
Kur dabar išveža Lietuvos 
ūkio gerybes?

(žinios iš Lietuvos)

Skelbiama, kad 1957 metais ir eilė kitų saviškai suinteresuo 
eksporto iš Lietuvos apimtis pa-1 tų įstaigų, o jų tarpe sukasi ir

direktorius su padėjė-siekusi "beveik ketvirtį milijar
do rublių". Kadangi rublis yra 
vertas ne daugiau, kaip 10 lie
tuviškų centų, tai to metinio 
eksporto vertė būtų mažesnė 
kaip 25 milijonai litų (ketvirtis 
milijardo yra 250 milijonų).

1938 metais Lietuvos ekspor 
to vertė buvo daugiau kaip 233 
milijonai litų. 1939 metais (pra
sidėjus karui) Lietuva vistiek 
dar eksportavo už 203 milijonus 
litų. Kritiškiausiais ūkinės kri
zės metais — 1933 — Lietuvos 
eksportas buvo nukritęs iki 160 
milijonų litų, o prieš krizę 
1933 metais — buvo pasiekęs 
beveik 334 milijonų rublių.

Kai kalba apie tą "beveik ket
virtį milijardo rublių", t. y., tik 
apie kokius 24 ar 25 milijonus 
litų, tai turbūt turi galvoj eks
portą tik į kitus kraštus, bet ne 
į "broliškas respublikas". Be to, 
eksporto į užsienius apimtis irgi 
gal atrodo tokia maža tik todėl, 
kad Lietuvoje dirbančioms įmo
nėms moka mažas kainas (tad ir 
darbininkams mažus atlygini- 
ms). Prekių į užsienius turėtų iš
eiti ne toks jau mažas kiekis, 
jeigu eksportuojama į 20 įvairių 
šalių ir vis, kaip sako, nemažais 
kiekiais, šalys, į kurias ekspor
tuojama, dažniausiai minimos 
šios: Kinija, Mongolija, šiaurės 
Vietnamas, šiaurės Korėja, In
dija, Pakistanas, Egiptas, Sirija, 
Turkija, Graikija, Vokietijos ry
tinė zona, Lenkija, Vengrija, 
Meksika, Argentina, Suomija. 
Eksportuojamos prekės — meta
lo gręžimo bei piovimo staklės, 
elektriniai suvirinimo aparatai, 
dažymo aparatai^ jaunuoliams 
dviračiai, elektriniai patefonai,
mėsos bei pieno gaminiai ir sil
kės. 1938 metais vien sviesto iš 
Lietuvos buvo eksportuota už 
48.5 milijonų litų.

įmones 
jais ...

len-
mo-

LIETUVIŲ KALBA 
NELIETUVIŠKOSE 

MOKYKLOSE
šiais metais rusiškose ir 

kiškose bendrojo laviniipo
kyklose Lietuvoje septintosiose 
klasėse (atitinka 3-4 buv. gim
nazijos klasę) įvedami lietuvių 
kalbos egzaminai. Egzaminai bus 
tik žodiniai, ne raštu.

VYTAUTAS MACKEVIČIUS,
dailininkų sąjungos pirmininkas 
Lietuvoje, yra paskirtas visos 

vyriausios rinkimų 
nariu ateinantiems 
sovietų (Maskvoje) 
Kinkiniai įvyks kovo

Sovietijos 
komisijos 
centrinių 
rinkimams 
16 d.

Komunistai giriasi, kad jie po 
karo pastatę naujas bažnyčias
šiose vietose: Radviliškyje, Kur
šėnuose, Karmėlavoj, Liubave ir 
Švenčionėliuose. Taip pat pra
dėta bažnyčios statyba ir Klai
pėdoje.

*
1960 metais Lietuvoje supla

nuota dainų šventė ir jau dabar 
kai kurie meniniai vienetai jai 
pradeda ruoštis.

*
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Venezuela, kur po įvykusios re
voliucijos kraštas dą 
normales vėžes ir

lar neį< 
^neišryš

neįejo i 
yškėjo

būsimos valdžios kryptis.

PERVERSMAS 
VENECUELOJE

Venecuelos diktatoriaus Jime
nezo žlugimą paskubino ta pati 
daida, kurią prieš keletą metų 
padarė buv. Argentinos diktat 
rius Peronas: areštų bangoje j|is 
palietė kunigiją.

Antradienio vidutienį Caraba 
so bažnyčių varpai davė ženklą 
generaliniam streikui. Prutfldėjo 
masinės demonstracijos, reika
laujančios Jimenezo pasitrauki
mo. Tvarkai palaikyti Jimene- 
zas pasiuntė policiją ir kariuo
menę. Prasidėjus kruviniems su
sidūrimams, kitą dieną prie de
monstrantų prisijungė kariuo
menė. Trečiadienio vakare 5 as
menų karinė junta, vadovauja
ma laivyno v-ko adm. Larraza- 
balo^basiuntė Jimenezui ultima
tumą. Ketvirtadienio rytą gen. 
Jimenezas pabėgo į Domininko
nų respubliką, palikdamas gat
vėse dar tebekovojančią jam iš
tikimą policiją.

Adm. Larrazabalas, įsijungęs į 
savo juntą du civilius, paskelbė

Kėdainiuose per karą buvo krašte atstatąs pilietinę laisvę ir 
sugriauta naujai pastatyta graži pažadėjo rinkimus, nepaskelbda- 
gimnazija. Tik dabar ji atstaty- mas datos. Junta sudarė 13 as-
ta. Taip pat iš sugriautų trijų 
tiltų tik vienas teatstatytas. Ki-

menų kabinetą, kurion pakvies
tas aviacijos pik. Jeąus Maria

ti du pradėti atstatyti, bet dar Castro Leon, Naujųjų Metų die
ną vadovavęs nepasiekusiam la
gūnų sukilimui.

Tačiau penktadienį mieste pra-

nebaigti.
*

Giriamasi, kad šiais) metais 
prie Kėdainių bus pradėtas sta
tyti cukraus fab&kas. Jo statyba 
buvo suplanuota dar nepriklau
somybės metais.

kad naujoji junta bandys atnau
jinti diplomatinius santykius su 
Argentina, kurie buvo nutrūkę, 
Jimenezui priglaudus Peroną.

DULLES ANKAROJE 
"PASVEIKINTAS”

BOMBOMIS,
Viena bomba sprogo ties JAV 

ambasada Ankaroje, antra su
krėtė privatų knygyną, pavadin
tą American Publication Stores 
šalia JAV informacijos centro 
11 valandų prieš prasidedant 
Bagdado pakto konferencijai, ku
rioje dalyvauja JAV valstybės 
sekretorius John Foster Dulles.

Bombos, mestos iš pravažiuo
jančių automobilių, didelių nuo
stolių nepadarė. Dulles sprogimo 
metu buvo išvykęs iš ambasados. 
Spėjama, kad teroristai bombo
mis norėję padaryti nuostolių 
JAV turtui ir sumažinti JAV
j res t ižą kon f ere ne i j o j e.

*
Bagdado pakto konferencija, 

kurioje JAV dalyvauja pirmą 
<artą, prasidės pirmadienį ir 
ruks keturias dienas. Jos pro

gramoje numatoma:
išanalizuoti rusų politikos sie

kius Vid. Rytuose ir kitose pa
saulio vietose;

Valstybės sekretorius John Foster Dulles ir ponia. Valstybės se
kretorius dabar lankosi Turkijoj ir dalyvauja Bagdado pakto kon
ferencijoj. Ten nuvykus jis buvo pasveikintas teroristų išsprog
dinta bomba. Ji sprogo dar prieš konferencijos pradžią. Niekas 
nebuvo sužeistas tik padaryta medžiaginių nuostolių. Niekas ne

abejoja, kad tai komunistinių organizacijų darbas.

SUSIORGANIZAVO LIETUVIAI VARŠUVOJE
Lenkijos gudų visuomenihės 

kultūrinės draugijos laikraštis 
"NIVA", 1957 m. gruodžio 22 d. 
pranešė, kad gruodžio 15 dieną 
Varšuvoje įvyko Lietuvių Visuo
meninės - Kultūrinės Draugijos 
Varšuvos skyriaus steigiamasis

ieškoti priemonių užkirsti Sov. susirinkimas. Susirinkimas įvy 
S-gos-Egipto-Sirijos subversijai kęs Varšuvos senamiesčio kultū- 
irabų kraštuose, kaip, pvz. Jor
dane, Libanone ir kt.;

KOMJAUNIMAS TVARKO 
KAUNO ĮMONES

~^*šeštąpienj, sausio 11 d., Kau 
ne įvyko Savotiška "procesija" 
iš Šančių, apsukdamas centrinė

Baigus statyti Kauno hidro

elektrinę stotį ir baseiną pripil
džius vandens, Pažaislio vienuo
lyno pastatai atsidurs iš trijų 
pusių apsupti vandens. Vienuo
lynas dabar esąs valdžios apsau-

, . . . v , ,goje. Iš to galima spręsti, kad
mis gatvėmis, gedulo maršo ly- į stflg kitokia institucija
dimas, važiavo sunkezimis, ku-,J
riame stovėjo didelis krokodilas 
su šluota.*) Krokodilas nuvažia
vo į Vytauto (dabar "Lenino") 
prospektą 26b, į "Neries" fabri
ką.

T4i buvo ženklas, kad tam tik
ras komjaunimo komitetas nu
tarė "Neries" fabrikui paskirti 
"pereinamąją dovaną", kaip ... 
nešvariausiam ir netvarkingiau
siam Kauno fabrikui! Ligi šiol 
ta "dovana" stovėjo "Metalo" 
fabrike, Šančiuose, bet tenai, ne- 
apsikenčiant tos "garbės”, buvę 
apsitvarkyta.

Apie įmonių tvarkingumą bei 
švarą sprendžia komjaunimo ko- 
mitetas, remdamasis savo žvalgų 
pranešimais. "Dovaną" gavusio
je įmonėje susitvarkymu rūpi
nasi irgi ten dirbantieji komjau
nuoliai. Tokį patį uždavinį turi 
ir profesinė sąjunga, bet jos ne
pakanka. Komunistų partijos 
būreliai ir komitetai taip pat 
tvarko įmones. Savo keliu tvarko 
vadinamoji Liaudies ūkio tary
ba, vyriausybė, valstybės kon
trolės ministerija, prokuratūra

ir ten bažnyčios nebėra.
• Vilniaus I vid. mokyklai su

teiktas rašytojo Antano Vienuo
lio vardas.

• Telšiuose įvestas miesto au
tobusų susisiekimas.

sidėjo naujos demonstracijos.
Buvo reikalaujama iš juntos pa
šalinti du kariškius, buvusius 
pabėgusio Jimenezo bendradar
bius. Adm. Larrazabalas turėjo 
nusileisti, šeštadienį tvarka jau 
buvo atstatyta, jei neskaityti 
keleto susidūrimų su tebesigi- 
nančiais Jimenezo šalininkais kai 
kuriose toliau esančiose įgulose.

Stebėtojų apskaičia v i m a i s, 
perversmo metu žuvę ir buvę su
žeisti keli šimtai asmenų.

Jimenezo globojamas buv. Ar
gentinos diktatorius Peronas pa
sislėpė Domininkonų respublikos 
pasiuntinybėje, tikėdamasis vė
liau pasivyti Jimenezą. Manoma,

paruošti ekonominio bendra
darbiavimo programą, įkalku- 
liuojant britų ir amerikiečių fi
nansinę ir techninę pagalbą ;

suderinti rajoninės gynybos 
planus ir suplanuoti bendrą stra
tegiją, patenkinant arabų pra
šymus apginkluoti juos moder
niais ginklais.

Vykdamas Ankaros konferen- 
cijon, Dulles buvo sustojęs Te
herane ir tarėsi su Irano šachu 
Pahlevi, premjeru Eghbal ir užs. 
reik. min. Ardalan. Pasitarimų 
komunikatas nepaskelbtas, ta
čiau sakoma, kad Dulles nevyko 
2000 mylių iš Washingtono vien 
tik tam, kad pasikalbėjus apie 
orą.

Turkijos premjeras Manderes 
prieš konferenciją buvo netikė
tai išvykęs į Bagdadą. Spėjama, 
kad tarp Turkijos ir Irako atsi
radę kai kurių nesklandumų, ta
čiau pasitarimų tema taip pat 
neskelbiama.

ros namuose. "Niva" rašo: 
"Šalia Varšuvos lietuvių gy

ventojų atstovų, susirinkime at
silankė Lietuvių Visuomeninės- 
Kūltūrinės Draugijos centro val
dybos sekretorius Staškeliūnas, 
vidaus reikalų ministerijos at
stovas Ijaszewskis ir Lenkijos 
gudų visuomeninės - kultūrinės 
draugijos Varšuvos skyriaus pir
mininkas Turonak.

d1 VISUR

*) Satyrinių ("savikritikos") 
žurnalų simbolis: "Krokodilas" 
leidžiamas Maskvoj, o "Šluota" 
—. Vilniuj.

Venezuelos diktatorius, Marcos Perez Jimenez (dešinėj), po kru- 
vinoš revoliucijos, pabėgo į Dominiconų Respubliką. Krašto val
dymą perėmė penkių vyrų karinė junta. Jos priešaky yra admi

rolas Wolfgang Larrazabal (kairėj).

• Bolševikinės mašinų-trakto
rių stotys, kaip Chruščevas pa
skelbė Minske įvykusiame žemės 
ūkio specialistų suvažiavime, 
būsiančios palaipsniui panaikin
tos, traktorius perduodant pa
tiems kolchozams. Ši idėja savo 
laiku buvo Stalino pasmerkta, 
kaip nutolimas nuo komunizmo 
tikslų.

• Rytinės, Vokietijos gyvento
jams įsakyta rinkti iš laukų ak
menis, kurie būsią naudojami 
Rostocko uosto praplėtimo dar
bams.

• Liudijusių apie sovietų žiau
rumus Vengrijoje sąrašai praei
tą penktadienį sudeginti JT pa
state New Yorke.

• Prez. Eisenhovverio brolis 
Arthur, 71 metų, gyvenęs Kan
sas City, mirė sausio 26 d.

• Nedarbas pasiekė 6% ribą 

45 Amerikos miestuose.
• Civilinės aeronautikos komi

sija leido pakelti lėktuvų biletų 
kainas 6.6%.

"Susirinkimo pradžioje pirmi
ninkavęs pasveikino susirinku
sius ir paskaitė sveikinimo laiš
ką iš Lietuvių Visuomeninės- 
Kultūrinės Draugijos centro val
dybos. Trumpą kalbą pasakė ir 
J. Turonak, pareikšdamas karš 
čiausius linkėjimus kaimynams 
lietuviams nuo gudų draugijos, 
drauge susirinkusius supažin
dindamas su gudų draugijos sos 
tinės skyriaus veikla.

"Lietuvių draugijos centro 
valdybos sekretorius J. Staške
liūnas savo kalboje priminė tur
tingas bendrų lenkų-lietuvių ko
vų tradicijas ir kultūrinius san
tykius. Priminė taip pat ir tai, 
kad Varšuvos miestas lietuviams 
senai buvo gerai pažįstamas. 
Varšuvoje lankė mokyklas lietu
vių rašytojas V. Kudirka, kom- 
pozitorius K. Čiurlionis. Prieš 
antrąjį pasaulinį karą Varšuvo
je buvo lietuvių kultūrinė drau
gija. Draugija, kuri susiorgani
zavo liaudinėj Lenkijoj — sakė 
Staškeliūnas —- pradėjo savo 
darbą visiškai kitokiose, skirtin
gose aplinkybėse. Jos ir tikslas 
kitokis

menėje, stiprinimas draugingu
mo su lenkų tauta ir Lenkijoje 
gyvenančiomis tautinėmis mažu
momis. Bet svarbiausias drau
gijos veiklos tikslas yra socializ
mo kūrimas krašte.

"Kaip tik LVK Draugijos Var
šuvos skyriaus svarbiausias už 
davinys turi būti kultūriniai kon
taktai ne tik su lenkais, bet ir 
su Lenkijos tautinėmis mažumo
mis.

"Diskusijose susirinkimo da
lyviai atkreipė dėmesį į būtinu
mą leisti Lenkijoje lietuvišką 
laikraštį, o taip pat ir surasti pa
talpas Varšuvos skyriaus raš
tinei.

"Po diskusijų įvyko skyriaus 
valdybos ir revizijos komisijos 
rinkimai. LVKD Varšuvos sky
riaus pirmininku išrinktas drg. 
Baltrušaitis".

* *
Iš kitų šaltinių pranešama, 

kad Lenkijoje lietuvių iš viso 
priskaitoma apie 25,000.

EGIPTAS IR SIRIJA 
SUSIJUNGIA

Egipto prez. Nasseris Kaire 
besilankantiems JAV laikrašti
ninkams ir radijo redaktoriams 
pranešė, jog siūlomoji Egipto-Si- 
rijos federacija netrukus bū
sianti deklaruota. Tame pačiame 
pasikalbėjime su laikraštinin
kais Nasseris smarkiai puolė 
Bagdado paktą.

Federacijos idėją pasiūlė Si
rija. Jos užs. reik. ministeris Sa- 
lar Bita visą savaitgalį tarėsi su 
Nasserio pareigūnais. Smulkes
nių žinių apie pasitarimus Egip
to spauda neskelbia, tačiau jau 
yra išryškėjusios kai kurios pro
jektų gairės:

naujosios jungtinės valstybės 
gimtosios kultūros vys-1 sostinė bus Kairas su viena ben- 

tymas Lenkijos lietuvių visuo-'dra vyriausybe, vienu parlamen-

1JIE ĮSIJUNGĖ 
Į 179 EILĘ

Į skelbiamą $20,000 vajų įsi
jungė trys nauji šimtininkai.

Iš eilės 38 šimtininku yra 
Pajauta ir Jonas Gaižučiai, ak
tyvūs Tautinės Sąjungos De
troito skyriaus veikėjai. Inž. J. 
Gaižutis, kaip mums praneša, 
yra išrinktas naujuoju Tautinės 
Sąjungos Detroito skyriaus pir
mininku.

Trisdešimt devintuoju šimti
ninku yra inž. Petras Svilas, ak
tyvus tautinių organizacijų vei
kėjas dar iš Lietuvos laikų. Da
bar gyvena Detroite.

Keturiasdešimtuoju šimtinin
ku įsijungė Liudas Vismantas, 
gyvendamas Vokietijoje buvo 
suorganizavęs knygų leidyklą 
"Ventą" ir išleidęs eilę gerų 
knygų, šiuo metu taip pat gyve
na Detroite, bendradarbiauja 
Dirvoje ir kituose laikraščiuose.

Eilė kitų detroitiečių, ten lan
kantis Tautinės Sąjungos pirmi
ninkui inž. E. Bartkui, į vajų 
įsijungė šiais įnašais:

Vladas Pauža ........... ,„.$25.00
.. $15.00 
„$15.00 
. $15.00\

Leonas Bulgaris ....
Viktoras Griškonis ....
Jurgis Rekašius ...
Elzbieta Repčienė ....... $15.00
Stasys šimoliūnas ....... $15.00
V. Bitinas ......  $5.00
A. Bliūdžius ................... $5.00
J. Gaudušas .......  $5.00
J. Mitkus ....,..................$5.00
A. P................ $5.00
R. Tamulionis .......... $5.00
V. Vaičiūnas ................... $5.00
Su šiais naujais įnašais iš vi

so gauta ..................... $9,656.95
Dar reikia sukelti $10,343.05

tu, sujungta armija;
naujosios valstybės vardas bū

siąs "Jungtinė arabų valstybė", 
tačiau prieš susijungiant Egip
te ir Sirijoje būsią pravestai ple
biscitai susijungimo klausimu.

GVATEMALOS 
RINKIMŲ DUOMENYS

Penktadienį Gvatemalos vy
riausybė paskelbė prezidento rin
kimų duomenis. Kraštutinių de
šiniųjų kandidatas gen. Ydigo- 
ras Fuentes, kuris sugriovė spa
lio mėn. rinkimus, apšaukdamas 
juos suklastotais, dabar gavo 
177,000 balsų, nuosaikiųjų nacio
nalistų demokratų remiamas pik. 
Cruz Salazar — 132,000 ir kai
riųjų kandidatas Mendez Monte- 
negro, kurį rėmė komunistai — 
125,000 balsų.

Nė vienam negavus reikiamos 
dviejų trečdalių daugumos, par
lamentas prezidentą renka iš 
pirmųjų dviejų kandidatų. Po 
paskutinių įvykių Venecueloje, 
manoma, kad prezidentu bus iš
rinktas Ydigoras Fuentes, nepai
sant, kad parlamentas yra kon
troliuojamas Salazaro šalininkų.

Kuba ruošiasi rinkimams
Kubos prez. Fulgencio Batis

tą, panaikino radijo ir spaudos 
cenzūrą visoje Kuboje, išskiriant 
rytinę provinciją, kurioje veikia 
sukilėlis Fidel Castro su savo ša
lininkais.

Konstitucinių laisvių atstaty
mas padarytas ryšium su artė-«
jančiais birželio 1 d. rinkimais, 
kurių kampanija bus pradėta 
vasario mėnesį.

Akrone, Ohio, kur yra JAV gumos pramonės centras, išrastos padangos, kurios jau nebebijo 
leidimo ir kelionėse duoda daug didesnį saugumą.

nu*
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Visu Virvos skaitytojų geras 
bičiulis; o redakcijos dar gėrės 
nis bendradarbis, Juozas Bačiū 
nas su ponia, jau nuo spalio 
mėn. keliauja po tolimus vakarų 
kraštus. Kiek iš laiškų spėjam, 
jis dar tik už kelių savaičių grįš 
j Tabor FarN^Savo kelionių pla
nuose numatęs dar daug kur ap
silankyti, senas pažintis atnau
jinti ir naujas sudaryti.

Vienok mums miela skaityto
jams pranešti, kad savo pažadų 
J. Bačiūnas jau pradeda pildyti. 
O tas pažadas, kaip dauguma at
simenat, tai tos ilgos ir įdomios 
kelionės įspūdžių papasakojimas 
visiems skaitytojams.

Šiandien pradedam jau spaus
dinti. Ir tie kelionių įspūdžiai eis 
per daugelį Dirvos numerių. 
Prie jų bus ir nuotraukos, ku
rios geriau paryškins pasakoja
mus dalykus, arčiau suriš su te
nykščiais žmonėmis ir jų rūpes
čiais.

Mes gerai žinome, kad dauge
lis skaitytojų J. Bačiūno gyvus 
pasakojimus labai mėgsta. Mėgs
ta jį senieji ateiviai, nemažiau 
mėgsta ir naujieji. Tat pasekit 
juos. Tikrai daug nauja sužino
sit.

šią ilgą J. Bačiūiio ir ponios 
kelionę reikia laikyti lietuviškos 
ambasadorystės kelione. Jis ap
lankė toliausiai nukeliavusius 
lietuvius, juos ten tampresniais 
saitais surišo, jų tarpe didesnę 
lietuvio lietuviui meilę pakurstė, 
daugelį net paskatino^ apleistą 
lietuvybės kelią iš naujo pradėti.

Tokius žodžius rašome ne iš 
oro pagavę. Rašome juos iš 
mums atėjusių laiškų, rašytų 
įvairių pažiūrų ir net įvairių ti
kybų asmenų. Kaip vienas sako, 
tik tokie į mūsų kraštus atvyks
tą keliauninkai mums naudą ir 
garbę atneša, kurie lietuvyje 
brolį ir seserį mato. Ir pas mus 
buvoję J. J. Bačiūnai tai su kau
pu įrodė.

* i
Vienas Dirvos bičiulis, rašy

damas redaktoriui laišką iš Pie
tų Amerikos, apie išgyventas te- 
nykščlas įsikūrimo sąlygas taip 
rašo;

"Buvaus sukūręs ir siuvyklą, 
bet kadangi pradėjau siūti mo
teriškus rūbus, tat susidūriau 
su sijonų kaprizais. Gi su velniu 
geriau, kaip su boba. Vis gali 
velnio galvojimo principą pa
gauti, gi bobos madų logikos ne
pagausi. Tat tą biznį likvidavau, 
ir pradėjau kitą, daug sekmin- 
gesnį”.

M
Tas pats bičiulis apie Ameri-, d

ką taip rašo:
"Niekuomet tos Jūsų Ameri

kos nemėgau ir, kiek dabar gir
džiu, vis nekyla nuotaika ją ap
lankyti. žinoma, ten yra visi 
draugai, norisi draugus pama
tyti, ir reikės tatai padaryti nors 
prieš mirtį..., bet šiaip norė
tųsi geriau Europon pavažiuoti.

Jūsų krašto pro’ lema žmogui 
aiški: viskas matuojama doleriu 
ir biznio aspektu. Tatai gi, šiokį 
tokį inteligentą, koks jis bebū
tų, mala ir sumala. Pas mus nė
ra to tempo, ir nėra to "karščio", 
nors temperatūra oro ir kar ka
da karštesnė. Pas mus reikalų 
tvarkyme galioja principas — 
"rytoj”.

susiorientuoti, kurie redakciją 
pasiekia iš Pietų Amerikos kraš
tų, ypač Kolumbijos ir Vene- 
cuelos, daugumai tenykščių nau
jųjų ateivių pasisekė visiškai pa
kenčiamai įsikurti. Kai kurie iš 
jų ir labai stipriai materiališkai 
įsitvirtino, žinoma, tas neatsi
rado savaime. Kaip ir visur, rei
kėjo daug apsukrumo, sąlygų iš
studijavimo, net nemažos rizi
kos.

Ir garbė tokiems lietuviams. 
Reikia tik, kad jie niekad neuž
mirštų mūsų tautinių reikalų, 
pagal padidėjusią savųjų skati
kų saują, duosniau paremti lie
tuvių kultūrinius, visuomenini- 
lius ir politinius reikalus.

Daugiau patys turėdaprii, dau
giau galime ir kitiems duoti!

DĖKOJAME
DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at- 

iuntė šias aukas:

Jurkūnas J., Chicago .......... $2.00
Daugvydas K., Detroit .... 2.00 
Žiogas W., Allentown ........ 2.00
Grigaitis J., Chicago .........  2.00
Pimpė A., Chicago ............ 7.00
Melinis A., Cleveland ........  5.00
Rūkas A., Chicago ............ 2.00
Švarcas J., Cleveland ........  2.00
Bačauskas K., Brooklyn .... 2.00 
Pažemėnas K., Baltimore .. 2.00 
Jasinskas P., New Canaan 2.00
Kuslis J., Waterbury ........  2.00
Čepas V., Boston ................ 5.00
Sakalas J.. Cleveland ........ 5.C0
šermukšnis J., Baltimore .. 1.00 
Cijunskas J., Cleveland .... '2,00
lljasevičius S. Detroit ........ 2.00
Rauktys J., Boston .............. 3.00
Kasakaitis K., Chicago .... 2.0C 
Kasiuba Pr., Reading 2.00 
Numgaudas V., Chicago .... 5.00 
Aleksandravičius P.,

Cleveland ..................  2.00
Butrimaitis S., Cleveland .. 2.00
Molis P., Detroit .............   2.00
Stelmokas J., Media........... 2.00
Mickus S., Gardner ............ 2.00
Montvila J., Brooklyn .........  2.00
Stimburys J., Cleveland .... 2.00 
Garbauskas A., England .... 5.00
Steponis B., Detroit .........   5.00
Adamonis J., Media ............ 5.00
Jurgaitis P., Wickliffe .... 2.00
Jasiukaitis J., Chicago....... 2.00
Šeputa K., Detroit .............. 2.00
Trucen J., Barberton ..... :. 2.0C
Narbutas J., Mihvaųkee .... 2.00
Petrulis St., Omaha \......... 2.00
Lasjcus O., .

New Philadelphia ..... 2.00
Dt\ulis P., Nashua .... ......  2.0C
Braskys A., Sudbury .......  2.00
Rugienius J., Detroit ....... 2.0C
Kudirka A., Waterbury .... 1.0C
Pračkys P., Cleveland ....... 2.0C
Baranauskas J., Cleveland 2.00
Bartkus T., Samia ........... 2.0'
Dilba A., P>ridgewater .... 2.90
Ličkus P., Chicago ........... 2.00
Knystautas M., Dorchester 1.00
Pročkys J., Chicago......... 2.0C
Valys F., Toronto ........... 2.00
Virbickas K., Philadelphia 2.00
šimkaitis O., Tampa ...... . 1.00
Bpdrys K., Toronto ........... 2.C0
Maziliauskas Ed., Cleveland 2.00 
Minkūnas V., Cleveland .... 2.00
Gudaitis R., Chicago ....... 7.00
Sirusas J., Woodhaven .... 5.00

Aukotojams tariame nuoširdų
Kiek iš įvairių laiškų galima * ačiū.

Kas ir kur?
• Lietuvos jūrų kapitonas Zig- jie nebus atžymėti, kad tai dir- 
mas Domeika, Venezueloje sun- biniai iš Lietuvos. Jie bus išsta- 
kiai serga širdies liga. Yra ge-’tyti Sovietų Sąjungos vardu, 
riaušių gydytojų priežiūroje ir
tikimasi, kad pasveiks. Z. Do
meika buvo Venezuelos Bendruo
menės centro valdybos pirminin
ku. Jis niekad nesigaili cento lie
tuviškam reikalui ir šiaip pasi
žymi, kaip darbštus ir simpatiš
kas organizatorius. Todėl visa 
Caracas lietuvių kolonija linki 
jam ko greičiau pasveikti.

jds pirmininko iniciatyva apvie- 
nyti ir sustiprinti tautinės sro
vės Jungtinėse Valstybėse veik
lą, kėlė reikalą tampresnio tauti
nių organizacijų bendradarbiavi
mo ir paramos visai" tautinei 
spaudai.

Pobūvio metu aukomis ir pa
sižadėjimais surinkta $465.00. 
Pobūvis praėjo draugiškoj ir pa
kilioj nuotaikoj.

Sausio 19 d. rytą vėl susirinko 
gražus būrelis detroitiškių ben
driems pusryčiams ir išlydėti 
svečius: V. Alantas su ponia, 
agr. A. Gilvydis, inž. J. Gaižu
tis su ponia, LRS vietinio sky
riaus pirm. P. Stanionis, J. Re
kašius, J. Preibys, prekybinin
kas A. Patalauskas, J. Mitkus su 
ponia, J. Gaudušas, P. Svilas, L. 
Vismantas, V* Bitinas ir kt. Po
nios: Sims, Stašienė, Gaižutie- 
nė ir žiedienė susirinkusius pa
vaišino skaniais pusryčiais, po 
kurių svečiai išlydėti į Chicagą.

Kiek teko nugirsti, naujoji 
Valdyba yra pasiryžusi energin
gai tęsti Dirvos vajų toliau.

PERSITVARKĖ DETROITO
TAUTINIŲ ORGANIZACIJŲ 

SAMBŪRIS
Paskutiniame Detroito Tauti

nių Organizacijų Sambūrio Val
dybos posėdyje, kuriame daly
vavo ir visų Sambūrio organiza
cijų skyrių valdybių pirmininkai, 
nutarta, kad ateityje Sambūrio

vy ir svečių, kurių skaičiuje bu- A. Danta ir P. Mitalas, 
vo Seserijos vyriausioji skauti-' Buvo sudaryta komisija ir 
ninkė L. Čepienė ir Brolijos vy-11958 m. pravesti Bendruomenės 
riausias skautininkas S. Kairys. Tarybos rinkimus. Svarstytas ir

Kandidatės D. Memėnaitė ir Nepriklausomybės šventės minė- 
Y. Miltakytė pakeltos į tikras jimas.
nares. Paliesti ir kiti svarbūs vietos

Programą pravedė ps. R. Ke- klausimai. Pažymėtina, kad su- 
zys. Buvo juokų laikraštis, ka-, brinkimo metu iškeltas klausi-
vutė ir šokiai.

Tą dieną įvyko skautininkų
mas dėl kai kurioje spaudoje pa
sirodžiusių straipsnių, -žeminan-JDETROJLT

NAUJA ALT S-GOS 
SKYRIAUS VALDYBA

Sausio 18 d. įvyko ALT S-^os 
skyriaus susirinkimas, kuriame 
dalyvavo ir kalbėjo iš Chieagos 
atvykę svečiai: ALT S-gos Val- 

Bartkus, 
Al

girdas Bakšys ir dr. K. Sruoga.
Susirinkimas ♦ išklausė buv. 

valdybos pirm. A. žiedo praėju
sių metų veiklos pranešimą, gy
vai apsvarstė Dirvos vajaus ir 
visą eilę kitų svarbesnių reika
lų ir išrinko'naują valdybą: inž. 
J. Gaižutį — pirm., L. Bulgarį 
— sekr., J. Jušką — ižd. ir J. 
Gaudušą ir K. Šeputą — nariais. 
Revizijos Komisijon išrinkti: A

BVCVIČU. rtUl O-gOS
• Lietuvių Studentų Sąjungos dybos pirm. inž. E- Bart 
studijų dienos.įvyks vasario 1-2 chieagos skyriaus pirm. inž.
I.d. Detroite Western YMCA pa- 
;alpose, 1601 Clark St.

Studijinė tema "Lietuvos kul
tūros pasireiškimo formoj".

• New Yorke vykstančioje Au- 
lubon Artists draugijos* dailės 
parodoje su savo kūriniais daly
vauja ir lietuviai dailininkai: V. 
Jonynas, P. Puzinas, R. Viesu
las ir 1^. žoromskis.

• Dail. V. Jonynas New Yorke' Gilvydis, St. šimoliūnas ir J. 
vykstančioje dailės parodoje ga- Mitkus, 
vo grafikos pirmąją premiją ir.
100 dol.
• LRKSA centras, kuris yra 
Wilkes Barre, Pa. pasistatė nau
jus moderniškus namus ir į juos 
jau persikėlė.

Solistė Janina Liustikaitė, at
vykusi iš Romos, kur ji studi
juoja dainavimą, jau koncertavo 
Toronte ir Chicagoje. Atsiliepi
mai apie koncertus geri ir tiki
masi išaugsiant pajėgios daini
ninkės.

Skulptorius A. Mončys, gyve-* 
nas Prancūzijoje, gavo nemažai 
’žsakymų Briuselyje, kur vyks 
tarptautinė paroda.

’ Į Briuselio parodą, kuri įvyks- 
a šiais metais ir bus atidaryta 

gegužės mėn., iš Lietuvos pasiųs
ta virš ,60 gintaro dirbinių. Nė 
kiek neabejojama, kad parodoje

ALT S-GOS VALDYBOS PIRM. 
INž. E. BARTKAUS VIEŠNAGĖ 

DETROITE
Sausio 18-19 d.d. ALT S-gos 

Valdybos pirmininkas, inž. E.
Bartkus, lydimus Chieagos sky- valdyba bus vadinama "Komite- 
liaus pirmininko, inž. Algirdo!tu”- taigi, pilnas vardas bus:

pasitarimas su rajono vadu ps. čių JAV Bendruomenės pirm
Barzduką, kaip bendruomenės 
grioviką-ardytoją. Susirinkimas 
vieningai ir griežtai pasmerkė 
šią akciją, kaip norinčią pakenk
ti Bendruomeriei, ir nutarė p. 
Barzdukui pasiųsti padėkos lais

vės draugininku paskirtas vyr. ‘ ką už jo pasišventimą Bendruo- 
sl. Algis Zaparackas, Algimanto menės reikalams.
dr-vės — paskilt. I. Januškevi-: Susirinkimui pirmini n k a v o 
čius. Baltijos skautų tunto ad- prof. A. Jurskis, sekretoriavo M. 
jutantu — vyr. sl. J. Kirvelaitis. Raugienė. P. M.

*
Neringoje, kaip ir kiekvienais 

metais, pildomi income-tax.

Prašome Detroito lietuvių vi
suomenę aukoti Suvalkų trikam
pio lietuviams atliekamus varto
tus rūbus ir avalinę.

Avalinė ir rūbai bus priimami 
iki kovo mėn. 15 d. p. Patalaus- 
ko - Petrulionio parduotuvėje 
"Gaiva" (W. Vernor Hwy ir 25- 
tos gatvės kampas), arba pa
skambinus telefonu TA 5-0303 
Albertui Misiūnui, bus atsiimti 
iš namų.

A. Banioniu ir kitais skautų va
dovais jubiliejinės stovyklos ir 
kitais skautų reikalais.

NAUJI VADOVAI 
D. L. K. Mindaugo skautų dr-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso I’Rospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 VVest 63 St,
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. aopiet. 
Rezid. 3211 W. 66th PLACE.

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 VVest Chicago Avė. 

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

antrad., ketvird., penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

11-2 p. p. šeštadieniais.

<> A

Bakšio ir dr. K. Sruogos, vizi
tavo Sąjungos skyrių ir viešėjo 
Detroite.

Pirmąją dieną, pasibaigus su
sirinkimui, dr. J. ir M. Simsų na
muose buvo suruoštas svečiams 
pagerbti pobūvis, kuriame da
lyvavo didžiulis būrys detroitiš
kių. Ta ''proga ALT S-gos pirm. 
inž. E. Bartkus plačiai nušvietė 
Sąjungos valdybos nuveiktus 
darbus ir naujus sumanymus.

Pirmoje ęilėje valdyba talkina 
"Vilties’’ b-Yęi įsigyti pakanka

mai gerų spaudos priemonių, ku
rios įgalintų Dirvą geriau ilius
truoti lr $piįįj(|inti tokiu dažnu
mu, kokiu tik bus reikalas.

Valdyba yra sudariusi komisi
jas įvairioms darbo sritims: or- 
ganizacijos, .spaudos, kultūros, 
jaunimo. Yra numatyta plėsti 
organizacijos padalinius, stiprin
ti bendradarbiavimą su kitomis 
tautinėmis (Ė’Jąnizacijomis, su
ruošti eilę kvątūrinių, politinių ir

Detroito Tautinių Organizacijų 
Sambūrio Komitetas. Susitarta, 
kad komitetą sudarys organiza
cijų skyrių pirmininkai ir po 
vieną narį nuo kiekvienos orga
nizacijos. Komiteto pirmininkai , r. . . XT, , ...................... . Vasario 15 d. Lietuvių Namuokasmet keisis iš eiles, šiais me- x • i. . o • i x x • • • se (1129 Dundas St. W.) įvykstais Sambūrio komitetui pirmi-, T. ? XT ... , . .A. , T a e. ! • • rr Lietuvos Nepriklausomybes 40nnknna l,Ax al/’vviona mvm u . x u

m. sukakties iškilmingas minė
jimas.' Ta proga kalbės min. V. 
Gylys ir buv. žemės Ūkio Aka
demijos docentas J. .Paršeliūnas

TORONTOf

NEPRIKLAUSOMYBĖS 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

ninkaus LAS skyriaus pirm. K. 
Veikutis.

Kalbamame posėdyje buvo ap
svarstyta tolimesnė Sambūrio
veikla ir lesų telkimas Nepri-, n i , .,. i a A j . f, Po to menine dalis ir nuotai-
klausomybės Fondui. zds . . , - • • ••kingas pobūvis. Minėjimą ruo-

KILNIAM TIKSLUI
D.L.K. Birutės Draugijos tra

dicinis kaukių balius įvyks vasa
rio 1 d. 7 vai. vakaro Masonic 
Temple, Hubbard ir Bagley gat
vių sankryžoje.

Birutietės baliui kruopščiai 
ruošiasi. Meninę dalį atliks vieti
nės jėgos. Bus laimėjimams 
daug dovanų. Kaukės bus premi
juojamos. Gros geras orkestras

šia LNT Toronto K-tas ir kvie
čia gausiai atsilankyti.

Pradžia 6 vai. 30 min. punk
tualiai.

jaunimo sąskrydžių ir išleisti ke- *r veiks skanių valgių bufetas.
Pelnas skiriamas 
tremtiniams Sibire.

lietuviamslėtą leidinių,į
Chieagos skyriaus pirm. inž.

A. Bakšys kvietė detroitiškius
veikliai talkinti Dirvos vajui ir IŠVYKA
visai gražiai Sąjungos valdyoos Būrys vietos sportininkų va- 
iniciatyvai ir pastangoms. j sario 8-9 d.d. vyksta slidinėti

Kiti kalbėtojai — skyriaus pašliūžomis prie Cadillac, Mi- 
garbės narys dr. J, Sims, dr. K. chigan. žada dalyvauti ir iš Cie- 
Sruoga, rašytojas V. Alantas, velando.
Detroito Tautinių Organizacijų Tuo pačiu metu Kovo krepši- 
Sambūrio Komiteto ir LAS-o De- ninkai vyksta Torontan krepši- 
troito skyriaus pirm. K. Veiku- nio žaidynėms su Aušra, 
tis, LRS vietinio skyriaus atsto-1 ,

PHILADELPHIA
SUDARYTA BENDRUOMENĖS 

VALDYBA
Po dviejų nepasisekusių susi

rinkimų praėjusiais metais, sau
sio mėn. 19 d. įvykęs visuotinis 
Philadelphijos apylinkės susi
rinkimas pradžiugino lietuviška 
veikla besisielojančius lietuvius.

Susirinkimas nors ir nebuvo 
gausus (dalyvavo 43 asmenys), 
bet darbingas. Išrinkta 1958 m. 
apylinkės valdyba, kuri pareigo
mis pasiskirstė: pirm. prof. J. 
Puzinas, vicepirmininkai J. Stik- 
liorius ir V. Macijauskas, sekre
toriai R. Žukauskaitė ir A. Im- 
pulevičius, iždininkai VI. Nor
kus ir L. Petrauskaitė, socialivas, J. Preibys ir Nacionalistų DEŠIMTMETIS •

Komiteto atstovas A. Šileika Vietos A^ skyrius iškilmin-' niams reikal. E. šaulytė, karto- 
reiškė įvairių pageidavimų, gai paminėjo savo dešimtmetį.' tekai ir archyvui — E. Binkis, 
džiaugėsi .Sąjungos Valdybos ir Dalyvavo visa eilė skautų vado- Revizijos komisija: P. Jonkus,

BOSTON
ALB VAJUS

Bostono L. B-nės Valdyba pa
stebėjusi, kad žymi dalis lietu
vių dar iki šiol nėra įsirašę į 
ALB aktyviųjų narių skaičių, 
skelbia šiais: — Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo 40 
metų; Tautos Himno autoriaus 
Dr/ V. Kudirkos gimimo 100 
metų; lietuvių -imigracijos į 
Ameriką pradžios 300 metų; šv. 
Kazimiero gimimo 500 metų — 
Jubiliejiniais Metais narių įsi
rašymo vajų sausio ir vasario 
mėnesiais.

Tenelieka ne vieno susipratu- 
3io ir geros valios lietuvio, neįsi- 
?ašusio į aktyviųjų L. B-nės na- 
rių sąrašą.

Įsirašymo vietos:
1. ALB Bostono Apylinkės iž- 

lininkas Antanas Vilėniškis, 5 
\dams St., Dorchester, Mass. 
v 2. Br. Kalvaitis — V. Stelmo-. 
tas, 389 W. Broadway, So. Bos- 
on, Mass. (Real Estate).

3. Pr. Lembertas, 597 E. 
3rqadway, So. Boston, Mass. 
'Real Estate).

Tose pačiose vietose priimami 
larių solidarumo įnašai. Nariai 
(viečiami atlikti savo prievoles^ 
ki š, m. kovo 1 dienos. '

DR. J. BASANAVIČIAUS 
MINĖJIMAS

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos Bostono skyrius vasario 
mėn. 9 d. 3 vai. po pietų, Liet. 
Taut. S-gos namuose (484 E 4th 
St.) So. Bostone, rengia viešą 
Dr. Jono Basanavičiaus mirties 
30 m. minėjimą.
# V. K. L. S-gos centro v-bos 
pirm. adv. A. Juknevičius skal
ys paskaitą: "Dr. Basanavičiaus 
lvasinis palikimas lietuvių tau- 
ai", o Dr. Marija Gimbutienė — 
'Lietuvių Mokslo Draugija Vil
niuje ir Dr. Basanavičius".

Rašytojas Stasys Santvaras 
paskaitys ištraukas iš paskuti
nių savo kūrinių, o aktorės Zita 
Zarankaitė ir Irena Nikolskytė, 
padeklamuos dienai pritaikytus 
eilėraščius.

Įėjimas laisvas.

DĖMESIO!, DĖMESIO! DĖMESIO!
BROWNEJONE SLIETUVIŲ SKYRIUS savo klijentų ir visų kitų lietuvių dėmesiui skelbia gerą žinią: nuo 15. 1. 1953 

1958 m. galima už papigintą kainą pasiųsti į Lietuvą standartinį siuntinį moterims ir vyrams.
Moterims, kaina: USSA $42.00. Svoris: 8 lips.

3 yds. stiprios medž. košt. tinkančios įvairioms progoms. 
4'/2 yds. medviln. medž. suknelei, įvairių raštų ir spalvų.
1 vilnonė, geros rūšies skarelė (vieton jos galima pasi

rinkti 4>/2 yds. rayon mčdž. suknelei, įvairių spalvų).
3 poros rayon mot. kojinių.
1 pora vasarinių apatinių, labai gražaus išdirbinio.
1 vilnonis šalikas.
1 pora žemais kulnimis batų, stipraus darbo. Juodi ar

^rudi. Odiniais padais, geros odos. Tinka šventai dienai

Vyrams, kaina; U3A $42.C0. Svoris 7>/2 lbs.
3'/2 yds. medžiagos košt., tinkančios kietam nešiojimui.

Kartu tinka ir šventai dienai.
3 yds. geros, įvairių spalvų poplin, baltiniams medžiagos 
l švarkelis, su 2 kišenėms, užtraukiamas "zip”.
1 pora vilnonių kojinių.
2*4 yds. stiprios medž. kelnėms, ”corduroy’’.
1 šalikas, vilnonis.

Jūs galite įdėti į vienų iš tų siuntinių, pasirinkdamas iš 

mūsų kainaraščių ir daugiau norimų prekių, iki pilno 22 

svarų svorio, arba sudaryti 12 galimų siųsti atskirų vardų 

daiktų. Jokių papildomų mokesčių už siuntinį neprimokėda
mas, bet tik už prekes su muitu temokėdamas.

Parodykite šitų mūsų pigų pasiūlymų savo draugams ir 
pažįstamiems. Leiskite ir jiems pasinaudoti mūsų patarna
vimu!

Jei jūs norėtumėte tokį pat siuntinėlį užsisakyti pasiun

timui vienoje iš 3 firmų, kurios taip pat siunčia siuntinius, 
jums kainuotų: ,

-Moteriškaų
1. $56.6b
2. $51.30.
3. $53.50.

Vyriškas
$50.10.
$47.00.
$50.36.

Nepasitenkindami tuo, mes siūlome jums dar daugiau. 
Kiekvienas lietuvis, kuris užsakys savo artimiesiems siun
tinį, (ar vienų iš tų čia paduodamų, ar kitokį, tik ne maisto) 
per „minimų laikotarpį, nuo 15. 1. 58 — 15. 2. 58, dalyvaus 
turtingoje loterijoje, kurios dovanų traukimas. įvyks 23. 2. 
1958 firmos raštihėje, apačioje paduodamu adresu.

Loterija susidės iš šių vertingų dalykų:
Itališko išdirbinio lovatiesės;'
Europinio dydžio pūkų patalai, labai gražaus darbo; 
šveicariškas, vyr. rankinis 17 akmenų laikrodis; 
šveicariškas; moteriškas laikrodis;
odinės trumpikės, medžiagos ir kailių pamušalu, diržu, 
kišenėmis, ”zip” užsegamos, vyriškos;

3’/2 yds. medž. vyr. košt. 100% vilnos, tamsiai mėlynos spal
vos;

3*4 yds. tokios pat medžiagos, tik rudos spalvos;
3 yds. medž. moteriškam košt., tamsiai mėlynps spalvos; 
3 yds. medž. moteriškam pilkos spalvos; Ą 
6 . gabalai po l*/2 yd. vilnonės medžiagos moteriškiems

sijonams;
6 vilnoniai moteriški sijonai, "zip” susegami;
3 moteriškos ”Jersey” bliuskutės;

15, 2.

3 moteriški megstiniai, gryna vilna;
1 vyriškas, Tweed švarkas, rudas;
1 mergaitei vasarinis paltas 8-10 metų.

Viso 32 vertingi kimėjimai. Kiekvienas, kuris laimės ( 

kurių nors iš minimų dovanų, mokės tik muitų už jos per
siuntimų. Dovanos bus įdedamos į sekanti jūsų siuntinį jūsų 
artimiesiems Lietuvoje ar kurioje nors kitoje vietoje, Rusi
joje. Dovanų negalima atsiimti čia, kadangi tos visos pre
kės yra be "purches Tax”.

Galinčius atvykti loterijos dienų pas mus, maloniai kvie- 
čiame dalyvauti. Laimėtojų pavardės bus skelbiamos spau- 
doje. Taipogi kiekvienam laimėtojui bus pasiųstas atskiras 7 
laiškas, pranešus jam apie laimėjimų. n

Prašykite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Taipogi duo- 4 
kitę mūsų firmos adresų kiekvienam lietuviui, kuris norėtų / 
siųsti siuntinėlius į Lietuvų savo artimiesiems. Mūsų firma / 

duoda tos pat rūšies ar net geresnes prekes už daug žemes- 
nę kainų.

Visais reikalais (ar tai būtų 'asmeniškas, ar koks nors 
kitokis, vengiant rašyti į Lietuvų, parašykite mums, mes 3 
junft padėsime.

RAŠYKITE ŠIUO ADRESU:

BROWNEJONES
LIETUVIŲ SKYRIUS

1, NORFOLK PLACE. 
LONDON. W. 2.

ENGLAND.
I
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Kelione i Pacifiko kraštus ( 1 )

Pirmą kartą i Tolimuosius Vakarus
JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Spalio pradžioje buvau ma- eiti su vienu kitu lietuviu kultū-
nęs plaukti į Portugaliją ir Is
paniją. Iš ten j Italiją ir gal dar 
j Vokietiją. Buvau jau per p. A. 
Trečioką užsisakęs ir rezervaci-' 
jas, bet... buvau užmiršęs, kad 
1957 m. spalio 27 d. Margutis 
ruošia savo trisdešimties metų 
sukakties minėjimą. Būdamas 
vienas iš Margučio sumanytojų 
ir krikštatėvių, negalėjau pasi
elgti, kaip koks piktas patėvis. 
Atsisakiau keliauti Europon ir 
pasilikau.

žmona ir aš nebemėgstame 
šalčio, gi po Margučio minėjimo 
keliauti Europon jau būtų kiek 
per vėlu. Tad pradėjau galvoti: 
kur važiuosime, kad ištruktume 
iš Michigano šalčių ir — tuo 
pačiu metu pasimatyti su dar 
niekad nematytais lietuviais. Na, 
ir pamatyti dar niekad nematy- 

t tas šalis? <
Beskaitydama^ Chicago Tri

būne kelionių skyrių, užtikau 
įdomų straipsnį apie Amerikos 
tolimuosius vakartis ir Pacifiką. 
Taip pat apie Pacifiko salas ir 
Australiją. Mūsų žiemos metu 
Australijoje nėra žiemos. Ten 

viskas atvirkščiai: kai pas mus 
prasideda žiema, tai ten prasi
deda vasara.

Nutarėm traukti j tą kitą pa
saulio pusę. Pranešiau apie tai 
p. A. Trečiokui, jis išrūpino vi
sas reikalingas rezervacijas. Ir 
jau lapkričio 13 d. mano brolis 
Vladas su žmona, išvežė mus į 
Chicagą. Iš čia United Red Car- 
pet lėktuvu išskridome į Los An
geles.

Sąmoningai kelionę pasirin
kom penkioms dienoms anks
čiau, negu išplaukia mūsų laivas. 
Norėjome pirmą kartą aplankyti 
ir pabuvoti Los Angeles mieste, 
kur dabar yra apsigyvenę daug 
mūsų kultūrininkų, biznierių ir 
pensininkų. Ir vis daugiau jų 
ten persikelia apsigyventi.
, Iš anksto parašiau p. Jurgiui 
Rudeliui (buvusiam chicagiečiui 
ir dideliam Margučio ir a. a. A. 
Vanagaičio darbų rėmėjui, beje, 
rodos, vieninteliam dalyviui iš 
Californijos, atvykusiam į Chi
cagą dalyvauti Margučio jubilie
juje), kad pasiimu tą pačią fil
mą, kuri buvo rodyta Margučio 
minėjime. Ir paprašiau jo suras
ti kokias patalpas, kur būtų ga
lima filmą parodyti ir Los An
geles lietuviams.

Tuo pat metu parašiau kitą 
laišką savo pažįstamam laikraš
tininkui Broniui Railai, praneš
damas apie mūsų atvykimą ir 
pareikšdamas norą, kad jis mū
sų viešėjimo metu sudarytų są
lygas arčiau susipažinti bei su-

rininku ir laikraštininku.
Su p. B. Raila per laiškus su

sipažinau dar tuo metu, kai jis 
po karo gyveno Paryžiuje, ir per 
dešimtį metų ta pažintis nenu
trūko, bet vis gilėjo, nors asme
niškai tebuvome susitikę tik vie
ną kartą ir labai' trumpai, tai 
1949 metais per įvykusį ALTS 
steigiamąjį seimą New Yorke.

Mums atskridus į Los Ange
les, ir visas sekančias penkias 
dienas, oras buvo tikrai malo
nus. Toks, kokiuo pietinė Kali
fornija labai didžiuojasi. Kai ki
tur prasideda šalčiai, sniego pū
gos ar liūtys, čia vis beveik ta 
pati vasara, temperatūra apie 
80 laipsnių, skaisti saulė, žaliuo
ja palmės, tebežydi gėlės ...

Man buvo svarbu aplankyti 
Los Angeles senuosius draugus 
bei pažįstamus ir susipažinti su 
naujais. Buvo tikrai malonu su
tikti senuosius chicagiečius, kaip 
ponus Conradus, kurie Chicago
je vertėsi fotografijos bizniu, o 
dabar užsiima suvenyrų ir viso
kių prašmatnybių prekyba. Ir 
kaip nesidžiaugsi po ilgos per
traukos pamatęs Jurgį Luką su 
ponia? Luko sveikata Chicagoje 
buvo labai sušlubavusi, o dabar 
jis atrodo pasitaisęs. Tai senas 
ir ištikimas Margučio darbinin
kas, ilgametis skelbimų rinkė
jas Margučio žurnalui ir radijo 
programoms. Aplankiau ir bu
vusį jauną chicagietį p. Br. Ge
diminą, kuris čia drauge su J. 
Rudeliu veda ir išlaiko vieninte
li lietuviško radijo savaitinį pus
valandį Pacifiko pakrantėje. Pra
šomas įkalbėjau kelis žodžius jo 
radijo programai, pasveikinda
mas Los Angeles lietuvius ir pa
kviesdamas juos ateiti pažiūrėti 
filmo.

Penktadienį mus pakvietė ap
silankyti Lietuvos garbės kon
sulas Los Angeles mieste, gerb. 
Dr. Julius ir ponia Bielskiai. Ru
delis mus pavėžino į konsulo gra
žią rezidenciją vakarinėje mies
to pusėje. Dr. J. J. Bielskis šian
dien yra vienas iš tų likusių pio
nierių, kurie dar Pirmojo Pasau
linio karo metu uoliai pradėjo 
rūpintis Lietuvos valstybės at
statymo reikalais. Jis buvo vie
nas iš tų, kuris daug dirbo dėl 
Lietuvos Astovybės Washingto- 
ne įsteigimo. %

Tikrai būtų labai reikalinga, 
kad Dr. J. J. Bielskis surašytų 
iš tų laikų savo smulkius atsi
minimus. Dalis tų atsiminimų 
buvo jau pradėta spausdinti Lie
tuvių Dienų žurnale, bet nutrū
ko, ir ten jiems, be abejojimo,

are

vietos neužtektų. Reikėtų juos 
išleisti atskira knyga.

Dr. J. J. Bielskis gerai atsime
na išturi daug medžiagos apie 
tai, kaip tada elgėsi ir laikėsi 
įvairūs lietuvių politiniai veiks
niai ir asmenys. Būtų ne tik įdo
mu, bet ir naudinga šiandien su 
ta praeitimi susipažinti naujie
siems mūsų veiksniams ir parti
joms. "Yra daug skirtumų, bet 
yra bendrojoje politinėje situa
cijoje daug ir panašumų. Na, ir 
klaidos ne sykį tebedaromos tos 
pačios. Tad būtų galima pasimo
kyti, kur ir šiandien mūsų poli
tinės partijos atlieka tikrai nau
dingus darbus, o kur tik be rei
kalo eikvoja darbą ir jėgas, vieni 
kitiems kliudo ir Lietuvos lais
vinimui net pakenkia.

Dr. Bielskis pažadėjo savo at
siminimus užbaigtu Ir reikia ti
kėtis, kad jis, dMbar turėdamas 
daugiau laisvo laiko, savo suma
nymą ištesės..

Pasikalbėjus, pasivaišinus ir 
praleidus ilgoką laiką malonioje 
p. Biėlskių draugijoje, J. Rude
lis mudu parvežė atgal į Bilt- 
more viešbutį, kur buvom apsi
gyvenę.

Tą patį penktadienį, tiktai iš 
ryto, aplankiau savo porą ame
rikiečių draugų, dabar gyvenan- 
Los Angeles. Pirmasis buvo Don 
Thomas, All-Year Club of Cali
fornia reikalų vedėjas. Tai yra 
labai stambi turizmo propaguo
tojų organizacija, kuri per me
tus vien skelbimams išleidžia per 
du milijonus dolerių. Vėliau ap-

FROM YOUR

COCA-COLA BOTTLER!

TONY BEN

I
lankiau savo seną draugą iš ben
dros turizmo veiklos laikų, dabar 
Kanados generalinį konsulą Leo 
Dolan (savo laiku esu išleidęs 
jo biografiją). Buvo tikrai ma
lonu atsiminti laikus, kada jis 
buvo visos Kanados turizmo di
rektorius ir iš, kurio anuomet aš 
labai daug pasimokiau, kas yra 
turizmas ir kaįp jis tvarkomas.

Leo Dolan man pavedė savo 
automobilį su latviu šoferiu, jei 
kur norėtume po miestą ir apy
linkes pavažinėti. Taip pat įda
vė trejetą laiškų Sydney, Mel
bourne ir Adelaidėj Kanados 
konsulams, kada ten nuvyksiu 
ir... jeigu tik man bus reika
linga kokia jų pagalba.

Konsulo Dolano automobiliu 
mažai tesinaudojau. Mano du lie-

EXCLUSIVE COLUMBIA RECORDING ARTIST

čia Tony dainuoja 6 metų garsiausias dainas
Rags to Riches Beeause of You
Cold. Cold Ileart In the Middle of-urtf Island
Come Next Spring Can You Kind itfin Your Ileart

Plokšteles džiaugsmas! Tony Bennett 
džiaugsmas! Kiekvienas nori puikios Tony 
Bennett autografuotos laidos — tų dainų, 
kurios parduotos milijonais!

Ir tai lengva gauti! Tik paimkit specialų 
kuponų iš krautuvės, kur jūs perkat Coca-Cola. 
Užpildykit ir pasiuskit (nepamirškit adreso) 
su 25 c. Jūsų plokštelė greit ateis — kai vėl 
pirksit Coke.

Kiekvienas pageidauja puikios Coke — pui
kiausio gaivinančio pasauly gėrimo. Niekas taip 
nėra skanus — tai plataus užsimojimo gėrimas. 
Parsinešk Coke namo šiandien — paimk savo 
kuponų — siųsk plokštelei gauti.

**OOK(" M A RESIVERIO T.*01 MARA. CORVRISHT l«0« THI OOOA-COLA COMRANV.

(ll.T9VoU)
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REGULAR GERO SKONIO ŽENKLAS

Bottled under authority of The Coca-Cola Company by
THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

LIETAUS GAMINTOJAI
Švelnių bruožų, apvalaus veido, jau pra

žilęs vyras, kuris iš lietaus debesų padarė 
milžinišką biznį, iš pirmo žvilgsnio primena 
kurį nors orkestro šefą. Laikraštininkui tai 
pasakius, Krickas linksmai priima pastabą 
ir sako:

— Mano veikla turi tam tikro panašumo 
į dirigento darbą. Tiktai mano gaidos yra 
žemėlapių ženklai, o mano instrumentai — 
sidabro jodido purkštuvai.

Jis prieina prie didelio, penkiolika vaka
rinių Amerikos valstybių apimančio, žemėla
pio ir parodo vėliavėles, žyminčias išsklai
dytus oro instrumentus.

— Šiuo metu turime išskirstę 59 purkš
tuvus tose vietose, kurios, kaip man aiškėja, 
yra “oro atmainų kampai“, — sako jis. — 
Be to, dar turiu 12 judomų “žemės genera
torių”, kurie yra įmontuoti sunkvežimiuose, 
ir penkias lietaus mašinas, kuriomis naudo
jamės iš lėktuvų. Jos kartais, lemiamomis 
akimirkomis, papildomai metamos į oro fron
tą.

Dr. Kricko firma, ”Water Resources 
Development Corporation”, yra įsikūrusi vie

name dviaukščiame Denverio pastate. Į jį 
dieną ir naktį plaukia oro pranešimai iš viso 
pasaulio dalių. 28 meteorologai ir "elektriniai 
smegenys” bando tuos duomenis paversti 
tiksliais oro spėjimais. Apatiniame aukšte 
yra telefono centrinė. Ji laiko nuolatinį ryšį 
su lietaus mašinų aptarnautojais, kurie iš
sklaidyti pusės Europos dydžio plote.

Tas mašinas mačiau dirbančias Arizo
noje, Colorade ir Naujojoje Meksikoje. Tai 
gana nekomplikuotos, metro aukščio kros
nelės iš įprastinio pilko metalo, iš pirmo 

žvilgsnio labai primenančios kavos malūnė
lius. Tiktai į piltuvėlį, kurin normaliai krin
ta kavos pupelės, šiuo atveju keliauja sidab
ro jodido dalelėmis persotinti medžio anglies 
rutuliukai. Tie rutuliukai iš lėto, tam tikrais 
laiko tarpais, patenka į žibalinės krosnelės 
ugnį. švelni, plika akimi vos įmatoma sidab
ro jodido dalelių banga atsipalaiduoja iš ug
nies ir tam tikrais pūstuvais išmetama į orą. 
Tikrai sunku tikėti, kad šitas varganas daik
telis galėtų sukelti didelius, ištisas dienas 
trunkančius/lietus ir sniegą. Kai kuriais at

vejais tie "generatoriai” net nukreipę tor
nadus.

, Kiek "lietaus gamintojas” Krickas su 
savo mašinomis uždirba, galima išskaičiuoti 
iš jo tarifų. Iš ūkininkų, kurie pasirašo su
tartis su juo, jis gauna nuo 2 iki 5 centų už 
akrą. Jei lietus kontragento srityje neviršija 
normalaus kritulių vidurkio, jis moka paly
ginti mažą honorarą, tačiau su kiekvienu 
papildomu lietaus coliu jo mokestis didėja. 
1951 m. Kricko sutartys apėmė per 330 mi
lijono akrų — plotą, lygų visai Prancūzijai. 
Veik visi klijentai gavo daugiau negu vidu
tiniškai lietaus ir už tą vandens perteklių 
pagal sutartį tinkamai apmokėjo. Vien tik 
tais metais Kricko pajamos buvo skaičiuoja
mos per* 10 mil. dolerių, o išlaidos nesiekė 
1 mil. dol.

Žymi išlaidų dalis eina draudimo ben
drovėms — apsisaugoti nuo eventualių nuo
stolių pretenzijų. Viena Rocky Mountain sri
ties firma pareikalavo iš Kricko padengti 
padidėjusias sniego valymo išlaidas, nes tais 
metais tame rajone iškrito pusantro karto 
daugiau sniego. Kitais atvejais Kricką ~ap- 
kaltino sportų klubai, kurių parengimus lie
tus išsklaidė, ir kurortai, kurių viešbučiai 
ištuštėjo, kai neįprastu metų laiku perdaug 
prilijo. Jam buvo prikišama, kad sidabro jo

tuviai vadovai, pp. Rudelis ir 
Raila, taip pat siūlė savo auto
mobiliais visur, kur tik noriu, 
nuvežti, vienas popiet, kitas 
priešpiet, kad turi laisvalaikius. 
Tuo klausimu ilgiau diskutavo
me su p. Raila, bet priėjome vie
nos nuomonės, kad __ pasaulio
miestai visi panašūs, kad nėra

/

♦DIRVA* Nr. S —S

reikalo visus pakampius smul
kiai išžiūrėti ir pagaliau kas yra 
įdomiausia pamatyti — tai žmo
nės, savi tautiečiai. Tad su jais 
susipažinti ię buvo paskirta di
džiausia mano Los Angeles vie
šėjimo laiko dalis.

(Bus daugiau)
/
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Ispanes žiūrint

ŽURNALO ”1 LAISVE“ ĮDOMYBĖS
Šisai žurnalas kiekviename nu

meryje turi šį tą ypatingo, Ne
išsiskiria ir neseniai išėjęs nau
jas numeris. Va, keletas to nu
merio įdomybių.

Paminėjus, kad 1957 m. lap
kričio 30 d. New „Yorke mirė 
kan. Juozas Meškauskas, pirma
sis Lietuvųs kariuomenės kape
lionas, parašyta tokia įdomybė, 
kad savo laiku New Yorke ve
lionis tam tikrų geradarių buvęs 
įskųstas vyskupijos kurijai. Kas 
tai galėjo padaryti? Negi kokie 
liberalai ar šliuptarniai ?

Rašydamas apie lietuvių Ku
nigų Vienybės suvažiavimą, mi
nėtas žurnalas skelbia kitą įdo
mybę. Tame suvažiavime kun. 
V. Maknys siūlęs reikšti nepasi-j 
tikėjimų, tais kunigais, kurie da
lyvauja Lietuvių Fronto Bičiu
lių veikime.

Kai lietuvių visuomenė skaitė 
žurnale Į Laisvę minėtas įdomy
bes, tai kitoje katalikų spaudoje 
buvo rašoma apie Bažnyčios Vie
nybės oktavą. Drauge (1958 m. 
sausio 16 d.) buvo tokia žinutė:

Bažnyčios Vienybės okta
va įvyksta šį mėnesį, nuo 
sausio 18 d. ligi sausio 25 d. 
Reikia melstis ir apaštalau
ti, kad viso pasaulio žmonės 
įsijungtų į vieną tikrą Kris
taus Bažnyčią, šv. Petro įpė
dinių vadovaujamą.

Iš šalies žiūrint, atrodo, kad 
visų pirma reikia melstis ir apaš
talauti, kad įvyktų vienybė, su
siklausymas ir krikščioniškas 
sugyvenimas savųjų tarpe. Tik 
vėliau, tai pasiekus, kreipti žy
gius į atvertimą atsiskyrėlių, 
pagonų ir žydų. Dabartinėje 
būklėje pravestoji oktava vargu 
ar tikslo fųisiekė.

v
Priekai^ttrf| Draugui

Naujajame Į Laisvę numery
je daromas gerai pagrįstas prie
kaištas Draugui. Rašoma taip:

Su politinio veikimo idė
jomis reiškiasi Tėvų Mari
jonų leidžiamas Draugas. 
Polemizuodamas su praeito 
Į Laisvę nr. pasisakymais 
dėl vienybės politinėje sri
tyje, pasirinko populiarų, 
bet nei garbingą, nei pozity
vų kelią — priskirti oponen
tui tai, ko jis nėra skelbęs.

Po to nurodoma, kas Į Laisvę 
buvo rašyta ir kaip Drauge buvo 
iškreipta. Taigi Draugas pasiro

dė stokojąs pagrindinės laikraš
tinės etikos.

Laikraštinės etikos stoka 
Drauge pasirodė, kai buvo ban
dyta kabinėtis prie šio Dirvos 
skyriaus vedėjo — Stebėtojo. 
Tame, laikraštyje (1958 m. sau
sio 2 d.). Nepastabusis atsiliepė 
į vieną šio skyriaus straipsnį ir 
išvedžiojo šitaip:

"Dirva” Nr. 49 daro išve
džiojimus, kas esąs kaltas 
dėl bolševikinės valdžios ir 
ar ji esanti iš Dievo! Esą / 
pagal atitemptą prieš rau
donąją minią popą kalta bu
vo valdžia ir kartu dvasiš
ki ja ir esą net popas prie 
to prisipažinęs. Katalikai 
esą tokio prisipažinimo ne
rodė. Taip buvo Rusijoje sa
vo metu.

Toliau aiškinama, kad po ka-
ro Vokietijoj ir čia Amerikoj 
nevienas lietuvis katalikas ku
nigas pamokslo metu pasakyda
vęs, kad žiaurioji bolševikinė 
okupacija esanti Dievo bausmė 
už mūsų kaltes. Tai, girdi, buvęs 
mūsų katalikų kunigų prisipaži
nimas prie kaltės.

Visų pirma tenka nurodyti, 
kad ne Dirva užsiminė apie tai, 
kas kaltas, jog Rusijoj įsigalėjo 
bolševikinė valdžia. Tai padarė 
Dirvos bendradarbis. Ir tas ben
dradarbis ne savo nuomonę skel
bė, o citavo popą pasakiusį, kad 
bolševikinė valdžia Rusiją už
griuvo už nuodėmes. O kai buvo 
užsiminta, kad katalikų kunigai 
nepadarė tokio prisipažinimo, 
tai aiškiai buvo nurodyta pran
cūzų revoliucija. Buvo nurodyta, 
kad Prancūzijos revoliucinis tri
bunolas daug kunigų pasmerkė 
mirti, kad daugelis tų kunigų 
paliko savo testamentinius laiš
kus ir kad nei vienas iš tų pran
cūzų kunigų nepadarė tokio pri
sipažinimo, kokį padarė Rusijos 
popas.

Toks Draugo ir jo bendradar
bių elgesys nesiderina ne tik su 
laikraštine etika, o taipgi laužo 
aštuntąjį Dievo įsakymą, drau
džiantį neteisingai kalbėti prieš 
artimą .savo.

Stebėtojas

dido garai neigiamai veikią eglynų augimą, 
kad jis iššaukęs krušas, kad esąs kaltas dėl 
susisiekimo nelaimių, kurios įvyksta dėl plen
tų šlapumo. Visas pyktis dėl blogų orų, o

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti

DIRVĄ!

darbiai, savo biznį, atrodo, supranta, t 
kiti, bereikalingai padidindami normas —• 
sidabro jodido daleles jie šaudo perdažnai ir 
perdideliais kiekiais, — ne tik nepasiekia

oras visada yra kam nors blogas, pagaliau norimų rezultatų, bet dar sumaišo visos 
atrado kalčių atpirkimo ožį. /Amerikos meteorologinę būklę.

Tačiau yra ir entuziastingų Kricko apašt — Nekontroliuojama oro kaitaliotojų
talų. Jo karščiausias pasekėjas yra gyvulių 
augintojas Albertas Mitchellis iš Naujosios 
Meksikos, kurio ganyklose ganėsi tūkstan
čiai jaučių ir avių. 1950 m. vasarą, kai saus
ros periodas grasė katastrofa, jis išskubėjo 
pas Kricką. Lietaus gamintojas pažadėjo 
pagalbą, ir, praėjus vos tik porai dienų po 
to, kai jis paleido savo "generatorius“, Mit- 
chellio ganykloje tikrai pradėjo lyti, o jo 
konkurentai ir toliau skundėsi sausra. Jie 
važiavo būriais į žaliuojančią konkurento 
ganyklą "stebuklo” pasižiūrėti.

— Tai buvo labiausiai įtikinąs įrodymas,
— pasakoja dabar Krickas laikraštininkui.
— Po tos dienos vos besuspėjome pasiraši
nėti sutartis. Ir mes tais metais>.davėme tiek 
lietaus, kad Naujosios Meksikos ir Colorado 
gyvulių augintojai jau rugsėjo mėnesį pra
dėjo prašyti, kad mes pagaliau vėl užsuktu
me tą "vandens čiaupą".

Krickas turi jau daugybę pamėgždžio- 
tojų, kurių vieni, ypač buvusieji jo bendra-

veikla vakariniuose steituose tikrai dar atneš 
nenumatytų pasėkų rytiniams steitams, — 
pareiškė Bernardas Vonnegutas, vienas iš 
"lietaus gaminimo” atradėjų, kongreso komi
sijos apklausinėtojams. — Nes čia žaidžiama 
milžiniškomis jėgomis, o tai, be priežiūros 
iš kompetentingos pusės, neturėtų būti rizi
kuojama.

Dr. Krickas priklauso prie tų, kurie rei
kalauja įvesti "lietaus gaminimo" leidimus.

— Tai yra ypač reikalinga ir dėlto, kad 
mes kasdieną oro kaitaliojimo srity darome 
vis didesnę pažangą.

Ir jis tuoj. Pradėjo pasakoti apie tas ga
limybes: nuo tornadų "pagavimo" iki audrų 
ir perkūnijų jėgos' panaudojimo. Laikas, kurį 
jis buvo skyręs pasikalbėjimui su laikrašti
ninku, jau seniai baigėsi, tačiau jis vis dar 
tebekalbėjo.

Nes,jis laukė lėktuvo, kuris jau seniai 
turėjo pakilti, tačiau išskridimą vis atidėlio
jo. žinoma, dėl blogo oro ... — luk —i

z
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Vokiečių karine slaptoji žvalgyba 
paskutiniojo karo metu

s ARTIMUOSE IR 
TOLIMUOSE 

RYTUOSE
Atpasakoja L. S.

1

Naujoji atominė raketa — galingiausias lėktuvas McDonnellj F.101B Voodoo, kuriam skiriama la
bai didelė ateitis kovoje su priešą lėktuvais.

Turkų talka
Turkų diplomatija turi savo tradicijas ir lengvai paste

bima, kad jos kilusios iš tų laikų, kai Turkijo's imperija siekė 
nuo Persų įlankos iki Vienos vartų. Turkų pasiuntinių pranešimai 
iš alijantų sostinių visada būdavo labai įdomūs.

Anglai palengvindavo mūsų žinių rinkimo darbą, nes jie 
turkus ne visuomet taip respektuodavo, kaip šie pageidaudavo. 
19-to šimtmečio Anglijos turkų politika rėmėsi principu saugoti 
^krikščionių mažumos teises nuo islamo. Tuometinis žymus anglų 
politikas Gladstone sukūrė posakį — ”The unspeakable Turk” Ir 
jis reikalavo išmesti juos iš Europos: ”bag and baggage”.

Reikia žinoti, jog turkas yra labai išdidus ir jautrus, jei 
jį lygina ar net žemiau stato už armėnus, žydus ir graikus. Vie
pus mano geriausių žinių šaltinių buvo turkas, tarnaujantis anglų 
United Kingdom Cęmmercial Corporation, bet dirbęs mažumų 
naudai.

Sprausminiai lėktuvai, 
vairuojamo8raket°sJrJ^^litai

Dabartinė būklė z
J. RAMUNIS, Capt. USAF (MC), Flight Surgeon

Rytų kraštuose ne viską pirksi už pinigą
Plačiai yra paplitusi klaidinga nuomonė, kad slaptas žinias 

galima be vargo už pinigus gauti ar pirkti. Dažniausia tai iš
imtys — ypač Rytuose. Veik visuomet veikia dar kiti motyvai, 
tarp kurių pyktis ir kerštas būna patikimiausi pagelbininkai iš
gaunant paslaptis.

Kartą aš norėjau gauti tas pačias informacijas, už kurias 
britai labai brangiai sumokėjo. Tiek pinigų išleisti aš negalėjau. 
Pageidaujamų dokumentų nuorašus vistik gavau, žinodamas jų 
vertę juos man perdavė veltui anglų konsulato tarnautojas — 
turkas, kurio vieną tolimą giminaitį kažkada kažkoks anglas bu
vo nužudęs.

Aš laikiau savo pareiga rinkti ne vien grynai karines ži
nias, bet viską, kas ir kariniai politiniu atžvilgiu galėtų būti 
svarbu. Svarbiausia buvo žinoti ir sekti, ar turkai, būdami anglų 
sąjungininkai, laikysis neutraliteto, ar paskelbs karą Vokietijai. 
Nesitikėta, kad jie tai darytų savanoriškai, bet anglai galėjo juos 
paspausti. Ir šis spaudimas tegalėjo išeiti iš Sirijos ir Irako. 
Taigi, reikėjo ten esančias prancūzų bei anglų pajėgas nuolat 
stebėti ir davinius papildyti žiniomis iš Kairo — alijantų veikimo 
centro visiems Viduriniams Rytams.

Arabų apmokymas darbui
Ryšiai tarp Turkijos ir Egipto laike karo nebuvo nutrūkę. 

Egipto karališkoji šeima yra kilusi iš Turkijos. Mehmed Ali, šios 
dinastijos įkūrėjas, gimė Kavalla mieste iš albanų tėvų. Iki Pir
mojo Pasaulinio karo Egipto valdovas teturėjo Khedive (tas reiš
kia pavaduotoją) titulą ir priklausė Konstantinopolyje reziduo
jančiam kalifui. Tačiau ir jam pasiskelbus karaliumi, santykiai 
tarp Istanbulo ir Kairo liko nepasikeitę. Daugelis anglams nepa
geidaujamų egiptiečių persikėlė Turkijon. šie turėjo nemaža gi
minaičių bei draugų Egipte, o pastarųjų pagalba gaudavome pa
kankamai mums reikalingų žinių.

Į pietus nuo Turkijos gulinčios srities stebėjimas tebuvo 
grynai optiškas: reikėdavo pasitenkinti tuo, ką mūsų patikėtiniai 
savo akimis matydavo. Bendradarbius arabus tekdavo paruošti, 
jų fantaziją didinti skaičius pažaboti ir išmokyti piešti bei pažinti 
ženklus. Tas buvo paprasta, jei norėta pavaizduoti jojantį šv. 
Jurgį, bet sunku, kai tekdavo susidurti su Australijos ar Nau
josios Zelandijos daliniais, kurie savo ženklams naudojo niekad 
arabams nematytus gyvius.

”Missiles”, esančios Army 
žinioje

1. Nike (”ground-to-air for 
point defense"). Tai nėra viena 
raketa, bet visa raketų sistema. 
Pirmosios šios rūšies raketų ba
terijos, plačiai žinomos Nike I 
vardu ir specialistų vadinamos 
Nike-Ajax, jau senai yra įreng
tos didesnių miestų apsaugai. Jų 
greitis, palygjinti, nedidelis ir 
jos vargu ar tinka net prieš mo
dernius sprausminius lėktuvus; 
jų veikimo radiusas yra tik apie 
36 mylias.

Nike II ar kitaip vadinamas 
Nike Hercules turi daug didesnį 
greitį ir galėtų tikti ir prieš šių 
dienų sprausminius lėktuvus 
(kai kas tuo abejoja) ; spėlioja
ma, kad tas greitis bus arti 
MACII 1. Kai kurios Nike bate
rijos jau turi Nike Hercules, 
•nors tokių baterijų skaičius dar, 
turbūt, nedidelis. Nike II veiki
mo riba bus apie 70 mylių.

Taip pat jau yra užplanuota ir 
Nike Zeus, bet nežinia, ar ji jau

yra bet kur operuojama. Tai bū
tų gana moderni raketa, turėtų 
būti gana artima Air Force Bo- 
marc savo greičiu, nors jos, 
greičiausiai, neviršytų.

Nike sistema yra tuo ypatin
ga, kad ”missiles” pačios negali 
"atrasti" priešo lėktuvų, paip 
kad Air Eorce Bomarc. Priešo 
lėktuvai turi būti surasti kito 
mis, pagelbinėmis sistemomis 
(šiuo metu yra radaras) ir tada 
Nike į juos nuvairuojamos iš že
mės. ši sistema yra gera tuo, 
kad naujos "missiles" gali būti 
tuojau pat įjungtos ir greitai pa 
naudotos. Nepatogios tuo, kad 
reikalingas "tarpininkas" ir tuo 
pačiu laiku prarandama trupu 
tis laiko, kuris gali būti labai 
reikšmingas.

2. R e d s t o n e ("gound-to- 
ground”). Tai kaip ir pereina
moji raketa, bevystant kitą, la
biau žinomą Jupiter. Ji naudoja 
tą patį motorą, kuris buvo Air 
Force išvystytas dėl Thor. Tai 
Von Braun "vaikas", tačiau jo-

kių tikslesniu duomenų apie šią 
raketą nežinau.

3. Jupiter "C" (IRBM). Tai 
tokios pat paskirties raketa, 
kaip ir Air Force Thor, naudo
janti net tą patį motorą. Ji jau
kelis kartus buvo sėkmingai iš
šauta iš Patrick AFB, Cape Ca- 
naveral, Floridoje.

Prieš kelias dienas, Jupiter 
produkciją taip pat buvo įsaky
ta pradėti, kartu su Air Force 
Thor, jos konkurente. Dėl anks
čiau jau minėtų skirtumų rake
tų vystymo sistemose, Jupiter 
gamyba day nebuvo dar pradėta, 
nors konkurentė Thor jau pro
dukcijoje.

Techniškai, tiek Jupiter "C", 
tiek Thori turėtų būti labai ar
timos ir jie Yra lygiai tokios pat 
paskirties. Galima tikėtis, kad 
ateityje vienos iš jų gamyba bus 
sustabdyta, jei kitą pasirodys 
nors kiek pranašesne.

Army taip pat turi • dar visą 
eilę kitų raketų, tinkamų panau
doti žemės kautynėse, bet netu
rinčių jokios kitos paskirties. 
Jos visos toli gražu neprilygsta 
Jupiter ir Nike sistemoms.

RAUDONIEJI
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Knyga tuoj bus gaunama Dirvoje.
Dirva yra vienintelis tos knygos platintojas JAV ir 

Kanadoje.

užsakė, o Raschid Ali sutiko joje pasislėpęs keliauti. Tačiau šis 
kelias buvo rizikingas.

Čia atėjo pagalbon Užsienio Reikalų Ministerija. Turkų 
vyriausybė pakvietė vokiečių spaudos delegaciją. Jinai atvyko į 
Istanbulą Užs. Reik. ministerio lėktuvu ir atgabeno dėžę, kurioje 
galėjo tilpti stiprus vyras. Tas atsargumo dėliai, nes pasirūpinta 
kitas būdas.

Turkams pranešta, kad atvyks aštuoni asmenys. Aštuoni 
pasai nusileidus lėktuvui ir pateikti vizavimui. Aštuntojo jfaso 
savininkas — Wackernagel, gavo, kaip ir visi kiti, kvietimą į pir
mosios dienos vakare įvykstanti turkų spaudos klubo iškilmingą 
vakarienę. Didžiam vokiečių delegacijos "apgailestavimui" Wac- 
kernagel negalėjo joje dalyvauti, nes staiga sunkiai susirgo. Tai
gi, jis nebevažiavo nei Ankaron, nei dalyvavo kituose parengi
muose.

3, Polaris. Tai Navy vystoma 
IRBM. Ji šiuo metu yra bandy
mų stadijoje, panašiai kaip Thor 

Visai nesenai U. S. Navy pra-1 ir Jupiter, nors dar ir nepaskir 
nešė išimsianti iš apyvartos sa- ta produkcijai.
vo paskutiniuosius šarvuočius ir 4. Vanguard. Iš tikro tai nėra 
ateityje besibazuosianti lėktuv- joks ginklas, o Navy žinioje vys- 
nešiais, raketomis ginkluotais tomas JAV satelito projektas 
laivais bei povandeniniais lai- Jis turėtų atlikti tą patį, ką pa- 
vais. Tad raketos įgauna daug siekė sovietų sputnikai. Jis ruo- 
didesnę reikšmę, kartu su nuo šiamas jau ilgą laiką, nors tik 
lėktuvųešii) operuojančiais lėk- visai nesenai pirmoji šios rūšies 
tuvais. raketa buvo iššauta. Deja, jos

1. Terrier ("ship-to-ship") — iššovimas nebuvo sėkmingas, 
atstoja prieš tai buvusią sunkią- kaip jau žinoma iš spaudos. Pa 
ją artileriją. Tikslūs duomenys!Rai gynybos departamento 

sprendimą, šis projektas buvo 
visiškai išskirtas iš balistinių 
raketų projekto, ji naudoja visai 
kitus motorus.

"Missiles", esančios Navy 
žinioje

nežinomi.
2. Regbius. Tai iš tikro dvi 

raketos. Regulus 1 buvo anksty- 
vesnioji vystymo stadija; atro
do, ji daug kuo buvo panaši į 
Air Force Matador. Regulus II 
yra daug geriau išvystyta irVakare, prieš žurnalistam grįžtant Vokietijon, konsulatan 

slapta atvyko Raschid Ali. Prieš tai teko intensyviai padirbėti, Į tikrai viršija bent jau MACH 1. 
kad persikėlimas iš jo gyvenamosios vietos prie Marmaro jūros įljos veikimo radiusas gana dide

lį apmokymą vedė orientalistikos profesorius ir vienos Istanbulą, kur jis irgi turėjo butą, bent 24 valandas nekristų į Rs, nors ir neskelbiamas
turkų aukštdsios mokykis kalbų žinovas. Juodviem padėjo keli 
asistentai. Dirbta mokslininkišku bei generalinio štabo kruopš
tumu, todėl pasiekta puikių rezultatų.

Žinių rinkimas šiaurės Afrikoj
Anglai Viduržemio jūra naudotis galėjo tik iš dalies. Todėl 

didelę dalį aprūpinimo kariuomenei, esančiai Egipte, o taip pat 
IX ir X armijos Sirijoje bei Irane, turėjo gabenti aplink Gerosios 
Vilties iškyšulį ir per Raudonąją jūrą. Pagrindinės britų pajėgos 
buvo Egipte, tačiau didžiumą naujai atvykstančių junginių ir 
medžiagas koncentruota Palestinoj ir Sirijoj.

Mano įstaigos surinktą® žinias panaudodavo atitinkamas 
kariuomenės štabas ir jas perrūšiavęs panaudodavo Afrikos kor- 
po vadovybei. Veik ištisus dvejus metus tekdavo kasdien dirbti 
paruošiant padėties žemėlapius.pranešimus apie trupių perkilno- 
jimą, jų atvykimą, aprūpinimą, numatomą panaudojimą, apgink
lavimą, šarvuočių skaičių, aviacijos sustiprinimus ir t.t.

Be šių uždavinių, suprantama, reikėjo rinkti slaptąsias 
kalines žinias, tiesioginiai liečiančias karo veiksmus šiaurinėje 
Afrik Pav., mums pavyko sužinoti apie britų kovos laivo ”Bar- 
ham” nii,,. ndimą praėjus vos 46 valandom po jo torpedavimo. 
Anglų admiralitetas tai slėpė, o nei vokiečių karo laivynas, nei 
aviacija paskendimo negalėjo nustatyti. Aišku, tokio didelio ko
vos vieneto sunaikinimas turėjo nemažos reikšmės visam karo 
vedimui Viduržemio jūroje. Tik trims mėnesiams praslinkus ang
lai prisipažino netekę "Barham".

Arabų vadas, vietoj žurnalisto, išsiunčiamas į Vokietijų
Ryšiai su arabais ir rūpinimasis jais sudarė mums nemaža 

rūpesčių. įdomus nuotykis išsivystė su Irako ministeriu pirmi
ninku Raschid Ali ei Gailani, kurs buvo pabėgęs Turkijon. Jo 
draugas — Jeruzalės Mufti liko Teherane. Tremiant vokiečius ir 
italus iš Persijos, Mufti, persirengęs tarnu, išvyko su Italijos 
pasiuntinybe. Jos globojamas jis atsidūrė Romoje.

Išgirdęs apie tai Raschid Ali, kad jo garbė nebūtų pažeista, 
tuoj panoro vykti Berlynan. Bet tas nebuvo taip paprasta. Nors 
jis buvo turkų vyriausybei davęs garbės žodį, kad krašto neapleis, 
tačiau pastarieji vistiek nepasitikėjo ir jį atsidėję sekė. Taip pat 
stebėjo anglai, greičiausia ir rusai.

Kaip jį išgabėnti? Vokišką pasą gauti nesunku, bet neįma
noma jame parūpinti viza apie įvažiavimą Turkijon. Generalinio 
konsulato rūsyje dar būta likučiai iškasenų. Būtų galima be jo
kių sunkumų didelėje dėžėje juos siųsti laivu Bulgarijon. SD 
įgaliotinis, su kuriuo bendrai tą reikalą sprendėme, tokią dėžę

akis nei turkams, nei anglams, nei rusams.
Jam atvykus į Generalinį Konsulatą, buvo iškviestas vo

kietis gydytojas: reikėjo "Wackernagel" mediciniškai paruošti. 
Gydytojas uždėjo Raschid Ali tokį tvarstį, kad kiekvienas galvon 
sužeistasis* galėjo pavydėti — "sunkus seilių liaukų uždegimas". 
Silpnas ligonis, visų užjaučiamas atvyko aerodroman kartu su 
kitais. Palydėjo vos keli, ir tie patys skubėjo kuo greičiau namo 
grįžti, nes visą naktį atsisveikinimą šventus jautėsi nuvargę.

Po karo turėjau progos paklausti anglų slaptosios žinių

Stengiamasi abu Regulus pri
taikyti naudoti iš povandeninių 
laivų. Jei gerai pasisektų, tai ji 
būtų tikrai labai pavojingas

Sovietinės raketos
Niekas labai tiksliai nežino, ką 

sovietai šioje srityje yra pasie
kę. Daugelis ir rimtų mokslinin
kų galvoja, kad raketų srityje 
sovietai jau yra pralenkę Jung
tines Valstybes. Tiesa, tai tik 
spėliojimai, nors jiems yra ir 
rimto pagrindo. Vienas iš tokių 

_ tai

102. Siekianti apie 500-1,000 my
lių, IRBM, greitis nepaduotas, 
bet turėtų būti mažesnis, kaip 
T-2.

3. T-3, taip pat vadinama M- 
104. ICBM (tarp-kontinęntinė), 
siekianti iki 915 mylių į aukštį, 
5,000 mylių į tolį ir išvystanti 
iki 13,700 mylių greitį (tai būtų 
MACH 19), Tai esanti ta pati 
balistinė raketa, kuria sovietai 
pasigyrė praeitą rudenį. (Yra 
neabejojamų duomenų, kad jie 
tikrai buvo iššovę raketą, sie
kiančią apie 5,000 mylių)\ Ji, esą, 
galinti būti apginkluota \atomi- 
niu užtaisu, dar pilnai neišėjo iš 
bandymų stadijos, ir turėtų bū
ti produkcijoje apie 1960 metus 
(toksai gana ilgas "lead-time" 
yra visai*normalus balistinių ra

tų gamyboje).C

. .... , įrodymų — tai jų sputnikai.ginklas, nes atominiai povande- :T ' \ .. .. .vv
niniai laivai, bent dabartiniu lai- Nors pa‘s fakta«-Jie jį ^šo
ku, gali lengvai nepastebėti pri- Lve 1 .erdv!8’ 8ukele dau« vlso 
slinkti prie priešo kranh,. Iš jjkmus^kaibų Įvair.ausnj žinomų 
paleistos Regulus II tipo raketos Uarpe’,betkl karlnlal aP“ial|stai

T-4A; tarp-kontinentinė 
(ICBM), dar vos pasiekusi ban
dymų stadiją,' turėtų siekti iki 
4,000-10,000 mylių į tolį. Grei
tis nepatiektas, bet paminėta, 
kad ji turėtų atskristi iš Lenin
grado į New Yorką per maždaug 
89 minutes.

Tiek žinių, paimtų iš Avialion
Week.

(B. d.) 1

tarnybos valdininko, ką jie pranešė Londonui apie Raschid Ali galėtų priešui pridaryti daug U,uvo daugiau susirūpinę šios ra- 
‘ketos dydžiu, negu jos įssovimo 
faktu.pabėgimą. Atsakė, buvę įsitikinę, jog jis laivu išvykęs Bulgari

jon. Net du agentai tą informaciją jiems parūpinę. Viskas atitiko, 
ką mes atsargiai savo laiku, kaip gandus, paskleidėm Istanbule. 

(Bus daugiau)

nuostolių. Neabejotina, kad to
limesnis šio ginklo tobulinimas 
bus laikomas paslaptyje, gal dar 
didesnėje, kaip kad dabar.

KAD JŪSŲ GIMINŪS IR ARTIMIEJI GAUTŲ SIUNTINĮ

VELYKOMS
DOVANĄ

JĮ BŪTINAI IŠSIŲSKITE NEATIDĖLIOJANT! 
Siuntiniu — dovana šventėms\pradžiuginkit savo artimuosius! 

INT1

/

SIŲSKITE SIUNTINIUS DABAR!
NAUDOKITĖS PATARNAVIMU PATIKIMOS, ATYDŽIOS IR SKUBIOS FIRMOS

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.
135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelsea 3-2583

(Licensed by USSR)
PAGAL SUTARTĮ, SUDARYTĄ SU INTURISTU, FIRMA TEISĖTA SIŲSTI SIUNTINIUS 

Į VISAS SSSR RESPUBLIKAS IR LIETUVĄ.
VISOS IŠLAIDOS, ĮSKAITANT MUITĄ, APMOKAMA FIRMOS ĮSTAIGOJE. 

SIŲSTI GALIMA TIK NAUJUS DAIKTUS.
Kiekvienas siuntinys išsiunčiamas per 48 vai. Pristatymas garantuotas. Siuntinius galima atnešti 

asmeniškai arba atsiųsti paštu. Atsiuntusieji siuntinius paštu, tuoj gauna atsiųstų daiktų sąrašą ir pranešimą 
kiek persiuntimas kaštuos. Po kelių dienų siuntėjas gauna Amerikos pašto kvitą, o siuntinį pristačius — 
asmenišką adresato pakvitavimą.

KIEKVIENAS SIUNTINYS APDRAUSTAS.
Įstaigoje didelis pasirinkimas medžiagų, odų, drabužių, avalynės, vaistų ir kitokių geriausios koky

bės prekių pačiomis prieinamiausiomis kainomis.
Tame pąt siuntinyje negalima siųsti maisto produktų ir pramonės dirbinių. Atidaryta kasdien nuo 

9 vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniai iki 4 valandos.

Klientų patogumui skyriai atidaryti sekančiuose miestuose:
900 Literary Rd. 
Cleveland 13, Ohio 
Tel. TOwer 1-1461

11339 Jos. Campau 
Detroite 12, Mięh. 

Tel. TOwnsend 9-3980

632 W. Girard Avė. 
Philadelphia 23, Pa. 
Tel. WAlnut 5-8878

žinomas amerikiečių aviacijos 
žurnalas Aviation Week rugsė
jo 16 d. numeryje paskelbė duo
menis apie sovietų raketas, šios 
žinios, būk tai, buvusios surink 
tos daktarų Saengerių, apie ku
riuos buvo minėta šio straipsnio 
pirmoje pusėje. Kiek tos žinios 
yra teisingos, labai sunku pasa
kyti, nes tasai žurnalas žinomas 
sensacijų gaudymu, ir nebūtų 
labai nuostabu, jei tos žinios \ir 
nebūtų tikslios.

Apie jų tikrumą palieku 
spręsti patiems skaitytojams, 
prieš tai įspėjęs juos, iš kur jos 
paimtos. Tai jokiu būdu neat
stovauja oficialių Jungtinių 
Valstybių karinių šaltinių nuo
monės, ir aš pats esu linkęs į jas 
žiūrėti su tam tikra abejone.

Štai to žurnalo tvirtinimai:
T. T-2, taip pat vadinama M- 

103. Gaminama nuo 1955 metų, 
ir sovietai turį jų apie 20,000 pa
rengtyje (įdomu, kas jas su
skaitė!). Bazės daugiausia Pa
baltijo kraštuose. Ji siekianti 
iki 1,700 mylių, esanti IRBM ir 
išvystanti iki. 9,300 mph greitį 
(tai būtų MACH 12 — MACH 
14 greitis!).

2. T-4, taip pat vadinama M-

BALTIMORE
ĮDOMUS MENO VAKARAS
Maryland. — Lietuviškoji stu

dentijos dalis, kuri yra susibū
rusi į Amerikos Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Baltimorės ir 
Washingtono skyrius, drauge su 
atsargos karių sąjungos Ramo
vės Baltimorės skyriumi, šių me
tų vasario mėn. 8 d. 7 vai. 30 
min., Baltimorėje Calvert Hali 
salėje (Cathedral ir Mulbery 
gatvių kampas) ruošia meno va
kar ą-koncer tą.

Programa žada būti įvairi ir 
labai įdomi. Ją išpildys New 
Jersey, Philadelphijos ir Mary- 
lando jaunieji menininkai-ės. 
j Šokiams gros žinomas čigon^B 
orkestras.

Pelnas, jei toks liktų, numa 
tytas perduoti vieninteliam ang 
lų kalba studentijos leidžiaman 
lietuviškos žurnalui Lituanus.

A. č.

KAS
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Iniciatyva atitenka demokratams
K. S. KARPIUS

Sovietai savo ”sputnikais” su- apleidimo patys turėdami atsto-
krėtė Ameriką iki beprasmių už
simojimų dangintis ant mėnulio.
Netekę lygsvaros, krašto vadai 
paskandins Ameriką skolų okea
ne.

1958 fiskaliniams metams pre
zidentas Eisenhoweris pareika
lavo arti 74 bil. dol., ir jaučiama, 
kad kongresas sutiks duoti. Lig
šiolinės valstybės skolų lubos 
$274,250,776,590 bus pakeltos 
iki 280 bil. dol. Tai reikalinga, 
sako, kad pasivijus rusus erdvi
nių šovinių srity. Reikią pasivy
ti ir pralenkti rusus, sako, ir ra
ketomis į mėnulį, šiam tikslui

vų rūmų ir senato daugumas, 
vėl laimės savo daugumas per 
abejus rinkimus, dabar leisdami 
prezidentui skirti dideles sumas 
krašto apsaugai. Patys respub
likonai mažai galės ką Eisenho- 
weriui padėti. Kongrese šalies 
apsaugos klausimu iniciatyva 
priklausys ne nuo prezidento, 
bet nuo demokratų daugumos at
stovų rūmuose ir senate. Jie pa-

ap/LIMESE
Clevelando lietuvių bendruomenė 

išsirinko nąują vadovybę
Šį sekmadienį įvykusiam ben

druomenės apylinkės susirinki-

cijų atstovams buvo surengtas šį 
sekmadienį. Jį atidarė Salės va
dovybės pirmininkas J. Gražulis 
pakviesdamas programą vesti Z. 
Dučmaną.

Iš padarytų pranešimų paaiš
kėjo, kad dabar salė jau veikia

kus, G. Melsbakas, V. Brizgys, 
Z. Obelenis, J. A. Augustinavi-; 
Čiai, J. Balbutas, H. Stasas, I. 
A. Jonaičiai, A. Mikoliūnas, J, 
Stravinskas, A. Jonaitis, L. Ba
nevičius, A. Silvestravičius, S. 
Chodochauskas, V. Verbyla, A. 
S. Barzdukai, P. Tamuliams, V.

45 metus. Jos garbės narių tar- ^aKai}aa’ V. Tamulioniai,K.
.v . . ,. „ ~ -r, Gaižutis, J. Gudenas, J. J. Pik-

pe yra išrinkti 7 asmenys. Pa- j. DeRighter, Viktoras
skutiniuoju tokiu garbės nariu S (neįskaitomas), B. Pračkys, P.me dalyvavo netoli 230 narių.

Susirinkimą pradėjo pirm. K. S.' yra išrinktas Kazys Karpius,.ku-' Kliorys, J. Kubiliūnas, A. I. Ma- 
Karpius, pakviesdamas susirin- rjam šiame pobūvyje ir buvo' lėnali,j V. Januškis, Venclovas, P.

įteikta auksinė nario kortelė. Ki- ^k^ntas, V. Steponavičius, V.
ti, anksčiau gai bes nariais buvo pomiškis, D. P. Nasvyčiai, A. 
išrinkti: F. Baranauskas, J. Sau- Bielskis, A. Gargasas, Ed. Ilan- 
kevičius, F. Saukevičius, Ad.'da, A. Telyčėnas, J. Cijunskas,

kimą vesti Idzelį ir Karalių, gi 
sekretoriauti Z. Jankų ir J. Gul
binienę.

Naujoj bendruomenės apylin
kės vadovybėn išrinkti: K. S. 
Karpius, J. Damušis, A. Biels
kus, A. Alkaitis, V. Kasparavi
čiūtė, J. Nasvytis, F. Eidimtas,siryžę duoti pinigus ir tiems rei

kalams, kuriems Eisenhoweris j J* Virbalis ir J. žemaitis, 
siūlė sumažinti, apsigynimo tik
slams skiriant didesnes sumas.
Tuo jie laimės piliečių simpati-

A. 'Nasvytis, A. V. Palūnai, J. 
Sniečkus, V. Bartuška, Ravins- 

v. ,. . , .. , ~ v .. kienė, A. Kunigiškis, A. Kark-
vavo šie direktoriai: J. Gražulis, Įįus> b. Kurklius, P. Židonis, K. 
P. Buknys, Buknys jr., Šamas žygas, J. žygas, K. žiedonis, A.

Ivinskas, A. Banys, J. Urbšaitis. 
Praėjusiais metais salei vado-

taip pat teks šimtai milijonu do- jas, ypač, kai dabar darbai su
krių. Imažėję, demokratų pastangomis

Veik visi tie reikalavimai re- (darbus padidinus. Kažin kas ga- 
miami kai kurių mokslininkų lės sulaikyti demokratus ir nuo

Lietuvių salės vadovybės 
pobūvis

artimiesiams salės talkininkams 
ir Clevelando lietuvių organiza-

Ramanauskas, J. Vaičaitis, A. 
Orentas, V. Valys, I. A. Sušins-

nas. Kontrolės komisijoje dirbo: I į?*’ Žilinskas, J. Nasvytis, F. 
r T\yr:..x:K„. Tz.,iua1.A Navickas, (neįskaitoma), P. E.

Mikšys, P. Skardis, K. Gelažius,

jr., P. Šukys, A. Banys, Hala- 
burda, St. Mačys ir Z. Dučma-

DĖMESIO!
GLOBĖ TRAVEL 

SERVICE
f

Persiunčia Jūsų sudarytus 
naujų daiktų siuntinius

į Lietuvą ir visus Rusijos kraš
tus, apmokant muitą siuntėjui.
Gavėjas nieko neturi primokėti.

Galima siųsti iki 44 svarų, 
jeigu persiunčiamieji daiktai tel
pa dėžėje, kurios dydis yra:
15"xl5”xl2".

Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų. Maistą kartu su rū
bais siųsti neleidžiama.

Įstaiga yra naujai perorgani
zuota ir klijentų patogumui nau 
jose patalpose.

Mūsų pareiga kreipti didžiau-j LATVIAN ROOFING CO. 
šią dėmesį į siuntėjui prieinamą 11263 Churchill Rd. Dieną šaukti 
apkainavimą, gerą patarnavimą EN 1-2120, gi vakarais HI 2-5926

J. CIJUNSKAS
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar
bas prieindlnomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Stogų taisymas
Dengiame naujus ir pataisome 

senus stogus. Greitas pataisy
mas apdraskytų stogų. Darbas

1 garantuotas.
)

fantastiškais projektais apie rei
kalingumą užkariauti mėnulį. 
Tuo tarpu kiti mokslininkai šal
tai pastebi, kad, nors pirmieji 
įrodą, kad mėnulį užkariavę prie
šai galės leisti šovinius į žemę 
tačiau kodėl tuos šovinius reikė
tų pirma gabenti į mėnulį, kad 
paskiau taikiuę į žemę, kai gali
ma lygiai gerai juos šaudyti 
reikalingą vietą iš bet kurios vie
tos nuo tos pačios žemės.

Jeigu tiems mokslininkams, 
kurie nori Amerikos šovinius 
nugabenti ant mėnulio, nerūpė 
tų nuo tų šovinių apsaugoti Ru 
siją, jie siūlytų tuos šovinius 
ruošti šaudymui į Amerikos prie 
šą iš čia pat, nuo žemės.

Trumanas pasigyrė
Pašiepdamas Eisenhowerio ne 

sugabumus, buvęs prez. Trumą 
nas prašneko, kad gen. Eisenho- 
wer buvęs geras kariautojas, kol 
turėjęs sumanų karo jėgų vadą, 
kuris pasakydavęs Eisenhowe- 
riui, ką daryti (Amerikos pre
zidentas karo metu yra vyriau
sias ginkluotų pajėgų vadas). 
Tas respublikonus suerzino ipie 
šoko priekaištauti Trumanui, 
kad jis prezidentaudamas aplei
dęs erdvinių šovinių sritį. Ir vie
ni ir kiti čia galėjo patylėti.

Trumanas pralaimėjo dėl savo 
prosovietinės politikos skanda
lų. Eisenhoweris išrinkta^ dėl to, 
kad pasižadėjo "apvalyti Wa- 
shingtoną nuo demokratų sąšla
vų”. Respublikonai ne tik ne
panaikino nei vienos kenksmin
gos demokratų su Maskva pada
rytos sutarties, bet dar tęsė tą 
pačią Trumano-Achesono politi
ką sovietų atžvilgiu.

Jie turėjo penkeris metus erd
vinių šovinių programai plėsti ir 
galėjo paleisti savo "sputniką” 
pirma rusų. Tačiau į visa tai žiū
rėjo pro pirštus, gi sovietų šni
pai ir amerikiečiai išdavikai, 
vogdami Amerikos paslaptis, 
pagreitino bolševikų darbą, 

metu pajungę Ei- 
keistam sumany

mui įsiūlyti rusams "atvi-h 
ro dangaus inspekciją”. To siūly
mo Eisenhoweris laikėsi nuo 
1955 metų pasimatymo su 
Kremliaus vadais Ženevoje iki 
tol, kol rusai paleido savo "sput- 
nikus”.

išrinkimo savo prezidento 1960 
metais. Bet per trejus metus iki 
1960 m. lapkričio rinkimų dar 
daug kas gali pasikeisti.

LAIŠKAS
REDAKCIJAI

J. J. BAČIŪNAI ATVEŽĖ 
AUSTRALIJOS LIETUVIAMS 

DAUG DŽIAUGSMO
Sausio mėn. 3 d. išleidome iš 

Australijos J. J. Bačiūnus. Nesu 
niekeno įgaliotas trumpiau ar 
plačiau pareikšti mintis dėl J.

JLV-ZV. Lj 1 j-L. ®
• Sausio 18-19 d. Detroite bu

vo suvažiavę skaučių-tų vadovai 
pasitarti šią vasarą numatomos 
Tautinės Stovyklos reikalais. Pa
sitarimuose dalyvavo Seserijos 
Vyriausioji Skautininke v. s. L. 
Čepienė iš Bostono, Brolijos Vy
riausiasis Skautininkas v. s. Stp. 
Kairys iš Toronto, Taut. Sto
vyklos organizacinės, k jos pirm. 
v. s. Pr. Karalius iš Clevelando, 
Vidurio Rajono vadas ps. A. Ba
nionis Detroito ir Clevelando 
skaučių ir skautų tuntų vadijų 
nariai. Išdiskutuoti keli TS vie
tos ir laiko variantai, aplanky
tas patogus parkas. Galutinį

J. Misčikas, Kulbokas, Končių 
tė, Apanavičius ir Čepas. Teisės 
patarėjas adv. Povilas Chalko.

Pobūvyje kalbėjo visi direkto
riai, organizacijų atstovai. Visi

D. Jakubs, B. Juškėnienė, M. 
Mickevičius, S. S. Laniauskai, 
V. O/ Pociūnai,' Butkūs, V. Ma
tulionis, A. E. Lužai, P. Gruo- 

. . dis, A. Balys, A. Garka, Dr. P.
pasidžiaugė, kad sale gerinama, gtungys, M. Dunduraitė, E. Ste- 
linkėjo, kad būtų žiūrima nau-! ponavičius.
jos, patogesnės vietos, nes į čia $4.00 — A. Kasperavičius, V.

Čiurlionis, A. V. Garmai.
$3.00 — A. V. Navickai, J.

Bružas, J. Gaška, A. Gailiušis, 
B. Brizgys, A. Kasperaitis, R. 
Degesienėj V. Apanius, L. Ka
zėnas, K. Mažonas, R. Vodopa- 
las, J. Virbalis, V. šenbergas, V. 
Rinkus, W. Valdukaitis, V. Ba
čiulis, P. Grigonis, J. Kalvaitis, 
J. 'Rastenis, J. B. Vasariai, A.

jau jaučiamas didelis juodųjų 
spaudimas. Pobūvio metu J. Gra
žulis parodė ir savo, gamybos fil
mą iš salės veiklos.

Lietuvių Salės Bendrovės 
šėrininkų metinis susirinkimas

įvyks pirmadienį, sausio 27, nuo 
8 vai. vakaro salės patalpose. I Sadauskas, V. Raulinaitis, E. Ja- 
Bus metinė apyskaita,‘renkama' kulis, S. B. Urbanavičius, J. Ti- 
nauja valdyba ir svarstoma įvai- ^as’ Kaman^as> Y«. Urbšaitis, 
rus reikalai.

Kurie negalit asmeniškai da-

tuo pačiu 
senhovverį

Politinis demokratų kraitis
Artėjant šio rudens dalies 

kongreso atstovų ir 1960 metų 
prezidento ir kitos dalies kon
greso rinkimams, demokratai, 
kaltindami respublikonų admi-*1 
nistraciją dėl gynybos^rętkalų

Bačiūnų atsilankymo, bet, kaip 
senas J. J. Bačiūnų pažįstamas,1 sprendimą, visais tais reikalais 
galiu su pasitenkinimu pareikš-1 padarys TS organizacinė k-ja. 
ti, kad p. Bačiūnai atvežė daug,v. < . ... , • Sausio 18 d. Detroito ASSdžiaugsmo Australijos lietu- iV 2. x ~ lv.atšventė Akad. Skautų Sąjūdžio viams. U v. , -aT , . .., r a • i i dešimtmeti, kuriame paskaitą Lanke didesnes lietuvių kolo- , A TZ , v..r. \ ..
nijas, parodė J. Vanagaičio ir
"Margučio” žurnalo 30 metų 
veiklos filminę apžvalgą. Visur,! • "Sumuštinis” — neatskiria 
plačiai ir nuoširdžiai kalbėjo apie ma akad. skautų stovyklų bei 
Amerikos gyvenimą, lietuvių įsi- sąskrydžių dalis, šis humoro ir 
kūrimą, kultūrą, tautinę veiklą, satyros laikraštėlis kaskart vis 

naujomis žiežirbomis nušvisda
vo kiekviename didesniame ASS 
susitikime. Savo dešimtmečiui 
atžymėti "Sumuštinis” pasirodė 
spausdintu leidiniu, kurį sure
dagavo Korp! Vytis senj. Rimas 
Vėžys. Leidinys gaunamas pas 
senj. Kęst. Dirkį, 3922 S. Arte
sian St., Chicago 32, Illinois. 
Kaina — 25 c.

• Chicagos ASS skyrius per 
Atvelykį, bal. 12 d., Knickerboc- 
ker viešbučio Grand Ballroom 
salėje rengia puošnų balių. Chi
cagos ir jos apylinkių lietuviai 
kviečiami skaitlingai dalyvauti, 
šokių salė turi prašmatnias stik
lines grindis, apšviestas iš apa
čios.

• Atlanto pakraštyje, pertvar
kant LSB 1-jo rajono vadiją, 
Skautų Skyrių vesti buvo pa
kviestas sk. vytis vyr. skltn. 
Ant. katilaitis, jr. Tame rajone 
skautiškieji vienetai yra išsimė- 
.ę visoje Naujosios Anglijos 
erdvėje. Dėl atstumų neįmanoma 
lažnai visus vienetus aplankyti 
bei instruktuoti. Jaunasis Skau
tų Skyriaus vedėjas, pasikvietęs 
padėjėju sk. vytį skltn. Kazį 
Norkcliūną, nutarė jaunesniuo
sius skautų vadovus informuoti 
raštu. BUDŽIU vardu išleido ro
tatorium spausdintą leidinį, ku
ri gauna vienetų vadai, skiltinin- 
kai ir paskiltininkiai. Įvade nu
sakomas šio leidinio tikslas. To
liau rašoma apie didžiuosius 
Įvykius — Jūrinės Lietuvos su
kaktis, planingesnio darbo rei
kalu

skaitė Korp! Vytis filisteris v.
s. Stp. Kairys.

• "Sumuštinis”

ir greitą paketų pristatymą.
Naujose patalpose siuntiniai; 

jau priimami.
Visi įstaigos tarnautojai yra 

lietuviai, dirba gaudami algas, 
be jokių priedų už pasiunčiamus 
siuntinius.

Priėmimo valandos kasdien 
nuo 9:30 iki 6 vai. Trečiadieniais 
nuo 9:30 iki 8 vai. šeštadieniais 
nuo 9 iki 3 vai.

Adresas: 1313 Addison Rd.,

(9)

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai

kampas Superior ir E. 71st St. i 677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368 
Tel. UT 1-0807.

I. J. S A M A S JEWELER
V. Stuogis, A. Dailydė, A. Ka 
Valiūnas, P? Stempužis, B. Gra
žulis, L. Pivoriūnas, D. širvai- 

lyvauti susirinkime, savo įga-jtienė, V. Jokūbaitis, M. Ratkus, 
liojirhus perduokit kitam nariui, i V*t Pašakarnis, •J. Daugėla, P. 
kuris dalyvaus. Balčiūnas.

IŠTIKUS GAISRO 

NELAIME!
Kada jūsų namai arba n« 

kandai tampa sunaikinti arbi 
sugadinti ugnies, kreipkitės . 
P. J. KERŠIS, dėl ankainavimo 
ko visada reikalauja apdraudo> 
kompanijos pirm, negu išmok: 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS.
609 Society for Savings Bldg. 

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 25

%•»

Aplankė ir visą eilę paskirų as
menų, nežiūrint nė jų religinio, 
nė politinio įsitikinimo.

J. J. Bačiūnai, kaip seni vei
kėjai — patriotai atsilankė Aus
tralijon, ne Australijos miestų, 
pramonės ar kultūros pažiūrėti, 
3et atvyko aplankyti savo tau- 
iečių-lietuvių, pamatyti, kaip 

jie čia kuriasi, kaip kultūriniai 
susiorganizavę." Šis jų žestas už
kariavo Australijos lietuvių šir
dis. .

Jei per kurį laiką negautumėt 
š P. L. Bendruomenės Tarybos 

Pirmininko P. Kovalskio, ar J. 
J. Bačiūnų Globojimo Komiteto 
atitinkamo J. J. Bačiūnų kelio
nės įvertinimo, aš Jums parašy
siu atitinkamą rašinį-įspūdžius 
apie J. J. Bačiūnų apsilankymą. 

Simas Narušis, Australija

PRANEŠAMA ... 
NATIONW11)ES 

naujas

Padėka poniai Jakubs
Lietuvių Bendruomenės Cle

velando apylinkės valdyba buvo 
skolinga laidotuvių direktorei 
poniai Deliui Jakubs (Jakubaus-j 
kienei) apie $175 už palaidojimą 
mirusios mūsų bendruomenės 
narės Genovaitės Siaurukaitės. I

Apylinkės valdybos iždininkui' 
J. Mikoniui sumokant paskutinę 
skolos dalį, ponia Jakubs pada
rė Bendruomenei nuolaidą, pado
vanodama apie $75, už ką jai 
priklauso nuoširdi padėka.

Valdyba

Dirvoje galite gauti knygą 
"Vyrai Gedimino kalne”

kaštuoja $2.90. Tai įdomūs sava- 
norio-kūrėjo St. Butkaus pasa
kojimai apie laisvės kovas.

Visų trijų BALFo Skyrių

Išnuomojamas 3 kamb. butas
Senesnio amžiaus žmonėms, 

antrame aukšte.’ Dideli kamba
riai ir porčius. Gazo šildymas 
savininko. Kaina 45 dol.

Teirautis: 1053 E. 76 St. Tel.
(9)

DIEVAS YRA 
TEISĖJAS ŽEMĖJE

KAD JEHOVA yra vienatinis 
tikras Dievas,- dangaus ir žemės 
Sutvertojas, esantis nuo amžių 
ir per amžius; kad Logos buvo

Clevelande pravestoj piniginėje'jo sutvėrimo pradžia; kad Logos 
rinkliavoj surinkta 1169.75 doI.UaP° žmogumi; kad dabar jis yra 

Viešpats Jėzus Kristus garbėje, 
apsiaustas visa galybe dangujeAukojo: • z'

$50.00 — Dr. J. Skrinska. 
$25.00 — M. ir J. Mikoniai. 
$20.00 — Dr. K. Pautienis, 

Dr. A. Martus.
$15.00 — Dr. J. Stankaitis, 

Dr. V. Ramanauskas.
$12.00 — V. Steponavičius. 
$10.00 — Dr. J. Masilionis, A. 

Alkaitis, A. Banys, P. J. Staniš- 
kiai, A. V. Mauručiai, H. Idze- 
lis, P. Stravinskas, A. Dovydai
tis, Dr. Z. Sabataitis, Dr. K. Am- 
ėrozaitis, V. Kasakaitis, D. P.

DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa 

lengia visą jūsų šeimą... ne' 
automatiškai kiekvieną nauja 
arisitlėjusį (ro 14 amžiaus die 
įų) NE KIEK NEPADIDĖJAN1 
iž mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas 
SK 1-2183

illillillllilliiiliiii!!:u:jiiiiG i r 
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiusiiisiiiiiminiBiiiiiiiin

MARGUTIS
v'ra pats seniausias Ameriko- 
ietnvių žurnalas. Jis išeina kiek 
'ieną mėnesį — yra gausiai ilim 
motas, turiningas, įvairus i 

^ka i tomą s su malonumu.
MARGUČIO metinė prenume 

"ata $3.00.
Margučio adresas: 6755

‘Vestern Ave.. Chicago. UI.
So.

tiiiiiiiiiiiiiiiimimiiiiifiiimiiiiimiiiiiih

- Skautų Sueigos, drau
govei — Skautų žaidimai, skil
čiai — Skiltininko pareigos, ug
dymo apyaušryje — Skauto pa
reiga sau pačiam ir Skauto įsta
tai, tarp programinių minčių — 
Skautų specialybės, lietuvybės 
lobynuose — Lietuvių tautosaka 
ir Liaudies pasakojimai, lietu
viai — didieji kūrėjai — K. Do
nelaitis, A. Vienuolis-žukauskas, 
Mažasis mįslių malūnėlis ir pa
baigai —; Mūsų knygų rinkinė
lis. Prie leidinio pridėtos trijų 
sk. specialybių — knygnešio, pa
sakų sekėjo ir pirmosios pagal
bos tiekėjo programos.

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymąM. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 

duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obėlenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVE. EX 1-1143

ir zemeje.
KAD DIEVAS sutvėrė žemę 

dėl žmogaus, sutvėrė tobulą žmo
gų ir pastatė jį ant žemės; kad 
žmogus laisva valia pasidarė ne
paklusnus Dievo įstatymui ir 
buvo pasmerktas mirtin; kad 
dėlei Adomo nusidėjimo visi 
žmonės gimė nusidėjėliais ir ne
turinčiais teisės gyventi.

KAD JĖZUS buvo padarytas 
žmogine esybe, kad pasidarytų 

orozaiuK, V į - j žmOgaus Atpirkėju ; kad jis davė
Mikoliūnai, J. Kazickas, S. Ku lsavo gyvybę žmogaus atvadavi- 
Jpkas, J. Balbutas, P. N. B>eli- -r patjeg£ atpirkimo
nis, 1. Aleksandravičius, V. Am- gajn^. ^atĮ jėzus kėlės iš numi- 

JuozalUs, A. Valaitis, kaipo dieviška esybė, nu-
D,b* ta. d,.!S» U“S.".S

tovKiu“ M. Titlent’ J Dobro- atPirkimo kainą už žmo-

Volskis, P. Arpbrazas, I. Stanke-per ilgus amžius Dievas, 
r1C1UAS’ n ’ per Kristų, rinko iš žmonių savo
aS’tvt’ ^uKsenaa:/r ); y1UT«?n ’ bažnyčios narius, iš kurių susi-

... " i deda Kristaus kūnas; kad baž-
čios užduotis yra sekti savo Vieš
paties Kristaus Jėzaus pėdomis,

Lietuvių Klubo Direkcija,’ visus lietuvius Ir jų draugus, kviečia 

nepamiršti 1958 m. lietuvių klubo.

/ Praleiskite laisvalaikį su savais savuose namuose. Klubas turi
įvedęs garsiakalbius. Sėdėdami bet kurioje vietoje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visą laiką veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai Jums.

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

s/

Turime gerų ir gra tų namų,
vienos ir dviejų šeimų, Naujo
sios Parapijos rajone.

Norintieji savo namus gerai 
parduoti taip pat šaukit mane.

Stanley Yacas, jr. 
lietuvis

REALM REALTY 
IV 1

augti į jo panašumą, duoti liudi
jimą apie Jehovos-Dievo vardą 
ir planą, ir, pagaliau, įeiti į gar
bę su Kristumi Jėzumi jo dan
giškoje karalystėje; kad Kristus, 
Galva/ ir kūnas, sudaro "pažadė
jimo sėklą” per kurią #us palai
mintos visos žemės giminės.

MIKLIAM SH1MKUS 
1077 East Wallings Rd. 

Brecksville, Ohio

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

Pelėdą
Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn. 
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace Ave. S.

VVelland, Ont., Canada.

P. J. KURSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurabce reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymar
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

z Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della į. Jakubs & William J. Jakubs. L. 1 • i ' I

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Ėdria Avenue ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE 1-7770
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A
THE FIELD

PRIEVARTAUJAMI BUVĘ 
TREMTINIAI

Prof. Juozą Tonkūną nori įkinkyti į akciją, kad 
padėtų sugrąžinti tremtinius

”Tėvynės Balso” sausio mėn. — Jums* vienam stambiausių 
trečias numeris duoda išprievar- mūsų mokslininkų, teko, be abe- 
tautą pasikalbėjimą s,u prof. jonės, asmeniškai pažinoti eilę

DIRVA

ledakcijog ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., (Sleveland 3, Ohio.
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEnderson

Ar Paleckis užmiršo ką rašė?
iŠ „Vasario 16 d. aktas buvo 

revoliucinis žygis, buvo drą
siai tartas laisvės žodis, tau
tos noro pareiškimas ir di
dis vienybės aktas, sujun
gęs visus lietuvių tautos va
dus Lietuvos gerovės var
dan”.

„Vasario 16 d. aktas ne
buvo kieno nors malonės 
aktas, nepriklausomybės do
vanojimo aktas, bet juo mes 
patys sau laisvę paėmėme, 
tik patys sau dėkingi už jį 
būdami”.

”... gimė galinga viltis, 
buvo rastas tikrasis pagrin
das, tikrasis žodis. Ir neil
gai reikėjo laukti — viltis 
neapvylė: žodis virto kūnu”.

Tai yra žodžiai ne kieno 
kito, o Justo Paleckio, da
bartinio Lietuvos „kvislin- 
go”, kuris (tikėdamas ar ne
tikėdamas ?) past a r u o j u 
metu tvirtina, esą, Lietuva 
„tik dabar” tikrai... lais
va ir nepriklausoma.

Čia ką tik pakartotas min
tis J. Palelkis rašė lygiai 
prieš 30 metų, pirmojo Lie
tuvos nepriklausomybės de
šimtmečio sukakties proga. 
Rašė pagal autentiškai at
pasakotą Lietuvos Tarybos 
nario D. Malinausko tuome
tinę Lietuvos padėtį.

Nėra pamato manyti, kad 
jis tada rašė tatai nenuo
širdžiai: juk tada ne taip, 
kaip dabar — tada nebuvo 
prievolės kalbėti kieno nors 
lieptus žodžius.

Gal Paleckis ir užmiršo, 
ką jis tada kalbėjo ... O gal 
ir n e ... Bet mūsų daugelis 
tikrai buvome pamiršę, ar 
net ir nežinojome. Todėl 
šiandien pradedame spaus
dinti tą Jesto ^aleckio 
straipsnį, išspausdin ą Lie
tuvos Šaulių Sąjuių cs Cent
ro Valdybos sekretoriaus \. 
Marcinkevičiaus redaguota
me leidinyje ”1928 m. Va
sario 16”.

KAIP GIMĖ LIETUVOS 
LAISVĖS ŽODIS

(Nepriklausomybės atstatymo 
darbas Vilniuje)

Pradžioje buvo žodis........
Su pirmaisiais Didžiojo karo 

šūviais 1914 metais konkrečiai 
iškilo Lietuvos lafevės viltis. Gi
mė ji pirmiausia tautos vaduose, 
kurių susirūpinimo tautos liki
mu gresiančios karo baisenybės 
nenuslėgė. Pirmomis karo die
nomis Rusijos vyriausiojo karo 
vado Nikolai Nikolajevičo išleis
tasis atsišaukimas į lenkų tautą 
davė pagrindą toms viltims, bet 
kartu sukėlė abejonių ir iškėlė 
reikalą aktingai susirūpinti sa
vo krašto politiniu likimu. Vil
niuje, kur buvo atgimusios tau
tos aktyvumo centras, įžymes
nieji lietuvių visuomenės atsto
vai pradėjo rinktis ir svarstyti 
padėjimą. Rusai žadėjo lenkams 
jų svajonių įgyvendinimą, o tarp 
lenkų svajonių buvo ir lietuviai 
įterpti. Reikėjo gintis nuo tos 
pavojingos svajonės, Aktingų 
lietuvių būrelis nutarė pasiųsti 
deklaraciją Rusijos vyriausybei 
dėl lietuvių teisės turėti savo 
svajones skyrium nuo lenkų ir 
nebūti vieno likimo surištiems. 
Deklaraciją sustatė St. Šilingas 
ir D; Malinauskas, o lietuvių at
stovas Dūmoj M. Yčas ją įteikė 
Nikolai NikolajeviČiui, ministe- 
riui pirmininkui Goremykinui ir 
Valstybės Dūmos pirmininkui 
Rodziąnko. Tai buvo pirmas ka
ri pradžioj lietuvių aktingas žy
gis savo likimui ginti.

Taip pat pirmomis karo dieno
mis ir'Rusijos Valstybės Dūmos 
buvo tartas žodis dėl Lietuvos 
likimo. Tai buvo M. Yčo pareiš
kimas, kad lietuviai mato tarp 
karo uždavinių ir Mažosios Lie
tuvos susijungimą su Didžiąja

Juozu Tonkūnu, kuris virš 14 
metų yra išbuvęs Sibiro trem
tyje ir tik prieš porą metų grą
žintas į Lietuvą.

„Tėvynės Balsas”, kuris eina 
Maskvos įsakymu, tame išprie
vartautame pasikalbėjime nusle
pia prof. Juozo Tonkūno ilgame
tį kalinimą Sibire, tarsi nebūtų 
žinančių jų, kiek jis yra išken
tėjęs.

Vienok kad ir prievartauja 
mas, prork Juozas Tonkūnas, ku
ris Lietuvoje yra buvęs žemės 
Ūkio Akademijos rektorium ir 
švietimo ministeriu, pasikalbė
jime labai santūrus, štai tas vi
sas pasikalbėjimas.

— Gerbiamasis profesoriau, 
norėtume sužinoti apie Jūsų gy 
venimą ir veiklą iki 1934 metų, 
kai Jūs buvote paskirtas švieti
mo ministru?

lietuviu mokslininkų, kurie pa
skutiniojo karo audros buvo nu
blokšti j Vakarus. Kokia Jūsų 
nuomonė apie jų grįžimą į Tė
vynę?

— Manau, jog būtų gerai, kad 
jie grįžtų, nes Lietuvoje darbo 
dirva mokslininkams plati, ir jie 
galėtų pasidaryti naudingi savo 
Tėvynei.

— Kokios mokslininkų darbo 
sąlygos Tarybų Lietuvoje?

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaina atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
karams biletus, vestuvių pakvieti

mus, plakatus ir kt.
Užsakymai priimami ir paštu.

DIRVA — 1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

AR KAZIMIERAS BALTARAGIS BUVO 
KOMUNISTAS?

1957 m. rugsėjo mėn. Naujie- dė iš daboklės Ir sušaudė. Prieš

metinio Lietuvos padėjimo, ku
riais prašoma pripažinti lietuvių 
kalbos teises, leisti draugijoms 
veikti, o taip pat palengvinti 

Lietuva ir autonomiškos tvarkos I rekvizicijų naštą. Trečioji darbo 
įkūrimą Lietuvoje. kryptis buvo — atsispirti len-

Vilniuje įsikūrė slaptas lietu- kanls; 1916 m- ^užės mėnes! 
vių centras tautos reikalams Vilniaus lietuviai P™'^0 P™ 
ginti. Tas centras kreipėsi plačiu Kll3>j°s prislėgtųjų tautų ly- 
laišku į Amerikos lietuvius, kur P08 mėmoiandumo Vilsonui it 
iškelta mintis kovoti dėl apsi- Kavo leidimų deleguoti savo at- 
sprendimo teisės Lietuvai įr stovus į Lozanos tautų kongte- 
Amerikos lietuviai raginami tą ’
mintį skleisti Amerikoje ir Eu- Bet sunku buvo kalbėti su vo- 
ropoje. Tai buvo paskutinis ak- kiečių karo valdžia, kuri jautėsi 
tingas žygis prieš didžiuosius tada visagalė ir suprato tiktai 
karo įvykius, kurie išblaškė lie- kardų ir patrankų kalbą. Vokie- 
tuvių tautą ir suskaldė jos ak- čių karių akyse Lietuvos klau-
tingųjų jėgų veikimą. 1915 metų simas buvo išspręstas kardu ir . . . . , . . .
pa vasari vokiečiai okupavo dali jokio kito sprepdimo nereikala- .
Lietuvos, o tų pačių metų rude- vo. Ir ne tik vokiečiams, bet ir ?. . * ... ... A
nį visą. Jie paėmė Vilnių. Gau- vargą vargusiai Lietuvos liau-1 KHI. (J1 aU 'ern^s
singos lietuvių organizacijos, iš- džiai tokis įspūdis galėjo susida- u 10 a a(emiJOje ( o nuvoje). 
bujojusios tremtinių antplūdžio ryti. Juk kas drįstų prieš galin-! Pia( zl0-Įe oc.enXTu’Q
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metu, turėjo užsidaryti. Vilnių- gą vokietį kalbėti ir dar ko nors 
je liko tik nedidelis aktingųjų reikalauti ? Maža kas žinojo apie 
lietuvių inteligentų būrelis. Jie lietuvių veikėjų saujelės rūpes- 
liko ne tiek savais sumetimais, tį iškovoti Lietuvai laisvės sau- 
kiek su sąmoningu nusistatymu lę. O tas patriotų būrelis nerimo 
rūpintis Lietuvos reikalais. Pa- ir ’neleįdo „galingam vokiečiui” 
dėjimas buvo nelengvas. Okupa- savo esimo užmiršti. Jis buvo 
cijos valdžia su nepasitikėjimu galingas dvasia ir tvirtas savo 
žiūrėjo į bet kokį viešojo darbo vieningumu. Bendras didis tiks- 
pasireiškimą. Lietuvių spauda las sujungė visus į vieną. Būrelio 
buvo visiškai uždrausta, pasiro- dvasios vadu buvo tautas patri 
dė tiktai okupacijas valdžios lei- archas dr. J. Basanavičius, o
ūžiamoji "Dabartis”, kuri buvo faktinuoju vadu A. Smetona.

Būrelio sudėtį sudarė įvairių pa
žiūrų atstovai — ten buvo ir 
krikščionis A. Stulginskis, ir 
liaudininkas J. Vileišis ir social
demokratas St. Kairys, ir ne
partiniai, pav. A. Žmuidzinavi
čius, D. Malinauskas, Dr. J. Šau-

svetima
mams.

lietuviu tautos sieki-

Aktingų žygių Veikalas atsi
rado tuoj miestą užėmus, nes vo
kiečių kariuomenės vadovybė iš
leido atsišaukimą į gyventojus,
kur pasakyta, kad Vilnius esąs lys, ir kiti. 

į iš rusų jungo išvaduotas „lenkų 
miestas”, kuris nuolat buvęs 
„garsios Lenkijos valstybės per
las”. Lietuviams užprotestavus 
tas visur išlipytasis atsišauki
mas buvo nuplėštas. Ir visą laiką 
greta pastangų lietuvių tautos 
teisėms ginti prieš vokiečių oku
pacijos valdžią, teko kovoti su 
lenkų noru būti vieninteliais Vil
niaus net ir visos Lietuvos glo
bėjais. Visų pažiūrų lietuvių vei
kėjai išrinko komitetą lietuvių 
reikalams atstovauti. Svarbiau
sias uždavinys buvo išnaudoti 
karo sudarytas sąlygas Lietuvos 
apsisprendimo teisėms iškovoti.
Be paskleistų liaudyje slaptų at
sišaukimų, kuriais buvo ta min
tis keliama, lietuvių veikėjai 
įteikė keletą memorandumų vo
kiečių okupacinei valdžiai. Juose 
buvo išdėstyta lietuvių tautos 
praeitis ir tautinio atgimo judė
jimas bei siekimai atstatyti Lie
tuvos nepriklausomą valstybę.
Nemaža raštų tad įteikta dėl tuo- to krikimas. Vis aiškiau darėsi,

Naujas sąlygas sudarė įvykęs 
1916 m. lapkričio 5 d. Lenkijos 
paskelbimas nepriklausoma vals
tybe. Lenkai suprato, kad atgi
jusi jų nepriklausomybė kelia iš 
numirusių ir Liublino uniją ir 
tuoj pradėjo tiesti ranką į Lie
tuvą. Ta ranka rado uolią para
mą Lietuvos lenkuose. Lenkijos 
valstybės tarybos atsišaukimai 
lenkų buvo platinami ir Lietu
voje. Negana to, Lietuvos len
kai įteikė vokiečių okupacijos 
valdžiai memorandumą, kuriuo 
stengiamasi įrodyti, kad Lietu
va turi įeiti į Lenkijos valstybę 
kaip autonominis vienetas. Lie
tuviai įteikė protestą prieš tas 
lenkų pastangas ir plačiu memo
randumu išdėstė, kad Lietuva tu
ri būti visiškai nepriklausoma ir 
kad nusikračiusi rusų jungu, ji 
nenori ir lenkiškojo.

Tuo tarpu Rusijoje įvyko re

ni. profesoriumi. Nuo 1929 m. 
iki 1934 m. ėjau ir žemės ūkio 
akademijos rektoriaus pareigas.

— Kiek laiko išbuvote švieti
mo ministru?

— švietimo ministru išbuvau 
4 su viršum metus. Kadangi ne
priklausiau jokiai politinei par
tijai, tai rūpinausi tik švietimo 
lygio kėlimu ir mokymo bei mo
kymosi sąlygų gerinimu.

— Kokį mokslinį darbą Jums 
tenka dirbti?

Nu/) spalio mėn. 1955 m.

— Mokslininkų darbas Tary 
bų Lietuvoje aukštayvertinamas 
ir jiems sudaromos .geros sąly 
gos.

— Ar Jūs paruošėte arba ruo
šiate kokius mokslinius-Iiteratū- 
rinius darbus iš savo srities?

— Išspausdinta mano knyga 
„Lauko bandymų metodai” ir 
greit bus išspausdintos „Pievos” 
kolektyviniame veikale „Pašari
nės žolės, pievos ir ganyklos”.

— Kokia Jūsų nuomonė apie 
dabartinį mūsų tautos gyveni
mą? Kokios ateities perspekty-
VIOS?

l\u/) spano men. įuoo m. n ju nu
Lietuvos valstybinės selek- fija. Savaime s

— Klausimai per daug sudė
tingi, kad į juos būtų galima at
sakyti per trumputį pasikalbė
jimą. Vis dėlto, kad ir paskubo
mis, norėčiau pažymėti, kad ypa
tingai didelė pažanga kiekvie
nam krinta į akis švietimo ir 
kultūros darbo srityse. Ateities 
mūsų kūrybinio darbo perspek
tyvos, atrodo, geros.

* • *
Prie pasikalbėjimo, neva įtiki? 

nimui, kad tai tikrai yra prof. 
Juozo Tonkūno mintys, dar yra 
pridėta ir jo suvargusi fotogra-

ėjau Lietuvos vaistyoines seiea-j savaime suprantama, kad 
cijos stoties agrotechnikos sky-14 metų iškentėti Sibiro trem- 
riaus vedėjo pareigas. Pertvar-' tyje nėra taip lengvą, ir žymės 
kius 1956 m. mokslinio tiriamo
jo darbo įstaigas ir įsteigus Lie
tuvos žemdirbystės mokslinio ty
rimo institutą, buvau paskirtas 
to instituto pievų .ir ganyklų 
skyriaus vedėju. Tiriu pievų pa
gerinimo klausinius ir vadovau
ju skyriaus bendradarbiams ki
tuose skyriaus tiriamuosiuose 
darbuose.

— Norėtųsi sužinoti Jūsų, 
kaip žemės ūkio specialisto, nuo
monę apie dabartinį Lietuvos že
mės ūkį.

— Nors dirbdamas mokslinį 
darbą tiesioginiai nedalyvauju 
žemės ūkio gamyboje, bet pa
stebiu, kad tiek kolūkiai, tiek ta
rybiniai ūkiai kasmet daro aiš
kią pažangą. Labai išplėstas že
mės ūkio tiriamasis darbas.

kad Rusija toliau kariauti nega
lės. Rusų darbininkų ir karei
vių taryba paskelbė taikos „be

voliucija ir prasidėjo rusų fron- aneksijų ir kontribucijų” šūkį.
(B. d.)

negali neatsisjthu^ti ir fotogra
fijoje. (

Kitas žemės Ūkio Akademijos 
rektorius prof. Vincas Vilkaitis, 
kuris tuo pačiu metu su prof. 
J. Tonkūnu buvo ištremtas į Si 
birą, ten jau yra ir miręs.
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BENT PO VIENA 
LIETUVIŠKĄ KNYGĄ

Kreipiamės’ į lietuviškąją vi
suomenę, prašydami lietuviškos 
knygos broliams lietuviams Len
kijoje, Vokietijoje ir kituose 
kraštuose.

Esate girdėję atėjusį iš anų 
kraštų lietuvių prašymą padėti 
jiems nugalėti dvasinį skurdą, 
kuris iškilo be lietuviškos kny
gos.

Tuo pačiu palaikysite lietuvy
bę lietuvių jaunimo eilėse ir ne
įeisite jiems nutautėti.

Todėl Amerikos Lietuvių Ben
drasis šalpos Fondas ryžosi pa
daryti lietuviškoje visuomenėje 
rinkliavą knygų ir jas pasiųsti

nose p. Žilys parašė ilgoką 
straipsnį — Ar Valiukas nebuvo 
bolševikas? Tame straipsnyje 
trumpai buvo paliestas ir Bal- 
taragis. į tą p. žilio straipsnį at
siliepė p. Bielinis ir gana gru 
biai p. šemeta. Tų pačių metų 
gruodžio, 26 d. Dirvoje p. Šarū
nas dalyką rimčiau nušvietė, bet 
nepilnai. Iš visų rašinių susidarė 
įspūdis, kad autoriai gyveno to
liau nuo įvykių, tad šiuo savo 
rašiniu noriu trumpai išlyginti 
neaiškumus ir galbūt patikslinti 
kai kurias paklaidas. Liesiu vien 
Kazimierą Baltaragį.

Esu gimęs ir augęs tame pa
čiame kaime, kaip ir K. Baltara- 
gis. Buvome kaimynai — skyrė 
tik gatvė. K. Baltaragis už mane 
buvo keliais metais vyresnis. Jo 
tėvai buvo gana pasiturį ūkinin
kai. Augino du sūnūs ir vieną 
dukrą. Tėvas mirė per Pirmąjį 
Pasaulinį Karą. Kazimierą, vy
resnį sūnų, leido į mokslus. Lan
kė jis berods Petrapilio gimna
ziją ir, rodos, buvo baigęs 6 kla
ses. Vienais metais grįžęs atos
togų padarė labai puikų medinį 
dviratį ant kurio abu po jo sodą 
važinėjome.

Po įvykusios Rusijoje 1917 m. 
revoliucijos grįžo namo. Grįžęs 
jau nebebuvo tas Kazimieras, 
kurį anksčiau sutikdavau. Labai 
pasikeitęs — prisigėręs bolševi
kinio raugo. Nieko namuose 
dirbti nenorėjo, o tik skrajojo po 
apylinkes — tai į Pasvalį, tai į 
Pušalotą ir t.t. 1919 m. kovo-ba
landžio mėn., bolševikams artė
jant prie Joniškėlio, K. Baltara
gis ėmė smarkiau vęikti. Pradė
jo Joniškėlio m. ruošti žmonių 
mitingus, nes čia geresnė dirva. 
Kaime jo veikla neturėjo pasise
kimo, nes turtingi ūkininkai ne
norėdavo klausyti kokio tai vai
kėzo tuščių kalbų.

Bolševikams užėmus Joniškė
lį ir žygiuojant Linkuvos link — 
Baltaragis visu smarkumu ėmė 
veikti. Organizavo kažkokį ko
mitetą, verbavo narius, nešiojosi 
šautuvą. Kokią valdžią tada Jo
niškėlyje jis būtų sukūręs —

sušaudant, pagal bendrą tvarką 
buvo pasiūlytas kunigas, bet jis 
griežtai atmetęs. Kas padarė vo
kiečiams įtakos, kad Baltaragį 
reikia sušaudyti taip ir liko pa
slaptyje. Vokiečiai teiraudavosi, 
ką Baltaragis kalba.

žaibo greitumu pasklido gan
das, kad vokiečiai sušaudė K. 
Baltaragį. Daugumas miestelio^ 
gyventojų nuėjo pažiūrėti. Ne- 
atsiliko ir šių eilučių autorius.

Prie daboklės sienų radau su
stingusį Baltaragio kūną. Gulė
jo išsitiesęs su užtraukta ant 
akių kepure. Pasidarė gaila ir 
graudu. Graudu dėlto, kad jau
nas tėvynės sūnus, prisigėręs re
voliucinės dvasios, matęs tiek 
baisių skerdynių ir grįžęs į savo 
tėvų žemę, norėjo tą baisią ir 
kruviną sistemą įvesti Lietuvo
je. Gaila buvo namiškių, kad to
kių garbingų ūkininkų sūnus 
taip negarbingai mirė, ne tautos 
ąr šeimos laisvę gindamas, bet 
tautai ir šeimai geležinius pan
čius ant kaklo užnerti norėda
mas. Gaila buvo, kad Valstybės 
Tarybos paskelbtą nepriklauso
mybę, tą jauną laisvės žiburėlį, 
norėjo kaip galima greičiau nu
žudyti. O Lietuvai, taip daug 
reikėjo jaunų ir darbingų vyrų!

Tą pačią dieną 2 v. po pietų 
atvažiavo namiškiai ir jo palai
kus parsigabeno namo, o vėliau 
palaidojo kapinėse, \ nešventinto
je vietoje. Po keliolikos metų jo 
kūnas buvo perkeltas prie šei
mos. x

Šioje vietoje dar reikia pažy
mėti, kad nepriklausomybės lai
kais, gegužės pirmosios dienos 
proga ties jo kapu vietos komu- 
Uisteliai kartais pakabindavo 
raudoną vėliavą.

1940 m. bolševikams okupa
vus Lietuvą, pirmas didesnis vie
tos komunistų pasirodymas buvo 
nunešimas raudono vainiko ant 
K. Baltaragio kapo. Ten kalbėjo 
vienas liaudininkų atstovas, o 
antras — komunistų. Abu kalbė
tojai garbino Baltaragio darbus.

aišku, kaip diena. Bet neilgai jis jr džiaugėsi, kad jo darbai ne- 
čia buvo. Balandžio 4 d. Joniškė- nuėjo veltui, o Stalino saulė 
lio batalionas, vadovaujamas ( jiems dabar nušvito . . . Abu kal- 
kar. A. Stapulionio, pasikvietęs bėtojai dar yra gyvi.

Gal nevienam skaitytojui kils 
mintis, ar K. Baltaragį reikėjo 
sušaudyti ar ne? Teisingo atsa
kymo niekas negalės duoti. Tu
rint galvoje to meto gyvenimo 
ir valstybės kūrimosi sąlygas, 
kai vienas priešas spaudžia iš 
oro, o jų nemažai ir viduje — 
tai sprendimas gali kalbėti už 
bausmės įvykdymą. Be to, jeigu 
Baltaragis būtų likęs gyvas, tai 
nėra jokios abejonės, kad prie 
visų valdžių jis būtų buvęs kalė
jime iki bolševikų okupacijos. 
Mano. giliu įsitikinimu jis buvo 
nepataisomas revoliucionier i u s 
ir šimtaprocentinis komunistas.

Kokie K. Baltaragio ryšiai bu-

vokiečius į talką, bolševikų ka
riuomenę atmušė nuo Linkuvos 
ir išvijo iš Joniškėlio. Traukda- 
mamies bolševikai nušovė visai 
nekaltą žmogų Janeliūną. Jeigu 
būtų buvęs ne toks staigus par
tizanų puolimas — bolševikai 
buvo numatę ir daugiau aukų.

Bėgant bolševikams iš Joniš
kėlio, drauge pabėgo ir K. Balta- 
ragis. Pabėgęs iki Pasvalio, už
suko į Ustokių km. pas savo gi
minaičius ir ten pasislėpė. Jo- 
liškėlio milicija sužinojo, kad 
Baltaragis yra pasislėpęs, nuvy
ko ir parsigabeno į Joniškėlį ir 
uždarė Karpio dvare įrengtuose 
tręšto namuose.

Sėdėdamas daboklėje K. Bal-
aragis pro langą praeinantiems vo su Valiuku ir kit. — nežinau, 

kalbėdavo pakeltu tonu: darbi-: Viena aplinkybė mane domina, 
ninkai vienykitės ir kovokite' tai, būtent, ta, kad buvo iš kaž- 
prieš ponų ir baltagvardiečių ' kur nustatyta planinga veikla ir 
valdžią. Kapsuko armija sugrįš,1 ėjo per visą Aukštaitiją. Biržuo- 
steikite komunas ir t.t. ir t.t. At- se veikė Stružas — jį sušaudė, 
rodė, kad jis buvo lyg ir proti- Pasvalys — Joniškėlis — Puša- 
niai susirgęs, ar kas kita su juo lotas — Linkuva — K. Baltara- 
dėjosi. ' gis. Panevėžys — neaišku, kas

Tuometinė Joniškėlio valdžia vadovavo. Rokiškį aprašė J. Bal- 
į prašydavo nusiraminti ir ne- čiūnas-švaistas. Jeigu kas iš pu-

tautiečiams. Kviečiame visus kelti trukšmuo, bet Baltaragis į-šalotiečių patvirtintų, kad Valiu- 
aukoti. Knygas siųskite šiuo ad- tai nekreipė dėmesio. Susidarė kas atvykdavo į žmonių mitin- 
resu: įspūdis, kad jis yra pavojingas gus, tai tada dingtų visos abejo-

United Lithuanian Relief Fund asmuo visuomenei ir viešai tvar- nės dėl jo ryšių su K. Baltara- 
Kai kurias JAV sritis, ypač Kansas City, Mo. vargino didžiulės sniego pūgos. Daugely vietų of America, Ine., 105 Grand kai. Pagaliau, vokiečiai, apleis- giu.

reikėjo viešajam susisiekimui tokius talkos... Į Street, Brooklyn 11, N. Y. | darni Joniškėlį, Baltaragį išsive-' J. Jurevičius
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