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Lietuvoj dirvonuoja 15 nuošimčių 
naudotinos žemės

Maskva reikalauja iš Lietuvos 130,000 touy grūdų
Vasario pradžioje Kaune su

šauktame žemės ūkio specia
listų suvažiavime Sniečkus pri
pažino, kad nėra reikalo Lietu
vos žmonėms važiuoti dirvonų 
plėšti kažkur į Karagandą, nes 
"beveik kiekviename rajone ir 
net kiekviename ūkyje y r a s a v i 
‘plėšiniai*, kuriuos galima ir 
reikia nudelsiant Įsavinti. Tai 
dirvonuojančios ariamos ž.emės, 
neproduktyvios natūralios pie
vos, ganyklos, krūmokšniai ir 
tt. Būtina Įsavinti apleistas, ne
reikalaujančias nusausinimo a- 
riamas žemes, apvalyti nuo krū
mų ir sukultūrinti visas pievas 
ir ganyklas".

Esą, "per dvejus metus pasė
lių plotai padidėjo 157 tūks
tančiais ha (tai yra, dar apie 
15%). Prieš šešetą, prieš aštuo
netą metų tas pats Sniečkus pa
našiai kalbėjo apie dirvonuojan
čius plotus Lietuvoje ir tada at
rodė, kad jau kitais metais jų 
nebebus, visi dirvonai bus su
arti. Dabar dirvonų skaičiavimas 
prasideda vėl iš pradžios, ir 
tie plotai kartais pasirodo ne tik 
nesumažėję, bet net padidėję.

Kolchozinė sistema yra viena 
iš svarbiausių dirvonų susidary
mo priežasčių, kadangi joje vy
riausias "ūkininkas" yra partija, 
kuri "ūkininkauja" daugiausia 
prakalbomis ir instrukcijomis. 
Prieš keletą metų Sniečkus rei
kalavo iš Lietuvos kolchozų, kad 
daugiau sėtų daugiamečių pašari
nių žolių (dobilų ir kt.) Dabar 
Sniečkus atrado, kad "kai kur 
buvo nueita neteisingu keliu po 
keletą metų laikant mažai 
derlingus daugiamečių žolių plo
tus... gera žemė paverčiama dir
vonais, duodančiais tik po 9 - 
12 cnt. šieno iš ha." Tad dabar 
Sniečkus, susišaukęs kolchozų 
vadovus ir agronomus, "aria 
dobilienas" ir "sėja grūdus" jose.

POPIERINIAI PIENO 4R MĖSOS 
CENTNERIAI

—Atskiruose kolūkiuose yra 
dar tokių vadovų, — piktinosi 
Sniečkus Kaune susirinkusiems 
kolchozų vadovams, -- kurie Į- 
rašo Į kolūkio apyskaitos doku
mentus visiškai nepagamintą ar
ba supirktą iš kolūkiečių produk
ciją. Kyla klausimas, ko siekia 
tokių kolūkių vadovai, taip be
gėdiškai apgaudinėdami parti
ją ir valstybę? Kur jų sąžinė

Massachusetts valstybės senate praėjusĮ ketvirtadienį buvo paminėta Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktis. Ta proga prel. P. Juras iš Lawrrence buvo pakviestas sukalbėti invokaciją. Nuotraukoje: 
Mass. valst. gubernatorius John A. Volpe pasirašo deklaraciją, skelbiančią Vasario 16 lietuvių diena. 
Pasirašant dalyvavo ALT Bostono skyriauš nariai. Iš kairės stovi: Edmundas Cibas, Juozas Arlaus
kas, Ona Ivaškienė, Antanas Juknevičius, pirm. Jackus Sonda, gubernatoriaus tarybos narys Ernest 
Stasiun ir adv. John Grigalus.

užkliuvę (reiškia, pasislėpę nuo 
išsiuntimo Į kaimą. LNA) žemės 
ūkio specialistai — bent geres
nieji iš jų --ieško s (arba jiems 
bus "paieškota" LNA) kelių nu
vykti Į kaimą ir padėti spręsti 
žemės ūkio kėlimo uždavinius".

IŠ LIETUVOS REIKALAUJA 
130,000 TONŲ GRŪDŲ

Neseniai Maskva jau buvo at
leidusi Lietuvą nuo priva
lomų grūdų pardavimų, bet, 
derliui pablogėjus, prireikė tuos 
privalomus supirkimus (suma
žintomis kainomis) vėl atnaujinti. 
ŠĮmet iš Lietuvos reikalaujama 
65,000 tonų, o kitais metais jau 
reikalaujama pasiruošti prista
tyti 130,000 tonų grūdų. (LNA)

REIKALAUJA PADIDINU
SOCIALINIO DRAUDIMO 

MOKESČIUS
Prezidentas Kennedy naujame 

laiške Kongreso lyderiams vėl 
pareikalavo padidinti socialinio 
draudimo mokesčius, uždedant 
po ketvirtį nuošimčio darbda
viams ir tarnautojams nuo 1963 
sausio 1 dienos, "būtiniems so
cialiniams reikalavimams" pasi
tikti ir ekonomijai pakelti.

Praeitą savaitę prez. Kennedy 
pareikalavo panašaus mokesčių 
pakėlimo, taip pat Įsigaliojančio 
nuo 1963 sausio 1, jo sveika
tos draudimo, programai finan
suoti.

Šiuo metu socialinio draudimo 
mokesčiai siekia 6% darbininko 
atlyginimo, ir pusę jų moka darb
davys, pusę darbininkas. Įstaty
mas reikalauja automatiško jų 
pakėlimo vienu nuošimčiu nuo 
1963 sausio 1. Priėmus prez. 
Kennedžio pasiūlymus, socialinio 
draudimo mokesčiai pakiltų iki 
8%, arba po 4%darbdaviui ir dar
bininkui.

Kartu su šių mokesčių pakė
limu, prez. Kennedy pasiūlė ei
lę dabartinio socialinės apsaugos 
Įstatymo pakeitimų: savaitinės 
nedarbo kompensacijos minimu
mą pakelti nuo 33 dol. iki 43 
dol., trejais metais numušti am
žiaus ribą tiems, kurie nori pa
sitraukti Į pensiją su mažesnė
mis pašalpomis, padidinti našlių 
pensijas ir pakeisti eilę nuosta
tų, liečiančių nedarbo kompensa
cijos mokėjimus.

ir kam reikalingi šie "popieri
niai" pieno ir mėsos centne
riai?

Betgi pats Sniečkus toj pačioj 
kalboj begėdiškai dviprasmiškai 
sukalioja statistikos duomenis. 
Pavyzdžiui, jis kalba, kad nuo 
1953 metų rugsėjo mėnesio (kai 
Chruščiovas paskelbė savo pir
muosius reikalavimus gyvulin- 
kystės srityje) ligi dabar Lietu
voje melžiamų karvių skaičiuš 
padidėjęs "243 tūkstančiais, arba 
50 procentų" ir kad kolchozuose 
bei sovchozuose tas skaičius pa- 
dėdėjęs "183 tūkstančiais, arba- 
pusantro karto". Normaliai, pa
didėjimas "pusantro karto" su
prantama kaip padidėjimas iš 100 
Į 150, taigi, tas pats, kaip ir 
"padidėjimas 50 procentų". Taip 
sakydamas, Sniečkus siūlo mintĮ, 
kad "socialistinis sektorius" 
karvių skaičių padidino iš 366 
tūkstančių Į 549 tūkstančius. Bet 
tai tik migla Į akis, nes ištik- 
rųjų 1953 metais kolchozuose ir 
sovchozuose karvių buvo tik apie 
120 tūkstančių (122?) ir jei ligi 
šiol prisidėjo 183 tūkstančiai, 
tai pats padidėjimas yra pusantro 
karto didesnis už buvusĮ skaičių, 
kitaip sakant, Sniečkus turėjo 
sakyti, kad tai yra padidėjimas 
šimtu penkiomis dešimtimis 
procentų, arba pustrečio karto 
padidėjimas. Tokiu atveju ir iš
eina, kad 1953 metais buvo 122 
tūkstančiai ("vienas kartas") prie 
kurių pridėjus 183 tūkstančius 
9"pusantro karto") pasidarė 
305 tūkstančiai ("pustrečio 
karto"), ir tai būtų maždaug 
tiesa. Bet Sniečkus siūlo "po
pierines karves",tai yra,suktai 
pasiūlo skaičiuoti, kad kolchozai 
Lietuvoj jau neva beturĮ 549 tūks
tančius karvių!

Ištikrųjų, jeigu pirmajam 
Sniečkaus skaičiuje nėra "popie
rinių karvių", tai reiktų manyti, 
kad šiuo metu Lietuvoj yra apie 
729,000 karvių, iš kurių 305,000 
kolchozuose ir sovchozuose, o 
424,000 privačių, (1939 metais 
buvo 851,000).

SUSILAUKS NAUJŲ "TIJŪNŲ" 
Žemės ūkio specialistų susi

rinkimui Kaune buvo paskelbta, 
kad "Greitu laiku Į rajonus at
vyks naujas būrys jaunųjų že
mės ūkio specialistų, baigusių 
aukštąsias ir vidurines specia
liąsias mokyklas. O ir mieste

Tautiniai rūbai, geltonos kasos, jaunų dienų lakios svajonės ir didingos Lietuvos praeities Įparei
gojimai likti ištikimiausia savajai tautai.

Jungtinės Tautos galės Konge 
naudoti jėgą

Jungtinių Tautų Saugumo Tary
ba 18 valandų trukusiame posė
dyje palaužė rusų opoziciją, su
teikdama generaliniam sekreto
riui Hammarskjoidui platesnes 
teises, Įskaitant jėgos panaudo
jimą, jei jo prireiktų pilietiniam 
karui sustabdyti Konge.

Ankstesniu balsavimu Saugumo 
Taryba atmetė rusų reikalavimus 
pašalinti gen. sekr. Hammarsk- 
joldą ir ištraukti Jungtinių Tau
tų karines Įgulas iš Kongo per 
30 dienų.

Ji taip pat atmetė rezoliuciją, 
reikalaujančią pasmerkti Lu- 
mumbos ir jo bendrininkų nužu
dymus Konge. Šią rezoliuciją 
svarstant, Sovietija du kartus pa
naudojo veto (93 ir 94 kartą), 
siekdama sukliudyti JAV dele
gato Stevensono pasiūlymą, kad 
Į rezoliuciją būtų Įtrauktos viso
se Kongo dalyse vykstančios poli
tinės žudynės, ne vien tik Lu- 
mumbos šalininkų nužudymai. 
Rusams vetavus, JAV nebalsavo, 
ir tuo būdu rezoliucija buvo at
mesta, nesurinkus pakankamai 
balsų.

Dramatiškas ir ilgas Saugumo 
Tarybos posėdis laikomas aiškiu 
gen. sekr. Hammarskjoldo lai
mėjimu. Vadinamasis Kongo tai
kos planas, pasiūlytas Liberijos, 
Ceilono ir Jungtinės Arabų Res
publikos, buvo priimtas 9 bal
sais prieš 0, Sovietijai ir Pran
cūzijai susilaikant nuo balsavi
mo. Prancūzija, kaip tikima, ne
balsavo dėlto, kad rezoliucija bu
vo peraštri belgų atžvilgiu.

Rezoliucijoje reikalaujama 
imtis skubių Jungt. Tautų žings
nių -pilietiniam karui Konge iš
vengti, panaudojant, jei prireik
tų, jėgą tik apsigynimo reika
lams, bet nesikišant Į savitarpi
nes kongiečių kautynes. Toliau 
joje reikalaujama nedelsiant ati
traukti belgus ir kitą karinį už
sienių personalą, kuris nėra JT 
žinioje. Visi kraštai skatinami 
sustabdyti tokio personalo iš
vykimą Į Kongą. Taip pat reika
laujama ištirti Lumumbos mir
ties aplinkybes, nubaudžiant 
kaltuosius, ir reorganizuoti Kon
go armiją, ją izoliuojant nuo po
litinių Įtakų.

Posėdžio pradžioje JT gen. 
sekr. Hammarskjoldas paskelbė, 
kad Kasai provincijoje buvo vie
tinių genčių vadų nuteisti mir
ties bausme ir nužudyti šeši 
Lumumbos bendrininkai, kai ku
rie iš jų buvę aukšti Lumumbos 
administracijos pareigūnai, už 
"nusikaltimus prieš balubų 
tautą". Tas pranešimas sukėlė 
didelę audrą Saugumo Taryboje, 
Afrikos valstybės ir Jugoslavija 
buvo pasitraukusios pasitari
mams, kurių pasėkoje pasiūlyta 
aukščiau minėta rezoliucija, vė
liau negavusi pakankamai balsų.

Belgų išvarymą liečianti rezo
liucijos dalis sukėlė nelauktą re
akciją Katangos provincijoje, kur 
prez. Tschombe tuoj paskelbė 
visuotinę mobilizaciją, liečiančią 
visus juoduosius ir baltuosius 
gyventojus. Specialiame praneši
me prez. Tschombepareiškė, kad 
JT rezoliucija reiškianti "karo 
paskelbimą Katangos provincijai

LAUKIAMA VALYMU ALBANIJOJE
Tiranos radijo pranešimu, ket

virtasis Albanijos darbininkų 
(komunistų) partijos kongresas 
priėmė ūkinį planą 1961 - 65 
m. periodui. Tai reiškia, kad sa
vaitę besitęsiąs Albanijos ko
munistų suvažiavimas artėja 
prie galo, baigdamas paruošti 
sceną partijos pirmojo sekre
toriaus gen. Hohxos priešų valy
mams.

Gen. Hoxha apkaltino Graiki
ją ir Jugoslaviją, kad jos su 
JAV šeštojo laivyno pagalba ruo- 
šusios sąmokslą Albanijos "liau
dies respublikai" likviduoti. Jis 
pareiškė, kad eilė Albanijos "iš
davikų" talkininkavusių sąmoks
le, esą "liaudies teisingumo" 
rankose ir būsią atitinkamai nu
bausti.

Jugoslavijos vyriausybė atme
tė tuos kaltinimus, kaip "sufab
rikuotą, Įžūlų ir šlykštų melą", 
ir Belgrade teigiama, kad tais 
kaltinimais ieškoma pagrindo 
Hoxhos opozicijai Albanijoje lik
viduoti.

Suvažiavimo darbų tvarkoje 

ir visam buvusiam belgų Kon- 
gui", ir gyventojai turį pasi
ruošti "ginti savo gyvybes ir 
turtą, kuriam grasina Jungtinės 
Tautos".

Tuo metu JT Komandos Še
fas gen. ltn. McKeown išvyko 
Į Ekvatorinę provinciją, kur jis 
susitiksiąs su Kongo armijos 
viršininku gen. mjr. Mobutu.tel- 
kančiu ten karines jėgas kovai 
su Rytų provincijos prokomunis
tiniu režimu. Vėliau McKeown 
planuojąs vykti Į Rytų provinci
jos sostinę ir tartis su tenykš- 
čios kariuomenės vadu gen. Lu- 
dula, kuris savitarpinėse var
žybose atėmęs provincijos val
džią iš kito lumumbininko, ko
munistų auklėtinio Gizengos, 
ir planuojąs savo galią plėsti Į 
kitas provincijas. JT Komandos 
šefas gen. ltn. McKeown ban
dysiąs gresiant} karą sustabdy
ti, siūlydamas Įsteigti buferinę 
zoną tarp abiejų provincijų.

faktiškai bėra likęs tik vienas 
punktas: partijos centro komi
teto narių išrinkimas. Kaip tiki
ma, suvažiavimas vėl patvirtins 
gen. Hoxhos kontrolę ir jo poli
tiką, remiančią komunistinės Ki
nijos pažiūrą ideologiniame gin
če tarp Maskvos ir Pekino.

Artėjančius valymus pranašau
ją stebėtojai primena du Įvykius, 
kurie rodo, kad Albanijoje yra ak
tyvi opozicija prieš geru Hoxhą. 
Pirmasis -- albanų būrio pabė
gimas Į Jugoslaviją 1960 m. rug
piūčio 31 d. Jugoslavija niekada 
nepaskelbė pabėgusių skaičiaus, 
bet pastebi, kad būryje buvo 
viena moteris ir du mokyklinio 
amžiaus vaikai; kautynėse žuvo 
du albanų pasienio sargybiniai.

Antrasis atsitikimas — de
vyniomis dienomis vėliau pa
skelbtas dviejų aukštų partijos 
pareigūnų nušalinimas. Kotso 
Taško, partijos revizijos komi
teto pirmininkas, buvo išmestas 
iš partijos, ir Liri Belišova, 
centro komiteto sekretorė, paša
linta iš komiteto ir politbiuro.
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Zmops, koris išgelbėjo Londonu... [12)

Jaunas ir baukštus inžinierius 
/

atsiliepė Į skelbimą ir buvo 
paskirtas buhalteriu, bet neCor- 
meille-en-Vexin vietovėje, o 
Bernese, už 30 kilometrų nuo 
Paryžiaus. Bet ir ten buvo sta
tomas svarbus vokiečių aerod
romas, todėl Michelis buvo labai 
patenkintas.

Praplėtimo darbai buvo vos 
prasidėję, ir dar reikėjo tech
nikų. Todėl Robertui atėjo min
tis patarti savo draugui, jaunam 
inžinieriui Andrė Comps, kad 
tas pasisiūlytų, ir galbūt jie ga
lėsią drauge dirbti.

Andrė, kuris buvo tik išlaikęs 
egzaminus, nerodė didelio noro 
karjerą pradėti vokiečių darbo
vietėje. Bet kai Robertas jam 
užsiminė, kad galbūt jie ten 
galėsią patalkininkauti sąjun
gininkams, Andrė sutiko. Jis 
buvo paskirtas techniniu braižy
toju.

Po kelių dienų Robertas at
vyko Į Paryžių Micheliui pranešti 
apie darbų pažangą. Jis rado savo 
šefą -labai nervingą. Po kelių 
žodžių Michelis pertraukė Ro
berto pasakojimą ir paklausė, ar 
jis jau ką nors girdėjęs apie spe
cialius pastatus, kurie statomi 
netoli Kanalo zonos. Jis padarė 
paviršutiniškus škicus, kad Ro
bertui parodytų, apie ką galvojąs. 
Robertui tai buvo visiškai naujas 
dalykas, ir jis pažadėjo pasi
žvalgyti.

Grįždamas į Bernesą, jis su
stojo ties firmos skelbimų len
ta. Nuo ryto ten kabojo naujas 
skelbimas. Buvo ieškoma tam 
tikrų rūšių technikų skubiam 
darbui vienoje neminimoje vie
tovėje ir nurodoma, kad jie bū
sią vietoje apgyvendinti ir mai
tinami.

Nors nieko daugiau nebuvo pa
sakyta, Roberto instinktas sakė, 
kad tie darbai greičiausiai turė
sią ryšio su reikalu, kuriuo taip 
labai domisi Michelis. Ten ieš
koma ir braižytojų. Kodėl 
galėtų pasisiūlyti Andrė?

Robertas pasikalbėjo su 
Jis užsiminė, kad Andrė
būt ten rasiąs tai, ką Robertas 
turįs surasti. Bet Andrė nebuvo 
pasiūlymu sužavėtas. Jis nepa
žinojo Michelio, ir jeigu Į Ber-

Kaip ir dažnai Michelio Hol- 
lardo gyvenime, didžiąją progą 
atnešė atsitiktinumas. Jis jau 
buvo išbandęs visa, kas įmano
ma, keistųjų vokiečių statybų 
paslapčiai atspėti, bet, kaip dau
geliui garsiųjų generolų, ir jam 
reikėjo truputį laimės, kad pa
sisektų laimėti. Kad jis suge
bėjo tą laimę išnaudoti, tai jau 
jo asmeninis nuopelnas.

Bendradarbių pagelbstimas, 
jis surado didelį paslaptingųjų 
statybų kiekį ir konstatavo, kad 
jos visos skirtos puolimui prieš 
Londoną, bet į statybų paslaptį, 
kaip minėta, jam nebuvo pasise
kę įsiskverbti. Ta problema jį 
kankino dieną ir naktį, vis labiau 
kaitindama nervus, nes agentai 
pranešinėjo apie ‘nepaprastai 
skubią darbų pažangą, ir jį 
gąsdino pavojus, kuris gali iš
tikti nepasiruošusius Londono 
gyventojus.

Tačiau vienas atsitikimas to
mis dienomis davė pradžią visai 
įvykių eilei. Vienas jo- talki
ninkas, geležinkelietis iš Pa
ryžiaus šiaurinės stoties, vadi
namas "Jo-Jo", supažindino jį 
su vyru, pavarde Robert Ru- 
benach, kuris norėjo Įsijungti Į 
pogrindinį. Finansiškai nepri
klausomas, linksmos, nerūpes
tingos prigimties, Robertas jautė 
didelį malonumą, valdovams 
krėsdamas pokštus. Jo mėgsta
miausias užsiėmimas ligi šiol 
buvo vokiškuose plakatuose Į- 
rašinėti nepadorius eilėraščius 
ir iš vokiškų padangų išleidi
nėti orą. Bet' dabar jis buvo 
nusprendęs imtis rimtesnių už
davinių. *

Tuo metu Michelis atsitiktinai 
pastebėjo vokiečių statybos fir
mos skelbimą, kuriuo buvo ieš
komi darbininkai Cormeille - en 
-Vexin apylinkėje. Vienas jo ge
riausių talkininkų ten neseniai 
buvo sugautas, braižant aerodro
mo įrengimų planą, ir Michelis 
ieškojo Įpėdinio. Jis pasiūlė Ro
bertui atsiliepti Į skelbimą ir, 
jei pasisektų, tapti jo agentu.

Robertas buvo sužavėtas. Kaip 
Rėseau narys, jis prisidengėRo- 
bert de Vic slapyvardžiu. Jis

SSTROH

ŠVELNESNIS!JUMS PATIKS

Mes verdame Stroh’s dėl skonio. Jis verdamas prie 
2000°. Tokia stipri kaitra išgauna geriausią skonį 
iš geriausių produktų... suteikia puikų atsigaivi
nimą, kurio nerasite jokiame kitame Amerikos alu
je. Pabandykite vienintelį Amerikoje ugnimi virtą 
alų šiandieną, ir jūs pasakysite, kad tai maloniau
sias, švelniausias alus, kokį esate bet kada ragavę!

The Stroh Rrevver y Company. Detroit 26. Michigan
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nesą atvyko, Robertui apeliavus 
Į jo patriotizmą, tai iš tikrųjų 
daugiau domėjosi savąja inžinie
riaus karjera, negu slapta veikla 
prieš darbdavius.

Andrė buvo darbštus, rūpestin
gas ir labai kuklus jaunuolis. 
Bet Robertui nenusileidžiant jis 
pagaliau sutiko savo pavardę įra- 
šydinti į kandidatų sąrašą.

Po poros dienų jis gavo kelio
nės įsakymą. Kartu su kitais sa
vanoriais jis turėjo už dviejų 
dienų būti Paryžiaus centrinėje 
stotyje. Nežinodamas paskyri
mo vietos, jis atsisveikino su 
Robertu. Buvo sutarta, kad jis, 
ką nors reikšmingesnio patyręs, 
paims vieną dieną atostogų ir 
atvyks Į Paryžių.

Visą savaitę nieko neatsitiko. 
Paskui Robertas, kuris jau buvo

AUSTRALIJA PERGYVENA AUKSO KARŠTINĘ
Du liesi, saule Įdegę vyrai 

praeitą vasarą atėjo Į Naujojo 
Pietų Waleso kasyklų Įstaigą 
Newcastle mieste. Jieįteikėpra- 
šymą leidimui pradėti aukso ka
simą vienoje Karališkųjų Kalnų 
vietoje, sumokėję ĮprastinĮ 50 
dol. mokestį ir paprašė valdi
ninką, kad tas pasistengtų kuo 
greičiau Į jų rastąją vietą pa
siųsti kasyklų inspektorių.

Valdininkas išsiblaškęs link
telėjo galvą. Taip, žinoma, in
spektorius prie progos aplanky
siąs jų nurodytą vietą. Tačiau 
čia ateina tiek daug pareiškėjų, 
ir mes turime tiek maža inspek
torių, Kantrybės...

Joe Wright, 45 metų statybi
ninkas, ir jo vyresnysis brolis 
Sid, buvęs Newcastle uosto dar
bininkas su 45 dol. savaitinio 
atlyginimo, buvo tos pačios nuo
monės: reikia turėti kantrybės. 
Jau daugelį metų, kiek atsimena, 
jie kiekvieną laisvą dieną, kiek
vienas atostogas praleisdavo, 
ieškodami aukso niekeno nelies
tuose laukiniuose plotuose.

KANTRYBĖ ATNEŠA AUKS£

Pagaliau jie buvo tikri, kad 

painformavęs MichelĮ, pranešė 
telefonu, kad Andrė atvykstąs. 
Jis pasiūlė jiems susitikti' savo 
bute.

Tada Michelis pirmą kartą pa
matė jaunąjį inžinierių Ir juo 
labai nusivylė. Jam atrodė, kad 
jaunuolis esąs nepribrendęs ir 
bailius, neįsitikinęs pogrindžio 
veiklos reikalingumuir savo kar
jera daugiau susidomėjęs, negu 
tėvynės reikalais.

Netrukus tačiau pirmasis įspū
dis išsisklaidė. Andrė tik ne
buvo dar pakankamai įsigyvenęs 
Į dvilypį vaidmenį, kurin Rober
tas jį buvo Įstūmęs ir kurį jis 
buvo priėmęs visai nenujausda
mas, ką surasiąs.

Jis esąs, pasakojo, pasiųstas 
į vietovę Bois Carrė (netoli Ab- 
bevilles): statybos vieta atatin- 
kanti aprašymą, kurį jam davęs 
Robertas. Iš tikrųjų tai buvo 
viena tų statybų, kurias kiti Mi- 
chelio agentai buvo jau anks
čiau suradę.

(Bus daugiau) 

atrado aukso: beveik dviejų ki
lometrų ilgio ir vieno metro 
pločio gyslą, kur brangusis me
talas paraidžiui kibo prie padų, 
einant per kvarcą. "Nėra jokios 
abejonės," pastebėjo Joe Wright, 
"kad mes aptikome didelį radi
nį..."

Valdininkas vėl lintelėjo gal
vą; jis iš viso teklausė puse 
ausies. Diena iš dienos jo Įstai
gon ateina šimtai prospektorių 
(mineralų ieškotojų), kurie pri
pasakoja įvairiausių istorijų apie 
atradimus, pradedant auksu ir 
baigiant cinu arba uraniu.

Tačiau kai broliai Wrlghtai 
už poros savaičių nusivedė ka
syklų inspektorių Ron Muir Į 
radinio vietą, tas tikrai nustebo: 
gysla turėjo nepaprastą aukso 
kiekį.

Tik moderniausi tyrimo me
todai, kurie 1960 metų rudenį 
buvo panaudoti bandymams, pa
rodė, kokio turtingo būta radi
nio. Šiandien specialistai skai
čiuoja, kad gysla turinti maž
daug 18 kilogramų aukso vienoje 
kvarco tonoje. Ir gysloje yra 
daug, daug kvarco tonų.

Vos tik radinys buvo oficialiai 
paskelbtas, viena didžiausių ka
syklų bendrovių pasiuntė apylin- 
kėn savo ekspertus. Jų praneši
mas buvo toks pozityvus, kad 
bendrovė broliams Wrightams 
pasiūlė ketvirtį milijono dolerių 
už licensiją. Kitos bendrovės taip 
pat varžėsi dėl radinio, ir nau
jasis pasiūlymas šiandien esąs 
dvigubai didesnis už pirmąjį.Bet 
broliai dar neapsisprendę, 
licensiją parduoti, ar ne.

ar

KUMŠČIO TEISĖ 
DYKUMOJE

Jų problema yra: jei nori ra- 
cionaliai eksploatuoti, reikia 
milžiniško kapitalo modernioms 
.našinoms supirkti. Ir sunkių 
mašinų pergabenimo išlaidos bū
tų fantastiškai aukštos, nes tuo
se kalnuose, kurie apaugę tan
kiausiais visoje Australijoje krū
mais, nėra kelių. Tik prieš ke
letą metų toje apylinkėje nukrito 
keturmotoris lėktuvas, ir plati 
ieškojimo akcija tęsėsi 18 mė
nesių kol buvo rasti mašinos 
likučiai ir aukų griaučiai.

Yra nelengva tokioje apylin
kėje pradėti "pramonę", kur tan
kūs, nuodingų gyvačių pilni krū
mai trukdo bet kokią pažangą, 
ir artimiausias kaimas su 50 
gyventojų yra tik už 80 km oro 
linija.

Tiesa, nuo brolių Wrightų at
radimo apylinkėje atsirado de
šimtys prospektorių, kurie tikisi 
taip atrasti didelius turtus. Bet 
tai tik padidino brolių rūpesčius, 
nes naujai atvykusieji neturi jo
kių sąžinės krupulų, bandydami 
Įsiveržti Į brolių licensijos te
ritoriją ir pasigriebti aukso."Net 
sąžiningiausias pasauly žmo
gus," sako Joe Wright, "užmirš
ta padorumą, kai varžosi dėl 
aukso."

Todėl broliai suorganizavo 
mažą armiją iŠ savo giminių, 
kurie su užtaisytais šautuvais 
patruliuoja po apylinkę ir ilgai 
nedelstų, pamatę įsiveržėlį.

NORAS GREIT PRATURTĖTI
Visa tai skamba, kaip legenda 

praeito šimtmečio "gold rush". 
Bet vis dar tebėra daug žmonių, 
kurie atrodo gyveną tuos laikus, 
kada geras mineralų radinys su-

DOLERIAI IR CENTAI

TIK DABAR PILDOSI HITLERIO 
SKELBTAS PAŽADAS...

Kiekviename didesniame Va
karų Vokietijos mieste, prieš 
porą savaičių tūkstančiai darbi
ninkų, ūkininkų ir pensininkų, 
kai kurie iš jų niekad nebuvę 
banke, žygiavo pirkti "tautos ak
cijas tautos automobiliui".

Wolkswageno automobilių ben
drovė, gimusi Hitlerio propa- specialiai paruoštos atatinkamos
gandos mašinoje ir išaugusi 
į bilijoninį Vokietijos pokarinį 
milžiną, pagaliau buvo "atiduota1' 
tautai.

Pagal denacionalizavimo planą 
Vakarų Vokietijos gyventojams 
buvo pasiūlyta 3,600,000 Volks- 
wageno akcijų, 60% visų akcijų 
skaičiaus.

Likę 40% akcijų bus lygiomis 
padalinta tarp federalinės Va-

nykusį išbadėjusį prospektorių 
per naktį padaro turtuoliu. Tūks
tančiai australų slankioja po ne
apgyventus šio milžiniško krašto 
"outbacks" ir ieško tokio turto.

Kai kurie jų gal yra tikri 
geologai, apsirūpinę moderniais 
instrumentais. Kiti - primityvūs 
darbininkai, teturį porą menkų 
žinių apie mineralus. Tačiau 
tikslas tas pat: jie nori kuo 
greičiau tapti turtingais. Galbūt 
jie niekada neras, ko ieško, bet 
tik labai nedaug jų mes tą 
ieškojimą...

Dar visai neseniai mirėlegen- 
darinė figūra tarp prosprekto- 
rių - 83 metų sulaukęs Edward 
Stewart. Jo mirtis kuriam ro
mantiškam rašytojui suteiktų 
puikios medžiagos apieturtopra
gaištingumą.

65 metus jis laipiojo po Au
stralijos kalnus, ieškodamas "di
džiojo radinio". Jis vargingai 
pragyveno, eksploatuodamas ne
didelę gyslą, kurią anksčiau buvo 
radęs. Pagaliau prieš porą mė
nesių jis rado tikrai gerą gyslą 
beveik neprieinamame tarpkely- 
je, 600 metrų gilumoje. Vesda
mas kasyklų inspektorių radinio 
patvirtinti, jis nuslydo nuo uolos 
ir užsimušė. Kadangi jis ne
paliko jokio testamento ir nėra 
žinomų jo giminių, aukso gyslą 
paveldi valstybė, kuri greičiau
siai iš jos išgaus aukso už ket
virtį milijono dolerių.

ŽEMES TURTAI IŠSTUMIA 
VILN^

Senas posakis, kad "Australi
ja gyvena ant avies nugaros" 
jau pradeda prarasti savo pa
grindą, nors vilna vis dar uži
ma didiausiąją poziciją ekspor
te. Bet kasdieną daugiau reikš
mės krašto ūkyje įgyja atran
dami žemės turtai.

Ypač tropinė ir didžiąja da
limi negyvenama šiaurinė Aus
tralija stovi ūkinio perversmo 
išvakarėse dėl ten gausiai ras
tų mineralų. Pastaruoju metu 
ten atrasti dideli kiekiai bauk
sito, uranio, cino, geležies ir 
vario.

Kasyklų 
čiuoja, kad 
liavų vien

ministerija skai- 
pajamos iš tų ža- 

šiaurinėje Austra
lijoje turi per porą ateinančių 

metų pakilti maždaug ketvirčiu 
bilijono dolerių. Dr. H.G. Rag- 
gart, ministerijos generalinis 
sekretorius,pareiŠkė,kad naujie
ji moksliniai metodai, panaudo
ti atskirų prospektorių ir di
džiųjų bendrovių, kasdieną kei-> 
čią "žemės turtų žemėlapį" 
plotuose, kurie ligšiol buvo lai
komi "nenaudingais".

DAR NĖRA NAFTOS
Vienas didžiausių pasaulyje 

bauksito rezervų atrasta Veipos 
srityje, Yorko pusiasalyje. Bet 
specialistai sako, kad visas mil
žiniškasis Arnhemo rajonas, 
Vessselio salų grupė ir C roke
rio salos netoli Darvino "susi
dedančios iš bauksito". Per a- 
teinančius penkerius metus aus
tralų, britų ir. amerikiečių fir
mos investuos apie pusę bilijo
no dolerių bauksito eksploataci
jai šiaurinėje Australijoje.

įsos kalne, kur tarptautinėm 
bendrovės eksploatuoja šviną, ci
ną, sidabrą ir varį, produkcija 
iki šių metų galo galbūt padvi- 
gubėsianti. Rūmo džiunglėse, už 
100 km nuo Darvino, rasti mil-

K. SAIDŽIŪHAS

I

karų Vokietijos valdžios ir Že
mosios Saksonijos, kur randasi 
Volkswageno bendrovės fabrikai.

Pirkėjams, uždirbantiems 
$3,800 ar mažiau per metus, 
akcijų kaina $83.33. Žemų už
darbių grupėms, darbininkams, 
gausioms šeimoms ir t.t. yra 

akcijų kainos.
Kiekvienas pirkėjas turi teisę 

pirkti tik penkias akcijas, iš
skyrus Volkswageno bendrovės 
darbininkus, kurie turi teisę 
pirkti dešimts akcijų. Kadangi 
šiais metais pranašaujama 12% 
dividendo, akcijos labai skubiai 
perkamos. Vėliausios žinios sako, 
kad jų pareikalavimas yra labai 
pakilęs. Ir atrodo, kad kiekvie
nam pirkėjui atiteks tik dvi ar 
trys akcijos.

Iki dabartinio denacionaliza- 
vimo, Volkswageno bendrovė per
gyveno Įdomią istoriją. Kai ką 
verta atsiminti, nes Volkswage- 
nų jau pilna ir JAV keliuose

Herman Goeringas Volkswa- 
geno idėją Hitleriui Įpiršo 1930 
metais. Tai turėjo būti geriau
sias "automobilis kiekvienam vo
kiečiui" ir pažado išpildymas - 
praktiškas, ekonomiškas. Jis 
parduodamas tik už 1000 markių 
(tuo laiku apie $400).

Vokiečių tauta buvo prašoma 
į šį projektą investuoti savo su
taupąs. Ir apie 900,000 vokiečių 
Hitlerio paklausė.

Vokiečių inžinieriai Išpildė vi
sas Hitlerio reikalaujamas spe
cifikacijas, Išskyrus kainą. Ir 
taip "Dievo karvutės" išvaizdos 
automobilis gimė.

Volkswageno bendrovės fabri
kas Wolfsburge pajėgė pagamin
ti 5,000 automobilius, kol buvo 
sąjungininkų subombarduotas. 
Visi šie automobiliai buvo per
duoti kariuomenei. Iš 900,000 
vokiečių,kurie paklausė Hitlerio, 
dalis tikrai gavo pavažinėti 
Volkswagenu... bet tik kariuome
nėje.

Karui pasibaigus Volkswageno 
bendrovė vėl pradėjo veikti. Pra
eitais metais produkcija pasiekė 
rekordinį 1 milijono vienetų skai
čių. Iš šio skaičiaus 185,000 
Volkswagenų buvo parduota JAV.

Reikia pažymėti, kad praeitais 
metais Volkswagenas yra vie
nintelis užsieni etinis automobi
lis, kuris padidino JAV parda
vimo kiekį - net 39 procentais! 
Tuo pačiu metu britų parduotų 
automobilių kiekis krito 30%. 
Prancūzų automobilių importas 
į JAV taip pat sumažėjo 25%.

•
Pagal American Iron & Steel 

Instituto pirmąjį pranešimą, A- 
merikos plieno gamintojai 1960 
metais pagamino 99,277,760 to
nas plieno.

Šis kiekis buvo šeštas auk
ščiausias istorijoje. Palyginus 
su 1959 m., plieno produkcija 
padidėjo 5,800,000 tonomis. Bet 
1960 m. gamyba yra net 15% 
mažesnė už 1955 m. gamybą, 
kada buvo pagaminta 117,000,000 
tonų rekordinio skaičiaus.

American Telephone & Tele- 
graph bendrovė jau yra pasiruo
šusi ateinančią vasarą įrengti 
viešus telefonų aparatus kelei
viniuose lėktuvuose.

Tuo būdu keleivis, esąs ore, 
galės pasikalbėti su bet kuria 
vietove JA Valstybėse.

žiniški sidabro ir švino ištek
liai po didžiuliais uranio klodais.

Tennant Creek yra už 800 km 
nuo Rūmo džiunglių. Iš karto 
prospektoriai ten rado nedaug 
aukso. 1956 metais buvo atrasta 
vario. O užpraeitais metais, ka
da produkcija iš tikrųjų tik pra
dėta, iškasta pirmarūšio vario 
už 5 mll. dol.

1959 metais Australijos mine
ralų produkcija siekė apie pusę 
bilijono dolerių, tačiau kasyklų 
pramonė nuolat kyla ir specialis
tai sako, kad per ateinančius 10 
metų ta produkcija bus padvigu
binta.

Vienintelė žaliava, kurios ne
rasta eksploatuotinais kiekiais, 
yra "tekąs auksas" — nafta. Ta
čiau geologai yra Įsitikinę, kad 
ir jos turi būti Australijoje.
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Gražus prof. Stepono Kairio 
darinį Lietuvai įvertinimas

Visi, ilgiau čia pagyvenę, žinome nerašytą šio krašto 
tiesą: būsi sveikas, turėsi darbą — būsi turtingas. Bet 
jei susirgsi, neturėsi brangių draudimų — įbrisi į tokias 
skolas, iš kurių vargu savo jėgomis išsikrapštysi.

Ir tą nemalonią tiesą jau nemažai mūsų tautiečių yra 
skaudžiai patyrę. Ypač tie, kurie pirma rūpinosi kitais 
reikalais, bet ne apsidraudimu nuo ligoninių sąskaitų, kad 
ligos atveju pastovų atlyginimą gautų, automobilio ar 
kitokio susisiekimo nelaimėj atsiradusias išlaidas pa
dengtų, o numirus turėtų už ką palaidoti. O kur dar ki
tokie draudimai: namo, turimo kitokio turto, nelaimingų 
atsitikimų tavo sodyboje ir 1.1. Taigi draudimų tikrai ne
mažas glėbys ir už juos visus reikia didelius pinigus su
mokėti. O jei kas nepajėgia, jei tokiam nelaimės atsitin
ka — gyvenimas pasidaro perdaug sunki našta.

Jauniems, pilniems sveikatos ir energijos, dar leng
viau. Jiems ir visi draudimai pigesni, juos ir ligos ne 
taip dažnai prie žemės lenkia. Jiems ir su darbais leng
viau susitvarkyti. Bet vyresniems, ypač j šį kraštą atvy- 
kusiems jau senyvam amžiuj, pasitaikiusios nelaimės la
bai sunkiai pakeliamos.

Vieną tokį nelaimės reikalą aptvarkyti šiandien atsi
šaukia Chicagoje sudarytas komitetas. Tai mūsų Nepri
klausomybės akto signataro prof. S. Kairio-Kaminsko, su
laukusio gražaus amžiaus ir didelės ligos ištiktą, parei
kalavus net ir kojos amputavimo. Tokiam amžiuj, dar 
neturint jokių santaupų, be visuomenės paramos nebega
lima išsilaikyti.

Kiek žinia, prof. S. Kairio parama jau ir kiek anks
čiau buvo pradėję rūpintis inžinieriai, kurių nemažai jis 
yra Vytauto Didžiojo Universitete į gyvenimą paruošęs, 
o taip pat ir pavieniai asmenys. Bet tokios sunkios ligos 
išlaidos visad didelės, o neturint artimųjų šeimos narių 
globos, dar didesnės. Tat ir pasitikėti pripuolamai atei
nama parama, jau neįmanoma. Tam reikalui susidaręs 
komitetas, žinodamas kiek yra išlaidų ir kiek surenka, 
visad galės savo darbą taip pakreipti, kad ligonis galėtų 
ramiai sveikti.

Su prof. S. Kairiu teko daug metų artimai bendra
darbiauti, ypač artimai vokiečių okupacijos metais. Mūsų 
politiniai įsitikinimai buvo priešingi. Jis socialdemokra
tas, o aš — tautininkas. Jis daug didelių įvykių grūdin
tas, o aš — tada dar, palyginti, jaunuolis. Jis tada pirmi
ninkavo VLK — Vyriausiam Lietuvių Komitetui, o vė
liau, visoms grupėms susijungus — Vyriausiam Lietuvos 
Išlaisvinimo Komitetui. Ir reikia pasakyti, kad jis buvo 
idealus pirmininkas.

Pirmininkaudamas visad sugebėdavo daug aukščiau 
pakilti už savo grupinius reikalus, norėdavo ir mokėdavo 
surasti visiems priimtiną sprendimą. Ir tada — dirbom 
labai darniai.

Prof. S. Kairys, kiek galima buvo pajusti iš jo pirmų 
nuotaikų, kada jį sunki liga paguldė ir susilaukė paramos 
net iš tokių organizacijų ir asmenų, iš kurių gal nesiti
kėjo sulaukti, nustebo. Sakyčiau, kad tai buvo pats gra
žiausias patriotinių organizacijų ir pavienių asmenų jo 
darbų Nepriklausomai Lietuvai įvertinimais. Įvertinimas 
nežiūrint kokiai tu partijai priklausai, bet ką tu Lietuvai 
esi gero padaręs.

Reikia manyti, kad tuo labiau dabar, kada specialus 
komitetas sudarytas, prof. S. Kairiui ir ligos ir senatvės 
dienos, kiek iš viso įmanoma, bus praskaidrintos. Bent ta 
prasme, kad jam nereikės rūpintis,kas mokės gydymo ir 
išlaikymo sąskaitas.

Tik ta pačia proga tenka mums patiems vėl sau ne
mažus priekaištus prisiminti. Kada prieš kelerius metus 
į nemažus vargus buvo patekęs kitas mūsų profesorius 
ir Nepriklausomybės akto signataras — Myk. Biržiška, 
kiek tada prikalbėjom ir prirašėm, kad tokių nelaimių 
neišvengsim, jų bus daugiau, kad tokiem reikalam reikia 
pastovaus fondo. Prirašėm tada, prikalbėjom, o padaryti 
taip nieko ir nepadarėm. Ir tai prisiminus šiandien mums 
patiems rausti reikia, kad greiti esam kalbėti, o labai lėti

APIE DIRVJį. RAILĄ IR SKAITYTOJUS...
Kas Dirvoje skaitytojams la

biausiai patinka? Ar nuotraukos 
ar Br. Railos Akimirksnių Kro
nikos, ar skaitytojų laiškai, ar 
karo ir šnipinėjimo istorijos? 
Jei to mes paklaustume vieno 
šimto skaityto jų, tai esu tikras, 
atsakymai išsirikiuotų labai ne

vienodai. O jei dar paklaustume 
kokių straipsnių skaitytojai pa
geidauja, tai vėl sužinotume, kad 
visokių: vieni mėgtų trumpus, 
kiti ilgus, treti pagaliau mėgtų 
ir ilgus ir trumpus, ir viduti
nius.

Kokius gi straipsnius Dirvai

patiekia bendradarbiai? Atsaky
mas ir vėl toks pat: trumpus, 

z ilgus ir vidutinius. Esu tikras,kad 
Dirvos redakcija savo bendra
darbiams rašinių nenustato jo
kiais matais. Kas kaip mėgsta, 
tas taip ir rašo. Dirvoje daugė- 
lio mėgstami skaitytojų laiš
kai. Margi j’ie? įvairus, ir jų 
rašytojai. Daug kam jų turi
nys patinka, kitiems gal ir ne
patinka. O tačiau jie yra tapę 
Dirvos neatskiriama dalim ir 
be jų Dirva nebebūtų Dirva.

Grįžkime truputį prie paties 
laikraščio redagavimo, redakci
jos teisių ir jai statomų reika
lavimų. Skaitytojai redakcijai 
(ypač šiame krašte!) dažnai iš
dėsto savo pageidavimus, pasiba
ra dėl to kas laikrašty jiems 
nepatinka, o pasidžiaugia tuo ką 
randa mėgiama. Gal ir ne visi 
skaitytojai tokiais patarimais ar 
papeikimais "bombarduoja" re
dakcijų, tačiau žinome, kad tokių 
nemaža atsiranda.

Ar gali redakcija visų pagei
davimus išpildyti, ir ar pildo 
juos? Reikia labai abejoti. Many
čiau, kad redakcija tik labai di
deliam skaitytojų procentui tenu
silenkia. Ir tai ne visada. O kad 
taip yra, tai rodo ir pats laik
raščio veidas ir jo skaitytojų 
laiškai. Štai, atmenu, vienas laiš
kas peikė Dirvos nuotraukas, jų 
tam skaitytojui buvo perdaug. 
Tačiau nuotraukos neišnyko. Ki
tas skaitytojas (ar skaitytoja) 
pageidavo moterų skyriaus. Mo
terų skyriaus dar vis nėra! Aš 
pats labai norėjau pakeisti nau
jąją laikraščio antraštę į seną
ją. Redakcija nepaklausė!

Galima būtų suminėti dar ne
trumpą virtinę pageidavimų ir 
patarimų redakcijai, iš kurių 
kai kurie tapo realizuoti, o kiti 
atsimušė į kietą redakcijos krep
šio dugną. Ir visai natūralu. Pa
tys suprantame, kad redakcija 
ir negali šokti pagal kiekvieno 
skonį. Kiekvieno norus pildyda
ma redakcija laikraštį padarytų 
neskania mišraine.

Tokios ir panašios mintys ma
ne aplankė, kai perskaičiau š. 
m. Vasario mėn. 1 d. Nepri
klausomos Lietuvos Nr. 5 ir 
ten radau mums gerai pažįsta
mo Br. Railos straipsnį. Ne
sijaučiu esąs kompetetingas 
liesti klausimus, kurie liečia 
Br. Railą ir laikraščių redak
cijas, tačiau kaip Dirvos skai
tytojas, jaučiu net pareigą į 
kai kuriuos Br. Railos mestus 
kaitinimus Dirvos skaitytojams 
atsiliepti. Pažįstu kelias dešim
tis Dirvos skaitytojų. Vieni jų 
Dirvą skaito iš reikalo (turiu 
galvoj spaudos žmones), kiti tik 
kad ką nors skaityti, treti gi vien 
iš meilės lietuviškai spaudai. 
Nereikia net aiškinti, kad skai
tytojų tarpe randame visokių po
mėgių žmonių. Dėl tos prie
žasties, vienu ar kitu klausimu 
padarytas pareiškimas laikraš
čio skiltyse dar nereiškia,kad tai 
kelių tūkstančių skaitytojų nuo
monė.

Tačiau Br. Raila Dirvoje, ra
dęs tik kelis laiškus, kuriuose 
buvo reiškiamas mažas nepa
sitenkinimas jo rašinių ilgumu, 
Nepriklausomoje Lietuvoj e bando 
daryti gana keistas išvadas. Būk 
tai Dirvos skaitytojai nemėgsta 
jo ilgų rašinių ir net jo paties. 
Toliau Br. Raila rašo, kad jis 
asmeniškai yra gavęs kelias de
šimtis laiškų, kuriuose skai
tytojai, net ir su jo nuomonėm 
neretai nesutikdami, ragino ir 
inspiravo Br. Railą nepasiduoti ir 
kantriai savo darbą tęsti. Kodėl 
gi tada Br. Raila vadovaujasi 
mažumos balsu? Kodėl gi klau
so kelių, o apleidžia dešimtis?

Man dar neteko girdėti, kad 
kas nors būtų pasakęs, kad Br. 
Raila nemoka rašyti. Tačiau man 
teko susitikti žmonių, kurieprieš 
Br. Railos sugebėjimus nusiim- 
dami kepurę nemėgsta jo žodyno, 
nepritaria jo vartojamiems epi
tetams “ ir iš viso nemėgsta tų 
formų, kuriomis Br. Raila daž
nai atsiskaito su savo oponentais. 
Tai ir pats Br. Raila turėtų 
žinoti.

šiame krašte vyrauja tradicija 
(kurią ir mes gerbiam), kad savo 
kritikos žodį galime tarti ir pa
čiam prezidentui. O ką jau be
kalbėti apie kitus. Nemanyčiau, 
kad kieno nors kritiškos nuomo
nės pareiškimas Br. Railos ad
resu būtinai reiškia jo sugebė
jimų ir talento nužeminimą. Kiek 
prisimenu, panašių atsiliepimų 
(nesvarbu, teigiamų ar neigia
mų) Br. Raila ankščiau net pra
šėsi.

Kaip gi su straipsnių trumpu-

Prof. Steponas KAIRYS, 82 m. amž., Vasario 16 akto signataras, vienas pirmųjų lietuvių tautinio 
atgimimo kovotojų, šiuo metu po ligos ir operacijos tapęs invalidu yra atsidūręs sunkioj materialinėj 
būklėj ir reikalingas visų tautiečių paramos. Vyt. Maželio nuotrauka

Remkime prof. Steponų Kairį
Mieli tautiečiai,

Prof. Step. Kairys (Ka
minskas) — vienas pirmų
jų, lietuvių tautinio atgimi
mo metais, budino tautie
čius skatindamas atsikraty
ki svetimo rusų ungo ir 
kvietė žengti savu lietuviš
ku keliu. Atsidėjęs kūrė ir 
platino lietuvių spaudą 
šaukdamas gimtojo krašto 
žmones kovoti už savąsias 
teises.

Jis — 1905-jų metų Di
džiojo Vilniaus Seimo at
stovas.

Jis — 1918-jų metų veik
lus Lietuvos Tarybos narys 
ir Vasario 16-os Nepriklau
somybės Akto signataras. 
Vėliau, aktyvus Lietuvos 
valstybės kūrėjas, mūsų di
džiųjų miestų statytojas, 
Lietuvos universiteto profe
sorius.

mu ar ilgumu? Kiek žinau, daug 
skaitytojų tam matavimui naudoja 
visiškai kitokią sistemą, tai 
straipsnio aktualumą, jo origi
nalumą ir įdomumą. Tai nekartą 
man ir Dirvos skaitytojai yra 
pareiškę. Ką tik Dirvoje baigė
me skaityti daug ilgesnių už 
vieną Br. Railos "Akimirksnių 
Kroniką" rašinį" Ūkinis okupuotos 
Lietuvos smaugimas" parašyta 
—V.B. Ar kas iš skaitytojų (bent 
daugumoje) drįstu pasakyti, kad 
tai buvo nepaprastai nuobodus ir 
tiesiog, nepakenčiamas raši
nys. Labai ir labai abejoju. Už 
tame rašinyje iškeltus ir mi
limetrais išmatuotus faktus Dir
vos skaitytojas autoriui vien di
delę simpatiją tegali išreikšti.

Tikra tiesa, kad kartais ir 
ilgi ir trumpi rašiniai būna tie
siog kančia skaityti. Ypač jei 
tie straipsniai nusitiesia per 
visą puslapį besiginčijant dėl pa
mestos be siūlo adatos. Panašiam 
atvėjui amerikiečiai turi net spe
cialų "beat around the bush" 
terminą.

Kas tokius nemėgiamus 
straipsnius berašytų, kas prie jų 
etiketų klijuotų, jie tikrai ne
atkreips didesnės visumos pu-

Antrojo Pasaulinio karo 
metu — vienas iš didžiųjų 
kovotojų prieš bolševikų ir 
vokiečių okupacijas.

Savo nuoširdžiu pasišven
timu tautai, savais darbais 
yra iškilęs garbingųjų mūsų 
tautos vyrų pirmose eilėse.

Nežiūrint visų Lietuvos 
ir jo likimą ištikusių nelai
mių, jo ilgų kovos metų lai
kotarpio, jo ryžtas priešin
tis, kovoti ir laimėti nėra 
sumažėjęs, tačiau sumažėjo 
jo sveikata ir jėgos.

Senatvėje atsidūrė varge,, 
kuomet sunki liga nutraukė 
jo normalų gyvenimą. Atsi
peikėjęs po vienos ligos, 
mūsų tautos veteranas vėl 
pateko ligoninėn. Po sun
kios operacijos tapo invali
du.

Aišku, kad šis Nepriklau
somybės Akto signataras 
yra reikalingas skubios pa

sės dėmesio. Mano manymu, 
skaitytojas iš rašančio visuomet 
laukia naujumo ir originalumo. 
Kad ne visad rašantysis tuo ta
lentu gali naudotis, skaitytojui 
tai visai nerūpi ir dažnas apie 
tai net galvos nesuka. Skaityto
jas domisi tuo, ką jis prieš 
save mato.

Vien ta priežastis rašančiam 
diktuoja, kad jis nebūtų perdaug 
jautrus kiekvienam skaitančio at
siliepimui. Pagaliau nevisi atsi
lieptą yra vienodai ir tinka
mai kvalifikuoti tiksliai savo nuo
mone išreikšti. O kad šių dienų 
spauda be tokios ar kitokios rū
šies pareiškimų nebegali išsi
versti, šu tuo mes turime sutik
ti, sugyventi ir mokėti grūdus 
iš pelų atsirinkti...

Kartais ir su svetimomis nuo
monėmis tenka skaitytis, ypač 
jei jos tikrai yra geresnės už 
mūsiškes. Ar užtenka talentus 
vien liaupsninimais liūliuoti? 
Viešai besireiškiąs asmuo nepri
valo pabūgti kelių, kad ir ne vi
sai nuoširdžių nuomonių ir pa
bėgti nuo darbu, kuriam jis ir no
ro, ir talento, ir patyrimo turi.

V. Šarka, 
Omaha 

i ramos. Esamųjų išteklių to
li gražu nepakanka visoms 
išlaidoms apmokėti, ir savo 
gyvenimo saulėleidyje yra 
globojamas draugų ir arti
mųjų. Yra likęs be šeimos 
(žmona po Sibiro tremties 
ir kančių yra mirusi).7

Tat, brangūs lietuviai, 
remkime kiek išgalime savo 
tautos žilagalvį kovotoją- 
veteraną.

1961 m. sausio 19 d. Chi
cagoje, A. L. B-nės Chica
gos Apygardos iniciatyva, 
susirinkę įvairių politinių ir 
kultūrinių organizacijų at
stovai, vienbalsiai nutarė 
tuoj organizuoti lėšų telki
mo vajų ir sudarė prof. Stp. 
Kairiui remti k otm lie
tą.

šis sudarytasis komitetas 
nuoširdžiai kreipiasi į pla
čiuosius lietuviškos visuo
menės sluoksnius, prašyda
mas pavieniai ir organizuo
tai ateiti į talką ir skirti lė
šų prof. Step. Kairiui remti.

Gautos aukos bus skel
biamos spaudoje.

Pinigus siųsti komiteto 
iždininko vardu šiuo adre
su : Prof. S. Dirmantas, 
4211 So. Maplewood Avė*, 
Chicago 32, III., U.S.A. arba 
Midland Savings and Loan 
Ass., 4040 So. Archer Avė., 
Chicago 32, III., in account 
No. 9068.

Jonas Bertašius, 
Komiteto pirmininkas

Prof. S. Dirmantas, 
Komiteto iždininkas
Nariai: 

Dr. P. Grigaitis 
Inž. J. Jurkūnas 
Alg. Kaulėnas 
Jurgis Peteraitis
L. Prapuolenis 
Rap. Skipitis 
Dr. K. Šidlauskas 
Dr. VI. Šimaitis 
Liudas Šmulkštys 
Prof. B. Vitkus
Henrikas Juknai t is.

Komiteto sekretorius.
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"GERA DIENA, PONE YANGAI!” DAR TRYS VALANDOS NAKTIES [48] DESZŪ ARVAY

Šiais žodžiais pasveikinau Hen 
Li (Henriką) Yangą, užėjęs Į jo 
raštinę Marąuete Parke sutvar? 
kyti savo mokesčių reikalus ge
rajam Dėdei Šamui. Jo raštinė 
yra ten pat,kur taip pat nauja
sis ateivis Juozas Briedis turi 
savo didelę elektronikos dalykų 
dirbtuvę — Expert Electronics, 
Ine.

—Gerą dienelę, — šypsodamą- 
sis atsakė Henrikas Yang. — 
Prašau sėstis, bičiuli. Kas gero?

—Tai dėl tų laimingųjų income 
taxų norėjau...

—Mielai. Sutvarkysime viską 
puikiausiai.

*
Didžiojoje Chicagos lietuvių 

kolonijoje -- Marketparke jūs vis 
matysite su lietuviais beinanti 
ar besišnekantį dailios išvaiz
dos, malonų ir vis besišypsantį 
džentelmeną -- kiną. Ir jūs drą
siai galite jam pasakyti: "Ge
rą dieną, pone Yangai." Tai ir 
bus tas pats — Dr. Hen Li 
Yang. Tarp kitko, jis yra ir Ne
priklausomos Lietuvos kariuo
menės atsargos leitenantas.

Jis taip pat yra pabėgėlis, kaip 
ir mes. Skirtumas tik toks, kad 
mums teko bėgti tik vieną kartą, 
o jis bėgo jau daug kartų...

Nors jis to ir neatsimena, bet 
laike Kinijos revoliucijos, ka
da buvo nuversta tūkstanmetinė 
Kinijos monarchija, Pekino mie
ste, turtingų ir garbingų kinų 
Yang šeimoje gimė dailus ber
niukas, kuriam buvo duotas var
das Hen Li. Žinoma, jokia revo
liucija be aukų ir kraujo —' 
nėra revoliucija... Hen Li dar ne
kaltai besišypsant lopšelyje, pir
mosios kinų revoliucijos lieps
nose žuvo jo tėvai. Berniukas liko 
našlaitis. Jo tėvų draugai — vie
na rusų inžinieriaus šeima — 
bėgdama nuo revoliucijos iš Pe
kino, kartu su savimi pasiėmė 
ir mažąjį našlaitį. Bet revoliu
cionieriai, Yangų tuščiuose na
muose radę vienišą kūdikį, iš 
keršto jį sužalojo ir to sužalo
jimo pasėkos liko visam gyveni
mui. Ir taip revoliucijos nuo
žmybes patyręs kūdikis su ta 
tėvų draugų šeima atsidūrė St, 
Peterburge.

į čia jo kelionė irgi nesibai
gė laimingai. Vos pradėjus tarti 
pirmuosius žodžius rusiškai, re
voliucija suliepsnojo ir mažojo 
pabėgėlio Hen Li naujojoje tė
vynėje -- Rusijoje. Revoliucijoje

MOKAME

metinį dividendų už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

bė žinios dingo ir jo globėjai -- 
buvusieji tėvų draugai. Tada Hen 
Li patenka į vienos lietuvių šei
mos globą. O gęstant rusų re
voliucijos liepsnoms, toji šeima, 
po didelių pastangų, atsiduria 
Lietuvoje. O su ja kartu ir Hen 
Li.

Taip mažasis pabėgėlis jau turi 
trečią tėvynę. Prasideda vėl nau
jas gyvenimas, nauja kalba, nauja 
aplinkuma. Hen Li pradeda lanky
ti lietuviškas mokyklas. Jį pažįs
ta visas Kaunas, nes tai vienin
telis kinas ne tik Kaune, bet ir 
visoje Lietuvoje. Gimnazistės 
romantikės nuo jo nenuleidžia 
akių...

♦

—Ką studijavote Lietuvoje?, 
—klausiu Dr. Hen Li Yang.

—Vytauto Didžiojo universite
te, Kaune, studijavau ekonomiją. 
Vėliau išvykau studijuoti į Bel
giją. Bet pritrūkus studijoms lė
šų, vėl atsidūriau Kaune.

—Ar tada iš Belgijos širdis 
netraukė grįžti į senąją tėvynę 
-Kiniją?

—Taip, širdis traukė grįžti. 
Bet prieš išvykstant, dar norė
jau pamatyti Lietuvą. Ji taip 
man buvo miela...

♦

Kaune Hen Li(Henrikas - -toks 
buvo jo lietuviškas vardas) baigia 
Lietuvos Karo Mokyklą. Karo 
Mokyklos vadovybė negalėjo at
sistebėti jo drausmingumu. Už 
draugiškumą mylėjo jį ir visi. 
kariūnai. Štai kinas bus Lietuvos 
kariuomenės leitenantas!

Užėjo pirmasis bolševikmetis. 
Vėl nauja "liaudies revoliucija," 
arba bolševikų raudonosios 
armijos įsiveržimas į Lietuvą ir 
jos brutalus okupavimas. Šį įvykį 
Hen Li pasitinka su ašaromis 
ir dideliu širdies skausmu. 
Jis kenčia kartu su visa lietu
vių tauta.

*

. Prasidėjus bolševikų -- nacių 
karui, Hen Li Yang turėjo pro
gos išvykti į Berlyną ir ten su
sirišti su savo tautiečiais, stu
dijuojančiais Vokietijoje. Čia 
daro žygius išvykti į Kiniją. Nu
jausdamas, kad okupacijos Lie
tuvoje greit neišnyks, galvojo, 
jog būdamas tokioje didelėje val
stybėje, bus daug naudingesnis 
Lietuvai. Bet baigiasi karas, vi
sokios suirutės, sugriautos Vo
kietijos okupacija...

—Ar karui pasibaigus teko bū

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL Ąedetud SAVINGS
anJ —Lioati ^/uoaahon

Chartorod and Svp*rvi««d by tha UidDad Statas Gavammont 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, lUINOIS 
Phona: Vlrginia 7-7747 John J. Kaianauskas, Pres.

ti DP stovyklose?
—Neteko būti, gaila... Bet tu

rėjau artimus ryšius su lietu
vių stovyklomis. Karui pasibai
gus, Vokietijon atvyko ir Kini
jos Karo Misija. Misijos šefas 
gen. Kwei, kuris buvo dabartinio 
nacionalistinės Kinijos preziden
to Chiang Kai Sheko dešinioji 
ranka, mane pasikvietė Kinijos 
Karinės Misijos sąstatan.

—Teko girdėti kad tada, pasi
naudodamas savo padėtimi, 
padarėte daug gero lietuviams, 
ypač gelbėdamas lietuvius, pa
tekusius į prancūzų belaisvę 
kaipo vokiečių karius, nors jie į 
vokiečių kariuomenę buvo su
gaudyti prievarta. Prancūzai juos 
tada rengėsi atiduoti bolše
vikams, ar tiesa?

Dr. Hen Li Yang, Lietuvoj baigęs aukštuosius mokslus ir karo 
mokyklą, gyvendamas Chicagoj nenutraukia ryšius su lietuviais.

—Tiesa. Turėdamas diploma
tinį Kinijos statusą, galėjau lais
vai važinėti po visą Vokietiją ir 
lankytis visose stovyklose. Pran
cūzų zonoje užtikau nemažą būrį 
lietuvių, labai vargstančių pran
cūzų belaisvėje. Žinojau ir tai, 
kad prancūzai rengiasi juos ati
duoti bolševikams. Todėl, nieko 
nelaukdamas, pasirūpinau ir nu
vežiau jiems pilną automobilį 
maisto. Pasakiau kas jiems grę- 
sia ir patariau bėgti. Mūsų vy
rai taip ir padarė... Bet apie 
tą "šunybę" vėliau sužinojo USA 
karinė vyriausybė ir panorėjo 
mane atiduoti karo lauko teis
mui...

—Ar teisė karo lauko teismas?
—Ne. Nuo to mane išgelbėjo 

tada jau turėtoji Kinijos pilie
tybė.

—Bet į Kiniją taip ir nebepa
vyko sugrįžti?

--Matote, dar viena revoliuci
ja užbėgo UŽ akių. O man jų jau 
gana... -- juokiasi dr. Hen Li 
Yang.

Vynas šiandien ypač geras
—O aš jau maniau, kad nebe

sulauksiu, — pasakė mokytojas, 
nukabindamas nuo sienos plikio 
paveikslą ir jį padėdamas į moks
lo priemonių spintą. Paskui jis 
išėjo iš klasės, vienintelės jo 
kaimo mokykloje, ir per kori
dorių nuėjo į mokytojo butą. Ant 
stalo vis dar tebegulėjo laik
raštis "Szabad Nep". Jis užsi
dėjo akinius ir skaitė vengrų 
ministerio pirmininko atsista
tydinimo pareiškimą -- antrą, 
trečią, ketvirtą kartą.

"Gerbiamas Centro Komitete!
Aš prašau centro komitetą at

leisti mane iš centro komiteto

Lietuviškas kinas Hen Li Yang 
Vokietijoj, Frankfurte, baigė 
Johan Wolfgang Goethes vardo 
universitetą. Apgynęs dizertaciją 
"Aussenwert der Wahrung und 
Irternationale Wahrungspolitik", 
gavo ekonominių mokslų daktaro 
laipsnį. Gerai moka lietuvių, ang
lų, vokiečių, prancūzų, rusų ir 
lenkų kalbas.

4 ketvirtąją tėvynę — JAV — 
atvyko 1952 m. I/i omu ir tai, kad 
1841 m. į Jungtines Amerikos 
Valstybes atvyko ir jo prosene
lis Yang, kaip pirmasis Kini
jos pasiuntinys, diplomatas šioje 
šalyje. Hen Li Yang čia atvy
kęs studijavo Illinois Institute of 
Technology atskaitomybės (a- 
ccounting) mokslą, o taip pat ir 
šios šalies mokesčių įstatymus, 
o tai rišasi su Income Tax 
reikalais. Dabar jis prižiūri ir 
tikrina kompanijų atskaitomybę, 
o taip pat mielai ir nuoširdžiai 
patarnauja visiems savo rašti
nėj įvairių income tax užpildy
mo reikaluose. Jo raštinė yra 
Marquette Parke, 7110 So. 
Rockwe!l St., Chicago 29, III. 
Tel. HE 6-2702.

--Kodėl savo raštinę atidarė
te šioje lietuvių kolonijoje?

—Todėl, kad su lietuviais esu 
suaugęs savo širdimi, gerai juos 
pažįstu ir gerai žinau Lietuvos 
praeitį.

Štai užėjo vienas tautietis ir 
sako:

--Labą dieną,poneYangai[No
rėčiau sutvarkyti incomtaxus. 
Pernai pildžiau pats, tai atsiun
tė atgal. Sako, no good...

Ir mūsų pasikalbėjimas nu
trūko.

Vieną kartą, kai dr. Hen Li 
Yang išėjo papietavęs iš "Tul
pės" valgyklos, senas lietuvis 
ateivis sujaudintai sušuko:

—Dėl Dievo, sakykite, kas tas 
kinas, kad taip gražiai lietuviš
kai šneka? Mano vaikai nė žo
džio lietuviškai nekalba, o ki
nas kalbina visus tik lietuviš
kai... Ir mokėk tu šitaip gra
žiai lietuviškai...

Alb. V. 

pirmojo sekretoriaus posto ir iš 
politinio biuro narių. Mano pra
šymo priežasties reikia ieš
koti..."

Mokytojas atsiduso.
—Tik žiūrėk! Ar taip rašo 

žmogus? Ar taip kalba žmo
gus?

"...reikia ieškoti tame, kad 
esu sulaukęs šešiasdešimt pen- 
kerių metų amžiaus, ir kad mano 
susirgimas, kuris jau antrus me
tus blogina mano sveikatos būk
lę..."

—Na, tik pasižiūrėk. Jis nieka
da nekalbėjo, kaip žmogus. Jis 
niekada nebuvo žmogus.

"...būklę, kuri man neleidžia 
atlikti pirmojo centro komiteto 
sekretoriaus pareigų..."

—Aš ir nebegaliu, aš nenoriu, 
taip, aš jau seniai negaliu, o da
bar aš ir nenoriu. "Gerbiamas 
centro komitete", nesąmonė, 
"Gerbiamas drauge, organizaci
jos valdytojau," aš sakyčiau, 
"prašau mane atleisti iš visų 
garbės įstaigų ir postų." Taip 
lygiai šitokiais žodžiais aš pra
dėčiau.

Jis sulankstė laikraštį ir iš
ėjo iš kambario. Koridoriuje už
sivilko juodą sudėvėtą lininį 
švarką, kabėjusį ant sienos. Du
rys į klasę buvo atviros. Už 
pulto nuo sienos švietė ryški 
dėmė. Dažai po dingusiu pa
veikslu nebuvo patamsėję. Mo
kytojas nuėjo pro tuščių suolų 
eilę link mokymo reikmenų spin
tos, iškėlė plikį ir išėmė jį iš 
rėmų. Jis atidarė pultą ir žiū
rėjo į jauno vyro paveikslą. Vario 
raižinys buvo prisegtas prie kar
tono.

—Tai kakta! Tai veidas! Ir 
akys, didelės, tamsios akys.

Jis pradėjo traukti segtukus. 
Jo rankos drebėjo. Bet kai jis 
ėjo iš klasės, jautė jį sekan
čias tamsias akis, o ne plikio 
žudiko žvilgsnį. Kaimo gatvėje 
švietė liepos saulė; jis ieškojo 
šilkmedžių šešėlių. Po didžiuo
ju, saustv smėlio duobutėse, 
maudėsi antys, pakreipusios gal
vas į viršų. Kritus pernokusiam 
vaisiui, jos suklegėdavo ir sukel
davo smėlio kamuolius.

--Tiek daug triukšmo dėl vieno 
kąsnio! —mokytojas papurtė me
dį, ir pradėjo lyti uogomis. Pas
kui jis nuėjo į senąją valsčiaus 
raštinęj kur dabar buvo išsike
rojusi partija ir kolchozo admi
nistracija. Ilgai jis ten neužtruko. 
Mirkčiodamas prieš ryškią die
nos šviesą, jis tarė: -- Gerbia
mas centro komitete, tu neturė
si nieko prieš, jei aš nueisiu 
išgerti stiklą.

Smuklėje jis buvo jau nebe pir
mas svečias. Prie plikų medinių 
stalų jau sėdėjo pora vyrų, ir 
jis ištarė pasveikinimą, kaip 
Vengrijos lygumoje įprasta, pa
garbiai, pabrėždamas kiekvieną 
žodį:

—Teduoda Dievas gerą dieną.
--Teduoda Dievas! -- atsakė 

ankstyvieji svečiai.
Jis atsisėdo prie senių, pa

sižiūrėjo į barą, ir jam buvo 
atneštas pilnas stiklas. Kelis vy
no lašus jis nuliejo ant žemės.

—Senajam Dievui, -- pasakė 
jis, pakeldamas stiklą.

Abu seniai jau buvo "senajam 
Dievui" suteikę pirmojo gurkš
nio garbę. Jie išgėrė kartu su 
mokytoju.

—Geras vynas.
—Vynas šiandien ypač geras. 

--Vynas yra lengvai geriamas 
ir veikia kraują. Mintys paleng
vėja.

--Turi gi pagaliau būti kitaip.
--Pas mane jau daug kas pasi

keitė.
--Kas gi?
--Aš išmečiau šlamštą.
--Ką tu išmetei?
—Jūs gerai žinote. Pakvieti

mus rašyti -- mokytojas; trans- 
parentus piešti --mokytojas; lai
mingo kolchozo dainas paruošti 
—mokytojas; vaidinimą gegu
žės pirmajai paruošti -- moky
tojas; valstybės paskolą rinkti 
—mokytojas; paskaitos, refera
tai, diskusijų vakarai — moky
tojas, mokytojas, mokytojas! 
Kaip manote, kam dar mokytojas 
tinka?

—Mes tavęs neprašėme.
—Neprašėte! Tik klausykite 

visi! Jei kas susirinkime paklau
sia: "Ar kas iš draugų apsiims 
savo noru", tai visi žvalgotės 
į mane.

• ••

Abu seniai nusišypsojo ir šūk
telėjo į barą:

--Dar vieną stiklą mūsų moky
tojui!

Mokytojas išgėrė.
—Taip, aš ateinu tiesiog iš 

valsčiaus raštinės, aš pasakiau: 
"Gerbiamas centro komitete" 
—nesąmonė — "gerbiamas drau
ge, organizacijos valdytojau", 
pasakiau aš, "prašau mane at
leisti iš visų postų ir pareigų." 
Taip, tokiais žodžiais ir pradė
jau.

—O kokį atsakymą tau davė 
draugas organizacijos valdyto
jas?

--Atsakymą? Aš kalbėjau to
liau: "Mano prašymo priežas
ties reikia ieškoti tame, kad aš 
einu šešiasdešimt penktuosius 
metus, ir kad mano liga, nuolat 
blogėjanti nuo 1945 metų..."

Abu seniai nusijuokė is sušu
ko:

—Dar vieną stiklą mūsų moky
tojui!

—Jūs būtumėte matę draugą, 
jis spoksojo į mane, kaip rupū
žė iš drebučių. Paskui jis pa
vartė savo terminų kalendorių 
ir pamatė, kad šiandien turiu 
mokyklos vaikus nuo šeštosios 
iki paskutiniosios klasės paskir
styti į derliaus nuėmimo darbus, 
ir to manęs paprašė; ar girdi
te? paprašė jis mane bent tai 
atliktL Šventasis Steponai, vai
kai, jie manęs jau laukia, jiems 
niekas nieko nepasakė.

Mokykloje jį pasitiko berniukų 
ir mergaičių keliamas triukšmas. 
Balsų klegesys nutilo, jam pri
ėjus prie pulto.

—Taip, aš norėjau jums tik pa
sakyti, kad aš, kad aš...

Vaikų žvilgsniai nebuvo nu
kreipti į jį.

--Taip, aš norėjau jums pasa
kyti...

—Vaikų žvilgsniai buvo susmi
gę į sieną už jo nugaros.

—Aš nuo šiandien...
Jis apsidairė.
—Na, kas tai yra?
—Petofis! — sušuko visi.
—Taip, ir kas žino, kada jis 

gyveno?
—Kai Kossuthas gyveno, — pa

sakė vienas šlakuotas berniukas.
—Taip, ir kada tai buvo, Gyu- 

la?
—Jau seniai.
—šventasis Steponai, senai, 

kas žino tiksliai?
Atsistojo viena mergaitė,
—Poetas Sandoras Petofis gi

mė 1823 ir mirė 1849 metais,
--Jis nemirė, -- pasakė Gyu- 

la, — jis žuvo laisvės kovo
je, kai nugalėtieji austrai pagal
bon atsigabeno rusus. Už dešim
ties metrų nuo jo krito garsusis 
majoras Zeykas, kuris turėjo 
tik aštuonis šovinius, ir septy
niais šoviniais nušovė septynis 
rusus, o aštuntuoju save.

—šventasis Steponai, kas gi 
tave tokių dalykų mokė?

--Niekas, tai parašyta knygo
je.

--Kokioje knygoje?
--"Laisvės kovos 1848 - 49 

metais".
--Na mat, tai tu žinojai, kada 

Petofis gyveno.
Vaikai nusijuokė. Gyula susi

gėdo.
--Jis buvo teisus: kai Kossu

thas gyveno, -- pasakė mokyto
jas ir paklausė klasę: — Kas 
dar tuo metu gyveno?

Vardai krito, kaip prinokusios 
kriaušės, kol dvylikos metųja- 
nošas pasakė:

—Ir Gyula Hay.
—Šventasis Steponai, tik klau

sykite; Gyula Hay, iš kur tu iš
traukei Gyulą Hay?

—Kur?
—Petofio klube, mano tėvui 

atsiuntė laikraštį iš Budapešto, 
ten yra atspausdinta kalba, kurią 
Gyula Hay pasakė Petofio klube,

—Na, taip, tai tiesa; o dabar 
eikite namo, aš negaliu pasa
kyti, kada derliaus nuėmimas 
prasidės.

Vaikai su džiaugsmo riksmu 
išsivertė į gatvę, ir jų basos ko
jos kėlė dulkes. Mokytojas susi
mąstęs stovėjo prie mokyklos du
rų. Vakare jis aplankė Janošo 
tėvą. Jis jau seniai norėjo paskai
tyti "Irodalmi Usjag", savo aki
mis paskaityti vieną iš kalbų 
Petofio klube, už kurias plikis 
Rakosis, turėjo atsakyti minis
terio pirmininko postu.

(Bus daugiau)
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ČEKISTIŠKAI SUSUKTI "ĮRODYMAI” 
PRIEŠ PAŠKEVIČIŲ

Čekistų įstaiga Lietuvoje 
užėmė ištisų vasario 11 die
nos „Tiesos” puslapį įrody
mais”, kad vienas iš kom
partijos vadų (sekretorių) 
Lietuvoje, V. Niunka, buvęs 
teisus, prieš Kalėdas Mask
voje tvirtindamas, kad 
Jungtinės Valstybės sle
piančios Chicagoje „karo 
nusikaltėlį” M. Paškevičių, 
kuris esąs kaltas išžudęs 
bene 12,000 žmonių Ukmer
gėje, o dabar gyvenąs sau, 
prisidengęs Povilionio pa
varde.

„Chicago Tribūne” tada 
nusiuntė reporterį Niunkos 
nurodytu adresu, bet nera
do tenai jokio Povilionio, o 
rado Paškevičių, visiškai 
nesislapstantį ir nepakeitu- 
sį pavardės, kaip tą Niunka 
tvirtino. Paškevičius repor
teriui pareiškęs, kad kalti
nimas tiesiog kvailas ir 
baigta, nes nieko panašaus 
jis nepadaręs. Niunka, ma
tyt, susirūpino ir užsiundė 
čekistus „surinkti įrody
mų”. Tie „įrodymai” tai aš- 
tuonių asmenų neva laiškai, 
kuriuos tie žmonės neva pa
rašę „Tiesai* patys. Pusla
pio gale net pastaba pridė
ta, kad „Laiškų kalba ir sti-_ 
liūs netaisyti”. Todėl labai 
būdinga, kad aštuonių au
torių, įvairaus išsilavinimo, 
įvairaus užsiėmimo ir net 
įvairių tautybių, visų kalba 
ir stilius visiškai 
vienodi, ir gana tai
syklingi, be to, nuostabiai 
panašūs į visus kitus įvai
rių asmenų įvairiais laikais 
čekistams neva duotus pa
rodymus, kuriuos čekistai 
dabar protarpiais skelbia.

Kad atrodytų „patiki
miau”, po laiškais dedamos 
atitinkamų asmenų parašų 
klišės, o G. Treiderienės 
(M. Paškevičiaus sesers) 
net visas laiškas nufotogra
fuotas. šis laiškas kaip tik 
daug atskleidžia. Treiderie
nės ar ne 'Treiderienės iš 
tikrųjų jis rašytas, tą gali 
spręsti tik kas jos rašyseną 
pažįsta. Bet viena aišku, 
kad laiškas parašytas rašy
ti labai neįgudusią ranka. O 
tačiau sakiniai sudėstyti vi-

siškai raštingai, neskaitant 
poros smulkių netikslumų. 
Neįgudusi laiško rašytoja 
taip taisyklingai galėtų pa
rašyti tik perrašydama iš 
parašyto ir paduoto teksto, 
arba diktuojama. Be to, 
spausdintasis to paties laiš
ko tekstas rodo, kad laiškai 
visgi šiek tiek taisyti (iš 
”keturis penkis metus” su
rinkta „ketverius penkerius 
metus”, įdėti laiške praleis
ti skyrybos ženklai).

Tarp „įrodymų” yra net 
dvi nuotraukos. Vienoje 
uniformuotas vokietis šau
tuvu taiko į moterį su vai
ku. Nedrįso tvirtinti, kad 
tas uniformuotas vokietis 
tai Paškevičius, bet, esą, ji 
„primena” vienam laiške 
pasakojamą neva matytą 
vaizdą. Kita nuotrauka tu
rėtų būti jau neva Paške
vičiaus iššaudytų žmonių 
nuotrauka. Apie tą nuotrau
ką, žinoma, galima sakyti 
ką tik nori, kadangi joje 
nieko aiškaus nematyt. Ga
lima sakyti, kad gal tai pės
tininkai kyla į ataką, gal 
tai bolševikų aukos Pravie, 
niškėse ar Rainiuose, o gal 
Katyne...

Tai dar vienas isteriškas 
bandymas neištikimų bolše
vikų bendrininkų — gesta
pininkų Lietuvoje padary
tus nusikaltimus būtinai 
prikergti čekistų rankoms 
n e p asiekiamiesiems lietu
viams, o taip pat ir kraš
tams, kuriuose čekistai ne
turi galios siautėti.

CHICAGOS "PAŽANGIEJI” 
SKUNDŽIASI LIETUVOJ

Vienas iš Chicagoje leidžia
mos "Vilnies" pareigūnų specia
liame laiške, išspausdintame 
Vilniaus "Tiesoj", apsiskundė, 
kad per pirmąsias tris 1961 metų 
savaites keturis kartus buvę 
išdaužyti jų langai. Ypač vaiz
džiai aprašo išdaužymą tą nak
tį kai visi "vilniečiai" buvę iš

ėję į bufet’ą "pakelti taurių už 
naują prezidentą", kuris "taip 
energingai pasisakė už gerinimą 
santykių su socialistinėmis ša
limis*.

Nors laiške ir giriamasi, kad 
"pažangiųjų judėjimas klesti", o 
"laisvinimo biznis smunka", vis- 
dėlto "pažangusis" korespon
dentas dalyką taip Išdėsto, lyg jo 
šalininkai esą visiški bejėgiai 
prieš "buržuazinius nacionalis
tus". Mat, esą, kas gi kitas, jei 
ne jie daužo "pažangiųjų" lan
gus... Sako, kad jų ateina "išti
si būriai" langų daužyti, o radę 
didesnį luitą įmestą, spėlioja, 
kad tokį galėjo pakelti tik "pu
sėtinai pajėgus vyras" ir mano, 
jog tai "turėjo būti fašisto Sme
tonos Kaune karo mokykloj e stip
riai fiziškai išauklėtas karinin
kas ar koks buvęs Lietuvos žval
gybininkas"...

Lietuvoje toks skundas sukėlė 
didelio susidomėjimo. Būdingas 
atsiliepimas: "Na ir stiprių gi 
būtų tų Lietuvos karininkų ir 
žvalgybininkų, kad net ir po 20 
metų jie dar laikomi ypatingai 
pajėgiais. Tik mes piktina
mės, kad redaktoriai taip išeina 
sau taurių kilnoti ir geriau ne
pasaugo, nesugaunatų suchuliga- 
nėjusių karininkų"...

Ko Lietuvoj, matyt, neatspėta, 
tai kad tos istorijos apie "už
puolimus" turi gerokai senos žu
vies kvapo... Jei per 20 dienų 
įvyksta net keturi užpuolimai— 
langų daužymai, ir nukentėjėliai 
nieko neranda ką padaryti 
daugiau, kaip tik skųstis — tru
putį čia, o dar garsiau Vilniu
je, — tai panašu į tai, kad tie 
užpuolimai nukentėjėliams lyg ir 
būtų naudingi. Užtėt mažiausia 
ir panašu į tai, kad jų langais 
taip labai domėtųsi koki nors 
"Smetonos karininkai ar žvalgy
bininkai". Tuos būtų buvę- ne- 
sunkū sugauti. Iš tikrųjų bus dau
žę toki, kurių gal niekas nei 
nenori pagauti.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Graži dovana visiems
Nauju metų 

proga 
Plokštelės tik neseniai 

pagamintos 
LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Recordc

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
„MANO

LIETUVOS
PRISIMINIMAI” 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
„Christmas Carols” 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Mill Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida. 

UŽSAKYMUS SIUSTI: 

ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y.

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

Dalis svečių prie garbės stalo: Balsienė, Kalendra, dr. Zubrienė 
ir inž. Balsys.

S. Dabkaus nuotrauka

F..oJanos?!
SAUSIO IR VASARIO I PADĖJUS $500.00
MĖNESIAIS AR DAUGIAU

KAS DU MĖN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS:

81/ Of....................................ifega
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pirm. 9 iki 8 v.
antr. 9 iki 5 v.
trečlad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 5 v. v. 
šešt. 9 iki 1 v. p.p.

v. 
v.

V.

SUMOM SHlilOS
AND L O A N ASSOCIATION

1447 S. 4 9 tlCOURT, CICERO 50,ILL./BI 2-1397,TO 3-9131

Iš Vasario 16 minėjimo Toronte. Pirmoj eilėj sėdi Teišerskai, Bačėnai, Ščepavičiai, toliau matyti 
Jankaičiai, Juciai, Jonynai ir kt.

S. Dabkaus nuotrauka

VASARIO 16 MINĖJIMAS TORONTE
Lietuvos Nepriklausomy

bės Talką sudarančios orga
nizacijos Vasario 16-sios 
minėjimą suruošė šeštadie
nį, vasario 11 d. Lietuvių 
didžiojoje salėje.

Minėjimo turinį sudarė 
kalbos, meninė programa ir 
LNT Moterų Būrelio gražiai 
paruoštos vaišės.

Pirmininkas P. Bastys, 
pradėdamas minėjimą, pri
statė susirinkusiems pirmą 
kartą atvykusius, brangius 
ir retus svečius, sunkios Si
biro tremties kankinius, tik 
praeitais metais laimingai 
pasiekusius Vakarų pasaulį 
mūsų tautiečius A. K. Ba- 
čėnus ir p. Teišerskus. šito 
malonaus su jais susitikimo 
proga, minint Lietuvos Ne
priklausomybės šventę, p, 
Bačėnienei ir p. Teišerskie- 
nei buvo įteikta po puokštę 
gyvų rožių.

Po to buvo pagerbti šia
me minėjime dalyvavę Lie
tuvos kūrėjaLsavano r i a i, 
kurie anuo pačiu sunkiau
siu Lietuvai metu, Vasario 
16-sios dienos aktą, skel
biantį pasauliui mūsų vals
tybės nepriklausomybę, gin
klu apgynė ir padarė jį rea
liu. žuvusių kovose už Lie
tuvą atminimas buvo pa
gerbtas tylos minutės susi
kaupimu.

Toliau buvo paprašytas 
tarti žodį KLTS Centro Val
dybos vicepirm. Pr. Kveda
ras. Prelegentas, išryškinęs 
kai kuriuos svarbesnius mū
ši) netolimos praeities epi
zodus, palietė ir šių laikų 
kai kuriuos negalavimus, 
mums nenaudingus ir šalin
imus. žvelgdamas Į mūsų 
Tautos ateitį klausytojams 
buvo duota suprasti parei
gos tėvynei šio meto sun
kiose valandose.

Meninę programos dalį 
išpildė solistai A. ščepavi- 
čienė ir Br. Marijošius, pa
dainuodami po porą lietu
viškų patriotinių kūrinių. 
Pasirinktas repertuaras tik
rai buvo vykęs ir klausyto
jai buvo maloniai nuteikti. 
Pabaigai dar išpildė duetą. 
Jiems akomponavo muz. St. 
Gailevičius. Atsilankiusieji 
mūsų mielus solistus nuo
širdžiai sutiko ir palydėjo 
ilgais plojimais.

Oficialioji dalis baigės ir 
atėjo laikas vaišėms. Tikrai 
visus stebino gražiai gyvo
mis rožėmis papuošti ir vi
sokiomis gėrybėmis bei ska
numynais nukrauti stalai.

Be to dar tenka paminėti 
vieną gražią naujenybę, tai 
svečių pasveikinimą su Va
sario 16-ja. Ant išdėstytų 
servetėlių staluose buvo at
spausdinta „SVEIKI SU
LAUKĘ VASARIO ŠEŠIO
LIKTOS”. Tai žodžiai, ku
rie kiekvieną nukelia į pra
eitį ir verčia susimastyti dėl 
mūsų darbų ir laikysenos 
tėvynės atžvilgiu. Susimas
tyti ta prasme, kad mes ma

žiau reikalautume ir dau
giau jai duotume. Nes šio 
sveikinimo sumanytojos — 
Moterų Būrelio narės su 
pirmininke Emilija Jurkevi
čiene, tai darė su giliu įsi
jautimu ir didžiai brangin
damos Lietuvos Nepriklau

somybės šventę.
Mūsų didžiosios šventės 

išvakarės, kurios gražiai 
buvo paruoštos ir įspūdin
gai praėjo, tegu sustiprina 
dvasią ir ryžtą pergalingai 
kovai su mūsų tautos paver
gėjais. Pa Va

Vasario 16 minėjimo metu kalba P. Kvedaras, šalia sėdi P.
Bastys ir V. Gylienė. Dabkaus

Toronte suruošto Vasario 16 minėjimo solistai: A. Sčepavicienė 
ir B. Marijošius. Toliau sėdi: S. Pociūnas, P. Nekrošienė, J. 
česekas, O. Rinkevičienė ir M. Kuolienė.

S. Dabkaus nuotrauka

Dalis svečių prie garbės stalo: Kazlauskai, Simanavičiai, Tftv. 
Placidas, Kvedaras ir kt.

S. Dabkaus nuotrauka
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0 VISGI ATSIRADO ANTRAS BALFAS
Kaip mano surinktos informa

cijos rodo, "antrasis Balfas", 
arba Draugo redaktoriaus L. Ši
mučio žodžiais tariant "geležinis 
fondas", atsirado nebe šiais ir ne 
pereitais metais, tik gal mūsų 
spaudoje man teko pirmutiniam 
tai iškelti.

Balfo valdyboje su tuo reikalu 
susidurta jau 1959 metais. Ame
rikos vyskupų fondas buvo pra
dėjęs duoti metines aukas lietu
vių šalpos reikalams. Ir tos su
mos buvo Balfo pajamų apyskai
tose. Bet joms truko pilno ir 
tikslaus atsiskaitymo iš Balfo 
pirmininko kan. J. Končiaus pu
sės. Balfo valdybos buvo parei
kalauta, kad kan. Končius ir už 
šias aukas kaip pridera atsiskai
tytų. Bet jis tvirtinęs, kad tokios 
atskaitomybės Balfo valdybai ne
privaląs ir tas sumas galis 
suvartoti šalpos reikalams savo 
nuožiūra. Tačiau buvo pripažin
ta, kad tai yra ne vien kan. 
Končiaus, bet visos Balfo val
dybos reikalas.

Kan. J. Končius pateikęs atsi
skaitymą, tačiau jo nepasiten
kinimas buvo aiškus. Susižinojus 
ir pasitarus apie tai su vyskupu 
V. Brizgiu ir prelatu J. Balkų- 
nu, buvę kreiptasi j Amerikos 
episkopatą, su aiškinimais, kad 
Balfas nebesąs tikroje katalikiš
koje kontrolėje, jog ten spren
džiamu balsu gali pasireikšti ir 
"bedieviai", ir kad reikėtų su
rasti kitą būdą Amerikos episko
pato aukoms sunaudoti. Tos 
stambios aukos buvo sutarta ati
duoti Kunigų Vienybei, įsteigiant 
Religinės Šalpos Komisiją. Ta 
komisija aukas sunaudos taip, 
kaip jai atrodys reikalinga ir ge
riausia.

ANTRASIS BALFAS IR TYLA

Taigi, "antrasis Balfas" atsi
rado tylomis, lyg nejučiomis, 
nekaltai, šeimyniškai.

Neseniai Dirvoje buvo K. Jur- 
gučio straipsnis, kiek tas fondas 
gavo iš Amerikos vyskupų aukų, 
kiek ir kam jų sunaudojo ir kiek 
pasilieka ateičiai. Apie naująjį 
fondą pasirodė Žinių vidiniame 
Lietuvių Fronto Bičiulių biulete
nyje Nr. 38 (1960 m. gruodžio 
17 d.), kur jau kaip ir oficialiai 
paaiškinama, kas yra naujasis 
fondas ir kuo jis ketina užsi
imti.

Kai gavau papildomų paaiškini
mų iš Balfo valdybos nario, tai 
ten buvo užsiminta, kad prin
cipe galima būtų sutikti, jog gry
nai bažnytinių reikalų šalpa ge
riausiai tinka tvarkyti Kunigų 
Vienybei. Bet kaip iš paties LAC 
pranešimo matyti, jie rūpinasi 
ir pavienių asmenų šelpimu, bet 
jau tik visai tikrų, grynų katali
kų, o ne kokių "šiaudinių" ar 
"bedievių". Bet ir tikrųjų kata
likų šelpimas tiesiogiai įeidavo 
ir Jeina | Balfo veiklos sritį.

Tikrasis Balfas dabar antri 
metai nustojo Amerikos episko
pato aukų, o kai kurie lietuvių 
kunigai per bažnyčias irgi pra
deda vesti agitaciją duoti aukas 
LAC'ui -- tam "antrajam Bal
fui". Tiesa, jie nenustoja sakyti, 
kad žmonės aukotų ir Baliui. 
Bet aišku, kad toks aukų skir
stymas l du krepšiu jau š| tą 
nuima, kas normaliai atitektų 
t tikrojo Balfo kasą.

Ar visa tai keltina viešumon, 
ar tuo tik dar daugiau nebus 
pakenkta Balfui?

Taip klausė mane ne vienas, 
tuo sielojasi ir kai kurie Balfo 
valdybos nariai. Yra ir kunigų 
ir daug karštų katalikų, kurie 
priešingi tam naujam LAC., tam 
"antrajam Balfui". Bet kadangi 
jis esąs vyskupo Brizgio, eilės 
prelatų ir kitų dvasininkų "baby” 
tai jie varžosi ir nedrįsta apie 
tai viešai ką nors daugiau 
sakyti. Jie nori, kad tai darytu
me mes kiti, daugiausia — tau
tininkai. Jie žino, kad nei liau

dininkai, nei socialistai nei san- 
dariečiai to nepajėgs padaryti, 
bet tautininkai -- jei norės, tai 
pajėgs. Bet kai vieni tautininkai 
pradeda kritikuoti, tai ir so
cialistai ir liaudininkai ir santa
riečiai susilaiko, stengiasi net 
tyčia pasirodyti gerais jų drau
gais. Ir patenkinti, kad jie 
"geri", o maištininkai ir "grio
vėjai" tai tik tautininkai... To
dėl ir buvo taip ilga tyla!

BET IR KATALIKAI NEBETYLI
Tik dabar apie tai patyriau iš 

susirašinėjimų su Balfo reikalų 
vedėju ir valdybos nariu. Anks
čiau to nežinojau ir nustebau, 
kad Balfe tiek daug yra partinių 
ir srovinių galvojimų. Maniau, 
kad Balfas tai tik šalpa, šven
tas žmogiškas darbas, parama 
varge ir nelaimėse atsiduru- 
siems lietuviams. Maniau, kad 
partiniams sroviniams ar skir
tingiems religiniams galvoji
mams čia nėra vietos. Pasirodo, 
kad gyveni, žmogus, jau septin
tą kryželi, ir vis dar daug ko 
nežinai, vis nesupranti ir vis 
turi mokytis.

Bet ir katalikams čia turėtume 
atiduoti kreditą. Vieningai Balfo 
veiklai irstant, ir jie. neištylėjo. 
Apie tai pirmiau ėmė rašyti Lie
tuvių Fronto Bičiulių biuletenis, 
leidžiamas Chicagoje ir skirtas 
jų vidaus organizaciniams reika
lams. Tai labai intymi pradžia. 
Bet netrukus katalikų spauda iš
nešė tai viešumon. Edvardas Šu
laitis; jaunas ir energingas žur
nalistas, rašąs daugiausia apie 
sportą, bet taip pat ir kitomis 
temomis, kurio rašinių randu 
beveik viso laisvojo pasaulio lie
tuvių laikraščiuose, "Tėviškės 
Žiburių" šių metų pirmajame 
numeryje, straipsnyje "Chicagos 
lietuvių vaizdai ir vargai", pa
citavęs keletą frontininkų biule
tenio pranešimų apie "naująjį 
Balfą" (LAC — Kunigu Vienybės 
Religinės Šalpos Komisija), to
liau nesivaržydamas pridėjo to
kias savo gražias sportines 
pastabas:

"Taigi, kaip matyti iš šių pa
aiškinimų, kuriose vietomis sut
rūnija kalbama apie gana liūd
nus įvykius mūsų gyvenime, kyla 
neaiškumų. Kad Balfo veiklos 
neremia kai kurie nekatalikiškų 
grupių žmonės (nors vienos tos 
grupės atstovai ir yra šioje 
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Jokio įmokėjimo

Jų kokybė yra garantuota! Stilius su storais auksiniais apve- 
džiojimais... ir lygus viršus.. Jokių išsikišimų, jokių nelygu
mų patogiam miegui. Palyginkite šias kokybes... kurios randą- 
si brangesniuose matracuose. Nepraleiskite šio didelio išparda
vimo.

bendroje šlapos organizacijoje), 
tai gal dar galima suprasti. Bet 
kaip suprastiTaktą, kuomet didie
ji Balfo veikėjai steigia naujas 
šalpos organizacijas, nors ir 
specifinio pobūdžio (bent oficia
liai)?" "Daugelio nuomone, toks 
skaidymasis yra labai žalingas", 
—užbaigia savo pastabas "Tė
viškės Žiburių" bendradarbis.

Ką sako anas frontininkų biule
tenis ir kokių tuo klausimu dar 
būtų galima padaryti papildomų 
pastabų, mėginsiu pasisakyti ki
tame numeryje.

Muziko Br. Budriūno studija Los Angeles muzikiniam gyvenimui 
paruošė ne vieną lietuviuką. Štai daug žadanti Karolė Dambraus
kaitė skambina viename lietuvių pobūvyje.

L. Kančausko nuotrauka

EILINIS PARTIZANAS, NENORĮS MATYTI TIESOS
Kad iš caro armijos Lietuvos 

kariuomenėn sugužėjo mažas 
lietuvių kilmės karininkų skai
čius, nes jų mažai buvo, rodo 
faktas, kad kariuomenėn buv© 
priimami ir skiriami, net ka
riuomenės štabo viršininku to
kie, kaip Kleščinskis (gen., bol
ševikų šnipas, pasmerktas 1927 
m.) arba kaip Ozolis, Vytalis.

Kaip matome, A. Šemeta pri
rašė, netiesos, apie sugužėjusius 
lietuvių kilmės caro armijos ka
rininkus, kurių tarpe buvo vi
sokių — gerų — pažibų, vidu

tinių ir blogų, o ne vien blogi, 
kaip tvirtina A. Šemeta.

Tik gaila, kad toks žinovas, 
kaip A. Šemeta, nepaaiškino, 
kaip buvo galima išvengti to su
puvusiu Rusijos imperijos įsta
tymų rinkinių.

Visą savo „nusimanymą” apie 
įvykius A. Šemeta parodo, rašy
damas apie priesaiką. Anot A. 
Šemetos, pagrindas drausmei 
palaikyti kariuomenėje esanti 
priesaika. Iš to sektų išvada, 
kad A. šemeta netarnavo ka
riuomenėje ir nežino, jog karei
viai buvo prisaikdinami tik iš
ėjus naujokų apmokymo progra
mas (po %-l metų), o kariūnai 
•— baigus karo mokyklą, po 2 
metų, o vienok per tą laiką 
drausmė būdavo palaikoma.

Toliau A. Šemeta taip nusira
šo: "Kitokių teisinių įpareigoji
mų negalėjo būti, nes kraštas 
tada dar neturėjo valstybės kon
stitucijos ...”

Tikras vargšas tas A. Šemeta, 
o dar didesnis vargšas "Naujie
nų” redaktorius, nes jie abu ne
žino, kad pradžioje buvo vado
vautasi Rusijos imperijos įstaty
mu rinkiniu, kariuomenė tvarkė
si statutais (drausmės, vidaus ir 
t.t.), o nusikaltimai baudžiami 
vadovaujantis karo baudžiamuo
ju statutu.

Kai A. Šemeta šveistosi kalti
nimais apie priesaiką raudona
jam skudurui, tai turiu pasaky
ti, kad aš buvau atleistas iš ka
riuomenės „dėl negalėjimo pa
naudoto raudonojoje armijoje”, 
todėl priesaikos raudonajam 
skudurui nesu davęs.

O kas liečia laisvės išsižadėji
mą be šūvio, tai turiu pasakyti, 
kad kariaujama ne dėl karo, o 
dėl politikos. Krašto politiką nu
stato vyriausybė. Todėl netenka 
aiškinti, kad A. šemetos kaltini
mai nukreipti ne tuo adresu.

A. šemeta sako, kad aš rašy
damas apie Šaulių Sąjungą iš
kraipau tiesą, nes Š. S. prie L. 
Sporto Sąjungos esanti įsteigta 
1919 m. birželio 24 d. ir t.t.

Tikrovėje ne aš, o A. šemeta 
iškraipo tiesą š. Sąjungos is
torijoje rašoma, kad Visuotinį 
susirinkimą sukvietė organizaci
nė komisija rugpiūčio 8 d. Tą 
komisiją sudarė: Putvis, Mikel- 
kevičius, M. šalčius, Ivanauskas 
ir Stašinskis.

Sekantis susirinkimas įvyko 
rugpiūčio 20 d. Jam pirminin-

• ••

kavo Putvis. Tame susirinkime 
buvo išrinkta Sąjungos Valdyba. 
Tai buvusi pirmoji š. S-gos val
dyba.

Toliau reikalai ėjo gana spar
čiai. Rugsėjo 12 d. Š. S-gos įsta
tus aprobavo kariuomenės va
das gen. S. Žukauskas, o rugsė
jo 15 d. juos patvirtino Krašto 
Apsaugos ministeris kar. Žadei- 
kis.

Iš to matome, kad aš rašiau 
tiesą apie Š. S-gos įsikūrimą, o 
A. Šemeta, apie tai neturėdamas 
supratimo dvigubai meluoja.

Kaip matome tikrovėje VI. 
Putvinskis buvo išrinktas Šaulių 
S-gos Valdybos pirmininku 1919 
m. rugpiūčio 8 d. (20?), o A. 
šemeta tvirtina, kad Putvinskis 
birželio 24 d. buvo išrinktas jo 
paties sukurtos Sąjungos pirmi
ninku ir kad Kužių partizanų 
būrio vadas specialiai paties 
Putvinskio iššauktas, dalyvavo 
birželio 24 d. susirinkime ir ta 
pačia proga pas Putvinskį atli
kęs ir kitus reikalus, susijusius 
su frontui šaudmenų parūpini- 
mo klausimais.

Gal, Šemeta ir turėjo tiesio
ginį ryšį su VI. Putvinskių anks
čiau, bet ne kaip su Šaulių Są
jungos pirmininku.

*
Anot A. šemetos, šaudmenys, 

kovojančiam frontui, buvo ima
mi Šiauliuose iš vokiečių sandė
lio, vagonais, vežimais. Atsime
nant, kad į plačiojo gelež. vago
ną telpa apie 15,000 kg., siau
rojo — 6000 kg. ir vežimą — 
600 kg., ir kad anais laikais ug
nies vienetas (dienos norma kau
tynėms) kovotojui buvo 90 šo
vinių, arba apie 3 kg., išeitų, 
kad Kužių partizanų vadas F. 
Šemeta pristatė, kovojančiam 
frontui, keliolika (o gal net ke
lias dešimtis?) tūkstančių ug
nies vienetų. Tai tikrai daug!

O tikrovėje Šaulių S-gos isto
rijoje yra išvardyti žymesnieji 
partizanai ir jų rėmėjai. Ten ra
šoma:

1. šemeta Feliksas (su brol. 
Ipolitu ir Aleksandru) įst. gar
sų Kužių būrį, jie ginklais aprū
pindavo net Telšių komendantū
rą ir Joniškėlio batalioną ...

7. Marčius, mok. (ginklus sta
tė net į Kauną).

Štai ir viskas apie šaudmenų 
parūpinimą kovojančiam fron
tui. šaudmenys virto ginklais.

(Nukelta J 7 psl.)
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Eilinis partizanas, nenorįs...
(Atkelta iš 6 psl.)

Bet A. šemeta savo atsakyme 
tvirtina, kad iki rugsėjo mėn. 
Gubernijos sandėliuose buvo lai
koma išimtinai amunicija — 
šaudmenys ir sprogstamoji me
džiaga. Esą tik spalio mėn. čia 
pradėjo atsirasti, kiek lengvųjų 
ginklų. Spalio mėn. Šiauliuose 
jau buvo bermontininkai. Išeina, 
kad A. Šemeta šeimininkavo ir 
bermontininkų sandėliuose ?

Kai A. šemeta kaltina kaini
ninkus, kad "leido” susprogdin
ti sandėlį, tai tas sandėlis buvo 
vertas kelių šimtų milijonų litų, 
o kai aš parašiau, kad tai buvb 
pagrindinis bermontininkų gink
lų sandėlis, tai jis (A. š.) tvir-į 
tina, kad tai nebuvęs pagrindi-į 
nis ginklų sandėlis, jame nebu
vę sunkiųjų ginklų, o tik šaud
menys, sprogstamoji medžiaga 
ir t.t. Tai supratimas apie san
dėlį!

Išeina, kad A. šemeta nežino, 
jog Šiaulių partizanų grupė tu
rėjo įsakymą: "Užgrobti ginklų 
sandėlį Gubernijoje... O F. Še- 
metai buvo duotas įsakymas, su
sisiekus su kariuomene, tylomis 
apdoroti Guberniją — išvežti 
karo medžiagą (kulkosvaidžiai, 
granatos)..

Tiesiog juokingai atrodo A. 
šemetos pasakojimas. Buvo lėk
tuvai, automobiliai, nebuvo gink
lų.

Ginklų sandėlio susprogdinimo 
paslaptis tikrai įdomi, kaip ly
giai įdomi paslaptis, kodėl Ku
žių partizanų būrys užuot vyk
dęs gautą uždavinį, nuklydo kur- 
šėnų kryptimi!?

O kas gi geriau žinojo, kas 
buvo laikoma nesusprogdintame 
sandėlyje — Gubernijos partiza
nas Augustinavičius, kuris tą 
sandėlį perdavė 4 pulko 4-tos 
kuopos vadui, ar A. šemeta?

Tai yra užrašyta šaulių S-gos 
istorijoje, pagal Šiaulių partiza
nų grupės sudarytas veiklos apy
skaitas ir įvairius dokumentus.

Netenka aiškinti, kad tokio 
mąsto šaudmenų tiekimas kovo
jančiam frontui, kaip rašo A. 
.Šemeta, būtų buvęs žinomas ka
riuomenės štabe, bet apie tai 
niekas nieko nekalbėjo.

Tiesa, žymiai vėliau, kariuo
menės štabe buvo žinomas šau- 
lys-partizanas šemetas, vardo 
neprisimenu, kuris darbavosi su 
broliu Aleksandru lenkų pasie
nyje, pagal aduinistracijos lini
ją. Jam esant, bene Onuškyje, 
su juo kas tai atsitiko. Buvo mi
nimas koks tai laiškas, pinigai. 
Vėliau jis buvo areštuotas ir pa
keliui (bene iš Ukmergės į Jo
navą?) pabėgo ir dingo be ži
nios.

Kuriam laikui praslinkus "Tie
sa” (kareivių?), pradėjo spaus
dinti jo išpažintį. Toje išpažin
tyje buvo pabrėžiama, kad jis 
esąs gimęs komunistu-bolševiku. 
Iš to paaiškėjo, kad šemetas yra 
pabėgęs į Sovietų Sąjungą. Tuo 
viskas ir baigėsi. Apie tai gerai 
žinojo II sk. kar. M., rezidavęs 
Kaišiadoryse. *

A. Šemeta tvirtina, kad -Kužių 
partizanų būrys apie mėnesį lai
ko, prieš Radviliškio kautynes, 
neleido bermontininkams naudo
tis geležinkeliu Kužiai — Šiau
liai. Kaip žinome anot A. Šeme
tos buvo susprogdintas-sudegin- 
tas Ringuvos tiltas, du kartus 
sugadinti bėgiai, Šiaulių stotyje 
užversta traukinys ant trauki
nio, nupjauta per šimtą telegra- 
fo-telefono stulpų ir t.t.

Iš to išeitų, kad Kužių parti
zanai pradėjo kovoti su bermon
tininkais apie spalio 20 d.?

Deja, Šaulių S-gos istorijoje 
yra surašyti žymesnieji partiza
nų veiksmai prieš bermontinin
kus tokia tvarka:

1. Lapkričio 15 d. bermonti
ninkai išvyti iš Pamūrio dvaro 
(Pasvalio apylinkėje ?).

2. Lapkričio 19 d. bermontinin
kai išvyti iš Naisių dvaro ir Ku
žių.

3. Lapkričio 19 ir 23 d. susi
remta su bermontininkais prie 
Amalių.

4. Lapkričio 24 d. išardytas 
gelež. tiltas ties Amaliais. (Gal 
Ringuvos? P. Ž.).

5. Lapkričio 23 d. kar. Zales
kio dalinys drauge su partiza
nais (čia dalyvavo ir šemetos 
patizanai), kovėsi su bermonti
ninkais prie Kuršėnų.

6. Lapkričio 22 ir 23 d. kau
tasi prie Tuločių.

7. Lapkričio 24 d. susikauta 
ties Violiais. Violiečiai pasitrau
kė link Kuršėnų ir susidėjo su 
Šemeto grupe. Ši jau lapkr. 19 d. 
Amaliuose užpuolė bermontinin

kus, besirengiančius kirsti miš
ką.

8. Po to seka — Smiltynė (XI. 
24), Tyruoliai (Tyrelkų kaimas), 
Riškiškės (XI. 26) ir t.t. ir t.t.

Iš tų davinių matome, kad 
Kužių partizanų būrys pradėjo 
kariauti su bermontininkais tik 
lapkričio 19 d., tai yra ne mė
nuo, o tik dvi dienas prieš Rad
viliškio kautynes, o Amalių til
tas sugadintas lapkričio 24 d., 
tai yra dvi dienas po Radviliškio 
kautynių, o ne mėnuo prieš kau
tynės. Taigi, A. Šemeta rašo ne
tiesą.

Paliesdamas mano paaiškini
mus apie Lieveno rinktinės iš
vykimą iš Liepojaus pas gen. 
Judeničą ir kai kurių tos rinkti
nės technikinių dalinių prisidėji
mą prie E'ermondto, A. Šemeta 
nusikalba tokiu "aukštu stiliu
mi", kad tai tik parodo jo žino
jimo bankrotą.

L. Enciklopedijoje -’Bermon- 
tiada” rašoma: ”0 dar besilai
kiusiai Liepojuje Lieveno rink
tinei VII antroje pusėje išvykus 
į Judeničo armiją, likusios, kai 
kurios, Lieveno technikinės da
lys prisidėjo prie Bermondto, ku
ris atsisakė vykti pas Judeničą". 
Iš to seka išvada, kad atsimini
mų rašytojas, A. Šemeta. neturi 
supratimo, kas buvo Bermondtas 
— bermontininkai, kas buvo 
gen. Judeničas, adm. Kolčakas. 
Ko jie siekė. Ką ir dėl ko rėmė 
vokiečiai, ką anglai — prancū
zai ir t.t. A. Šemeta dabar mato, 
kaip jis meluoja?

A. šemeta sako, kad aš kaipo 
plačios fantazijos "genštabistas" 
kalbu tik pulkų, divizijų ir kor- 
pų (kurių nebuvę), operuoja
mais veiksmais. Kitų A. Šeme
tos "išminties perlų" čia nemi
nėsiu.

Iš to seka, kad visi žinojo, tik 
A. Šemeta nežinojo ir dabar ne
žino jog 1919 m. spalio mėn. 
išleistame lietuviškame atsišau
kime bermontininkai pasivadino 
"2-tru vakariniu gudišku laisva- 
norių korpu". L. Enciklopedijo
je "Bermondiada" rašoma, kad 
paskutinis pik. Diebitsch korpo 
ešelonas iš Lietuvos išvyko lap
kričio 15 d., kad buvo VI ats. 
korpas, kurio vadu buvo gen. 
von der Goltz, o be to buvo ir 
kitos dalys. Reiškia A. Šemeta 
rašo netiesą apie korpų nebuvi
mą.

Paliesdamas mano pastabą, 
apie Kužių partizanų būrio vado 
"aukšto stiliaus" susirašinėjimą 
su bermont. I kav. pulko vadu 
pik. Virgolič, A. Šemeta pik. 
Virgolič perkrikštija į Vergolič 
ir tvirtina: "O teisybė vistiek 
palieka ta, kad pulk. Vergolič 
buvo I raitelių pulko vadas ir 
jo būstinė buvo Amaliuose, nes 
čia jiems buvo patogumai ark
liams patalpų atžvilgiu, o taip 
pat ir pašaru ...” Toliau A. še
meta tvirtina, kad gruodžio 26 
— 30 d. jis buvęs belaisvėje 
Amalių dvare, pulko štabo raš
tinėje ir kiekvieną dieną kalbėjo 
su pulk. Virgolič ir t.t.

Iš L. Enciklopedijos, "Bermon- 
tiada", Petručio "Laisvę ginant", 
Šaulių S-gos istorijos ir kitų šal
tinių žinoma, kad buvo nutarta 
organizuoti tris rinktines: Ber
mondto, Virgoličo ir Sobolevskio. 
Pirmutinis bermontininkų dali
nys atvyko į Kuršėnus liepos 26 
d. Kiek vėliau atvyko Virgoličo 
rinktinė. Virgoličo atstovas, gen. 
Bogdanovas, paaiškino mūsų 
vyriausybei (j protestą), kad 
Kuršėnai užimti vokiečių VI 
korpo vadui Goltrui įsakius. 
Spalio 5 d. Virgolič perėjo į 
Šiaulius. Vykdamas iš Kuršėnų 
į Šiaulius, Virgolič pranešė mū
sų vyriausybei, jog jis vykstąs 
susijungti su Judeničo armija ir 
t.t. ir t.t.

Matome, kad pik. Virgolič bu
vo ne I kav. pulko vadas, o ber
montininkų vadas Lietuvoje.

Iš to seka, kad A. šemetos at
siminimuose paskelbtas Kužių 
partizanų būrio vado "aukšto 
stiliaus" susirašinėjimas su I 
kav. pulko vadu pik. Virgolič yra 
A. šemetos sukurta "aukšto sti
liaus” fantazija arba tiesiog sa
kant melagystė.

Kalbėdamas apie dvarų dali
nimą, A. Šemeta rašo: "Visi, ir 
paaugliai piemenys Lietuvoje ži
nojo. kad tik 1920 matais išrink
tas Steigiamasis Seimas priėmė 
Žemės Reformos įstatymą, o Ži
lys dalijo žemes jau 1919 me
tais". Vargšas A. šemeta, jis 
nežino, kad dvarų žemių dalini
mo klausimas iškilo Antroje 
Valstybės Konferencijoje Kaune, 
1919 m. vasario 16-22 d. Šiuo 
klausimu Ministeris pirmininkas

Los Angeles vyresnieji vyčiai vasario 12 d. buvo susirinkę vaišėms. L‘ Kančausl<0 nuotrauka

"DRAUGAS" APIE ALMA MATER
Paskutiniajam "Draugo" kultū

riniam priede apie Alma Mater 
knygą taip rašoma:.

R. Spalio apysaka "Alma Ma
ter" jau pasiekė skaitytojus. 
Išleido Viltis. Knyga turi 434 
puslapius, parašyta labai intri
guojančiai. R. Spalis čia apima 
Kauno studentų gyvenimą. Čia 
juos matome auditorijoje, bib
liotekose, butuose, bendrabu
čiuose, atostogose, parodų ir šo
kių salėse, diskusijose, baliuo
se, užsienio studijose ir kt. Ta
čiau tie kasdieniai dalykai čia 
yra pavaizduoti kūrybingai. Ne 
sausas aprašymas, o'pulsuojan
tis gyvenimas perteikiamas gy
vu dialogu, kurių rezgimo tikru 
meisteriu autorius pasirodo ei
lėje puslapių. Autorius daug kur 
perteikia vykusį įsijautimą į stu
dentų ir studenčių psichologiją. 
Personažus sudaro ir ateitinin
kų, ir varpininkų, ir neolitua- 
nų ir kitokie atstovai, ir auto-

NAUJAS MARGUTIS
Vasario mėn. Margučio 

turinys įdomus ir įvairus. 
Jame yra šie straipsniai: 
Amerikos lietuviai "Auš
ros” veidrodyje; Naujo val
stybės departamento sekr. 
pažiūros į viršūnių konfe
rencijų; Pirmieji nepriklau
somybės metai Skuode; Pa
jamų mokesčiai už 1960 me
tus ; Balsai be cenzūros;, 
Sveikatos skyrius; Jaltos 
konferencija; Išlasos iš lie
tuvių spaudos; Prieš 30 me
tų Lietuvoj; Kronika, Klau
simai ir atsakymai; Humo
ras ir kitų įvairybių bei pa
siskaitymų.

Margutis eina jau virš 30 
metų Chicagoj, bet yra pa
sklidęs po visas lietuvių ko
lonijas čia Amerikoj ir už 
Amerikos ribų. Norėdami 
susipažinti su Margučiu, pa
siųskite savo adresą: Mar
gutis, 6755 Š. Western Avė., 
Chicago 36, III. Margučio 
metinė prenumerata tik 
$5.00.

M. Sleževičius davė tokį paaiš
kinimą: "Yra pasiūlymų iš vie
nų ir kitų imti žemes ir valdyti, 
bet laikinoji Vyriausybė ima 
dvarų žemes į savo rankas ir 
duos laikinai valdyti ir dirbti 
tam, kas gali. Tik kuriamasis 
Seimas galės šį klausimą iš
spręsti visiškai ...”

A. šemeta matomai nesupran
ta. kad tam klausimui išspręsti 
buvo reikalingi statistiniai davi
niai. Tuo tikslu ir buvo daromi 
sąrašai norinčių gauti žemės. A. 
Šemeta, nesugeba atskirti statis
tinių davinių rinkimo nuo Žemės 
reformos — dvaru dalinimo, štai 
galvočius, rašantis aukšto sti
liaus atsiminimus.

Negalėdamas nei vienos mano 
pastabos paneigti, A. šemeta 
metėsi į koliojimasį. Jausdamas, 
kad ir tai nepadės, prisiminė so
cialdemokratų adv. F. Valiuko 
ir Smolskio tragedijas ir tuo pa
siremdamas paleido naują 
šmeižtų bangą, kad apšmeižus 
mane ir tais šmeižtais pridengus 
"Eilinio partizano atsiminimuo
se” tilnusią menkystę — fanta
zija. tiesos iškraipimus ir melą. 
Bet apie tai kitą kartą.

rius gana vykusiai stengiasi iš
laviruoti nieko neužgaudamas, 
visus vaizdžiai į veikalą įvesda
mas.

Autoriui daugiau įdomu studen
tų širdies reikalai. Romantika 
čia dominuoja, nustelbdama ki
tas sritis, ir dėl to ne vienam 
skaitytojui gali susidaryti ne
visai tikslus vaizdas, kad Lie
tuvos studentas buvo perdaug 
lengvapėdiškas, ypač, kad čia 
aprašomosios liepsnelės keičia
si ir ima įvairias kryptis, o už

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

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

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

7:05-7:30 P. M.

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. Tel. TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir ”Auto Body” taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj.

Vasario mėn. visi klijentai gauna didelę nuo
laidą. Pasinaudokit proga ir pigiai susitaisykit 
savo mašiną.

LIETUVIU KLUBAS 
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

1

SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY
EARN UNTIL NOON

Zo SUPERIOR 
“/0 SAVINGS

W HOME AND 4
y REMODEUNG LOANS W

1
ĮT CORN&K (53^-SUPZRICR AVENUE

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763 

sienin išvykusioji studijuoti ir 
visai paslysta. Autoriaus nuo
pelnas, kad jis rūpestingai ven
gė vaizduoti tų paslydimų deta
lių dumblo, savo knygai pasise
kimo ieškodamas ne nešvankia
me vulgarume (ko gausiai už
tinkame naujuose amerikiečių 
ir kitų veikaluose), bet kūrybi
niame stiprume.

Po "Gatvės berniuko nuotykių" 
ir "Ant ribos" šis veikalas yra 
lyg ją tęsinys. Autoriaus kūry
bingoji vaizduotė tiek turtinga, 
kad ir šiuo veikalu ta serija dar 
neatrodo baigta.

936 East 185 St.
KE 1-7770

GLEVEUNGE 
Ir apylinkių

• Neo-Lithuanai šių me
tų pirmoje pusėj yra numa
tę išnagrinėti, giliau pažin
ti ir jaunimui pristatyti 
mūsų literatūros meilės idė
ją.

Pirmuoju bus Vasario 16- 
tos minėjimas, kuriam bus 
Tėvynės meilė lietuvių lite
ratūroj. Literatūrinę pro
gramą atliks jaunieji kor- 
porantai. Nepriklausomybės 
minėjimo proga kalbės filis- 
terė A. Augustinavičienė. 
Minėjimas įvyks Čiurlionio 
ansamblio namuose vasario 
26 d., korporantų, jų šeimų 
ir artimųjų tarpe, šioj tėvy
nės valandėlėj neo-lithua- 
niška šeima kartu pabuvos, 
padainuos patriotinių daine
lių, kartu visus apjungs 
mintis dirbti Lietuvos lais
vei.

Pačia didžiąja šio plano 
dalimi bus literatūrinis va
karas, kuriam jau dabar 
pradėta ruoštis, šio vakaro 
tema: Meilės jausmas lietu
vių literatūroj. Programoje 
pasirinkti šie autoriai: Pu
tinas, Vaižgantas, Maironis, 
žemaitė, Vaičiūnas, Aistis, 
Binkis ir Spalis. Ištraukos 
iš veikalų, "Altorių šešėly”, 
"Jaunoji Lietuva”, ”Pra- 
giedruliai”, ”Alma Mater” 
ir kiti. Numatytos veikalų 
ištraukos bus pravesta įvai
ria forma: žodžiu, muzika, 
daina, šokiu. Programoje 
dalyvaus daug jaunimo, be
veik visi jaunieji neo-lithu- 
anai. šis vakaras įvyks Lie
tuvių salėje, balandžio 22 d. 
Po programos įvyks šokiai, 
grojant savam orkestrui. 
Literatūros vakaro tikslas: 
kuo daugiau patraukti jau
nimą pamilti mūsų literatū
rą.

Trečioj u bus Meilė lietu
vių literatūrai, skirtas mo
tinos dienai. Minėjimas 
įvyks gegužės mėnesį, Lie
tuvių salėje.

šiems uždaviniams at
siekti, Clevelando Neo-Li
thuanai turės daug jėgų ir 
pasiryžimo įdėti. Taip pat 
labai daug vilčių dedama į 
Clevelando lietuvių visuo
menę, kuri šį jaunimo dar
bą parems.

PARDUODAMAS NAMAS

Vienos šeimos, 6 miegamųjų. 
Dvi vonios. Pilnas rūsys. Gaso 
šildymas. Parduoda savininkas. 
1400 E. 49 St., tarp Superior 
ir St. Clair.

Šaukti: EX 1-2405 arba HE 2- 
1534

(24)

Reikalinga šeimininkė
P a g eidaujama vidutinio 

amžiaus našlė. Gyventi vie
toje. Privatus kambarys ir 
vonia. Laisvi trečiadieniai 
ir sekmadieniai. Geras atly
ginimas.

Mrs. John Cavallaro 
2451 Fenwick Rd. 
University Heights 

YE 2-4824 (22)

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

atstovę
PAULINA

I0ZURAIT1S-BENNETT 
Hl 2-4450

642 ie>4iw l»e Ir. 
Clevelail 24



KAS IR KUR?
• Dr. Ksavera Žilinskienė, 
ilgametė Dirvos skaitytoja, 
žinoma nepriklau s o m o j ė 
Lietuvoje skautų veikėja, 
dabar atostogauja Florido
je, Miami Beach.

Viešėdama Miami, viešnia 
buvo pakviesta paskaityti 
paskaitą a. a. prof. K. Pakš
to minėjime sausio 28 d. Dr. 
Žilinskienė nuoširdžiai kal
bėjo, apibūdindama velionį, 
jo biografiją, mokslą ir jo 
mokslo darbus, paliktus Lie
tuvai, taip pat jo politinę 
veiklą. Velionis buvęs kole
ga jos vyro, prof. žilinskio 
(žinomo anatomiko), su ku
riuo ilgas valandas abu kal
bėdavosi, nežiūrint jų skir
tingų politinių pažiūrų.
• Sol. Arnoldas Voketaitis 
vasario 23-25 dienomis New 
Orleane dainuos Mozarto 
operoje ”Don Giovanni”.
• šiemetinėj pasaulinėj dai
lės parodoj, įvykstančioj šių 
metų pabaigoj Brazilijoje, 
Australija dalyvaus pirmą 
kartą. Australiją atstovaus 
dvidešimt dailininkų, jų 
tarpe Henrikas Šalkauskas.
• Ant. Vilėniškis, iš Dor- 
chester, mokėdamas už pre
numeratą atsiuntė ir $5.00 
auką.
• Dr. J. Juodikis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą, 
atsiuntė ir $5.00 auką.
• A. D., iš Chicagos, mokė
damas už Dirvą atsiuntė ir 
$5.00 auką.

NEWARK
VAJUS BAIGĖSI

Newarko (N. J.) 35-tas 
Balfo skyrius 1960 metų va
jų baigė. Surinkta ir centrui 
pasiųsta $660. Laiškais at
siųsta $220 ir aukų rinkėjai 
surinko $400. Aukų surin
ko: I. Dilienė — 120, K. 
Trečiokas — 83, B. šarke- 
nis — 67, K. šipaila — 60, 
kun. P. Totoraitis — 37, J. 
Čepulis — 20, E. Mažionis 
— 18, V. Mačinskas — 15, 
V. Audėnas — 10, J. Avi
žienis — 10.

žymesnes sumas aukojo: 
$30 — L. šušys; $26 — K. 
Šipaila; po $25 — M. Dauk- 
šytė, J. Kralikauskas, J. ir 
S. Kontrimai ir Trečiokų 
agentūra; po $15 — I. ir V. 
Diliai, Dr. S. ir J. Kungiai, 
dr. J. Stankevičius ir kun.
P. Totoraitis; po $10 — At- 
lantic Metai Products, J. 
Avižienis, Dr. A. Didžiulie
nė, K. Galiauskas, S. Gudas, 
dr. I. Giedrikienė, prel. Ig. 

Lituanicos tunto Chicagoje iškilmingoje sueigoje jauniesiems skautams užrišami kaklaraiščiai. 
Nuotraukoje iš kairės: j. v. s. L. Knopfmileris, s. P. Nedzinskas, v. s. tėv. J. Vaišnys rišąs mazgelį 
Virginiui Rukuižai, tuntininkas s. S. Lesniauskas, sveikinąs skautą Alfredą Karalių ir ps. V. Kučiaus-

V. Stašiškio nuotrauka

Kelmelis, G. ir V. Kvedarai, 
P. Mačiulaitis, ,S. Majaus
kas, ’E. Mažionis, SLA 245 
kuopa, B. šarkenis, J. ir E. 
šišai ir šv. Jurgio D-ja; 
$8 — V. Barkauskas; $6 — 
•N. ir A. Juškevičiai; po $5 
— A. L. R. K. Moterų 68 
kuopa, ALT S-gos Newarko 
skyrius, N. ir V. Audėnai, 
Baltrušaičių šeima, M. ir M. 
Barauskai, A. ir M. 'Bujaus- 
kai, J. Čepulis, A. Davis, J. 
Gardis, O. ir J. Giraičiai, 
K. ir F. Graudžiai, S. Jatu- 
lienė, A. ir V. Jokūbaičiai,
K. ir V. Kalašinskai, A. ir 
P. Kazanauskai, V. Kiaunė, 
V. Kiukys, J. Kymontas, K. 
Kolaitis, V. Liobis, L. Mor
kūnas, J. Nausėda, R. ir R. 
Ošlapai, O. ir S. Pociai, A. 
Ramonas, ,B. Skudžinskas, 
B. Sudžinskas ir Mrs. G. 
Try Trybulas. Kiti aukojo 
po mažiau.

Vajaus metu surinkta ir 
centrui pristatyta 1157 sve- 
rai dėvėtų rūbų bei avaly
nės.

Vajaus komitetas dėkoja 
rinkėjams, aukotojams ir 
visiems bent kuo prisidėju- 
siems prie vajaus pasiseki
mo. '

Kun. Petras Totoraitis

ŠAUNIOS VESTUVĖS
Lietuvių parapijos bažny

čioje vasario 4 d. susituokė 
inž. Gediminas Leškys su 
dail. Jina Totilaitė. Mote
rystės sakramentą suteikė 
kun. dek. J. Tautkus. Gie

Lituanicos tunto iškilmingoj sueigoj Chicagoje, Jaunimo Centre, 
tuntininkas s. P. Nedzinskas riša kaklaraištį Mariui Kasniūnui. 
Šalia stovi Alfredas Karalius ir Virginijus Rukuiža. Kairėje kak
laraiščius laiko draugininkas ps. V. Kučiauskas.

V. StašiŠkio nuotrauka

Jaunavedžiai inž. Gediminas Leškys ir dail. Jina Totilaitė su svotu J. Cicėnu, svočia M. Pratkelienė, 
pabroliais ir pamergėmis. IS kairės. Iš kairės sėdi: L. Kvedaraitė, R. Cicėnaitė, I. Šarkaitė, M. Pratke
lienė ir J. Kartanaitė. Stovi: T. Mickus, R. Guzulaitis, J. Sabaliauskas, A. Leškys, jaunieji G. Leškys 
ir J. Totilaitė, V. Ribokaitė, J. Cicėnas ir Z. Pratkelis.

OMAHOS LIETUVIU ŽINIOS
dojo vietos lietuvių bend
ruomenės choras, vadovau
jamas muz. Br. Jonušo, o 
solo po vieną giesmę išpildė 
B. Starkevičienė ir A. Cig- 
leris. Vakare įvyko vestuvių 
pokylis erdvioje ir puošnio
je Exchange Building salė
je. Jaunavedžius telegramo
mis pasveikino jų prieteliai 
iš kitų lietuvių kolonijų 
Amerikoje ir giminės iš Lie
tuvos. Vaišės praėjo paki
lioje ir jaukioje nuotaikoje, 
dalyvaujant apie 200 svę^ 
čių.

Povestuvinei kelionei jau
navedžiai išvyko į Havajų 
salas, iš kur į Omahą jau 
nebegrįš. Apsigyvens Cali- 
f orui joje, kur inž. G. Leš
kys anksčiau buvo išvykęs 
ir ten jau turi darbą.

Gaila, kai nedidelė Oma- 
hos lietuvių kolonija neten
ka dviejų jaunų išsimoksli
nusių lietuvių. O ypač gaila, 
netenkant dail. J. Totilaitės, 
kuri čia lietuviškoje kultū
rinėje veikloje labai akty
viai reiškėsi. Ji piešė vaidin
tojams dekoracijas, dainavo 
chore, akompanuodavo jau
noms dainininkėms pianinu, 
bėdos atveju kurį laiką var
gonavo lietuviškoms pamal
doms, o kai buvo aukšt. mo
kyklos mokinė — grakščiai 
šoko baletą.

Omahos lietuviai linki 
jaunajai porai sėkmės sau
lėtoje alifornijoje.

TAUTINĖS SĄJUNGOS 
SKYRIAUS 

SUSIRINKIMAS
Skyriaus valdyba, pasi

baigus jos kadencijai, vasa
rio 5 d. sušaukė J. šarkos, 
sr. namuose skyriaus narių 
metinį susirinkimą naujai 
valdybai rinkti ir kitiems 
skyriaus reikalams aptarti.

Skyriaus valdybos pirmi
ninkas J. Povilaitis padarė 
trumpą praėjusių metų sky
riaus veiklos apžvalgą, o 
kontrolės komisijos pirmi
ninkas St. Petrulis — pa
skaitė piniginės atskaito
mybės revizijos aktą. Į sky
riaus valdybą išrinkti: pir
mininkas J. Povilaitis, sekr. 
V. šarka, ižd. J. šarka sr. 
Kontrolės komisija palikta 
ta pati: pirm St. Petrulis, 
sekr. V. Sederavičius, narys 
J. Agurskis. Toliau aptarta 
būdai ir priemonės skyriaus 
veiklai pagyvinti bei suak
tyvinti.

Pasidžiaugta, kad poros 
skyriaus narių pasidarbavi
mu Dirva tapo plačiai skai
tomu laikraščiu Omahos lie
tuvių kolonijoje. Ypač vi
siems buvo džiugu, jog šį 
faktą pripažino ir Dirvos 
redaktorius savo vedamaja
me (Dirvos Nr. 12), kur 

ALT S-gos Omahos skyrius 
paminėtas tarp trijų dau
giausiai Dirvai talkininka
vusių skyrių, čia buvo iš
reikšta padėka skyriaus 
spaudos ir informacios ve
dėjui V. šarkai už jo stro
pų bendradarbiavimą Dir
voje. Jo dėka, tris kart per 
savaitę išeinančioje Dirvo
je, Omahos lietuviai randa 
daugiau žinių, liečiančių ko
lonijos visuomeninį bei kul
tūrinį gyvenimą, negu bet 
kuriame lietuviškame dien
raštyje.

Susi rinkimas užbaigtas 
vaišėmis, kurias suruošė 
malonus šeimininkas J. šar
ka sr. Prie vaišių stalo susi
rinkimo dalyviai patyrė ir 
malonią staigmeną. J. šarka 
sr. pasiūlė jo puikiai įruoštą 
didžiulį svečių kambarį ne
seniai statytame name lai
kyti skyriaus būstinę ir ja
me visada daryti skyriaus 
narių susirinkimus, šis pa
siūlymas su malonumu bu
vo visų dalyvių priimtas, iš
reiškiant šeimininkui nuo
širdžią padėką. T „

PASAULIO SKAUČIŲ ŠVENTĖ
Vasario 22 d. visose vals

tybėse, kur tik yra skau
čių, seseriškumo ženkle 
švenčiama pasaulio skaučių 
šventė.

Tą dieną lankomos pa
maldos, ruošiamos sueigos, 
rašomi vienų kitoms pasvei
kinimai, siunčiamos dova
nėles ir t.t. Sustiprinamas 
seseriškumo ryšys tarpusa
vy ir su kitų tautų skautė
mis.

ši šventė, dar kitaip va
dinama susimąstymo diena. 
Ji. mums nėra dabar taip 
džiugi, kaip kitų tautų skau
tėms, nes šia proga prisi
mename visas varge liku
sias už geležinės sienos se
ses. Mes susimąstę išgyve
name tėvynės ilgesį ir tas 
skriaudas,, kurių susilaukė
me tėvynės netekus.

Teisių atžvilgiu esame iš
skirtos iš pasaulinės skau
čių šeimos. Tačiau, ir nega
lėdamos priklausyti tarp
tautiniam skaučių biurui, 
mes nenuleidžiame rankų, o 
kartu, su kitų okupuotų 
kraštų skautėmis, susijun
gę į ”Council Of Giri 
Scouts’* Association In Ex- 
ile”, veikiame ir kovojame 
už savo teises. Lietuvaitės 
skautės susitikę su kitų 
tautų skautėmis stengiasi 
kuo geriau savo kraštą re
prezentuoti, o taip pat kiek
viena galima proga ir pri
minti mūsų tautos skriau
das.

Skaučių Seserijos Vadija 
šios šventės proga gyvena 
bendra visos Seserijos skau
tiškos šeimos nuotaika, jun
giasi mintimis, artėja į

E. CHICAGO
ŠAUNIOS VESTUVES

Skirmanto Radvilos su Danute 
Indreikaite sutuoktuvės Įvyko va
sario mėn. 11 d. 11 vai. Sv. Pran
ciškaus parapijos bažnyčioje, 
Harvor, Indiana.

Jaunasis Skirmantas yra sūnus 
Terėsės ir Vlado Radvilų, gyv. 
Chicagoje, Illinois, o jaunoji 
Danutė yra duktė Antaninos ir 
Petro Indreikų, gyv. East Chi
cagoje, Indiana.

Jų sutuoktuvių proga iškilmin
gas pamaldas atlaikė ir vedybi
nes apeigas atliko kun. Dr. Pet
ras Celiešius. Pamaldų metu gie
dojo Šv. Pranciškaus parapijos 
choras, vadovaujamas Antano 
Rimkaus ir solistė R. Mastienė.

Vestuvių puota - vaišės Įvyko 
6 vai. vakare Slovakų salėje, 
kur dalyvavo per 200 svečių. 
Vyriausių puotos - vaišių šei
mininku buvo Bronius Nainys, ku
ris labai tvarkingai pravedėto 
vakaro programą.

Jungtuvių proga jaunavedžiai 
gavo sveikinimų telegramomis ir 
laiškais, o taip pat ir žodžiu 
juos sveikino: kun. D. Juška, kun. 
Dr. Petras Celiešius, agr. 
Indreika ir kiti. Telegramomis 
jaunavedžius sveikino Danutės 
giminės iš Lietuvos ir iš toli
mo Sibiro.

Jaunavedžiai trumpam laikui 
išvyko Į Floridą, o iš ten su
grįžę, apsigyvens Chicagoje, Illi- 
nois, kur Skirmantas dirba vienoj 
draudimo kompanijoje. Skirman
tas jau yra baigęs socialinius 
mokslus magistro laipsniu, o Da
nutė treti metai studijuoja biznio 
administraciją. Abu yra veiklūs 
lietuviškose organizacijose, 
stipriai reiškiasi ateitininkų 
veikloje.

Pakenė

DIRVAI AUKOJO
K. Senikas, Cleveland $5.00 
A. Garmus, Cleveland 2.00 
V. Baltrušaitis,

Brooklyn ............... 2.00
S. Nutautas, Chicago l.Ot) 
A. Rukšėnas, Cleveland 2.00 
Dr. J. Sandargas,

North Royalton .... 5.00 
Dr. P. Švarcas,

Mascoutah ........... 5.00
A. Vilėniškis,

Dorchester ........... 5.00
J. Zitinevičius,

Worcester.............  2.00

kiekvienos širdį ir sveikina 
visas laisvame pasaulyje iš
sisklaidžiusias ir tėvynėje 
pasilikusias sęses. Siunčia 
visoms savo geriausius, 
nuoširdžiausius linkėjimus.

Mes esame daug ko nu
stojusios, daugiau išgyve
nusios nei kitų tautų skau
tės, bet už tai labiau užsi
grūdinusios, pajėgios dau
giau dirbti ir daugiau auko
tis. Mes labiau vieną kitą 
suprantame ir mūsų sese
riškumo ryšys stipresnis. 
Ranka rankon, širdis širdin 
ir toliau ryžtingai, sutarti
nai ženkime pasirinktuoju 
lietuviškos skautybės ke
liu! K. K,

♦ į MACAO, portugalų koloni
ją Kinijos pašonėje, nuo valy
mų iš komunistinės Kinijos pa
bėgo keliolika komunistų valdi
ninkų, administravusių vieną 
žemės ūkio komuną, kuri buvo 
laikoma pavyzdine ir rodinėja- 
ma užsienio turistams.

♦ BELGIJOS karalius Baudoui- 
nas paleido parlamentą ir pro
vincijų tarybas, paskirdamas 
naujus rinkimus kovo 26. Tai tę
sinys ilgos ir atkaklios kovos 
tarp katalikų -- konservatorių 
bloko ir socialistų dėl vadina
mosios "tikslingumo progra
mos", kurią iššaukė Kongo pra
radimas, ir kurios pasėkoje bu
vo pakelti mokesčiai. Metų pra
džioje dėl tos . programos Bel
giją kelias savaites paraližavo 
streikai ir riaušės, vėliau ji buvo 
parlamento priimta, bet socia
listams pavyko iškovoti parla
mento paleidimą ir naujus rinki
mus.
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