, 
tačiau kas met paaiškėja, kad 
lieka ne tik nepralenkti, o ir ne
pasivyti savi pasižadėjimai. Jau 
1958 metų pradžioje buvo paža
dėta, kad tais metais kolchozi
nių karvių vidutinis pieningumas 
bus pakeltas iki 2200 kg. pieno 
per metus. Tas lygis nebuvo pa
siektas ne tik 1958, bet ir 1959 
metais. Jeigu tai iŠ viso tiesa, 
tai skelbiama, kad 1959 metais 
kolchozinių karvių vidutinis pie
ningumas buvęs 2122 kg. pieno per 
metus. (LNA)

Nespės paruošti 
plano
JAV pareigūnai Washingtone 

išreiškė abejones, kad sistemin
go nusiginklavimo planas vargu 
ar būsiąs baigtas ruošti iki kovo 
15, kada Vakarų valstybėms rei
kės Ženevoje susitikti su sovie
tinio bloko delegacijomis. Kai 
kurie šiuo metu Washngtone 
vykstančios konferencijos dele
gatai, atstovaują Britaniją, Pran
cūziją, Italiją ir Kanadą, iš
reiškė nusivylimą, kad jie tu
rėję keliauti taip toli vien tik 
tam, kad patirtų, jog Vakarų 
bloko lyderis nesąs pasiruošęs 
uždaviniui išdirbti kontra-pasiū
lymą Chruščiovo reikalavimui 
dėl visuotinio nusiginklavimo.

Nepaisant propagandinės svar
bos atsakyti į sovietinį pasiūly
mą, diplomatai tiki, kad Ženevos 
susitikimas duotų progą ištirti 
tikrąsias sovietų intencijas. Jie 
mano, kad Chruščiovas tikrai no
rįs "koegzistencijos" ir, jeigu 
jis tikrai galvojąs pagerinti gy
venimo standartą Sovietijoje, tai 
galįs būti pasiruošęs leistis į 
rimtus pasitarimus dėl nusigink
lavimo.

koje.
Tai antrasis pasaulinio komu

nizmo "keliaujančio pardavėjo" 
vizitas į Pietų Ameriką trijų 
mėnesių laikotarpyje. Tas fak
tas dar labiau patvirtino politi
nių stebėtojų įsitikinimą, kad 
Maskva, išnaudodama "Dovydo 
stovyklos dvasią", neriasi iš kai
lio, siekdama įsistiprinti dvide
šimtyje JAV kaimyninių valsty
bių su maždaug 200 mil. gy-

Nemalonūs klausimai 
sovietų gauleiteriams
Po JAV bevažinėjančią sovie

tinių "gubernatorių" delegaciją 
smarkiai suerzino Salt Lake 
miesto aukštesniųjų mokyklų 
mokiniai, per televiziją trans
liuojamoje spaudos konferenci
joje užklausę apie Vengrijos 
sukilimą. Vienas jaunuolis pa
klausė, kodėl Sovietija įsikišusi 
į to sukilimo malšinimą. Dele
gacijos vadas Polijanskis įniršo, 
bet susivaldė. Jis pareiškė, kad 
tai buvusi lokalinė akcija. "Jei 
tai buvo toks mažas dalykas, tai 
kodėl Jungt. Tautos pasmerkė 
Rusiją už tai?” paklausė kitas 
moksleivis. Polijanskis pakeltu 
balsu atkrito: "Apie tai jūs turė
tumėte paklausti Vengrijos at
stovą. Aš maniau, kad jūs norite 
išgirsti apie Sovietų Sąjungą." 
Toliau jis pasakė, esą "visiems 
žinoma, jog Jungt. Tautas kon
troliuoja Jungtinės Amerikos 
Valstybės". Tuo debatai ir bai
gėsi.

* KANCL. ADENAUERIS į- 
spėjo, kad Vakarai galį netekti 
Vakarų Vokietijos, jeigu ateinan
čiose derybose su sovietais pa
kenktų Vak. Berlyno laisvei.

* SOVIETUA šiuo metu finan
suoja daugiau negu 200 įmonių 
statybą ir įrengimus vienuolikoje 
Pietryčių Azijos, Vid. Rytų Afri
kos kraštų.

* KOM. KINUA neseniai įvyku
sioje "tautinės milicijos" kon
ferencijoje nutarė padidinti "ka
rinį ir milicinį pasirengimą".

* PREZ. EISENHOWERIS pa
prašė kongresą paskirti 4,170 mil. 
dolerių karine ir ūkine pagalba 
JAV sąjungininkams, kad jie iš
liktų stiprūs prieš komunizmą. 

ventojų, kurios ligšiol buvo ga
na saugios nuo komunistinės epi
demijos.

Užmaskuoti tikslai
Komunistinė taktika Pietų 

Amerikoje nėra nukreipta į grei
tą ir tiesioginį valdžios užgro
bimą. Artimiausias Kremliaus 
tikslas yra intensyvia propaganda 
griauti krikščioniškai ispaniš
kąsias šio kontinento tradicijas, 
išnaudoti iš pusiau kolonialinės 
ūkio sistemos kylančius sunku
mus viliojančiais žaliavų užpir
kimais ir kreditų pasiūlomis, ir 
remti kairiuosius, komunizmą 
toleruojančius režimus, kad su
darius neutralų, su didėjančia 
anti-amerikine tendencija val
stybių bloką.

Kaip jiems sekasi savo tikslo 
siekti, Jungtinėms Valstybėms 
staiga paaiškėjo neseniai įvyku
siame Jungt. Tautų plenumo po
sėdyje, kada nepasisekė gauti 
reikiamos dviejų trečdalių balsų 
daugumos jų pasiūlytam kandi
datui, Turkijai, į Saugumo 
Tarybą pravesti. Šeši Pietų 
Amerikos kraštai, anksčiau buvę 
ištikimi JAV sąjungininkai, bal
savo už sovietinį kandidatą, Len
kiją. Teisindami savo laikyse
ną, tie šeši kraštai (Argentina, 
Brazilija, Kuba, Meksika, Pana
ma ir Venezuela) nurodinėjo "Do
vydo stovyklos dvasią", pagal 
kurią, esą, siekant sušvelninti 
pasaulinę įtampą, reikią daryti 
nuolaidas sovietams.

Visų tų kraštų, kurie Jungti
nėms Valstybėms sudavė pirmą
jį rimtą smūgį Jungt. Tautose, 
vyriausybės yra kairiųjų ranko
se, kaip tai pirm joje komunisti
nių planų Pietų Amerikai 
užvaldyti fazėje numatyta (išsky
rus liliputinę Panamą, kurios 
laikyseną lėmė nebaigtas ginčas 
su JAV dėl opios kanalo zonos). 
Po Dovydo stovyklos susitikimo 
tų kraštų palankumo sovietams 
jau daugiau nebebuvo galima pa
kaltinti moraliniu Vakarų išda
vimu, ir pirmasis jo bandymas 
buvo balsavimas Jungt. Tautose.

„Nepriklausomo bloko’’ 
idėjos

Meksikos prez. Adolfo Lopez 
Mateos, kuris neseniai labai sėk
mingai baigė kellionę po Vene- 
zuelą, Braziliją, Argentiną ir 
Čilę, proklamuoja revizavimą 
ligšiol JAV vadovauto tarpame- 
rikinio bendradarbiavimo ta 
prasme, kad reikią sudaryti ne
priklausomą Pietų Amerikos val
stybių bloką su sava politine 
gravitacija.

Meksikos prezidento idėja jo 
aplankytuose kraštuose rado pla
taus atgarsio. Tų kraštų pre
zidentai - Venezuelos Betan- 
court, anksčiau buvęs aktyvus 
komunistų partijos narys, Bra
zilijos Kubitschek, socialde
mokratas, ir Argentinos Frondi- 
zi, buvęs Raudonosios Pagalbos 
narys - kaip ir Lopez Mateos 
(Meksika) ir Fidel Castro (Kuba)

(Nukelta į 2 psl.)
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yra Pietų Amerikos kairiosios 
inteligentijos reprezentatai, ku
rie pastaraisiais metais užėmė 
visas raktines kontinento pozi
cijas.

Todėl nebuvo jokio sutapimo,

Ko norėjo Vorošilovas Nepale?
Keliais mėnesiais prieš at

vykstant į Indiją Sovietijos "pre
zidentui" Vorošilovui, kuris ta 
proga aplankė ir nuošalią kalnų 
karalystę Nepalą, būriai prakai
tuojančių šerpų ant savo pečių 
per kalnus tempė tris moder
niškas, prabangias motorines 
jachtas. Tai buvo Maskvos dova
nos karaliui Mahendrai, vienoj 
seniausių pasaulyje dinastijų 
palikuoniui, kurį jo valdiniai laiko 
dievu. Netrukus po to sekė 
helikopteris ir lėktuvas su pri
vatiniu salionu ir vonia. Tai bu
vo pirmieji apčiuopiami vaisiai 
karaliaus kelionės į Maskvą. Do
vanos iš pirmo žvilgsnio atrodė 
"nesavanaudiška pagalba". Bet 
jos duotos su blaiviu, net įsakmiai 
gudriu išskaičiavimu.

Pekino propagandai atkakliai 
teigiant, kad Nepalas jau nuo 
1791 metų esanti Kinijos vasali
nė valstybėlė ir šiandien neabe
jotinai priklausanti raudonosios 
Kinijos įtakos sferai, staiga ir 
Maskva susidomėjo tuo kraštu, 
kuris anksčiau buvo vadinamas, 
"pasaulio galu". Karalius Ma- 
hendra, kurį sovietinė propagan
da ištisais metais plūsdavo ”už- 
kietėjusiu reakcionieriumi", 
"britų imperializmo marionete", 
ir "liaudies priešų sistemos at
stovu", staiga buvo pakviestas 
į Maskvą ir ten gražiai priim
tas. Ir Vorošilovo vizitas ne
buvo be tikslo. Draugus Voroši- 
lovą, Kozlovą, Kuznecovą ir 
draugę Furcevą lydėjo aukščiau
si valdininkai iš sovietinių ūki
nio planavimo, finansų, sun
kiosios pramonės ir žemės ūkio 
ministerijų bei trys kariškiai, 
kurie neslėpė susidomėjimo šios 
Himalajų karalystės strategine 
reikšme.

NOMINACIJOS IR UŽKULISINIAI MANEVRAI
Konvencijos, kuriose abi di

džiosios partijos nominuos sa
vo kandidatus, įvyks: demokratų - 
liepos 11 d. Los Angeles e; res
publikonų liepos 25 d. Chicagoje.

Viceprezidentui Nixonui lig
šiol esant vieninteliam kandida
tui į prezidento nominacijas res- 
publikonai daugiau susirūpinę kas 
bus nominuotas viceprezidentu. 
Nixonas yra iš Kalifornijos, to
dėl, sekant tradiciją, viceprezi
dentu turėtų būti parinktas as
muo iš vidurinių vakarų arba iš 
rytinių valstijų - New Yorko, 
Pennsylvanijos, ar Massachu- 
setts. Nominuotas prezidento 
postui paprastai turi lemiamą 
balsą, parenkant viceprezidentą.

Kas jis bus: protestantas ar 
katalikas? Kalbama, jei demo
kratai nenominuos kataliko pre
zidentu, respublįkonai gali pa
statyti kataliką viceprezidentu. 
Bet idealiausias sąrašas būtų, 
ir tikriau galėtų laimėti, jeigu 
Nelson Rockefeller sutiktų vice
prezidentu. Jis turės dar tikrai 
pasakyti ar sutiks, nes, nutrau
kęs kampaniją dėl prezidento no
minacijos, pasakė viceprezidento 
vietos nepriimsiąs.

JAUNŲ KANDIDATŲ METAS

JAV prezidentu gali būti ren
kamas asmuo nejaunesnis 35 me
tų amžiaus. Nixon yra 47 metų 
amžiaus. Kennedy 42 metų.

Varžybos dėl Piety Amerikos Žvalgybą kova

kad Mikojano pirmuoju vizitu į 
Lotynų Ameriką buvo pagerbtas 
Meksikos prezidentas LopezMa- 
teos, kaip lygiai būdinga, kad 
antrasis šuolis Pietų Amerikon 
buvo į barzdotųjų Castro revuliu- 
cinierių sostinę. Kai jau Ame
rikoje pagaliau (nors ir pervė-

Prieš karaliaus Mahendros ke
lionę į Maskvą 1959 metais Ne
palas praktiškai neturėjo jokių 
santykių su Sovietija. Šiandien 
jau daugelyje šios neprieinamos 
karalystės gyvenimo sričių jie 
yra jaučiami. Stengdamasis 
sumažinti socialdemokrato mi- 
nisterio pirmininko Koiralos ga
lią, kuri paskutiniu metu pradė
jo nepaprastai išaugo, karalius 
legalizavo komunistų partiją, ku
ri Šiandien Nepalo parlamente 
turi 4 atstovus, kas politiškai 
suskilusiame krašte (su daugiau 
kaip 70 partijų) yra pastebėtinas 
faktorius.

Šalia to, krašte vis gausėja 
sovietų ir čekų specialistų skai
čius. Kiekviename sostinės 
Katmandu kioske galima pirkti 
vietinėmis kalbomis spausdintų 
"Marksizmo-leninizmo klasikų" 
laidas. Krašto mokslininkai, po
litikai ir negausūs intelektualai 
kviečiami į Sovietiją ir prekyba 
su Rusija didėja.

Tuo metu, kai aukščiausieji 
svečiai apžiūrinėjo daugybę 
šventyklų, Singar-Durbar rūmus 
su daugiau kaip 1000 kambarių, 
Vorošilovo palydos ūkiniai, kari
niai ir techniniai specialistai ne
turėjo poilsio. Iš Katmandu atei
nančiomis žiniomis, ten vyko eilė 
darbo posėdžių, kuriuose dalyva
vo įvairūs sovietinės delegacijos 
nariai. Gal dar artimoje ateityje 
nepaaiškės, ką jie ten sutarė, 
bet Kremlius veik neslepia sa
vo kėslų: iš Nepalo padaryti antrą 
Afganistaną - kraštą, kurį jie 
įvairiausių formų pagalba tol už- 
pildinės/ kol tas neišgelbstimai 
pateks į "didžiojo nesavanau
diško sovietinio brolio" spąstus.

K. S. KARPIUS

Kennedy konkurentai: šen. John
son 51 metų, Humphrey 48, Sy- 
mington 58.

Matydami Nixoną tikru kandi
datu, demokratai pradėjo jį va
dinti "apsukriu" politiku, nes jam 
pavyko tapti respublikonų par
tijos faktiniu vadu. Respublikonai 
atsikirsdami apie Kennedy sako: 
"pavojinga pavesti prezidento 
vietą jaunam vyrui." Tai pradi
niai Šūkiai oponentui žlugdyti. 
Jei Kennedy būtų nominuotas, 
protestantai iš pasalų gąsdintų: 
"Jei katalikas bus prezidentu, 
popiežius iš Romos atsikels į 
Washingtoną."

Nors prezidentais daugiausia 
buvo asmenys virš 50 ir 60 
metų amžiaus, yra buvusi eilė 
prezidentų, jaunesnių negu 50 
metų. Pats jauniausias , tapęs 
prezidentu, buvo viceprezidentas 
Teodoras Roosevelt, 42 metų, 
kai 1901 metais prezidentas Mc- 
Kinley buvo nušautas.

James Polk (užėmęs preziden
to vietą 1845 metais) buvo 49 
metų amžiaus. Franklin Pierce 
(1853 m.) 48 metų. Gen. Ulysses 
Grant, pilietinio karo vadas-lai
mėtojas (1869 m.) 46 metų. James 
Garfield (18881 m.) 49 metų. 
Grover Cleveland (1885 m.) 47 
metų. 

lai) pradedama pažinti menkai 
užmaskuotos Castro diktatūros 
komunistinį charakterį, pats Lo- 
pez Mateos savo kelionėje pa
sidarė gynėju to režimo, kurio 
lopšys buvo Meksika; kur Castro 
sukilėlius mokė Ispanijos pilie
tinio karo raudonasis generolas. 
Komunizmas, - pasakė Lopez 
Mateos Buenos Airese, - esąs 
tautų reikalas. Todėl Meksika 
pripažinusi Sovietijos komunisti
nį režimą, tačiau Franco režimo 
nepripažįsta ligi šiandien, nes Is
panijos respublikonų vyriausybė 
buvusi nuversta dviejų užsienio 
totalitarinių valstybių.

Mikojanas vargu kada begalė
tų sulaukti patogesnio politinio 
klimato Pietų Amerikoje, kaip 
dabar. Sovietinio bloko prekyba 
su Lotynų Amerikos valstybėmis 
nuo 1948 m. padidėjo 70% (JAV 
per tą patį laikotarpį tik 38%). 
Nuo Dovydo stovyklos susitikimo 
jis pradėjo augti šuoliais, ypač 
su Brazilija ir Čile, kurios lig
šiol neturėjo jokių ryšių su So
vietija.

Laukia Chruščiovo
Pietų Amerikon atplūstančius 

sovietų prekybos agentus seka 
politiniai. "Pardavėjas" Mikoja
nas yra tik politiko Chruščiovo 
piršlys. Pietų Amerikos sosti
nėse jau kursuoja gandai, kad pats 
Kremliaus šefas planuojąs ke
lionę į Pietų Amerikos kraštus, 
pasibaigus viršūnių konferenci
jai Paryžiuje. Sustojimai esą nu
matomi Argentinoje, Meksikoje 
ir Urugvajuje, nes ligšiol tik tie 
kraštai tesą pripažinę maskvi- 
nį teroro režimą. Bet Chruščio
vas pareiškė viename pasikal
bėjime su Argentinos laikraš
čiu: "Jeigu Sovietų Sąjunga ne
turi normalių diplomatinių san
tykių su eile Pietų Amerikos 
kraštų, ir jeigu prekybiniai, ū- 
kiniai bei kultūriniai ryšiai dar 
nėra pakankami, tai ne mūsų 
kaltė..." Tai tiesa. Sovietai vi
somis jėgomis bandė įkelti koją 
į Pietų Ameriką, bet jiems truk
dė sveikas Lotynų Amerikos tau
tų antikomunizmas. Tačiau jis 
Dovydo stovykloje gavo sunkų, 
o gal ir mirtinį smūgį. (tn)

Partijos, galima sakyti, pre
zidentinių kandidatų nesukontro
liuoja, nors jie ir eina po par
tijos vėliava. Neskaitant Nixono, 
keli demokratų kandidatai dirba 
kas sau, verbuodami rėmėjus ir 
konvencijai delegatus. Greta jų 
dirba ir paskiri valstijų parti
jų veikėjai, guvernatoriai, sena
toriai ar šiaip žymesni vadai, 
stengdamiesi patekti "favorito” 
rolėn, kuriems kartais pavyksta 
iš susipešusių pasinaudoti. Tie 
"favoritai" dažniausiai yra tik 
prisimetėliai, ne valstijos visuo
menės favoritai.

Delegatų rinkimas į konven
cijas daugumoje valstijų vyks 
gegužės mėnesį. Jų skaičiai at
skirose valstijose nustatomas 
pagal paskutiniuose valstybiniuo
se rinkimuose partijos gautų bal
sų skaičit], Ohio demokratai turės 
64.

Retoje valstijoje partijos 
centrai išrenka pilną savo de
legatų sąrašą, nes paprastai 
vyksta varžytinės dėl delegatų 
tarp paskirų ambicingų vadų.

Ohio gubernatorius DiSalle, 
katalikas, patiekė savo numatytų 
delegatų sąrašą, kuris remtų se
natoriaus Kennedy kandidatūrą. 
Ohio senatorius Lausche, irgi 
katalikas, paneigia visas DiSalle 
pastangas. Kita demokratų vadų 
grupė Clevelande stato savo de
legatų sąrašą, irgi žadėdami

Nuoširdus prisipažinimas ar nauja klasta?
Praeina dvi savaitės, bet au

tomobilinio atentatininko pėdsakų 
nesurandama. Sunkiai sužeista 
Ingė Berglund guli vienoje Stock- 
holmo ligoninėje.

Švedų slaptoji policija susidu
ria su sunkia problema. Už ke
lių dienų ji ne tik turės visus 
įrodymus Anderssonui areštuo
ti, bet ir galės susprogdinti vi
są sovietinę špionažo organizaci
ją, kuriai priklauso tuzinas šve
dų.

Bet, nelaimei, naivioji Ingė 
Berglund prieš savo norą tapo 
centrine visos špionažo aferos 
figūra. Turėdama aukštą karštį 
po sunkios operacijos, ji atsisa
kinėja kalbėtis su savo buvusiuo
ju mylimuoju. Jei tik Anders
sonas patirs, kodėl ji nenori jo 
matyti - įspės savo draugus ir 
greičiausiai pats bandys pabėgti.

Dvi gailestingosiomis sese
rimis persirengusios slaptosios 
tarnybos valdininkės dieną ir 
naktį budi, kad Anderssonas ne
patirtų tikrosios priežasties.

Bet vieną dieną slaptosios tar
nybos valdininkė praneša, kad 
Ingę norinti matyti tūla raudon
plaukė. Tai komunisto Fritjofo 
Embomo sekretorė Liliana 
Ceder. Ingė atsisakinėja ir su 
Liliana kalbėtis.

- Jūs turite atlikti mums 
paskutinį patarnavimą, - prašo 
gailestingąja seserimi persiren
gusi valdininkė. - Mums labai 
svarbu, kad jūs Lilianą pama
tytumėte. Mes būsime gretima
me kambaryje. Jums nieko ne
atsitiks.

Pagaliau Ingė sutinka.
Liliana yra mirtinai išblyšku

si, kai kitą dieną pasibeldžia į 
Ingės palatą. Jos dantys sukąsti, 
žvilgsnis vengia Ingės akių. Li
liana praradusi įprastinį pasi
tikėjimą savimi.

Žvalgybos valdininkai Ingės 
palatoje paslėpė keletą mikro
fonų. Vienas jų pritvirtintas po 
sužeistosios lova. Kitame kam
baryje juoston įrašoma visa, kas 
su Inge kalbama.

Ligonė sujuda lovoje, pamačiu
si raudonplaukę sekretorę. Jos 
akyse pastebima baimė. Ingė 
Berglund nėra nei agentė, nei 
artistė.

- Žinau, kad manęs bijote, - 
sako Liliana. - Ar galiu rūkyti?

- Prašau, - lėtai atsako Ingė. 
Liliana nervingai išsitraukia

cigaretę.
- Jūs turite pagrindą manęs 

bijoti, - kalba ji. - Aš bandžiau 
jus nužudyti.

- Jūs?... - drebančiomis lū- 

remti Kennedy. Pirmutiniai 64 
Ohio delegatai, gavę daugiausiai 
balsų, nevisi buyoiš DiSalle są
rašo. Panašiai bus ir kitose vals
tijose, kur gubernatoriai pa
sisakė už Kennedy ar kurį kitą 
demokratą.

"FAVORITŲ" TIKSLAI
Kai kurie lietuviai sako, kad 

geriausia mums pasirinkti remti 
Kennedy. Bet štai dar koks Ken
nedy kelias į nominacijos lai
mėjimą: DiSalle pasakė: "Aš pa
žadėjau remti Kennedy, iki jis 
iš rinkimų iškris; tada Ohio de
legatai tarsis, kurį kitą kandi
datą remti." Tad parodo, kad 
DiSalle netiki Kennedy laimėji
mu. Persimetęs remti kitą kan
didatą, DiSalle įrodinės, kad rei
kia nors viceprezidento kataliko. .

Panašiai savo delegatų blokais, 
lyg kortomis, loš kitų valstijų 
delegacijų vadai. Lemiamą svorį 
turės gausios delegatais valstijos: 
New Yorko, Kalifornijos,

Sovietams švedų laivyno pus
karininkis Ernstas Hildungas 
Anderssonas buvo retesnis už 
auksą. Tarnaudamas kariniame 
ledlaužyje ir turėdamas laivo 
kapitono bei karininkų pasitikė
jimą, jis galėjo išduoti visas 
esmines Švedijos gynybos pa
slaptis.

pomis klausia Ingė.
- Taip, aš. Žiūrėkite, Inge, 

aš ilgą laiką buvau bejėgiu į- 
rankiu komunistų rankose. Iš
tisais metais dariau tai, ką jie 
įsakinėjo. Aš išdaviau Anisimo- 
vui mudviejų pasikalbėjimą, aš 
pasakiau, kad jūs dirbate prie
šingai pusei. - Sekundei ji stab
telia. - Bet įsakymui nužudyti aš 
nebuvau priaugusi.

Ingė užsitraukia antklodę iki 
smakro.

- O dabar?.., - klausia ji dre
bėdama.

Liliana godžiai užtraukia ciga
retės dūmą.

- Aš nežinau, kas būtų atsiti
kę, jei kitas būtų gavęs įsaky
mą. Greičiausiai aš būčiau tę
susi savo veiklą. Nerūpestinga 
ir įsitikinusi reikalu, kaip ir 
anksčiau. Mintis, kad šnipas turi 
ir žudyti, mane sukrėtė. - Ji 
užgesina cigaretę. - Daugiau jau 
nebegaliu. Jūs juk turite ryšių 
su žvalgyba?...

Ingė tuoj pat prisipažįsta.

- Moters nereikia daryti žu
dike, - tęsia Liliana. - Inge, aš 
maldauju, tarpininkaukite, kad aš 
galėčiau susitikti su žvalgyba. 
Aš viską pasakysiu. Man nerei
kia daugiau tokios laisvės, - ji 
karčiai nusijuokia.

Pennsylvanijos, Michigan, Illi- 
nois, Ohio ir t.

Partijos centrai paprastai lau
kia ką konvencija nominuos, ir 
tik tada jos stoja visomis išrink
tojo užpakalyje, kad jis rinkimus 
laimėtų.

Politikos žinovai tikrina, kad, 
nors senatorius Kennedy stovi 
priešakyje, Texas senatorius, 
senato demokratų daugumos va
das Johnson pirmuose balsavi
muose gaus daugiau balsų, negu 
Kennedy, bet nei vienas negaus 
reikalingo skaičiaus nominacijai 
laimėti. Tada pradeda veikti di
džiosios valstijos, vienus kandi
datus atmesdamos, kitus paimda- 
mos remti. Yra buvę atsitikimų, 
kad visi anksti pasireiškę kan
didatai buvo nušluoti po kelio
likos balsavimų, ir nominacija 
tekdavo kokiam "juodam arkliui", 
apie kurį niekas anksčiau nebuvo 
pagalvojęs.

Taigi, laukim tų dviejų paminė
tų liepos mėnesio dienų.

Britą šnipo atsiminimai

Ingė, naivi, neprityrusi, savo 
uždaviniui nepriaugusi Ingė ne
žino, ką atsakyti. Ar tikėti mo
terimi, kuri ją prieš dvi savai- 
•tęs taip rafinuotai bandė nužu
dyti? O gal ji bando ją įtraukti 
į naujas sovietų pinkles?

Bet Ingei jau nebereikia atsa
kyti. Vos tik Liliana baigia pri
sipažinimą, atsidaro durys ir pa
laton įeina du žvalgybos valdinin
kai. Liliana pašoka.

- Panelė Berglund, - sako vie
nas jų, - dabar negali tarpinin
kauti jūsų ir žvalgybos susiti
kimui, panele Ceder. Bet, jei jūs 
norite kalbėti, žvalgyba pasiruo
šusi išklausyti. Sesuo jums pa
rodys išėjimą į kiemą. Ten jau 
laukia mūsų automobilis, - jis 
nusišypso. - Matote, mes jau pa
sirūpinome jūsų saugumu.

Tą pačią popietę Liliana Ce
der pasirašo išsamų prisipaži
nimą, ir dėl to vėliau jai pa- ■ 
siseka išsisukti su palyginti švel
nia bausme. Ji išduoda ne tik 
savo meilužį Fritjofą Enbomą, 
bet ir eilę kitų.

Sekančią dieną žvalgyba nu
taria juos "susemti".

Sovietų attache Orlovas vėl iš- 
sileidęs į pasivažinėjimą dvira
čiu. Vėl jis palieka mieste dvi
ratį - šį kartą ties centriniu 
paštu. Vėl jo įrankinėje yra nauji 
nurodymai Anderssonui.

Tačiau veltui laukia švedų 
slaptosios žvalgybos agentai - 
laivyno puskarininkis Andersso
nas neatvyksta mainyti dviračių. 
Didysis Švedijos šnipas užuodė 
galą.

Jis jau naikina kompromituo
jančius popierius, slaptuoju ra
šalu parašęs paskutinį praneši
mą savo darbdaviams, kai į 
"Ymer" kajutę įsiveržia slaptoji 
policija.

Po trumpo gynimosi Andersso
nas vėliau prisipažįsta, kad dir
bęs išdavikišką darbą. Jis gauna 
sunkiųjų darbų kalėjimą iki gyvos 
galvos.

Su juo kalėjimąn nukeliauja 
32 raudonosios organizacijos 
agentai. Švedija turi visą rada
ro sistemą, sausumos ir van
dens gynybą reorganizuoti kitais 
pagrindais. Paprastam laivo pus
karininkiui, trokštančiam karinio 
ir visuomeninio pripažinimo, bu
vo pasisekę išduoti svarbiausias 
gynybos sistemos paslaptis.

Orlovai, žinoma, prisideng
dami diplomatiniu imunitetu, ga
lėjo išnykti. Laiku dingo ir TAASo 
korespondentas Anisimovas. Ko
munistų partija ir Sovietija nusi
plovė rankas, išduodami savo 
agentus. Tipiškai baigėsi tipiška 
špionažo istorija.

Ernstas Hildunas Anderssonas 
vis dar 
bužius. 
žinoma 
kurioje nors Švedijos ligoninėje 
kita pavarde.

Anderssono žmona, kuri visą 
laiką nieko nežinojo, galbūt vėl 
yra padavėja kuriame Stockholmo 
restorane.

(Bus daugiau)

tebenešioja kalinio dra- 
Apie Ingę Berglund ne- 
nieko. Galbūt ji dirba

Po "Raudonosios Lilianos" Ce
der išpažinties švedų žvalgyba 
galėjo likviduoti patį didžiausią 
špionažo tinklą, kurį sovietams 
buvo pasisekę suorganizuoti 
šiaurinėje Europoje. Tik pagrin
diniai organizatoriai, prisideng
dami diplomatiniu imunitetu, ga
lėjo pasprukti.
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poetas Faustas Kirša. Gal 
todėl jis yra tokis nuosai
kus, santūrus ir tokių išieš
kotų manierų žmogus. Va
sario 6 d. vakare poeto pa
gerbti susirinko artimieji 
bičiuliai, kurie gyvena Bos
tone. Tai nebuvo akademi
ja, tai nebuvo poeto kūry
bos nagrinėjimas ir svars
tymas, nebuvo ir jo asme
nybės aptarimas, o tik eili
nė gimtadienio šventė. Gal 
50 bostoniečių panoro dar 
vienus Fausto Kiršos jau
nystės metus palydėti į ten, 
iš kur jie niekad nebegrįž
ta, panūdo jam palinkėti 
sveikata ir kūryba perteku
sių jo asmeninio gyvenimo 
Naujųjų metų.

Kitąmet, šiuo laiku, jam 
bus tokia apvali poeto am
žiaus suma, kurią švęsti, be 
abejonės, susirinks žymiai 
gausesni Bostono lietuvių 
bendruomenės būriai, šį 
kartą, kaip tarta, tebuvo tik 
artimųjų bičiulių pobūvis, 
poetui Faustui Kiršai skir
tas vakaras.

Oficialus ir savaimingas 
buvo tas vakaras, apie tokį 
parengimo stilių mūsuose 
dar neteko girdėti. Iš seno 
yra įprasta sakyti, kad po
etai kalbasi su mūzom, ši 
kartą mūzos pasiryžo savo 
žodį pasakyti poetui. Nemi
nint vakaro pranešėjo ir dar 
poros ”extra” numerių, po
eto vakare kalbėjo t i k 
moterys. Mūsų gar
bingojo konsulo adv. A. O. 
Shallnos žmona — p. Z. 
Shallnienė jautriais žodžiais 
įvedė vakaro dalvvius į ma

Fausto Kiršos portretas, darytas Ad. Varno,

lonių prisiminimų pasauli, 
pagyrė pobūvio nuoširdžią 
dvasią ir Faustą Kiršą svei
kino ne tik savo, bet, kaip 
jos vyras padarvtų, ir Lie
tuvos Respublikos vardu. 
Aktorė Al. Gustaitienė kal
bėjo kaip Bostono nepri
klausomų moterų atstovė 
(čia neturite pamiršti Gus
taičiu polinkio i humorą). Ji 
pasisakė apie poetą ir mū
zas, ne viena jų paminėda
ma gyvu vardu. Al. Gustai- 
tienės kalba buvo tikrai 
graži ir stilinga, žodi baig
dama, Faustui Kiršai ji 
įteikė paveikslą tos moters, 
kuri, berods, bus nemirštan
ti poeto mūza, biografų ir li
teratūros apžvalgininkų vis 
iškeliama į 
są. Dr. M. 
sisakė, kad 
ką apie F.
bet vakaro rengėjai nesitei
kė iš anksto jai pranešti 
apie savo planus. Sveikin
dama vakaro kaltininką, pa
gerbdama jo idealizmą ir 
kūrybą, Dr. M. Gimbutienė 
beveik pasižadėjo kita pro
ga raštu ir gilesne studija 
apie F. Kiršą pakalbėti. Ire
na Galinienė lakiu ir spar
nuotu žodžiu sveikino poetą 
organizuotų moterų vardu, 
nes ji pati daug dirba Pa- 
baltiečių moterų organiza
cijoj. P. Kubilienė pasveiki
no savo šeimos ir visų tų 
mūzų vardu, kurios šį va
karą dar nesiryžta prabilti. 
Alė Santvarienė, paruošė 
pluoštą F. Kiršos eilėraščių, 
visus iš jo Aidų aidužių, ku
riuos Chopino muzikos fone

gyvenimo švie- 
Gimbutienė pa- 
ji turinti daug 
Kiršą pasakyti,

/

ji labai jautriai ir subtiliai 
paskaitė. Vakaro dalyviai I. 
Nikolskytei nepa gailėjo 
nuoširdžių plojimų. Apla
mai visos moterų kalbos bu
vo originalios ir trumpos, 
jų pasirodymas elegantus 
ir moteriškai šiltas. Tas su
darė nepaprastai jaukią va- sveikatos ir kūrybinės dva- 
karo nuotaiką. Svarbiausia 
— nebuvo to plepumo ir žo
džių kartojimo, koks dabar 
nuolat pasitaiko mūsų vyrų 
dominuojamuose susirinki
muose.

”Extra” kalbėtojai buvo 
Pr. Lembertas ir Ant. Gus
taitis. Pirmasis eilėmis tei
sinosi ir sukaktuvininką at
siprašė, kad dalyvavo prieš 
jį rengiamame sąmoksle 
(poetas 
rengimą 
žinojo), 
tas jam 
tai jį į pobūvį atvežė, tar
dami, jog tai skautų pobū
vėlis) ir savo žodį baigė ei
liuotu tostu F. Kiršos gar
bei. Antanas Gustaitis kėlė 
protesto balsą, kad vakaro 
žodis buvo atiduotas mū
zoms, o „mažinai” visai nu
tildyti. Kaip visada, jo kal
ba buvo geros formos ir ku
pina sąmojų.

Susirinkę bičiuliai Faus
tui Kiršai įteikė gana kom
plikuotą elektronikos ma
šiną — televizijos aparatą, 
jungdami prie jo šitokį ke
tureilį :

F. Kirša apie pa- 
iš anksto nieko ne- 
net buvo privers- 
meluoti (Lember-

Kai atbrenda šalti ir 
sunkūs žiemos vakarai, 

Kai dūšioj būna slogu ir 
nuobodu — 

Tegu pakyla lobių. nešti 
svajonių aitvarai, 

Tegu kukliajam kambarė
ly kalbasi ne vien, o du...

Tačiau ta dovana ne tam, 
kad poetas turėtų savo te
levizijos aparatą, bet tam, 
kad jis žinotų, jog Bostone 
yra, yra toks gausus būrys 
jo bičiulių, kurie jį nuošir
džiai gerbia ir myli.

Poetas Faustas Kirša 
trumpa, bet minties kupina 
kalba, gal tiksliau — im
provizacija, atsakė mūzoms 
ir ne mūzoms. Poeto vainiko 
jis nedrįstąs dėti ant savo 
galvos, nes poetas, jo ma
nymu, yra tokia didybė, to
kia būtinybė ypač pavergtai 
tautai, į kurią jam esąs dar 
labai tolimas kelias 0 <> a

Vakaro vaišių skobnis 
priklausė visoms pobūvio 
dalyvėms. Tačiau prie va
karo rengimo daugiausia 
pastangų pridėjo patys ar
timieji F. Kiršos draugai 
Bostone — Andriušiai, Gus
taičiai, Lembertai, J. Kapo
čius (deja, p. Kapočienė vis 
dar sunkiai serga), Micke

vičiai, Mickūnai ir Santva
rai. Meč. Kavaliauskas vai
šių skobnį papuošė ypač re
tais skanėstais.

Patikėkit, poeto vakaras 
Bostone buvo tikrai savai
mingas ir nuotaikingas. Te
gu Faustui Kiršai būna ilgi, 

sios kupini jo gyvenimo 
Naujieji Metai! St. S.

BOSTON
• Bostono skautų ir skau

čių tuntų iškilminga sueiga 
Vasario 16 paminėti įvyks 
šv. Petro bažnyčios salėje, 
So. Bostone, vasario 20 d., 
6:30 vai. vak. Visuomenė 
kviečiama atsilankyti.

• Naujas Kęstučio drau
govės draugininkas perėmė 
pareigas praeito mėn. pa
baigoje. Juo yra vyr. skltn.
J. Vaičjurgis.

Tai draugovei ilgą laiką 
sėkmingai vadovavo V. 
Dambrauskas, šiuo metu jis 
yra paskirtas Atlanto rajo
no skautų skyriaus vadovu.

Taip .pat ir jaunesniųjų 
skautų „Vyties” draugovė 
turi naują draugininką sklt. 
Alg. Vaitkų. Pirmąją suei
gą su mažaisiais naujasis 
vadovas pravedė dideliu pa
sisekimu.

• Naujasis Bostono tun
to tuntininkas inž. M. Su- 
batkevičius, susitaręs su ps. 
J. Stašaičiu, pastarojo na
muose, Brocktone, buvo su
šaukęs tėvų bei skautų va
dovų pasitarimą. Sutarta 
atgaivinti skautų draugovę, 
kuriai vadovauti sutiko mi
nėto susirinkimo šeiminin
kas inž. J. Stašaitis. Drau
govės sueigos bus daromos 
p. Stašaičių namuose, kur 
ir lietuviškoji Brocktono 
šeštadieninė mokykla šiuo 
metu randa savo prieglobs- 
tįa No

Pirmajam Lietuvos kariui Povilui Lukšiui, žuvusiam Nepriklau
somybės kovose, Kaune buvo pastatytas paminklas, kurį sovieti
nis okupantas nugriovė.
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Sprogo. Į dangų pakilo dulkių ir dūmų debesys. Į 
šalis švilpdamos skraidė skeveldros. Nematoma jėga vir
pino orą. Arčiau stovėję kariai tik išsižiojo. Ir vėl sprogo. 
Ir vėl, ir vėl.

Ore skraidė akmenys ir lentos. Jų tarpe maišėsi su
draskytų karių kūnai. Panikos nebuvo. Jau daug dienų 
Kuržemėj dieną ir naktį sprogsta granatos. Vis daugiau 
miršta apsupime besiginančių karžygių. Sakau karžygių, 
bet ne kareivių. Kiekvienas šiame pragaro ugnies apsup
tame Kuržemės žiede yra karžygis

Tūkstančiai karių, iš įvairių sudaužytų dalinių, čia 
apsupti. Dabar nesvarbu dalino rūšis, tautybė, pagaliau 
nei lytis. Visi kovotojai už savo gyvybę. čia tikras tautų 
mišinys, šalia vokiečio kas antras latvių kareivis. Nema
žai lietuvių, ukrainiečių, estų. Net ir vokiškai galvojan
čių lenkų dalinių..

Rusai, negalėdami paimti Kuržemio gynėjų, nutarė 
juos išmarinti badu. Baisus tai gyvenimas: dieną ir naktį 
su tais pačiais rūbais. Daug, daug nemigo naktų. Po pra
gariškos ugnies priedanga valgoma, ilsimasi ir sužeis
tieji globojami. Dauguma namų apgriauta. O kurie dar 
sveiki, perpildyti sužeistaisiais. Sveikam net galvoti ne
galima, kad virš galvos būtų namų stogas.

Valandų valandas rusų garsiakalbiai visomis kalbo
mis ragina gynėjus pasiduoti:

— Mesk ginklus. Pereik pas mus. Gelbėk savo gy
vybę. Namuose tavęs laukia mylima žmona, vaikai ar 
brangi mergaitė.

Buvo skaitomi ir graudūs laiškai. Per garsiakalbius 
kalbėjo draugai. Kvietė iš pragaro ir mirties į laisvę ir 
rojų. Kvietė iš bado į ramų, sotų gyvenimą . . .

Kartais, proto netekęs ar palūžęs kovotojas, šokdavo 
bėgti. Bet priešo linijos nepasiekęs, be gyvybės ženklo, 
krisdavo žemėn .. .

žiūrėk, iš nežinia kur atrieda sovietų tankų jūra. 
Visą valandą tarška jų plieniniai vikšrai. Stingsta krau
jas gyslose. O paskui groja Stalino vargonai . .. Paskui, 
iš nežinia kur, atskrenda vokiškų Stukų spiečius. Lyg 
vanagų sparnais plasnoja ore, tūpia ant tankų, žybtelia 
liepsnelės, orą virpina nepakeliamas sprogimas. Ir vėl 
viskas nurimsta.

Pakrūmiais kulkosvaidžiai be nuovargio kvatoja. 
Jiems pritaria šautuvų ugnis. Sužeistųjų ar mirštančių
jų dejavimai nenutraukiamai virpina orą.

Vis rečiau dangų raižo sunkieji JU 88 trimotoriai 
transporto lėktuvai. Vis mažiau priveža maisto ir amuni
cijos. Kas kart kariams mažinamas maisto davinys. Re
tėja sovietų tankų antplūdžiai, bet dar greičiau retėja 
Stukų pasirodymas. Visame fronte jaučiamas nusilpnėji
mas. Visiems jau aišku, kad neatsilaikius prie Stalingra
do, Kalugos ar Ladagos ežero, argi atsilaikysi čia, apsup
toje Kuržemėj ?

Lyja. Lyg dangaus prakeikimas jau trečią dieną, su 

mažais pragiedrėjimais, pila žvarbus ir šaltas lietus. Visi 
apkasai paplūdę vandenyje. Nuolat tenka skardinėmis 
išsisemti, žemė pavirsta skysta putra. Ji veliasi ne tik 
ant kojų, bet keistai nudažo rūbus. Sunku bepažinti kas 
iš kokio dalinio. Rūbai tampa sunkia našta, kuri negai
lestingai slegia pečius. Kiečiausi vadai, purve ir kovoje 
apsitrynė, pagal vokišką paprotį, iki šiol ant karių rėkę 
kaip ant galvijų, dabar sušvelnėjo. Ir savo didybės dva
sioje palūžę tyliai susilieja su kariaujančia mase. Tik 
dar eilinis kareivis, lyg kraujuje įskiepitą drausmę tebe
laiko ir iš įpročio atsakinėjo:

— Jawohl, mein Herr.
Būrio vadas Rimas, mirtinai išvargęs, sėdi po me

džiu ieškodamas nors truputi užuovėjos, kad žiaurus vė
jas pro kiaurai permirkusius rūbus mažiau siektų šiur
pulių varstomą kūną. Berods iau nenkta naktis be miego. 
Tr neatsimena, kada būtų nusiavęs batus. Kojos lyg suti
nusios, švininės. Jautė kaip širdies pulsas nepakenčiamai 
batuose tvaksėjo.

Jo pageltusiame veide rvžtingai spindi pilnos gyvy
bės akys. Visas būrys į ji žiūri. Ir tai iam teikia didvy
riškos drąsos ir viršžmogišku jėgų. Pagaliau jis ir negali 
kitoks būti: už keliu žingsniu, dengtuose apkasuose, ant 
sudrėkusių šiaudų glėbelio guli jo mvlima mergaitė.

Jis čia atėjo vos prieš kelias minutes, kad akimirką 
būdamas vienas, galėtų pamastyti. O mastyti yra apie 
ką. Priešas vis labiau spaudžia. Vis karštesnė jo ugnis. 
Vis silpnesnis pasipriešinimas. Tiesa, Berlvnas ragina ne
nusiminti: nenugaliamos dvi divizijos keliamos iš Gardi
no ir Karaliaučiaus. Du tankų batalionai jau apleido Kas- 
selį. Bet tuo, nei jis, nei vokiečiai netikėjo.

(Bus daugiau)
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Deja, melą skiriame 
nuo tikrovės

Ir svetur gyvenantieji, ir Tėvynėje likę, savo di
džiausiai upei Nemunui nemaža dėmesio skiriame. Daž
nai, iškilmingesne proga, save ir Nemuno šalies vaikais 
vadiname, nors ir kitų gražių upių mums netrūksta, bet 
Nemunas didžiausioji, mūsų laivybos kelias į Baltiją, o 
iš čia ir į visą pasaulį. Tat ir dėmesys tai upei supran
tamas.

Šiuo metu, kada Lietuvoje svetimieji į propagandi
nius šūkius bando įsprausti ir pačius nekalčiausius rei
kalus, labai daug dėmesio skiria ir Nemuno pakinkymui 
savo tikslams. Jie gerai numano, kad kiekvienas lietuvis, 
kur jis begyventų, jei išgirs ką apie Nemuną naujo pa
rašytą, greit susigundys skaityti. O jei greit susigundys,, 
tai jau pagal jų tikslą, reikia ir atitinkamą turinį suor
ganizuoti.

To paties žingeidumo vedinas godžiai į rankas ėmiau 
neseniai Lietuvoje techniškai gražiai išleistą knygą „Ne
muno Vingiuose”. Nuotraukų daug, Įvairų, kai kurios laiko, kai.tuo pradėjo įdomautis 
meniškos. Bet komunistinės propagandos tekste, tai jau 
per kraštus pripilta. Kai baigęs skaityti ją padedi į šalį, 
susimąstai, kam tiek besaikio melo, juk apgauti tų, ku
rie padėtį gerai žino, neapgausi. Bet pagaliau galvoji, o 
kurie nežino — tie gal ir ne visiškai Įtikės, bet nors suabe
jos. O tai jau komunistiniams tikslams gerai.

Knyga rašyta iš anksto paruoštų keliauninkų Nemu
ną praplaukti laiveliu nuo jo versmių pradžios iki įtekė- 
jimo į marias. Ir visur, kur tik keliauninkai sustojo, ten 
nuolat kalbama apie tris atvejus: karo metu Lietuvos 
kiekvienoj pakrūmėj buvo lietuviški raudonųjų partizanų 
būriai; visur, kur tik buvęs geresnis ūkis, ten gyvenę 
baisūs Lietuvos liaudies išnaudotojai; dabar komunisti
nėj santvarkoj, nepaprastai laimingą gyvenimą gyvena 
visi lietuviai. Ir dar, keliaujant per dabartines Gudijai 
priskirtas sritis, didžiausiu dėmesiu lietuviškos sritys 
jiems atiduodamos. Net nedrįsta pagalvoti, sakysim, apie 
Gardino lietuviškumą. Tai broliškosios Gudijos žemės,, jų 
nuosavybė. Taip, kaip Maskvos paskirstyta ir įsakyta kal
bėti. Knygos teksto autorium pasirašęs A. Matutis. Nuo
traukų autorius Vyt. Stanionis. Be abejojimo, kad tekstą 
prie komunistinės linijos pritaikė arba knygos redakcija 
arba specialūs atstovai.

Prieš kelerius metus skaičiau prof. S. Kolupailos iš
leistą knygą „Nemunas”. Ji, palyginti su dabartiniu lei
diniu, labai kukli, papuošta tik keliomis nuotraukomis. 
Čia gi gražus leidinys, nuotraukų daug, didžiulės. O ko
kia turinio priešingybė. Iš S. Kolupailos knygos gali sem
tis apie Nemuną istoriniai neklastotus faktus, o šioje 
supilta visa komunistinė mišrainė. Ir supilta taip, kad 
greta Nemuno faktinių davinių, būtinai skaitytum ir 
komunizmui tarnaujančią propagandą.

Esu perskaitęs beveik visus tos Srities dabar Lietu
voje leidžiamus leidinius. Deja, be nuotraukų, juose ne 
daug ką gero gali rasti. Matyt, komunistiniai vadeivos 
numanė, kad tokius leidinius daugiausia griebs skaityti 
užsieniuose gvveną lietuviai, taigi juos reikia išleisti ga
limai patraukliau, bet ir sudėti visą siekiamų tikslų iš
minti. Na ir deda, bet kiekvienas toks besaikis dėjimas 
pagaliau pasidaro toks jkvrus. kaip ir visi komunistiniai 
leidiniai, kad dažnas, kuris neturi pasiryžimo pasekti jų 
taktiką, vargu pajėgs tą tekstą iki galo perskaityti.

Komunistiniai mūsų krašto pavergėjai mus visaip 
bando laužti. Bando ir tais leidiniais, kurie vadinasi taip 
mums brangiais vardais: Vilnius, Kaunas, Palanga, Dai
nava, Anykščiai, Nemuno Vingiuose ... Deja, mes juose 
mokame atskirti melą nuo tikrovės. O atskirus mūsų pa
reiga pasakyti ir tiems, kurie skelbiamais melais gali 
patikėti ax' suabejoti. B. G«

SVARBIAU UŽ ATSIŠAUKIMUS

B. Railos perduotos nuomonės 
iš Lietuvos duoda daug daugiau 
medžiagos Vasario 16 dienos ap- 
simąstymams, negu visų veiksnių 
iškilmingai išpūsti atsišaukimai.

S. Kirtiklis, 
Brooklyn, N.Y.

GINČAS DĖL PARAŠŲ, NE 
DĖL NUOTRAUKŲ

Europos Lietuvio bendradar
biai, kaip iš Jūsų apžvalgos (Dir
va, vasario 8) matyti, susiginči
jo ne dėl Dirvos konkursinių 
nuotraukų, o tik dėl parašų po 
jomis. Jeigu po viena iš tų nuo
traukų būtumėt parašę, jog tie
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vaikai kenčia, kad jie neturi ko 
kita skaityti kaip tik "kamikus", 
o po kita, kad "iš žurnalo, pa
tekusio į tokių skaitytojų ran
kas, netrukus liks tik skuteliai", 
ginčo Europos Lietuvyje arba 
būtų visai nebuvę, arba jo turi
nys buvęs visiškai kitokis.

Tai yra ženklas, kad nuotrau
kos pačios iš savęs nebuvo "iš
kalbingos", kad joms reikėjo "su
teikti prasmę" aiškinamaisiais 
parašais, ir ta prasmė parėjo 
daugiau nuo parašų, negu nuo 
nuotraukų.

Prisiminiau pernai Dirvoj pa
rodytą Vyt. Valaičio premijuotą
ją nuotrauką, kurioje irgi buvo 
nufotografuoti vaikai. Nuotraukos 
pavadinimo buvo tik vienas žodis:

IR VĖL M JŪRINIS V. MEŠKAUSKO DARBAS
V. Meškauskui tiesiog nagai 

niežti maurinėm informacijom 
Vienybės skaitytojus maitinti. 
Na, ir darbuojasi. Vienybės 
6 Nr. atspaudė straipsnį "Spor
tas, opera ir...aukos". Mes ti
kime, kad patys sportininkai kai 
ką V. Meškauskui paaiškins ir 
pagilins jo žurnalizmo pamokas. 
Mums čia rūpi tik ta V. Meš
kausko maurinė straipsnio vieta, 
kur jis sako:

"Jų kelionė buvo finansuo
jama ne pinigais iš kurio nors 
fondo, bet specialiai tam tiks
lui surinktais. Ir praktika rodo 
štai ką: Juozas Bačiūnas, pra
dėjus akciją paremti operą ra
šantį kompozitorių K.V. Ba
naitį, pasireiškė ne kaip filan
tropas, bet kaip žurnalistas - 
jis parašė tuo reikalu straips
niuką DIRVOJE, o krepšininkų 
kelionei į Pietų Ameriką jis 
išleido tūkstančius. Yra ir dau
giau sporto entuziastų, kurie 
krepšinį daugiau vertina už 
operą (opera iš jų reikalauja 
porą valandų herojiškų pa
stangų kovai su nenugalimu 
miegu) ir, aišku, nieko jiems 
negali prikišti. Malonu, kad jie 
džiaugiasi bent kokiu vienu lie
tuvių užsimojimu 
paremia."

Nežinia, nuo kurio 
Meškauskas pradėjo 
operos "Jūratė ir Kastytis" rei
kalais. Juokaujama, kad nuo to 

ir jį

laiko V. 
rūpintis

giminaitis muz. A. Kučiūnas. 
Na, bet juokai savo keliu, o 
maurinė informacija taip pat sa
vo keliu.

V. Meškausko teigimas, kad J. 
Bačiūnas nerėmęs šios operos 
kompozitoriaus, o pasitenkinęs 
tik žurnalistiniu pasireiškimu, 
jau yra ne tik maurinė informa
cija, bet ir labai pikta valia. 
Dar, kai V. Meškauskas grei
čiausia nė nesapnavo apie Jū
ratės ir Kastyčio operą, J. Ba
čiūnas jau rėmė kompozitorių 
K. V. Banaitį, kad jis tą darbą 
galėtų dirbti. Ir rėmė ne žur
nalistiniu raginimu, bet pastoviai 
mokėdamas apsidėtą mokestį, 
kad tas darbas nesustotų. Jau 
1952 metais K. V. Banaitis J. 
Bačiūnui rašė: "Jūs pirmasis 
atsiliepėt ir realiai prisidėjote 
į organizuojamąjį lietuviškos 
operos rėmėjų būrelį. Iš X. 
Strumskio gaVau Jūsų prisiųstą 
pinigine auka 50 dol. Priimkite 
mano širdingos padėkos pareiški
mą. Keldamas naujos lietuviškos

"Ginčas". Ir užteko. IŠ Dirvos 
konkursinių nuotraukų prisimenu 
tik Nr. 11, kuri irgi pati buvo 
iškalbina. Jai nereikėjo ilgoko 
aiškinamojo parašo. Būtų užtekę, 
pavyzdžiui, "Naujiena". Bet tai 
studijinė, ne reportažinė nuo
trauka. Reportažinės (įvykius pa
rodančios) nuotraukos konkurse 
kaip tik pasitaikė silpnesnės 
techniniu požiūriu ir neryškios 
savo turiniu.

Prie straipsnio apie ginčą įdė
toji konkursinė nuotrauka Nr. 33 
irgi daugiau studijinė, negu re
portažinė. Tai simpatingai nuo
traukai visdėlto reikėjo paaiški
nimo, jog čia antrasis gimta
dienis švenčiamas. Je ne para
šas, pati nuotrauka to nepasakytų. 
Fotografuotojui nepavyko ryškiai 
sugauti to, kas simbolizuoja 
antrąjį gimtadienį, būtent, dvie
jų žvakučių ant torto. O jos yra, 
Tik rasti jas galima gerai pa
ieškojus, iš parašo sužinojus, kad 
turėtų būti...

L. S.,
New Yorkas

KODĖL DRAUGUI PRIREIKĖ 
TOKIŲ ĮRODINĖJIMŲ?

Skaitau Drauge tokį įrodinė
jimą: "šiuo metu Draugas yra 
didžiausias lietuvių laikraštis ir 
turi didžiausią lietuvių visuome
nės, neišskiriant jaunimo, para
mą ir susidomėjimą". Matyt, kad 
žmonės tuo netiki, kad reikia 
įrodinėti.

Petras Girna, 
Mich.

NEMAŽI LINKĖJIMAL..
Dirva yra puiki ir patraukli, 

kaip turiniu, taip ir išvaizda. 
Skaitai ir lauki naujo numerio. 
Linkiu, kad ją privestumėt prie 
N.Y. Times lygio ir populiaru
mo. 

Pr. Šalpukas, 
Flushing

operos komponavimo reikalą, aš 
pabrėžiau, kad užtektų kokių 6 
ar 8 rėmėjų, kurie per dvejus 
metus kas mėnesį aukotų bent 
po 10 dol. Tuomet aš jau galė
čiau bent dalį savo laiko pa
vesti vien operos rašymui".

Ir J. Bačiūnas buvo tų bū
relio narių tarpe, kuris su 
N. Gugiene savo pareigas kas 
mėnesį pildė. Vėliau K. V. Ba
naitis vėl rašė: "Šia proga šir
dingai Jums dėkoju už uolų rė
mimą lietuviškos operos fondo". 
O kai mirė X. Strumskis ir 
rėmėjų būrelis pairo, V. K. Ba
naitis dar rašė: "Šiais metais 
belikote tik du rėmėjai - Jūs ir 
N. Gugienė, iš Chicagos". Ir 
pagaliau iš V. K. Banaičio buvo 
gautas ir toks laiškas, rašytas 
1959 metų pabaigoje: "Širdingai

LIETUVOS KONSULAS DR. J. BIELSKIS APIE 
LIETUVIUS VAKARINĖSE VALSTYBĖSE

Dr. J. Bielskis, Lietuvos kon
sulas Los Angeles mieste, Va
sario 16 šventės proga, per Los 
Angeles radiją pasakė kalbą. Jo
je, be įprastinių Šventinių min
čių, davė žinių ir apie lietuvius 
vakarinėse JAV valstijose. Apie 
tai savo kalboje pasakė:

"Mes čia, Ramiojo Vandeny
no pakrašty, organizuodami nau
ją lietuvių koloniją Los Angeles 
mieste, tą tautos šventę pirmą 
kartą berods čia viešai pami- 
nėjom prieš trisdešimt metų. 
Tai buvo kuklus minėjimas. Su
sitarėm vos pusė tuzino porų, 
užsisakėm vidujinį stalą puošnia
me restorane, visi pasipuošę iš
kilmių drabužiais, ant stalo pa
sistatėm Lietuvos ir Jungtinių 
Amerikos Valstybių vėliavukes. 
Taip pat ir užrašą anglų kalba, 
kad tai yra Lietuvos nepriklau
somybės paskelbimo sukakties 
minėjimas. Minutę sustoję ir su
sikaupę pagėrbėm žuvusius ir nu
kentėjusius kovose dėl Lietuvos 
laisvės.

Besitairaujantiems amerikie
čiams aiškinom, kad toji šventė 
yra lygi Jungtinių Amerikos Val
stybių liepos ketvirtos šventei. 
Vietos spauda tą įvykį gražiai 
paminėjo.

Kitais metais, atsiradus dau
giau dalyvių, teko- atskirose ir 
erdvėsniose patalpose minėjimą 
rengti. Vėliau teko minėti di
džiulėse salėse, ir su pamaldo
mis net vietos katedroje.

Vėlesniais metais tą minėjimą 
rengėm ne tik su pamaldomis, 
masine sueiga didžiulėse salė
se, bet ir su iškilmingais pie
tumis puošniuose viešbučiuose. 
Tuose mūsų parengimuose daly
vavo žymūs amerikiečiai-Lietu
vos prieteliai ir aukšti valdžios 
pareigūnai.

Tuose minėjimų parengimuose 
buvo priimtos atatinkamos re
zoliucijos, siunčiamos aukštiems 
Jungtinių Amerikos Valstybių 
valdžios pareigūnams ir paskelb
tos Amerikos spaudoje.

Įsteigus Lietuvos Konsulatą 
Los Angeles mieste prieš dvi
dešimt metų, tos didžiosios šven
tės minėjimus paįvairinom mudu 

Kokia kalba spausdintas tas 
paskaitų tvarkaraštis?

> < ■ - • ■ ■

Tai yra Kultūros Universiteto paskaitų tvarkaraštis Geležin
kelininkų rūmuose Vilniuje. Tvarkaraštis šešiems mėnesiams, su
rašytas viena kalba, ir iš antraštės matyti, kad ta kalba yra rusų. 
O klausytojų minimos pavardės taip skamba: Elena Spiečiūtė, 
Zita Urbanavičienė, Aldona Gesevičifltė, Elena Mikutaitė, Rožė 
Kadziulytė, Roma Didžgalvytė, Kazimieras Serapinas... Tiesa, jų 
tarpe minimi ir Nina Grabova su Visilijum Michalevičium... Tai 
jiems tvarkaraštis, matyt, skelbiamas.

dėkoju už prisiminimą ir parė
mimą operos fondo. Šiuo tarpu 
atrodo, tik Jūs vienas ir beli- 
kote to fondo rėmėju". Ir tos 
jo paramos sumos nėra reikalo 
sumuoti, bet galima tik pasaky
ti, kad jei daugiau tokių būtų 
atsiradę iš visų JAV lietuvių, 
nebūtų prireikę ir dabartinio fon
do gaidoms atspausdinti.

V. Meškauskas jau 1957 me
tais apie tos operos reikalus klai
dingai informavo skaitančiuo
sius. Apie tai K. V. Banaitis, 
tų metų lapkričio mėn. rašyta
me laiške sako: "Vienybėje V. 
Meškauskas parašė dar pa
vasario metu, kad Chicagos vy
rų choras pasiuntė man tris šim 
tus dolerių operai užbaigti. Tai 
yra gryna fantazija! Jokių dole- 

su žmona surengdami ame
rikiečiams priėmimą savo na
muose. Paprastai dalyvaudavo 
apie pora šimtų svečių.

Malonu, pastebėti, kad toji kukli 
minėjimų pradžia prigijo, išaugo 
į bendrą, stiprų idėjos supra
timą. Toji, tautą gaivinanti min
tis, prigijo ir kitose vakarinėse 
valstijose besitverenčiose lie
tuvių kolonijose. Be Los Ange
les, jau kelinti metai Vasario 
Šešioliktos minėjimą rengia 
Phoenix, Arizona valstybėje 
esantis Lietuvių Klubas. Per pa
skutinius dvejus metus jie ten net 
išsirūpino savo vastybės guber
natoriaus proklamaciją. Jų mi
nėjimai vietos spaudoje būna gra
žiai aprašyti, net su nuo
traukomis. Praeitą rudenį teko 
man juos lankyti ir ten kalbėti. 
Patyriau, kad ir šiemet jie tą 
Šventę gal net dar iškilmingiau 
paminės.

Tucson, Arizona, yra gan di
dokas lietuvių skaičius. Bet, kol 
kas toji kolonija gyvena organi
zacinį laikotarpį. Galima tikėtis, 
kad už metų kitų, ir ten bus 
graži lietuvių organizacija.

San Diego, California, ten 
esantis Lietuvių Klubas jau kelin
ti metai tą šventę mini. Praeity 
net savo miesto burmistro pro
klamaciją išrūpino. Jie taip pat 
pasirūpina, kad vietos spauda jų 
surengtą minėjimą aprašytų. Bū
damas pas juos praeitą rudenį 
patyriau, kad šiemet jie vėl ren
giasi iškilmingai Vasario Šešio
liktos sukaktį paminėti.

Long Beach, California, pra
eity kartu su Los Angeles lietu
viais tą šventę minėdavo. Bet, 
toji kolonija greitai auga, turi 
darbščių žmonių. Ten esantis 
Lietuvių Klubas šįmet,’ pirmą 
kartą rengia atskirą minėjimą. 
Tai gražus Long Beach darbuo
tojų pasiryžimas.

San Francisco, California, su 
aplinkiniais miestais turi ne
mažai lietuvių. Tenka patirti, kad 
ten yra profesionalų ir šiaip 
inteligentų. Bet kol kas dar ten 
stipriau nesusiorganizuota. Tiki
masi, kad jiems greit pavyks 
geron organizacijon lietuviškas 

rių jie man nesiuntė ir aš jų 
neprašiau, o tik pranešiau jiems, 
kad , jei nori gauti operos kla- 
vyro vieną kopiją-nuorašą, tai 
choras turės sumokėti perrašy
tojui apie 300 doL Aš pats to 
darbo atlikti negaliu, net trūksta 
laiko ir sveikatos. Ko ta mūsų 
spauda neišgalvoja!" Ir tame pa
čiame laiške kompozitorius vėl 
dėkoja J. Bačiūnui už atsiųstus 
50 dol.

J. Bačiūnas tą darbą rėmė ta
da, kai buvo tik šeši rėmėjai 
susiradę. Ir rėmė, ne garbės 
ieškodamas, kaip jis remia šim
tus įvairiausių sumanymų, visad 
uždrausdamas sakyti, kad tai jo 
auka. Tat dvigubą maurinį darbą 
V. Meškauskas dirba tokius pra
simanymus rašydamas, nekaltai 
užsipildamas ir šaipydamasis. 
Tegul tik mes daugiau tokių J. 
Bačiūnų turėtume, tai visi 
mūsų lietuviškieji darbai kitais 
Šuoliais pirmyn eitų.

jėgas sutraukti ir tautinėn veiklon 
įpinti. Ten esantieji darbuotojai 
tuo stipriai rūpinasi.

Toliau į šiaurės vakarus, yra 
gražiai auganti mūsų kolonija 
Portland, Oregon valstijoje. Dar 
toliau, Britų Columbijos link, 
Seattle, Washington valstijoje yra 
jau sanyva kolonija. Tikimasi, kad 
naujų jėgų atsiradus, ir ten veikla 
pagyvės.

Californijoje yra ir daugiau 
miestų, kuriuose lietuvių skai
čius didėja. Bus pasirūpinta ir 
ten lietuviškos organizacijos už
uomazgą sudaryti. Tokie miestai 
minėtini: Santa Barbara, River- 
side ir San Bernardino su apy
linkėmis.

Bandoma patikrinti, kur ir kiek 
lietuvių yra Nevada valstijoje. 
Susiradus ten didesniam lietu
vių skaičiui, bus dedamos pa
stangos ir ten organizacinę užuo
mazgą sudaryti.

Tad, kaip matome, Ramiojo 
Vandenyno pakrašty lietuvių tau
tinė sąmonė prigijo, auga ir sti
prėja. Čia Lietuvos reikalais rū
pinamasi, tautos išsilaikymu ir 
išsilaisvinimu gyvai susidomėta.

IR TAIP BŪNA
6YVENIME

VIENOS Ohio valstybės mo
kyklos mokiniai kreipėsi į sena
torių Lausche prašydami išleisti 
35 centų monetas, kad tuo būdu 
nebūtų sunkumų su grąža perkant 
pietus. Senatorius atsakė, jog jis 
simpatizuojąs mokiniams, bet 
praktiškai neįmanoma, nes 
kainos mokyklose yra nevieno
dos. Baigdamas savo laišką se
natorius pastebėjo, jog gyveni
mas yra kova. Patogumai ir leng
vas gyvenimas neišugdo gerųjų 
žmogaus ypatybių.

*
NESIDOMINTIEMS aukštes

niuoju mokslu įsidėmėtina, jog 
šiuo metu Aerojet-General įmonė 
turi apie 21,000 darbininkų, iš 
kurių vienas ketvirtadalis yra 
baigę college. Jų tarpe yra apie 
150 su daktarato laipsniu.

*
BUVĘS Oklahomos senatorius 

pasakoja, jog būdamas univer
siteto studentas, su kitais dviem 
draugais išsinuomojo nedidelį 
butą. Taupydami menkas studen
tiškas pajamas pirkdavo jaučių 
uodegas ir liežuvius. Ir taip su
vesdavo galus su galais.

PHILADELPHUOS miesto sa
vivaldybė ieškojo kalvio, kuris 
pakaustytų miestui priklausan
čius 60 arklių, bet iš 2,200,000 
gyventojų neatsirado nė vieno 
norinčio. Paskelbus, jog bus pri
imami ir ne miesto gyventojai, 
atėjo darbo prašymai ne tik iš 
įvairių JAV vietovių, bet iš Ai
rijos, Anglijos, Italijos ir Vo
kietijos. Pagaliau buvo pasamdy
tas vienas miesto gyventojas, ku
ris susidomėjęs sensacija sutiko 
kaustyti arklius.

«
į LAS VAGAS mieste ren

giamas šaudymo rungtynes nu
vyko vienas Arizonos gyventojas. 
Čia buvo areštuotas, kaip nele
galiai turįs ginklą. Uždėjęs už
statą nusiskubino į rungtynes su 
skolintu ginklu. Tačiau jo ne
laimei buvo diskvalifikuotas, kaip 
neturįs savo ginklo.



1960 m. vasario 17 d.

Architektūros parodo Chicagoje
Lietuvos Įgalioto Ministerio 

Brazilijai dr. FrikoMeierio pra
šymu ir PLIAS Centro Valdybos 
rūpesčiu buvo įvykdytas Lietuvos 
Pasiuntinybės Brazilijoje rūmų 
projektui paruošti konkursas. Šie 
pasiuntinybės rūmai numatoma 
statyti naujoje Brazilijos sosti
nėje' Brasilia. Jury Komisija, 
susidedanti iš pirm. inž. K. Kriš- 
čiukaičio ir narių arch. inž. - 
Br. Elsbergo, J. Gimbuto, V. 
Švipo ir A. Novickio, slaptu bal
savimu iš gautų 11 projektų pa
skyrė tris premijas. I-ji - arch. 
Edm. Arbui-Arbačiauskui, II-ji 
arch. Alg. Žemaičiui, ir ni-ji 
dviems autoriams: arch. inž. V. 
Germanui ir arch. inž. K. Je- 
čiui.

Pagrindinė- architektūrinė są
lyga buvo, kad projektuojamie
ji rūmai būtų moderniškųjų li
nijų ir turėtų savyje lietuviškų 
'tautinių motyvų atspalvį.

Konkurso pasiektieji rezulta
tai yra įdomūs ne tik konkurso 
dalyviams ir plačiajai visuome
nei, bet ir tautiniam elitui, kuris 
puoselėja tautinę kultūrą. Šis 
konkursas yra dar vienas 
stambus lietuviško kultūrinio ir 
politinio gyvenimo pasisekimas.

Iš gautų vienuolikos projektų, 
kuriuos sudaro gerai išbaigti 68 
brėžiniai, galima spręsti, kad 
konkurse dalyvavo moderniosios 
krypties architektai, iš kurių vie
ni yra artimesni nepriklausomos 
Lietuvos pasiektų architektūrinių 
laimėjimų krypčiai, antrieji 
bandą liet, liaudies architektū
rinius elementus pajungti staty
biniam menui, o tretieji - einan
tieji su naujaja dailės dvasia ban
do prasiveržti į pasaulinę plotmę. 
Konkursą laimėjo trečiosios gru
pės atstovai.

Realizavimas atstovybės sta
tybos bus dar viena proga laisva
jame pasaulyje gyvenantiems lie
tuviams parodyti tautinį ir 
valstybinį susipratimą.

Lietuvos Pasiuntinybės Bra
zilijoje statybos klausimas dar 
aiškiau paryškėjo tų rūmų 
projekto konkurso architektūros 
parodoje, kuri įvyko vasario 6 
ir 7 d. Jaunimo Namuose Chi- 

- cagoje.
Architektūros parodą organi

zuoti ir jai vadovauti PLIAS Cent
ro Valdyba pakvietė inž. M. Iva
nauską. Kadangi tinkamam pasi
ruošimui parodos atidarymui bu
vo maža laiko, tai teko staigiai 
susirasti būtiniausius talkinin-

kus. Pirmieji į pagalbą atėjo 
MEISSNER ENGINEERS Bendro
vės vyr. inžinierius Eugenijus 
A. Bartkus, Lietuvos Konsulas 
dr. P. Daužvardis ir Vladas 
Adamkavičius. Pas Meissner En- 
gineers dirbantieji lietuviai 
tuojau sumetė parodai parengti 
apie šimtinę ir tuo įgalino dvie
jų savaičių laikotarpyje pade
monstruoti Chicagos lietuvių vi
suomenei vieną iš daugelio PLIAS 
laimėjimų-architektūros parodą.

Atatinkamas atidarymo kalbas 
pasakė tos parodos šeimininkas, 
globėjas ir garbės svečias. Pir
mas prabilo PLIAS Centro V-bos 
pirm. prof. Jonas Šimoliūnas. 
Supažindino svečius su konkur
so atsiradimo istorija ir jo re
zultatais. Po to pakvietė Lie
tuvos Konsulą dr. P. Daužvardį, 
kaip parodos globėją, atidaryti 
parodą.

Kons. dr. P. Daužvardis tarė 
dėkingumo žodžius šeimininkams 
už suteiktą garbę atidaryti pa
rodą ir padėkojo PLIAS ir jos 
nariams architektams už reikš
mingą ir patriotinį darbą, pa-

bet lygiai taip pat pagyrimo ir 
pagarbos. Jie atliko gražų, di
dingą, istorinį ir pranašišką dar
bą, kuris simbolizuoja lietuvio 
talentingumą bei patriotingumą 
ir lietuvių tautos gyvumą, ryžtą 
bei nenugalimumą - nusistatymą 
gyventi ir jokiems priešams ne
pasiduoti.

Lietuvos sūnų architektų su
projektuoti ir Brazilijoje pasta
tyti Lietuvos Valstybės rūmai by
los pasauliui apie lietuvių tautą 
ir Lietuvą - vaizduos Lietuvos 
egzistenciją ir ryžtą būti nepri
klausoma valstybe, nepriklauso
mų valstybių šeimoje."

Po šių žodžių Lietuvos Kons. 
pristatė garbės svečią, Brazi
lijos Konsulą pažymėdamas, kad 
Brazilija priglaudusi 50,000 lie
tuvių nepripažino Sovietų okupa
cijos ir pripažįsta nepriklauso
mą Lietuvą ir jos diplomatus 
bei konsuliarinius atstovus. Nau
jieji Lietuvos Pasiuntinybės rū
mai bus Lietuvos simboliu Brazi
lijoj.

Brazilijos Konsulas Joao Ba
tistą Pereira atidarymo kalboje

Nr. 20 — 5

Inž. Mik. Ivanauskas, Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoje rūmų 
projekto konkursinių darbų parodos vadovas ir įvykdytojas, aiškina 
tos parodos globėjui - Lietuvos konsului dr. P. Daužvardžiui ir 
Urugvajaus konsului F. Stungevičiui įdomesnius parodos aspektus 
bei detales. V.Noreikos nuotrauka

ruošiant projektą Lietuvos Pa
siuntinybės rūmams naujoje Bra
zilijos sostinėje Brasilia.

Tiek S-ga, tiek architektai už
sitarnavo ne tik vertos padėkos,

Antrąją premiją laimėjęs projektas. Autorius arch. A. Žemaitis.
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Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

JO/
moka “ /O metinius divi
dendus (dividendai išmo 
kami birželio 30 d.

padėkojo už pakvietimą ir su
teiktą garbę dalyvauti parodos 
atidaryme. Jis pasigerėjo gražiu 
lietuvių architektų laimėjimu ir 
savo nuoširdžioje kalboje linkėjo 
Lietuvai, savo ir visos Brazili
jos tautos vardu, artimiausiu lai
ku vėl pasiekti laisvės.

Parodos vadovas inž. M. Iva
nauskas braziliškai padėkojo 
Brazilijos Konsului už dalyvavi
mą ir tartus linkėjimus Lietuvai, 
o prisiminimui PLIAS Centro 
V-bos vardu prof. J. Šimoliū
nas įteikė Petro Babicko "Pic- 
turesque LITHUANIA" anglų, lie
tuvių ir ispanų kalbomis ilius
truotą apie Lietuvą knygą. Chi
cagos Aukšt. Lituanistikos dvi, 
tautiniais drabužiais pasipuošiu- 
sios lietuvaitės, taip pat Brazi
lijos Konsului Įteikė portugalų 
kalba parašytą inž. M. Ivanausko 
apie Lietuvos architektūrą bro
šiūrą ”ARQUITETURA LITU- 
ANA". Chicagos Liet. Inž. ir 
Arch. Žmonų D-jos pirm. A. 
Vintartienė ir stud. Nijolė Se
mėnaitė tos D-jos vardu įteikė 
Brazilijos Konsulo žmonai rožių 
puokštę. Abi reprezentantės dė
vėjo tautinius drabužius, o per 
gėlių įteikimą N. Semenaitė tarė 
portugališkai sveikinimo ir pa
dėkos žodį. Brazilijos konsulo 
žmona už tai atsakė mūsų lie
tuvaitės pabučiavimu.

Po to sekė premijų laureatų 
arch. Alg. Žemaičio, Arch. inž. 
Vyt. Germano ir arch. inž. Kęst. 
Ječiaus (arch. Arvas iš Califor-

gruodžio 31 d.)

apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.
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Po parodos apžiūrėjimo visi svečiai buvo pavaišinti braziliška kava. Prie stalo iš kairės^ Brazilijos 
ir Lietuvos konsulų žmonos ir O. Biežienė. Stovi Br. Rumšienė, N. Semėnaitė, prof. J. Šimoliūnas, 
kons. dr. P. Daužvardis, prof. S. Kolupaila, inž. M. Ivanauskas, Brazilijos kons. J. B. Pereira, Uru
gvajaus kons. F. Stungevičius, inž. J. Jurkūnas, dr. S. Biežis ir bankininkas J. Kazanauskas.

V. Noreikos nuotrauka

OLIMPINĖS ŽAIDYNĖS SQUAW VALLEY
Po ketverių metų pertraukos, 

iškiliausi pasaulio sportininkai 
vėl renkasi į žiemos olimpines 
žaidynes. Šiemet jos bus praves
tos J.A. Valstybėse, Squaw Val- 
ley, Calif. Ši vietovė tik prieš

nijos atvykti negalėjo) pristaty
mas parodos atidarymo da
lyviams ir pačios parodos ap
žiūrėjimas. Po to sekė braziliška 
juoda kavutė su užkandžiais, 
kuria paruošė Inž. Arch. Žmo
nų D-ja.

Parodos atidaryme dalyvavo 
Urugvajaus Konsulas Felix Stun- 
gevičius - arch. dr. Fernando 
Esteban Garcia, ponia J. Dauž- 
vardienė, iš Notre Dame prof. 
St. Kolupaila, A.L. Tautinės S - 
gos pirm. inž. Eug. A. Bartkus, 
senoji ir naujoji PLIAS Centro 
Valdybos, Chicagos Liet. Inž. - 
Arch. S-gos V-ba, Liet. B-nės 
Cicero Apyl. pirm. A. Juškevi
čius su žmona, Ramovės atsto
vas A. Rėklaitis, Tautinės S-gos 
Chicagos Sk. pirm. p. Vėbra, 
Aukšt. Lituanistikos M-los di
rektorė Al. Rūgytė su mokyto
jais ir mokiniais, Draugo red. 
dr. kun. J. Prunskis, kan. Vacį. 
Zakarauskas, dr. S. Biežis su 
Žmona, iš Clevelando arch. J. 
Augustinavičius, inž. Alg.Nasvy- 
tis; prof. A. Krikščiūnas ir daug 
kt. visuomenės veikėjų 230 pa
rašų su gražiais atsiliepimais 
paliko garbės svečių knygoje, 
kur papildyta atatinkamomis 
nuotraukomis bus persiųsta įRio 
de Janeiro, Lietuvos Pasiunti
nybę.

Be architektūrinių 
parodoje buvo išstatyta 
žemėlapis su Lietuvos 
bėmis ir Konsulatais,
žemėlapis, naujausias Brazilijos 
žemėlapis su nauja sostine Bra
silia ir trys stalai su lietuviška 
spauda Brazilijoje ir vienas sta
las, paįvairinimui Brazilijos flo
ra, džiovintais augalais.

Parodai talkininkavo: dail. Ze
nonas Kolba, dail. Ramutis Kas
peravičius atvykęs iš Brazilijos, 
prof. St. Dirmantas, agr. St. 
Smaižys, inž. Slabokas, inž. Vyt. 
Radžius, inž. Prapuolenis, arch. 
A. Žemaitis, arch. V. Germanas, 
arch. K. Ječius, Draugo ir Dir
vos red., Margutis, Ged. Biskis 
ir kt. Atidarymo iškilmes fil
mavo inž. Izidorius Bartkus.

Architektūros parodą per dvi 
dienas aplankė apie 400 žmonių.

braižinių 
Pasaulio 
Atstovy- 
Lietuvos

laimėjęs projektas. Autoriai: architektai Vyt.Trečiąją premiją 
Germanas ir Kęst. Ječius.

keletą metų pradėta linksniuoti 
žiemos sporto mėgėjų tarpe bei 
spaudos puslapiuose. Anksčiau 
retas kas ją žinojo ir čia buvo 
tik gana skurdūs žiemos sportui 
tinką įrengimai. Sniego, tai čio
nai niekad netrukdavo. Kartais jo 
čia tiek priversdavo, kad vienin- 
tėlis susisiekimas bebūdavo ga
limas oru keliu.

Šiuo metu susisiekimui sniego 
pavojus jau mažiau graso, nes 
naujai pravestais plačiais keliais 
nuolatos patruliuoja milžiniški 
sniego valytojai, o kalnuose 
pavojingai susitelkusius sniego 
klodus išblaško kariuomenės 
patrankų šūviai. Neatpažįstamai 
pasikeitęs ir pats slėnys. Žinovų 
nuomone, Squaw Valley šiandien 
toli prašoka visus kitus pasauli
nio garso žiemos kurortus, o 
patys įrengimai ir pastatai 
stačiai prilygsta stebuklui.

Reikia pasakyti, kad ir pats 
pavedimas J. A. Valstybėms pra
vesti žiemos olimpines žaidynes 
atiteko gana stebuklingu būdu. 
Taipgi ir visi paruošiamieji dar
bai vystėsi stebuklingai laimin
ga vaga. Tų visų stebuklų kalti
ninkas yra amerikietis Alexander 
Cushing. Jis 1949 m., nusivilęs 
teisės praktika New Yorko 
mieste, pasuko į Californiją ir 
Squaw Valley slėny pastatė ne- 
didutę užeigą ir įrengė slidinin
kams būtinus įrengimus. Laikas 
bėgo, tačiau didesnio pasisekimo 
nesulaukta. 1954 m. A. Cushing 
spaudoje pastebėjo, kad Reno, 
Nevada ir Anchorage, Alaska 
kandidatuoja olimpinių žaidynių 
pravedimui. Jam kilo mintis pa
siūlyti ir Sqaw Valley. Kaip ta
rė, taip ir padarė.

Jo nemažam nustebimui J. A. V. 
Olimpinis Komitetas jo pasiūlai 
pritarė ir Squaw Valley liko ap
robuotu kandidatu žiemos olimpi
nių žaidynių rengimui. Deja, J. 
A.V, Olimpinio Komiteto apro
bavimo šiuo atveju dar nepakan
ka. Galutiną žodį paprastai taria 
Tarptautinis Olimpinis Komi
tetas.

Ilgai nedelsdamas A. Cushing 
išvyko į Europą. Beviešint Švei
carijos St. Moritz kurorte, atsi
tiktinai jam pavyko susipažinti su 
Chicagos Daily News kores
pondentu George Weller. Ši pa
žintis kiek vėliau suvaidino ne
mažą vaidmenį. Minimas kores
pondentas, gavęs A. Cushingįga- 
liojimus ir savo darbdavio suti
kimą, pasileido kelionėn ir ap
lankė visas Centralinės ir Pietų 
Amerikos valstybes. Po trijų mė
nesių G. Weller atgal sugrįžo 
ir drauge atsivežė aplankytų val
stybių pažadus, kad jos Tarptau
tinio Olimpinio Komiteto po
sėdyje parems J.A.V. kandida
tūrą.

kas tikėjo, 
su oficialiu

imtis sku-

1955 m. birželio mėn. A. Cu
shing, ir žurnalistas G. Weller 
išskubėjo į Paryžių, ten įvyksian
tį Tarptautinio Olimpinio Komi
teto posėdį. Kartu nugabeno ir 
milžiniško didžio Squaw Valley 
numatomų įrengti pastatų modelį. 
Drauge turėta ir šioks toks Ca- 
lifornijos valdžios finansinės 
paramos pažadas. Tačiau visa tai 
dar neužtikrino, kad 1960 m. 
žaidynės tikrai galės įvykti jų 
pageidaujamoje vietoje.

Pasirodo, kad europiečiai į A. 
Cushing įvairius užtikrinimus, 
planus ir modelius nekreipė di
desnio dėmesio ir balsuojant be
veik visi pasisakė už St. Moritz, 
Šveicarijoje, ar Garmisch- 
Partenkirchen, Vokietijoje arba 
Innsbruck, Austrijoje, Per pir
mąjį balsavimą nė viena vietovė 
nusurinko pakankamai balsų. Pa
tikrinus antrojo balsavimo lape
lius paaiškėjo, kad Squaw Valley 
gavo daugiausiai balsų. Žinoma, 
kaip ir buvo tikėtasi, nulėmė 
Pietų Amerikos valstybių balsai.

Nors visi išvykstančiam A. 
Cushing linkėjo laimės ir pasi
sekimo, bet mažai 
kad jis tikrai grįš 
pavedimu.

Sugrįžus teko
baus darbo. Darbas buvo sunkus 
ir jis pareikalavo didelių suge
bėjimų, apsukrumo ir milžiniškų 
pastangų. Nežiūrint įvairių ir 
pasitaikiusių sunkiai įveikiamų 
kliūčių, visi parengiamieji dar
bai baigti. Darbui buvo sumo
bilizuotas didžiulis personalas, 
kurio sudėtyje garsusis Walt Dis- 
ney ir net J.A.V. karinės pajė
gos. Viso turėta per šešiolika 
milijonų dolerių išlaidų.

Žaidynės pradedamos vasario 
18 d. ir tęsis vienuolika dienų. 
Jose dalyvaus arti 800 aktyvių 
dalyvių. Viso bus varžomasi 26 
paskirose rungtyse. Kartu vyks ir 
ledo ritulio varžybos, kuriose da
lyvaus devynių valstybių ko
mandos. Atrodo, kad žaidynėse 
pirmaus sovietai, skandinavai ir 
amerikiečiai. Bepigu sovietams. 
Jie turi išimtinas sąlygas ir 
aiškiai prilygsta profesionalams. 
Tai jau buvo daug kartų įtarta 
ir net įrodyta. Deja, nesiimama 
griežtų priemonių. Kodėl? Tur
būt dėl liguistai paplitusios ko- 
egzistencinės mados.

Lietuvių, deja, nėra jokioje 
valstybinėje komandoje. Gal tik 
lietuviškos kilmės, o gal net ir 
tikra lietuvaitė galėtų būti Marika 
Kilius. Ji su Hans-Jurgens 
Baumler atstovaus Vokietiją 
poriniame čiuožime, PavardėKi- 
lius buvo girdėta Klaipėdos 
krašte. Gal, ko gero, Marika 
Kilius ir bus iš ten kilusi.

P. Ptr.

Lietuviai radijo ir televizijos aparatų reikalais 
kreipiasi į

BALYS Radio and Television
PARDAVIMAS IR TAISYMAS

Čia pat gausit elektrinius reikmenis, plokšteles, 
filmas, atvirukus.

2646 West 71 St. Telef. PR 8-5374
Chicago 29, III.
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Ką žinome apie telepatiją
Perskaitęs Dirvoje straipsnį 

"Naujas karo ginklas - betarpis 
minčių perdavimas," apsidžiau
giau. Pagaliau žmogus, reikalo 
verčiamas, rimtai pradės tyri
nėti savo proto ir valios galybę. 
Pradės tyrinėti, kaip proto ra
diją - telepatiją pritaikyti kas
dieniniam gyvenime.

Šiame straipsnyje Dirvos skai
tytojus nors trumpai noriu su
pažindinti su telepatijos istori
ja.

Per amžius žmonės tikėjo į 
įvairius okultinius - paslaptin
gus dalykus, pranašavimus -aiš- 
keriagystę, įvairių rūšių per
sergėjimus, kerėjimus, spiritiz
mą. Net ir į minčių skaitymą, 
nes laiks nuo laiko gim
davo žmonės' su nepaprasta 
galia - "burtininkai" ir "raganos" 
kuriuos viduramžyje degindavo 
ant laužo. Tada manyta, kad žmo
nės turį nepapratuS gabumus ga
lėjo juos gauti tik iš velnio. 
Taip manė eilinis žmogus, nedaug 
atsilikdavo ir pamokyti.

Dar neseniai mažai kas būtų 
patikėjęs apie radijo - žinių per
davimą oro bangomis. O ką be
kalbėti apie televiziją, radarą 
ir 1.1.

Mažai kas betiki, jog žmogaus 
mintis gali būti perduota oro 
bangomis be apratų. O tai yra 
faktas. Jau gilioj senovėj - Ba
bilonijoj, Egipte, Graikijoj, 
Romoj buvo mokslininkų, kurie 
pažinę proto bangų galybę, jo
mis naudodavosi.

Žmogus ir per didelį atstumą 
gali paveikti kito protą, mintis, 
emocijas, perduoti savo pagei
davimus ir t.t. Šie žmogaus ga
bumai, ši moklo sritis vadinama 
telepatija.

Telepatija yra panaši radijo 
perdavimui. Principas tas pats. 
Turi būti baterija, pakankamo 
stiprumo perdavimui, turi būti 
ir baterija, pakankamo stipru
mo, priimti tas bangas. Turi 
būti protas, kuris yra aktyvus- 
gali galvoti; turi būti kitas pro
tas, kuris užinteresuotas ir gali 
tai priimti. Priėmėjas gali gauti 
iš siuntėjo pilną siunčiamų 
minčių kompleksą, arba dalį, 
arba ir iškreiptas mintis.

Moksliniai telepatijas reiški
niai pradėti tyrinėti praeitam 
šimtmetyje. Pradžią davė Society 
for Psychical Research of Lon- 
don 1882. Kiekvienas spontaniš-

Dr. A. GRIGAITIS

televiziją. Žmogus savo galvoj 
nešios radijo ir televizijos apa
ratus. Kai kurie mokslininkai sa
ko, jog telepatija tai VI žmo
gaus pajutimas ateity. Mokslas 
jau įrodęs, kad mintydamos sme
genys produkuoja bangas, ku
rios keliauja erdvėn radijo ban
gomis.

Proto radijo pagrindą, gali
ma sakyti, padėjo G. Gerceno 
(1888) elektro magnetinių bangų 
suradimas.

Protavimo metu smegenyse į- 
vyksta reakcija, kurios paseka 
yra elektromagnetinės bangos, 
kurios plečiasi šviesos spindulių 
greičiu. Reiškia, galva išleidžia 
bangas į aplinką. Aplink žmo
gaus ir gyvulio galvą buvo pa
stebėta mirgantieji elektros po
tencialai, kuriuos galima užre
gistruoti oscilografo pagalba, 
elektroencelogramos pavidale.

Pastaruoju metu elektroence- 
lografija medicinoj padeda pa
žinti kai kuriuos smegenų su
sirgimus. Italų neurologas Ka- 
camoli sako, jog protas duoda 
elektromagnetines bangas.

Šis mokslininkas bandymais 
priėjo išvados, jog žmogaus pro
tas įtempto galvojimo metu tam
pa šaltiniu metrinių, ypač deci- 
metrinių, santimetrinių elektro
magnetinių bangų. Šios smegenų 
bangos, Kacamoli nuomone , gali 
būti fiziniu agentu, kurs perduo
da vienų smegenų mintis kitoms 
smegenims.

Kokios rūšies elektromagne
tines bangas smegenys produ
kuoja mastymo metu ir iššau
kia psichinius procesus yra dvi

nuomonės. Vieni sako, kad žemo 
dažnumo ir didelio ilgumo. Kiti 
(Kacamoli), kad viršdažnines ir 
labai trumpas elektromagnetines 
bangas.

Elektromagnetinės žemo ir 
aukšto dažnumo bangos gali pa
veikti smegenis tik tame atve- 
juje, jei jos yra tinkamo galin
gumo ir jei priėmėjo smegenys 
yra tinkamos jas priimti.

(Bus daugiau)

Padėkos žodis
Sausio 16 d., specialus komi

tetas iš organizacijų atstovų ir 
keli šimtai bičiulių, suruošėNew 
Yorke mano 70 metų gimtadienio 
minėjimą.

Iškilminga to parengimo rim
tis, nepaprastai draugiški žo
džiai, dovanos ir sveikinimai sa
vo šiluma, sujaudino mane.

Deja, nepajėgiu kiekvienam as
meniškai padėkoti už atsiųstus 
sveikinimus, tad noriu prašyti 
lietuvių spaudos pagalbos.

Pirmiausia mano nuoširdi pa
dėka priklauso laikraščių re
daktoriams ir jų bendradar
biams, kurie taip gražiai api
budino jubiliejų ir po to jį ap
rašė.

Esu nepaprastai dėkingas Or
ganizacijų Komitetui, kuriam taip 
energingai ir sumaniai vadovavo 
Liet. Bendruomenės Tarybos 
pirmininkas Jonas Šlepetys ir 
kuriam lygiai nuoširdžiai talki
ninkavo didelis būrys visuome
nininkų.

Esu dėkingas visoms mane 
sveikinusioms organizacijoms,

tiek J.A. Valstybėse, tiek kitose 
pasaulio dalyse, ir keliems šim
tams atskirų asmenų, kurie ne
pagailėjo man geriausių linkėji
mų ir komplimentų.

Pagaliau esu nepaprastai dė
kingas L.L. Komiteto Pirminin
kui Vaclovui Sidzikauskui, kuris 
šiltais žodžiais atvaizdavo mano 
pastangas Lietuvos labui.

Aišku, gilų dėkingumą jaučiu 
visoms mieloms Ponioms, pa- 
ruošusioms vaišes, papuošu- 
sioms salę ir stalus.

Mūsų ateitis - jaunuomenė vi
suomet yra brangi mano 
širdžiai - jų prisidėjimą di
džiai vertinu.

Brangūs draugiški ryšiai su 
visuomene parodyti per minėjimą 
niekuomet neišdils iš mano at
minties. Ačiū ir ačiū visiems.

Jonas Budrys

SIUNTINIAI J LIETUVĄ,
per Londono, LIETUVIŲ PREKYBOS 
Bendrovę — Lithuanian T r a d i n g Com- 
pany in London.

šiam tikslui Jums sąžiningai ir pigiau, negu 
kur kitur, patarnaus Bendrovės atstovas

Jonas Daugirdas
337 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y.

Tel. EV 4-1232 ir EV 7-4940

Reikalaukite katogų ir pavyzdžiu.

VASARIO MARGUTIS
Seniausias lietuvių žurnalas 

Amerikoj, išsilaikęs ne tik gy
vas, bet ir patvarus, yra MAR
GUTIS, įsteigtas komp. Antano 
Vanagaičio. Jis ugdytas kartu su 
visais tautinės srovės talkinin
kais ir rėmėjais, kurių skaičiu
je pirmaisiais buvo velionis adv. 
Antanas Olis, adv. Antanas La
pinskas, Juozas Bačiūnas, dr. 
St. Biežis. Per paskutinius 10 
metų margučio talkininkų skai
čius yra .keleriopai padidėjęs.

Vasario mėnesio numery Mar
gutis duoda įdomios istorinės 
medžiagos apie Lietuvos nepri
klausomybės parengimą. Duoda 
įspūdžių, kaip lietuviai sutiko 
Nepriklausomybės paskelbimo 
dieną. Tame pačiame numeryje 
skaitytojai randa Stasio Pilkos 
rašinį apie Lietuvos teatrą, K. 
Karpiaus prisiminimų pluoštą, 
Dr. S. Biežio patarimus sveika
tos reikalais, naudingų informa
cijų apie mokesčius, socialinį 
draudimą ir įdomių pasi
skaitymų.

Norėdami susipažinti su Mar
gučiu, pasiųskite savo adresą ir 
porą numerių gausite susipaži
nimui. Margutis leidžiamas Chi- 
cagoj. Išeina kiekvieną mėnesį. 
Margutį spausdina VI. Vijeikio 
spaustuvė. Ir techninis Margu
čio sutvarkymas bei jo meninė 
dalis yra dail. VI. Vijeikio ži
nioje.

Margučio adresas: 6755 S. 
Western Avė., Chicago 36, I1L

Tautinės Sąjungos Clevelando skyriaus surengtame Vasario 16 
minėjime kalbasi Sofija Smetonienė ir A. Šimkūnas. Dirvos nuotrauka

kas telepatijos atsitikimas bū
davo atydžiai šios draugijos na
rių tiriamas. Liudininkų pa
rodymai užrašomi.

Panašios draugijos buvo į- 
steigtos kituose Europos kraš
tuose, Amerikoj, Azijoj. Nuo 1920 
m. veikia psichinių tyrimų tarp
tautinis komitetas, kuris organi
zavo keletą kongresų. Juose bū
davo svarstomi kongreso metu 
iškelti pranešimai apietelepati- 
jos atsitikimus. Vėliau buvo pra
dėti’ daryti bandymai. Vienam 
Olandijos universitete (Utrechte) 
buvo įsteigta katedra telepatijos 
reiškiniams studijuoti.

Pastaruoju metu Amerikoj kai 
kuriuose universitetuose yra į- 
steigtos specialios parapsicho
logijos labaratorijos žmogaus 
smegenų ir jo psichinių reiški
nių tyrimui.

Pradžioj telepatijos bandymai 
buvo paprasti ir nevisuomet į- 
tikėtini jų rezultatais. Žinomas 
prancūzų fiziologas Ch. Rishe 
bandymams vartodavo lošimo 
kortas. Šio mokslininko bandymų 
išvados būdavo labai atsargios. 
Ne kiekvieną kortų atspėjimą jis 
priskirdavo telepatijai. Jo nuo
mone, dalis atspėjimų priklau
sė galimimų teorijai. Jis prėjo 
išvados, jog ne kiekvienas žmo
gus tinka šiems bandymams. Tin
ka, kurie lengvai pasiduoda įtiki
nami.

Vėliau Rishe bandymams 
vartojo įvairius paveikslėlius, 
daiktus, žodžius ir kt. Bandymų 
metu bandomąjam būdavo siūlo
ma užrašyti mintis, arba nupiešti 
paveikslus daiktus, kurie ban
dymo metu ateina į galvą. Buvo 
daromi bandymai esant tam pa
čiam kambary, prie vieno stalo, 
arba pasodinus atskiruose kam
bariuose.

Pastaruoju metu proto radijo 
bangomis bandoma mintis siųsti 
tolimą atstumą-net keletą šimtų 
mylių. Aprašomi bandymai, kurie 
pasiseka 100% Minimi bandymai 
be teigiamų rezultatų.

Žinoma, tai vis bandymai, ku
rių pagalba mokslas išves tele
patiją į tikra kelią. Ją įpilie- 
tifię, išstums techinikinį radiją,

Čia tai gyvenimas!

GERAI ČIUOŽTI... GERI DRAUGAI... IRSTROH’S

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

jis šviesesnis!
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UATERBURY
TAUTINĖS SĄJUNGOS 

SKYRIAUS 
SUSIRINKIMAS

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos skyriaus su
sirinkimas įvyks vasario 21 
d., 2 vai. po pietų, 48 Green 
St. Į susirinkimą kviečiami 
visi nariai ir prijaučiantie
ji. Bus aptarta šių metų 
veikla ir išrinkta nauja sky
riaus vadovybė, pasitarta 
visais kitais reikalais. Kvie
čiami ir iš toliau, kur Tau
tinės Sąjungos skyriaus nė
ra. Mūsų skyrius, netekęs 
visos eilės gerų veikėjų, 
kaip Dr. Colnev, prof. Ži
linsko, ponios Lolney, buvo 
kiek prisilpęs. Dabar prade
dam po tų nelaimių atsigau
ti ir vėl pajudinti nenudirb
tus darbus. Taigi laukiame 
visų, kad ta veikla šiais me
tais vėl būtų naši.

Albinas Kušlis

LONG BEACH
Atšventė 35 m. vedybinę 

sukaktį
Damicelė ir Povilas Rudo

kai savo namuose, sausio 30 
d. atšventė 35 m. vedybinę 
sukaktį. Dalyvavo giminės 
ir draugai. Linkėta ilgiau
sių metų. Jie yra senai at
vykę į Ameriką. Pradžioje 
kaip kitų lietuvių buvo sun
kus gyvenimas, bet ilgiau 
gyvendami žengė Į švieses
nį, geresnį gyvenimą ir da
bar jau pasiturinčiai gyve
na.

Prieš kelis metus apsigy
veno Long Beach mieste, 
prie Ramiojo vandenyno. Ir 
labai patenkinti geru klima
tu. Abu yra aukštaičiai, ki
lę nuo Utenos. Ramaus bū
do, geros širdies žmonės, 
turi sūnų Petrą, kuris yra 
baigęs universitetą ir vie
noje bendrovėje užima auk
štą vietą. Jis jau vedęs, su
kūręs savo šeimą.

Do Mekišius

PAIEŠKOMI
Asakavičius, Adomas
Jabackas, Juozas, Juozo sū

nus.
Jurkevičienė-Rimšaitė, Elena, 

Ksavero duktė, gyvenusi Angli
joje

Karsokas, Jokūbas, Jokūbo sū
nus, gimęs 1908 m., Pabalių km., 
Šiaulių vai.

Kibartas, Juozas, Vinco sūnus, 
kil. iš Tauragės vai.

Kolis, Julius, Miko sūnus.
Kratavičius, Pranas
Luinienė-Kolytė, Janina, gydy

toja, vyras Luinys, Antanas, duk
tė Liuda

Mincevičius, Juozas, kil. nuo 
Suvalkų Kalvarijos

Morkūnas, Petras, Antano sū
nus.

Racevičiūtė-Halsey, Ona, Bo
leslovo duktė, iš Raseinių, gy
veno 3026 Wade Avė., Cleveland, 
Ohio.

Reden-Kalinauskienė, atvykusi 
iš Vokietijos į Kaliforniją 1952 
m. vasario mėn.

Šuminskienė - Tamošaitytė, 
Anelė, vyras Šuminksas, Jokū
bas.

Valaitis, Jonas, gim. 1922 m. 
Kazlų-Rūdoje, buvęs Vokietijoje.

Valteris, ar Volteris, Juozas, 
Stasio sūnus, gim. 1927 m. va
sario 11 d., Kaune-Naujoje Mar
velėje, 1945 m. gyvenęs Vokie
tijoje, anglų zonoje.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate Gener ai of Lithuania 
41 West 82nd Street 
New York 24, N. Y.

* BRIUSELYJE derybos dėl 
Belgų Kongo ateities įstrigo, iš
kilus klausimui, ar belgų kara
lius turės likti naujos valstybės 
šefu tarp nepriklausomybės 
paskelbimo ir naujosios konsti
tucijos priėmimo.

♦ KIPRO busimasis preziden
tas arkiv. Makarios įteikė bri
tams naujus pasiūlymus dėl bri
tų bazių apimties. Jei jie bus 
anglams priimtini, Kipro nepri
klausomybė gali būti paskelbta 
kovo 19.

Amerikoj tiktai 
ugnim virtas 
alus!

DABAR Už
VIETINES KAINAS!

Jums patiks

Nusiimamos pačiūžos ir 
imamas Stroh’s. Tai 
šaltas, bet draugiškas 
a t s i gaivinimas, kuris 
labai tinka linksmam 
laikui. Gaukite Stroh’s 
šiandien!

CityStreetNo.

MARTHA & PETER LISAUSKAS

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y.
Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name
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CLEVELANDO 
ŽINIOS

• Ignui Malėnui - Mali
nauskui, Lietuvos švietimo 
darbe ėjusiam įvairias atsa
kingas pareigas, vasario 14 
d. suėjo 60 metų amžiaus 
sukaktis.

• J. Kazlauskas income 
tax pareiškimus Dirvoje 
pildo kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. 
pietų. Taip pat pagal susi
tarimą. šaukti RE 1-7222.

• Jaunas latvių dailinin
kas Dainis Miezais, iš To
ronto, rengia’ savo pirmą 
dailės darbų parodą JAV ir 
ji įvyks Čiurlionio ansamb
lio namuose, III aukšte. 
Atidaroma vasario 21 d. 
Tęsis iki vasario 28 d. Ap
žiūrėti galima nuo 6 vai. iki 
9 vai. vakaro.

Tautinės Sąjungos skyriaus Clevelande suruošto Vasario 16 minėjimo dalyvių dalis. Iš kairės K. 
Morkūnas, J. Rastenis, V. Blinstrubas, A. Nasvytis, A. Jonaitis, F. Mackus, R. Orintienė, A. Mikulskis, 
V. Orintas, K. Karalis, St. Astrauskas, J. Jakštas, V. Braziulis ir J. Šiaučiūnas. Dirvos nuotrauka

• Imtynės Arenoje įvyks
ta trečiadienį, vasario 17 d., 
8:30 vai. Susitiks Lord Lay- 
ton su Bronko Lubick. Bus 
ir- kitos poros.

Istorikas J. Jakštas Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyriaus su
sirinkime kalba apie įvykius, pri’- 
vedusius prie Vasario 16-osios.

Visais apdraudos 
reikalais, 

kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
H1 2-4450

V. RICKUS 
PAINTING-DECORATIG INC.

RESIDENCINIS IR KOMERCINIS DAŽYMAS
Korporacija turi pilnus apdraudimus. Įkainavimai ne

mokami. Klijentų patogumui turime taip pat specialistus 
medžio, tinko ir kitiems namų remonto darbams.

Dabar jau yra pats laikas tartis dėl pavasario darbų. 
Telefonuokite: PO 1-6035 

658 E. 162 St., Cleveland, Ohio

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

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

• Dr. J. Pautieniuš ir 
šiais metais apmokėjo me
tinę prenumeratą sav. kūrė
jui A. Mackevičiui.

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Servic*

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

— Reikia skubėti ir Dir
voj perskaityti visus įvy
kius. Tuoj ateis kaimynų 
Jurgis, bet aš jam pasaky
siu, tegu Dirvą užsiprenu
meruoja patys. Juk nauji 
skaitytojai metams moka 
tik 8 dolerius.

SCHVVAB RADIO & T. V. 
Saled eutd Senuice.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2, Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

13524 Milės Avė. WA 1-5882
TAILORS & CLEANERS

OUR MASTER TAILORS
Will Convert Your Old

DOUBLE BREASTED SUIT
Into A Slim Modom

I- 2- or 3-BUTTON SUIT
For S*! TT5O 

Only ■

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. C'Iair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorat>le 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SAVINGS 
EARN

ACCOUNTS 
INSURED TO 

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FU NĖR AL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

• Inspektorius Albertas 
C. Wallace (Varakojis) pa
siekė antros aukščiausios 
vietos Clevelando policijoje, 
dabar paaukštintas į polici
jos viršininko Frank W. 
Story padėjėjus. Tai įvyko 
mirus iki šiol buvusiam pa
dėjėjui inspektoriui Coste- 
Ilo.

Albertas, Clevelande gi
męs prieš 52 metus, įstojęs 
policijos tarnybon paprastu 
policininku 1935 metais. Per 
17 metų iškilo iki aukščiau
sio laipsnio —inspektoriaus, 
koks policijoje yra. Jo sėk
mingas įskilimas, palyginti, 
dar jauname amžiuje, pri
mena ir prieš 20 metų buvu
sį Joną Savage (Savicką), 
pasiekusį inspektoriaus vie
tos, vėliau išėjusį į pensiją.

Alberto tėvas Kastantas 
Varakojis tebegyvena Cle
velande. Jo motina mirus 
1932 metais. Kastantas 
Amerikon atvyko 1899 me
tais, iš Vabalninku, Cleve
lande apsigyveno 1903 me
tais. Vėliau su žmona turėjo 
biznį ir gausiai rėmė Lietu
vos nepriklausomybės rei
kalus I Pasaulinio karo me
tu. K. S. K.

• Pašto viršininkas pra
neša, kad ateinantį pirma
dienį — vasario 22 d., dėl 
Washingtono gimtadie n i o 
šventės, laiškai nebus išne
šiojami ir pašto skyriai ne
veiks. Tik centriniame paš
te bus dirbama nuo 8 iki 
5:30 vai.

EAGLE STAMPS PADIDINA SUTAUPĄS ABIEJOSE MAY’S KRAUTUVĖSE

MAY 2 BASEMENT ^
VASARIO PREKĖS NAMAMS

“Support-O-Pedic“ Lygaus viršaus 2 už 1 žema kaina!

Matracas ir Box Springs
Gaminti žinomo 

garsios firmos gamintojo
Tikrai puikus pirkinys. Support-O-Pedic ma
tracai ir box springs su tokiomis savybėmis, 
kurios randamos geriausios rūšies matra
cuose ... jūs įsitikinsite šia preke! . .. Už
eikite ... Rašykite... šaukite. Gali praeiti 
daug laiko, kol mes pakartosime ši išpar
davimą... todėl pasiskubinkite!

• Sunkūs dryžuoti apvalkalai
• šimtai stiprių spyruoklių
• Daug eilių minkšto jtesimo
• Neįdubiantys kraštai
• Šviežio oro tarpai
• Išradingai pagaminti aukštam lygiui 

ir ilgų metų naudojimui

Patogus išsimokėjimas
JOKIO {MOKĖJIMO

Paštu ir telefonu užsakymai pildomi.. . šaukit CHerry 1-3000
The May Co.’s Basement Domestic Department, Downtown and On the Heights

59”
2 DALIŲ SETAS 

AR $33 VIENA DALIS

Fabriko išpardavimas!

Matrosai ar 
Box Sprigs 

f Dvigubo dydžio
• Pilno dydžio

27.W
Vienas

Puikūs matracai su gumos pamuša
lu ir gerom spyruoklėm sveikam 
miegojimui. Pirkite dabar ir sutau
pykite! Ribotas skaičius. Pamatyki
te! Pirkite!
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KAS IR KUR?
• Lietuvių Rašytojų Drau
gija šiemetinei literatūros 
premijai skirti komisiją su
daro iš Kanadoje gyvenan
čių rašytojų. Į ją įeina: B. 
Pūkelevičiūtė, H. Nagys, A. 
žmuidzinas, V. Tamulaitis 
ir J. Kralikauskas.
• Dr. Kazys Ambrozaitis, 
dvejus metus buvęs Ohio 
Lietuvių Gydytojų Draugi
jos sekretorius, išsikėlė į 
Gary, Ind., kur dirbs Me- 
thodist Hospitai kaip rent
geno specialistas. Ohio Gyd. 
D-jos valdyba jam surengė 
išleistuves, kurios įvyko 
Stankaičių bute.
• Izid. Jatulis, Lietuvos ka
riuomenės kapitonas, gyve
nęs Garwood, N. J., aktyvus 
lietuviškų organizacijų na
rys, dažnai Dirvai rašinėjęs 
korespondencijas, mirė va
sario 7 d. Palaidotas vasa
rio 10 d. Arlingtone, N. J. 
Šeimai ir artimiesiems reiš
kiame gilią užuojautą.
• Adelaidėje, Australijoje, 
steigiama, pirmoji lietuvių 
katalikų bažnyčia. Leidimas 
jau gautas, nors ji ir netu
rės parapijos teisių. Tos tei
sės, jei bus reikalo, bus vė
liau gautos.
• Amerikoje gastroliuojan
čių lenkų šokėjų grupėje 
”Slask” yra lietuvaitė Au
dronė Linartaitė.
• Naujas Vytauto Sauliaus 
leidinys. Poezijos gražių lei
dinių leidėjas sumanė gel
bėti liet, išeivių bibliografi
ją. štai Knygų Lentynos š.
m. Nr. 1 jau pasirodė. Pa
likta tradicinė, dar Dirvos 
spaustuvėje naudota 1954- 
1955 m. antraštė, bet pridė
tas viršelis, ir pats numeris

Poniai JANINAI ŪSIENEI, panelei IZABE

LEI GUISKYTEI ir p. PAULIUKONIAMS, jų 

brangiai motinai ir senelei

EMILIJAI GUISKIENEI mirus,

širdingiausią užuojautą reiškia

Pranė Bliumentalienė,
Kazys ir Janina Tallat-Kelpšai ir
Vlada Maciejauskas

1960 m. gyventoju 
surašymas

Balandžio mėnesį prasidės šio 
krašto gyventojų surašymas 
(cenzas). Tai daroma suėjus de
šimtmečiui.

Cenzo biuras kreipiasi į visus 
gyventojus, kad apie save, su
teiktų savo šeimą ir visa tai, 
kas. bus surašymo blankuose 
klausiama, pilnai ir teisingai būtų 
atsakyta.

Surašymas eis šia tvarka: visi 
paštu gausite savo namuose 
Cenzo blanką, kurią reikia iš
pildyti aiškiai, nieko neslepiant, 
nes tai nėra jokis šnipinėjimas, 
o tik statistinių žinių surinkimas.

Turėkit išpildytą blanką pa
ruošę, kol pas jus užeis Cenzo 
biuro tarnautojas paimti. Jei kas 
bus neaišku, jis paaiškins.

K. S. K.

jau ne 8, bet 24 psl. Žada
ma paskelbti 6 numeriuose 
visą 1958-60 m. biblio
grafiją. šiame Nr. sudėta 
1959 m. liet, knygų b-ja, li
tuanica ir tais metais įsteig
ti period. leidiniai, santrum
pos ir periodikos straipsnių 
b-jos pradžia. Prenumera
ta: JAV ir Kanadoje — 
$2.50 metams, kitur $1.50. 
Adresas: Mr. A. Ružanco- 
vas, 1132 N. Walnut St., 
Danville, III.
• Socialdemokratų leidžia
mam "Keleiviui” Bostone 
suėjo 55 metai.
• Muz. Br. Jonušas, lietu
viškų maršu gražios plokš
telės autorius, siųsdamas 
metinę Dirvos prenumeratą 
atsiuntė ir $3.00 auką.
• Dirvos bičiulis St. Grab- 
liauskas, vokiečių radijo 
prekybininkas iš Bostono, 
siųsdamas savo prenumera
tos mokestį, atsiuntė ir du 
naujus prenumeratorius.

Chicagoje suruoštoj Lietuvos pasiuntinybės Brazilijoj rūmų projekto konkursinių darbų parodoj 
įžanginį žodį pasakė PLIAS centro valdybos pirm. prof. J. Šimoliūnas (dešinėje). Susidomėjimas 
paroda buvo didelis. Nuotraukoje matyti dalis svečių: Brazilijos konsulas J.B. Pereira (kairėje), 
kons. dr. P. Daužvardis, inž. J. Jurkūnas, ALTS pirm. inž. E. Bartkus, inž. A. Didžiulis, dr. kun. J. 
Prunskis ir kt. V. Noreikos nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
Išleis Lietuvos pašto 

ženklų albumą
Filatelistams ir visiems be

sidomintiems Lietuvos pašto 
ženklais pranešama, kad balan
džio mėn. pradžioje bus išleistas 
Lietuvos pašto ženklų albumas. 
Albumą leidžia Lietuvių Filate
listų Draugija Chicagoje. Suin
teresuotieji gali rašyti Liudui 
Kairiui (4046 So. Montgomery St., 
Chicago 32, III.)

Albumą sudarys 58 palaidi 
(vienoje pusėje spausdinti), 8 1/2 
xll colių didumo, su trimis sky
lėmis lapai, kurie tiks į Stan
dartinius 3 žiedų viršelius. Kiek
vienas lapas bus papuoštas tauti
nių motyvų vinjetėmis ir talpins 
vieną (arba dvi, jei mažesnes) 
serijas ženklų. Ženklų atvaizdai 
bus šiek tiek sumažinti, kad už- 
lipdžius pašto ženklus, tie at
vaizdai būtų uždengiami. Prie 
kiekvienos serijos bus duodamas 
tos erijos išleidimo metai ir pa

• Dirvos bičiulis V. Bložė, 
iš Spencerville, Ohio, mokė
damas prenumeratą atsiun
tė ir $5.00 auką.
• Dirvos bičiulis E. Balceriš 
iš Chicagos, mokėdamas sa
vo prenumeratą apmokėjo 
ir vienam savo bičiuliui į N. 
Zelandiją 

vadinimas sutrumpu apibudinimu 
lietuvių ir anglų kalbomis. Al
bumo įvadas taip pat ruošiamas 
dviem kalbomis.

Albumą redaguojant buvo lai
komasi vieno garsiausių ne tik 
Amerikoje, bet ir visame pa
saulyje pašto ženklų katalogų, 
būtent Scott/o katalogo, 1960 m. 
laidos. Kadangi šio albumo la
pai bus numeruoti, todėl net ir 
neprityrusiam pašto ženklų mė
gėjui bus patogu orientuotis ren
kant ženklus, kuriuos dar visus 
galima rasti pas pašto ženklų 
prekybininkus (amerikiečius bei 
lietuvius). Pagaliau net ir ne
manančiam pašto ženklų pirkti, 
albumas, išleistas gerame popie
riuje, su visų ženklu atvaizdais 
(apie 750), bus patrauklus Ne
priklausomos Lietuvos prisi
minimas.

Albumo kaina, užsiprenume
ruojant iš anksto ir pinigus pri- 
siunčiant iki š. m. kovo 15 d. 
minėtu adresu, yra $4.00 už la
pus, spausdintus vienoje pusėje, 
ir $ 2.80 už lapus, spausdintus 
abiejose pusėse. j.l.

AUKŠTESNIOSIOS LITUANISTI
NĖS MOKYKLOS KONCERTAS

Mokyklos išlaikymui ir vado
vėlių leidimo išlaidoms padengti 
ruošiamas koncertas, kur ne
mokamai sutiko dainuoti žymieji 
mūsų dainininkai. Koncertas 
įvyks balandžio 3 d. 3 vai. 30 
min. (sekmadienį), Jaunimo Na

muose.
Maloniai prašomi visi lietu

viai iš anksto tą dieną rezervuo- 
tis ir koncerte skaitlingai daly
vauti.

P-nė

ORGANIZUOJA DAILĖS 
MĖGĖJŲ IR RĖMĖJŲ 

SAMBŪRĮ
Vasario 21 d., 7 v. v. Jau

nimo Namuose, Chicagoje, 
A. L. D. S-ga vėl rodo filmą 
— Toulouse Lautrec — The 
Night Watcher, ir The 
World of Mosaic.

K v i e č iama visuomenė. 
Įėjimas laisvas. Po filmo 
pasikalbėjimai. O po to bus 
dailininkų susirinkimas — 
dienos klausimai.

Tame pobūvyje prie Są
jungos bus steigiama dailės 
Mėgėjų ir rėmėjų sambūris.

Sambūrio nariai galės da
lyvauti dailininkams rūpi
mų klausimu sprendimuose.

A. L. D. S-gos narių pa
veikslu parodai ruošiamasi 
pilnu tempu, kuri įvyks ko
vo 5-12 d.d., Chicagoje, Jau-

Medicinos gydytoja Gražina
Ūsaitė-Pauliukonienė

PHILADELPHIA
Studentą veiklos 10 

metu sukaktis
Sukanka 10 metų nuo Philadel- 

phijos Studentų Skyriaus įkūrimo 
1950 metais. Ta proga, vasario 
27-28 dienomis, skyrius ruošia 
įdomias STUDIJŲ DIENAS ir nuo
taikingą KAUKIŲ BALIŲ.

Studijų Dienos įvyks gražiame 
HOWARD JOHNSON restorane, 
Roosevelt Blvd. ir Adams Avė. 
sankryžoje. Šeštadienį, vasario 
27 d. 10 vai. iš ryto bus Stu
dijų Dienų dalyvių registracija. 
Formalus atidarymas įvyks tuoj 
po registracijos.

Pirma ir pagrindinė šių Stu
dijų Dienų tema - Lietuviškos 
Sąžinės Sąskaita - bus nagrinė
jama rinktinių vietinių ir iš kitų 
miestų atvykusių debatininkų, 
moderuojant Dr. Kostui Ostraus
kui. Dr. K. Ostrauskas buvo vie
nas iš pagrindinių Philadelphios 
skyriaus steigėjų.

Šeštadienio vakare, Vokiečių 
Klubo Ratskeleryje, Šeštos ir 
Erie gatvių sankryžoje, įvyks 
Kaukių Balius. Nors pageidauja
ma, bet nebūtinai, reikės ateiti 
su kaukių kostiumais. Vietoje bus 
galima nusipirkti kaukes. Šis ba
lius bus vienas iš šauniausių 
šiais metais.

Sekmadienį, vasario 28 d. po 
pusryčių, bus skaitoma paskaita 
Dr. Banaičio. Po paskaitos įvyks 
Studijų Dienų uždarymas.

Smulkesnių informacijų bus 
galima gauti pas skyriaus pirm. 
Vilių Romanauską, 1139 W. 
Wingohocking St. Phila. 40, Pa., 
tel. GL-5-9727. Skyriaus valdyba 
ir rengimo komitetas nuoširdžiai 
kviečia visus studentus, ypač iš 
aplinkinių miestų šiose Studijų 
Dienose gausiai dalyvauti.

P.M.

nimo namų didžiojoje salė
je.

Dalyvauja dailininkai iš 
New Yorko, Baltimorės, 
C 1 e velando, Washingtono, 
Chicagos, Kanados ir kitur.

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Mūsų brangiesiems

DALEI-LAIMAI ir IGNUI
MUSTEIKIAMS

dėl jų mylimo tėvelio mirties reiškiame gilią užuo
jautą ir kartu liūdime

Rimantas ir Vytautas Mykolaičiai

Gerbiamai poniai ŪSIENEI, mielų PAULIU- 
KONIŲ ir ŪSŲ šeimoms, mylimai motinai, sene
lei ir prosenelei

EMILIJAI GUISKIENEI
mirus, liūdesio valandoje nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Aldona, Stefa ir Vincas 
Juodvalkiai

Kolegai ALEKSUI LAIKŪNUI,

jo mamytei Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 

reiškia

L. S. T. Korp! Neo-Lithuania
Clevelande

A T A 
EMILIJAI GUISKIENEI mirus, 

giliausią užuojautą reiškiame J. ŪSIENEI, I. 
GUISKYTEI, Dr. G. PAULIUKONIENEI ir V. 
ŪSUI su šeimomis, netekus motinos, senelės ir 
prosenelės

Dalia ir Jonas Maurukai

ALEKSUI LAIKŪNUI

ir artimiesiems, jo mamytei Lietuvoje mirus, nuo

širdžiai užjaučiame

V. ir V. Morkūnai,
G. ir C. Modestavičiai

Clevelando lietuvių bendruomenė praturtėjo dar vienu profe
sionalu: gruodžio mėn. vykusioj egzaminų sesijoj med. gydytoja 
Gražina Ūsaitė-Pauliukonienė išlaikė Ohio valstijos egzaminus 
ir gavo praktikos teises. Gydytoja Gražina Pauliukonienė šiuo 
metu praktikuoja savo specialybėje-akių ligose Veteranų Adm. 
Circle ligoninėje. Po metų žada atidaryti gydymo kabinetą Cle
velande ar jo apylinkėse.

Gražina Pauliukonienė medicinos mokslus yra baigusi 1948 me
tais Vokietijoje, Erlangene. Bet tada, atėjus eilei emigruoti į JAV, 
nebespėjo išlaikyti valstybinių egzaminų. Tik 1956 metais galėjo 
grįžti į Vokietiją, užbaigti medicinos mokslus, Čia sugrįžus atlikti 
nustatytą praktiką, ir dabar-gauti medicinos gydytojos praktikos 
teises.

Tai dar vienas gražus pavyzdys, kaip reikia siekti pamėgtos 
specialybės. Ir Gražina, eidama tėvo pulk. dr. Ūso pėdomis, jį 
rūpestingai pasiekė.
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