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Be bausmių Lietuvoje 
ir grioviai užanka

, (žinios iš Lietuvos)

Lietuvoje išleistas įsakymas, ha žemės, tai išeina, kad iš vieno 
kuriuo kolchozai ir sovchozai ha žemės jis gauna tik 500 rub- 
įpareigojami nustatytu laiku va- lių (arba apie 50 litų) per mė
ly ti nusausinimo sistemos grio-' tus. y
vius ir taisyti kitus nusausinimo j Lietuvos laikais (19^-39 me- 
įrengimus, kurie yra jų žemėje, tais) visame Lietuvos žemės 
Jei katrie to nepadarytų, tai va-1 ūkyje brutto pajamų vidurkis 
lymo ir taisymo darbai būsią, at- buvo 223 litai ir 18 centu iš ha.
liekami iš biudžetinių lėšų, bet 
paskui iš atitinkamų kolchozų 
bei sovchozų būsiančios išre.ika- 
lautos išlaidos. \

Principas teisingas, tik var
gas, kad kolchozai neturi tiems 
darbams atlikti įrankių, o ir 
žmonių stinga net bėgamiesiems 
žemdirbystės darbams. Jeigu už 
juos griovių priežiūros darbus 
atliks melioracijos mašinų sto
tys, tai joms atlyginti teks tik
rai ne mažesnėmis normomis, 
kokiomis ir traktorių stotys nu
lupa už arimo ar kūlimo darbus 
O tos mašinų stotys savo atly
ginimus išlupa visada pirmoj 
eilėj, ir tik kas nuo jų lieka, gali 
būti dalinama tiems, kurie dirba 
žemę.

Be to, už nusausinimo įrengi
mų sugadinimą numatytos ir 
bausmės — bauda iki 250 rublių 
arba pataisos darbai nuo 3 mė
nesių iki 1 metų, ar net kalėji
mas nuo 1 iki 2 metu.fr

LAIŠKININKŲ DARBAS
Miestuose laiškų išnešiojimas 

sutvarkytas panašiai, kaip ir se
niau. Kaimuose yra patobulini
mas: kolchozų valdytojai turi 
paskirti iš savo darbininkų tar
po laiškininkus, kurių pareiga 
yra išnešioti paštą. Jie atlygina
mi iš kolchozo lėšų.

Bet svarbiausioji jų pareiga 
ne laiškus išnešioti, o rinkti pre

numeratą monopolizuotai režimo 
spaudai ir, žinoma, tuos laikraš
čius išnešioti. Tuo būdu

lr tokias brutto pajamas gauda
mi Lietuvos ūkininkai kalbamai
siais metais turėjo vidutiniškai 
tik 30 litų gryno pelno, arba ma
žiau kaip pustrečio nuošimčio 
nuo jo kapitalo. (1932-36 metų 
pelno vidurkis buvo tik 12 litų 
2V centas, arba mažiau kaip vie
nas nuošimtis. Tada brutto paja
mos vidutiniškai išėjo tik 173 li
tai ir 69 centai, bet vistiek ne 
apie 50 litų).

Dabartiniai "milijonieriai su 
tokiomis pajamomis negali tu
rėti pelno, o jeigu sąskaitas su
veda, tai tik dėl to, kad pagrin
dinė išlaidą — darbo atlygini
mas yra pastatytas paskutinėn 
vieton, pagal dėsnį "kiek pri
bėgs". Jeigu kolchozai atlygintų 
už darbą nors panašiai, kaip fab
rikų darbininkus (kurie irgi tu
ri didžiausi galvosūkį, kaip iš to 
atlyginimo pragyventi), tai visi 
tie "milijonieriai" su tokiomis 
pajamomis neišvengiamai skęs
tų skolose.

* ATIDĖJO PARTIJOS 
SUVAŽIAVIMĄ

Tik šešias dienas prieš termi
ną Lietuvos Komunistų Partijos 
Centro Komitetas nutarė atidėti 
suvažiavimą vienai savaitei^ sau
sio 31 dieną buvo paskelbta, kad 
dešimtasis suvažiavimas šaukia
mas vietoj vasario 5 dienos — 
vasario 12 dieną. (Paprastai 
trunka tris dienas). Tokiu būdu 
ir vėl partiečiai po-sėdžiaus pa- 

16 dienos išvaka-v—----- rezimi- čiose vasario
niai laikraščiai turi didelę armi- r^se
ją platintojų . Geras laiš-į 1949 metais (šeštasis suvažia- 
kininkas (ar laiškininkė, nes tas vimas) vasario 15.18
darbas dažniausiai skiriamas mo-|d. Tada buvo nutarta priver<5ia. 
ter.ms) yra tas, kuris daugiau ma žemės kolektyvizacija. Va- 
išpeša prenumeratos iš savo apy-' sario 16.19 posėdžiavo ir ažtun.
linkės žmonių. Už tai jie gaunalta8įa sllVažiavimas-1954 metais 
premijas.

tinės zonos), Kinijos, Korėjos 
ir kt.,

EKSPORTUOJA VĖŽIUS
• Tik 1956 metais buvęs atgai
vintas vėžių eksportas iš Lietu
vos į užsienius* Tais metais bu
vę eksportuota 70, o 1957 me
tais — 100 tūkstančių vėžių 
Tiek pat kaip pernai būsią eks
portuota ir šįmet.

KULTŪRINĖS APRAIŠKOS
• Kompozitoriaus Vytauto 

Klovos naujoji opera "Vaiva” 
jau repetuojami akademiniam 
operos teatre. Premjera numa
toma balandžio pradžioje.

• Lietuvos kino studija išleido 
lietuvišką filmą vaikams "Žyd
rieji horizontai". Ruošiamas bio
grafinis filmas apie Julių Janonį 
ir A. Griciaus kino komedija 
"Kalakutai".

• Papilėje restauruojamas S. 
Daukanto paminklas.

• Valst. grožinės literatūros
leidykla giriasi 1958 m. lišlei- 
sianti V. Kudirkos rinkinius (t. 
y., komunistu atrinktus) raštus, 
Maironio "Pavasario balsus" (ži- 
nama, nepilnus), V. Krėvės "Ra-j 
ganių", A. Vienžindžio dainas 
"Ilgu, ilgu man ant svieto", S. 
Valiūno ir L. Rėzos surinktus 
darbus. -4

Iš naujų kūrinių būsiu išleisti: 
J. Baltušio "Parduotu vasarų"• t c
antroji dalis, A. Baltrūno roma
nas "Tolimi keliai", K. Borutos 
apysaka "Sunkūs paminklai", V. 
Sirijos Giros romanas 
tinkliai draikės be vėjo 
pat A. Griciaus ir kt. apsakymų 
rinkiniai. Apie V. Mykolaičio- 
Putino "Sukilėlių" antrąjį tomą 
nekalbama. Taip pat tylima apie 
A. Miškinio eilėraščių rinkinį, 
nors V. Miliūnas laiške A. Grei
mui per "Tėvynės Balsą" teigė, 
kad jis būsiąs išleistas.

• K. Boruta savo proteste dėl 
"Baltaragio malūno" inscenizavi
mo pareiškė, kad minimas roma
nas esąs "paruoštas naujai laidai 
ir Lietuvos kinostudijos filmui". 
Reikia manyti, naujoji laida bus 
atitinkamai pataisyta pagal par- 
t i j o s page id a v i m u s.

"Vora- 
taip

Bombardavimas sukėlė didėlę 
diplomatinę audrą. Tunisas at
šaukė sa^b pasiuntinį iš Pary
žiaus ir pareikalavo prancūzus 
tuoj pat atitraukti Tunise tebe
sančią 15,000 prancūzų įgulą, pa
liekant labai svarbią NATO lai
vyno bazę Bizerte.

Prancūzai aiškinasi, kad tai 
buvęs vietinis karinis inciden
tas, siekiant likviduoti Alžyro 
sukilėlių lizdą Tuniso pusėje 
Bombarduoti buvę tik kariniai 
objektai, ir pats miestelis esąs 
veik nepaliestas.

Arabų lygos gen. sekretorius 
iš Kairo kreipėsi į JT gen. sekr 
I Ta m m a r s k j o 1 d ą, re i k a 1 a u d a m a s 
sustabdyti, kaip jis pavadino, 
agresijos veiksmus, nors Tuni
sas nėra arabų lygos narys. 
Egipto užs. reik. min. Fawzi pri
žadėjo Tuniso- skundą paremti.

JAV valst. sekr Dulles Pran- 
cūz i j os pa si u n tini u i W ash i n gto ne 
pareiškė JAV susirūpinimą įvy
kiais ir paprašė smulkesnių ži
nių. Valstybės departamento pa
reigūnai pareiškia baimę, kad 
šis incidentas galįs duoti komu
nistams progos pradėti naują 
kiršinimų ir užpuldinėjimų ban
gą strategiškai svarbioje Šiaur. 
Afrikoje.

Dr. Norman Ramsey, Harvardo 
atominis mokslininkas paskirtas 

prie NATO patarėju visiems ap
sigynimo klausimams spręsti.

Su laiškų išnešiotojomis žmo
nės yra suinteresuoti palaikyti 
gerus santykius, nes nori regu
liariai gauti laiškus. Todėl reikia 
būti irgi geriems ir ... 
prenumeruoti daugiau laikraščių, 
sudaryti išnešiotojai progos ge
rai pasirodyti ar net ir premiją 
gauti.

*
Marijampoliečiams gerai pa

žįstamas Kostas Stiklius (dabar 
"gyvena ir džiaugiasi" Krekena
voj, jau 77 metų amžiaus), ga
vęs 300 rublių pašalpos, sakosi 
išleidęs tuo pinigus aštuonių 
laikraščių prenumeratai apmo
kėti. Svarbiausia — viešai pasi
skelbė taip padaręs, kad dar bū
tų ir toliau galima "gyventi ir 
džiaugtis".

LIETUVOS "MILIJONIERIAI"
Dabar dažnas dalykas Lietu

voje girdėti apie vis didėjantį 
naujų m i 1 i j o n i e r ij skai
čių. Tie "milijonieriai" yra kol
chozai, per metus sudariusieji 
milijoną ar daugiau rublių brut
to pajamų.

Kolchozai (ypač toki, kurie iš
sikasa į milijonierius) paprastai 
apima 2-3 tūkstančius hektarų 
žemės. Kokia jų milijonų reikš
mė, paaiškėja palyginus jų brut
to pajamas iš hektaro. Jeigu kol
chozas sudaro, sakysim, net pus
antro milijono rublių brutto pa
jamų per metus, bet apima 3000

LEIDO LIETUVON 
STUDENTUS Iš MASKVOS
Naujametinių atostogų metu 

Vilniaus ir Kauno aukštosiose

PRANCŪZAI 
BOMBARDAVO 

TUNISO MIESTELI
Dvidešimt penki prancūzų 

bombonešiai ir naikintuvai trim 
bangom puolė Tuniso pasienio 
miestelį Sakiet-Sidi-Yousser, ker-

mokyklose lankėsi Maskvoje stu- šydami užv15 prancūzų nužudy- 
dijuoją, įvairių (komunistų vai-' mą sausio 11 d. Bombardavimo 
domų) kraštų studentai. Buvo metu žuvo 78 asmenys ir 84 buvo 
jų iš Albanijos, Vokietijos (ry-sužeisti.

Ir šiuo atveju helikopteris labai naudingas. Kalnuose labai sunku 
nugabenti elektros pravedimo stulpus, čia helikopteris ateina į 

talką. Vaizdai iš Santa Inez kalnų, netoli Santa Barbara, Cal.

VISAM
PASAULY
• JAV gynybos departamentas

įsteigė specialią agentūrą orujės 
erdvės ginklams, raketoms ir ki
tiems "erdvės vežimams". Jos 
viršininku paskirtas Roy W. 
Johnson, General Electric kom
panijos viceprezidentas.

• šešių Afrikos kraštų nacio
nalistai planuoja susijungti į 
vieną organizaciją bendriems 
veiksmams prieš prancūzus. Są- 
jungon įeisią Alžyro, Maroko, 
Tuniso, Kamerūno, Senegano ir 
Mauritanijos sukilėliai.

• Egipto ir Jemeno atstovų
derybos dėl Jemeno įstojimo į 
Jungt. Arabų respubliką Kaire 
neinančios taip sklandžiai, kaip 
iš pradžių atrodė.

• Neues Deutschland, Ryt. Vo
kietijos komunistų organas, pa
skelbė, jog iš komunistų parti
jos ir politbiuro išmesti trys va
dovaujantys vokiečių komunis
tai — Schirdewan, Wolldeber ir 
Oelssner, kurie bandę pakeisti 
partijos liniją po garsiosios 
Chruščiovo kalbos ir Vengrijos 
sukilimo.

• Laivyno nariai Atlante ran
kioja išsprogdinto Vangūardo 
dalis. Sakoma, kad nepasiseku
sio bandymo iššauti satelitą 
priežastimi buvusios kliūtys elek
tros laidų sistemoje. Vangūardo 
projektui ligi šiol išleista 62.9 

mil. dol., tačiau neaišku, kiek 
kaštuoja atskira raketa.

Didžiulė radaro antena ir specialūs įrengimai priimti visus Explo- 
įerio siunčiamus pranešimus. Jie įrengti armijos prie Fort Mon- 
mouth, N. J. šie įrengimai gali priimti tuos pranešimus daugiau 

kaip iš pusės jo kelionės apie žemę.

Nuo

DERYBOS DĖL DERYBŲ
'No” iki ”Niet”

— tokia gerai informuoto pran
cūzų laikraščio "Le Monde" ant
raštė kibai tiksliai nusako dabar 
tebevykstantį JAV ir Sov. S-gos 
susirašinėjimą dėl sovietų pa
siūlytos viršūnių konferencijos.

Susirašinėjimas tęsiasi jau du 
mėnesius. Per tą laiką Bulgani
nas atsiuntė tris ilgus laiškus — 
paskutinįjį praeitą savaitę — 
prez. Eisenhoweriui ir gavo du 

^atsakymus. Chruščiovas šią te- 
ihą palietė dviejose kalbose, tri
juose pasikalbėjimuose su laik
raštininkais ir eilėje pastangų 
per diplomatinius priėmimus. 
Valstybės sekretorius Dulles tą 
temą nagrinėjo dviejose spaudos 
konferencijose, dviejuose spau
doje paskelbtuose straipsniuose, 
o prez. Tčisenhoweris — paskuti
nėje spaudos konferencijoje.

Ligi šiol tepaaiškėjo vienas da
lykas, dėl kurio abi pusės būtų 
linkusios derėtis, tai — priemo
nės išvengti netikėto užpuolimo. 
Diskusijos tuo klausimu buvo 
pradėtos 1955 m. Ženevoje, kai 
prez. Eisenhoweris pasiūlė "at
viro dangaus" planą. Rusai tuo 
tarpu nesutinka priimti viso pla
no, tačiau rodo kai kurių nuolai
dų, siūlydami tartis dėl ribotos 
kai kurių uostų, aerodromų ir 
žemės įrengimų inspekcijos.

Dėl kiekvieno kito svarbesnio 
klausimo abi pusės atsako nei
giamai arba pastato tokias sąly
gas, iš kurių aiškėja, jog susi
tarti bus sunku.

Priešingos nuomonės
Atominiai ginklai. Rušai rei

kalauja uždrausti atominių gink
lų bandymus ir naudojimą. JAV 
atsisako tą klausimą diskutuoti 
tol, kol nebus susitarta ’ sustab
dyti tokių ginklų gamybą ir ne 
bus įvesta efektinga kontrolė.

Neutrali zona. Rusai remia 
taip vadinamą Rapackio planą, 
pavadintą pagal siūlytojo Len
kijos užs. reik. min. Rapackio 
pavardę. Tuo planu siūloma Vi
durinėje Europoje įsteigti laisvą 
nuo atominių ginklų zoną ir vė
liau iš tos zono.s atitraukti visas 
svetimas įgulas. JAV į tą planą 
žiūri, kaip į manevrą susilpninti 
ir eventualiai neutralizuoti Vo
kietiją bei priversti Jungt. Vals
tybes atitraukti savo įgulas iš 
Europos.

Vokietijos suvienijimas. JAV 
nori diskutuoti Vokietijos suvie
nijimą laisvų rinkimų pagrindu. 
Rusija suvienijimo siekia Rytų 
ir Vakarų Vokietijų vyriausybių 
susitarimo pagrindu, kas suteik
tų komunistams pastovią ir ne
proporcingą galią sujungtoje 
valstybėje.

Rytų Europa. JAV nori dis
kutuoti laisvo apsisprendimo tei
sę Rytų Europos valstybėse. Ęu- 
sai sako, kad Rytų Europos val- 
dymosi klausimas neliečiąs Jung. 
Valstybių.

Orujė erdvė. JAV pasiūlė ap
riboti oruję erdvę "vien taikos 
tikslams”. Rusija pareiškė dis
kutuosianti tą klausimą tik ta
da, kai jis bus surištas su ato
minių bandymų uždraudimu, ka
riuomenių sumažinimu ir kito
mis nusiginklavimo priemonė
mis.

Nepuolimo paktas. Rusija nori 
Rytų-Vakarų nepuolimo pakto. 
JAV laiko jį bereikalingu karto
jimu JT chartos punktų. Tačiau 
atrodo, jog JAV sutiktų tokią 
sutartį pasirašyti, jei nesirašy- 
mas kliudytų tartis kitais klau
simais.

Prekyba. Rusai nori, kad JAV 
panaikintų draudimą išvežti ka
rinės svarbos gaminius į sovie
tinį bloką. JAV priešinasi, ta-

JIE ĮSIJUNGĖ 
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Į vykdomą talką šią savaitę 
įsijungė penkiasdešimtasis šim
tininkas. Ta garbė atiteko akty
viai visuomenininkei, clevelan- 
dietei Aldonai Augustinavičienei, 
kuri labai daug laiko pašvenčia 
darbui su lietuviškuoju jauni
mu, tautinėmis ir kultūrinėmis 
organizacijįomis.

Šiuo kart skelbiamieji įnašai 
yra tokie:

Aldona Augustinavičienė,
Cleveland .................$100.00

Mečys Baliutavičius,
Venezuela .............. $ 34.00

D. Degesys,

Cleveland  ............ $ 25.00
Su šios dienos talkos įnašais 

iš viso yra gauta ....$11,082.95.
Visus skelbtus planus įgyven

dinant dar reikia .......$8,910.05

čiau, britų spaudžiama, gali da
ryti kai kurių nuolaidų.

Daugelio stebėtojų nuomone,
svarbiausi klausimai yra atsi
traukimas iš Europos ir nusi
ginklavimas, ir tie klausimai ne
gali būti tuo tarpu diskutuojami. 
JAV negali atitraukti savo ka
riuomenės iš Europos tol, kol ry
tinė to kontinento pusė yra ko
munistų kontroliuojama, nes ati
traukus, Vakarų Europa, ypač 
Vak. Vokietija, susidurtų su di
deliu sovietų spaudimu priside
rinti prie Maskvos pageidavimų. 
Rusija, iš kitos pusės, negalės 
leisti, kad Vokietija ir Rytų Eu
ropa būtų kontroliuojama ne jai 
palankių režimų. Tad praktiškai 
abi pusės, norėdamos išlaikyti 
dabartines pozicijas ir pakanka
mą karinę jėgą joms paremti, 
negali daryti jokių nuolaidų.

Tačiau, nepaisant "no" ir "niet"

svarbiausiais klausimais, Vaka
ruose jaučiamas kažkokį manev
rai, kurie gali būti pasiruošimų 
pradžia konferencijai. JAV am
basadorius Maskvai, L. E. Tomp- 
son j r. trečiadienį tarėsi su prez. 
Eisenhoweriu ir valst. sekr. Dul
les. Penktadienį jis padarė pra
nešimą ministeriu kabinetui. 
Naujasis sovietų ambasadorius 
JAV-bėms- Washingtonan atvy
ko diena anksčiau ir kalbėjosi su 
valst. sekr. D.ulles. Tompsonas 
rytoj išvyksta į Maskvą.

Tiesa, dar neišspręstas nuo
monių skirtumas dėl pačios pro
cedūros. JAV nori pradėti dip
lomatines derybas ambasadorių 
ar užs. reik. ministeriu susitiki
muose, dar prieš prasidedant 
viršūnių konferencijai, o sovie
tai nori iš karto pradėti nuo vir
šūnių konferencijos. Tačiau, kaip 
jaučiama, ambasadoriai vienaip 
ar kitaip surasią, gal ir ribotą, 
susitarimo formą, ir kuri nuties 
kelią didesnio ar mažesnio mas
to konferencijai.

• Cape Canaveral iššauta ore 
susprogo tarpkontinentine balis
tinė raketa Atlas.

šiuo metu jau keturios oro susisiekimo linijos pro šiaurės ašigalį 
praskrenda su keleiviais ir kitokiu kroviniu iš JAV į Europą.
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vų, nesuskaitomų aukų ir dide- tūros židinys — Vilniaus univer- 
lio pasišventimo vaisius. Vasa- sltetas — buvo uždarytas po pir- 
rio 16-ją pagimdė didelis vargo mojo sukilimo (1831 m.) ir rusų 
ir kieto užsispyrimo šimtmetis ' valdymo laikais nebuvo atidary- 
Vasario 16-oji lietuvių tautai su- tas. Manoma, kad tada Lietuvoje 
teikė brandos atestatą į laisvą ir buvo 40-50% beraščių, 
nepriklausomą gyvenimą. ~p; j. pasaulinį k

Kiekvienas is mūsų šiandien visose vidurinė8e mokyk]ose ga- 
pasakys, kad gražiausias jo gy- lėjo būti apie 1200.1300 lietuvių

1912-13 mokslo metais
n >»

Nepriklausoma Lietuva
JUOZAS JUREVIČIUS

1918 m. vasario mėn. 16 d. susi-
Vasario 16-ji — mūsų didžioji rinkę senoje Lietuvos sostinėje 

tautinė šventė. Ji mums primena , Vilniuje, drąsiai ir griežtai pa
tą laimingą mūsų tautos dieną J sakė visam pasauliui: gana ver- 
kada buvo paskelbta Lietuvos gauti, gana įvairių atėjūnų ir 
Nepriklausomybė. I okupantų, lietuviai turi teisę gy-

Laisvė yra vienas pačių di- venti taip, kaip gyvena kitos 
džiausiu ir svarbiausių veiksnių laisvos tautos, todėl mes skel- 
tiek paskiro žmogaus, tiek tautų į biame savo laisvą ir nepriklau- 
$ y venime. Laisvė įgalina žmo- į somą Lietuvos valstybę su sosti- 
gų kurti ir sudarvti tokias gy- ne Vilniuje!
veninio sąlygas, kokios jam at-1 ši istoriškoji data yra mūsų 
rodo geriausios ir patogiausios. į tautos ilgų ldkesčių, sunkių ko- 
Laisvė tautos gyvenime yra di
dysis ne tik kūrybos, bet taip pat 
ir pažangos veiksnys. Tik laisva * 
tauta gali kurti savo kultūrą, 
tobulėti. Kiekviena vergija tau-į 
tas žlugdo, naikina. Vergija su
varžo žmogų ir beveik sulygina1 
su gyvuliu.

Tautos, didelės ir mažos, su
prasdamos didelę laisvės reikš
mę, ją brangina, dėl jos kovoja.
Dėl tautos laisvės nesigailiama 
pačių brangiausių bei didžiausių 
aukų. Laisvė dažnai perkama 
brangiausiomis kraujo aukomis.
Nelaiminga ta tauta, kuri neten
ka laisvės, tampa kitų verge.

Mes, lietuviai, kaipo tauta, da- 
išgyvename tą didžiulę nelaimę, 
tą baisiąją savo tautos tragedi
ją. šiandieną mūsų tauta, kuri 
istorijos būvyje buvo tokia dide
lė ir galinga, yra svetimųjų pa
vergta. žiauriausi^ būdu naiki
nama ir žudoma.

Mūsų vargai dideli, mūsų ne
laimės sklandžios.

I

Vasario 16-sios atsiradimo 
aplinkybės

Lietuviškasis rašytas žodis, 
gimęs XVI amž. Prūsuose, tau
tinis atgimimas, prasidėjęs XIX 
amž. ” Aušros”, ”Varpo”, ”Tėvy- 
nės Sargo” sąjūdžiuose, realia 
valstybės forma konkretizavosi 
1918 m. vasario mėn. 16 d. Ne
priklausomybės Aktu.

Mindaugo, Gedimino, Algirdo, 
Kęstučio, Vytauto laikais sukur
ta Didžioji Lietuvos Valstybė 
1795 m. nustojo gyvavusi, nes 
jos žiaurūs kaimynai — Rusija, 
Austrija ir Prūsija nutarė galu
tinai pasidalinti Lietuvos-Lenki
jos žemes.

Lietuva per tas dalybas pateko 
Rusijos priespaudon ir buvo 
žiauriausiai rusinama ir naiki
nama, Ji virš 12J metų vilko 
caristinės Rusijos jungą.

1914 m. Europoje kilo Didysis 
karas. Su Vokietija ir Austrija 
kariavo Rusija, Prancūzija, An
glija, Amerika ir kitos valstybės. 
Rusijai šis karas nesisekė. 1915 
m. Lietuva atsidūrė vokiečių ne
laisvėje. Dar tebesiaučiant Di
džiajam karui, Amerikos prezi
dentas VVilson paskelbė 14 punk
tų deklaraciją, kad visos tautos, 
tlidelė’s ar mažos, kurios tik no
rės, galės gauti nepriklausomybę. J

Ir tuo laiku, kada mūsų tėviš
kės žemelė buvo išraižyta priešų 
apkasais ir spygliuotų vielų tvo
romis, kada pas mus viešpatavo 
vokiško okupanto ranka; kada 
mūsų žemė dirvonavo; kada vie
ni iš mūsų kentėjo šaltį ir badą, 
o kiti buvo atsidūrę anoje pusė-' 
je fronto ir verčiami kariauti už 
mums visai svetimus rusų sieki
mus; kada mūsų inteligentija 
buvo išblaškyta po visą pasaulį, 
o tūkstančiai lietuvių su savo 
šeimomis kentėjo karo tremtinių 
vargus, Sibire, Turkestane, Kau
kaze ir kituose plbčios Rusijos 
užkampiuose, mūsų tautos gar
bingieji/! vyrai, pasinaudodami 
Amehdčps prezidento VVilson pa

lomis laisvės idėjomis, J

venimo laikotarpis buvo Nepri
klausomybės metai. Per tą laiko
tarpį mes tautiškai ir valstybiš
kai subrendome, kultūriškai pa
kilome, ūkiškai ir ekonomiškai 
sustiprėjome.

Švęsdami tą brangią mūsų 
tautos šventę mes čia prisimin
sime Nepriklausomos Lietuvos 
padarytą pažangą bei pasiektus 
laimėjimus.

Švietimas, mokslas ir menas 
Nepriklausomoj Lietuvoj

Kokia buvo caro valdymo lai
kais Lietuvoje švietimo būklė, 
senesnioji karta dar gerai atsi
mena. šioje vietoje tenka pri
minti, kad. po 1863 m. sukilimo

rhokinių, o lietuvių studentų apie 
400-500.

Atgavus nepriklausomybę pra
sidėjo plačiu mastu mokyklų kū
rimas. 1930 m. buvo įvestas pri
valomas 6 metų pradžios moks
las.

1939 m. jau veikė 2,749 mo
kyklos, kurias lankė 341,299 as
menys.

Paskutiniais nepriklau s o m o 
gyvenimo metais Lietuvoje vei
kė 8 aukštosios mokyklos: 2 uni
versitetai, žemės Ūkio ir Vete
rinarijos Akademijos, Prekybos 
ir Pedagogikos institutai, Kon
servatorija, Taikomojo meno 
aukštoji dailės mokykla Kaune

visur buvo tik rusiškos, gyven- ir Dailės Akademija Vilniuje ir 
tojų (lietuvių) nemėgiamos, mo- 1.1.
kyklos. Nuo 1864 m. iki 1904 m. Visų Lietuvos aukštųjų mo- 
buvb uždraudę lietuvišką spau- kyklų studentų skaičius palaips- 
dą. Senos vidurio Europos kul- niui augo:

h1'

KA REIKŠ

NORIMAS

TELEFONO

KAINŲ

PAKEITIMAS

JUMS?

K. KIEK
brangiau 
reikės mokėti?

K. KADA 
naujos
kainos prasidės?

K. DĖL KO
kainų pakėlimas 
yra reikalingas?

K, KĄ
as gausiu iš 
kainų pakeitimo?

K. KAIP-
Clevelando telefono 
kainos prisilygina?

500
2,475
4,106
5,986

ir kur?
»»

1925-26 
1935-36 
1940-41
Visose Lietuvos mokyklose

pedagoginis ir mokslinis lygis 
buvo aukštas.

Meno reikaluose lietuviai taip 
pat neprasčiau pasirodė saviems 
ir svetimiems. Prieš Pirmąjį Pa
saulinį karą nebuvo Lietuvoje nė 
vienos žymesnės dailės mokyk
los, nebuvo nė vieno teatro. At
gavus nepriklausomybę susikūrė 
2 operos teatrai, 2 operetės, 10 
dramos teatrų, filharmonija ir 
kt.

Valstybė sudarė palankias są
lygas tautos kultūrai tarpti. Tos 
sąlygos išaugino šimtus rašyto
jų, mokslininkų, dainininkų, ak
torių ir 1.1. O svyravimų šian
dien galime pasakyti, kad nepri
klausomybės laikotarpis, ypač 
paskutinisis dešimtmetis; lietu
vių literatūrai, spaudai, švieti
mui buvo aukso amžius.

(B. d.)
....................... ........ .

I) a b a r 
pats laikas 
u ž s i s a k y t i 

DIRVA!

• Pabaltijo diplomatinių atstovų ir jų konsularinės praktikos de- 
J. A. Valstybėse antrasis pasita- rinimo klausimas, 
rimas buvo sušauktas Lietuvos
Charge d’Affaires a. i., Juozo!
Rajecko, Lietuvon Pasiuntinybė
je, Washingtone, gruodžio 18 d.
Jame dalyvavo Latvijos minis-

JAV Kongresas Lietuvos ne
priklausomybės paskelbimo 40 
metų sukaktį atžymės specialiu 
minėjimu abiejuose Kongreso

teris, Dr. Arnoldą Spekke, lydi-i™“' Mmejimas Įvyks vasa- 
mas patarėjo, Dr. A. Dinbergs,!rl0.^ d'.Inyokac?^ atllks !letu- 
ir Estijos atstovas, Johannes1 viai kunlgaL E,le sellatonų 
Kaiv. Pasitarimo, metu pasikeis
ta visas tris valstybės liečian
čiais politiniais klausimais.

Trečiasis tos rūšies pasitari
mas įvyko p. J. Kaiv, Estijos 
generalinio konsulo ir diploma- 

! tinio atstovo, namuose, Scardale,
N. Y., sausio 31 d. Be aukščiau 
minėtų asmenų, tame pasitarime 
dalyvavo dar Lietuvos genera
linis konsulas New Yorke, p. J.
Budrys, ir Estijos vicekonsulas, 
p. Z. Jackson.

Tame pasitarime svarstyta da
bartinė politinė padėtis ir Pa
baltijo interesus liečią darytini 
žygiai. Taip pat, svarstyta įvai
rūs klausimai susiję su konsu- 
larine Pabaltijo valstybių veikla

Dan VVile.s iš Ohio Bell .sako: ”Kad ir su pakėlimu, Clevelando 
telefono kainos pasiliks vienos iš prieinamiausių visoj Amerikoj”.

Ohio Bell nesenai paprašė The Public 
pakelti savo patarpavimo kainas.
Čia, Dan Wiles, Division Commercial Manager šios kompanijos, atsakys kai 
kuriuos klausinius telefono klijentams apie norimą pakeitimą:

A. Jūsų namų telefono kainos bus pakeltos mažiaus negu 4 c. per dieną — 
tarp $1.05 ir $1.15 mėnesiui, atsižvelgiant į jūs; patarnavimo rūšį.
Pakėlimas biznio įstaigoms bus $1.85 per mėnesį, padidinant šaukimo skaičių 
nuo 85 iki 90. Ekstra šaukimas kainuos vieną centą daugiau.
Daugumoj ilgos distancijos šaukimų sta tion-to-station kainos, šaukimams že- 
piiau 54 mylių Ohio valstybėj pakils 5 c. per pirmas tris minutes. Pakėlimai bus
aukštesni daugumai person-to person šaukimams viduj Ohio.»
A. Tai sunku atsakyti. Mes negalim pakelti kainas, kada norim, kaip gali 
kiti bizniai. Mes turim pirma gauti Uti lities Commission pritarimą.
Tas reiškia, kad mes turim įtikint Com missien, jog pakėlimas mums yra tikrai 
reikalingas ir gauti jų pritarimą. Tai užtrunka, bet tas užtikrina, kad klijen- 
tai ir telefono kompanija lieka nenus kriausti.

A. Dėl tos pačios priežasties, kurios, kiti bizniai pakėlė kainas — KYLAN
ČIOS IŠLAIDOS!' Pavyzdžiui:

— Ohio Bell’s metinė taksų sąskaita pakilo daugiau kaip $15,000,009 nuo 
1953. Mes užmokėjom taksų praei tais metais daugiau kaip $52,GOO,OCO.

r—Telefono sunkvežimis, kainavo $1,995 1953 m., dabar kainuoja $2,370.
— Ohio Bell algos šiais metais kainuos $18/00,000 daugiau kaip 1953 m., 

kada mes paskutinį kartą prašė me pakėlimo.

A. Kai kurios telefono kainos eina žemyn, o kaikurios bus visai panaikintos. 
Pavyzdžiui: '

•— visos toli ir niulti-message kainos Clevelando apylinkėj bus pašalintos..
_ VVilloughby pasidarys reguli Clevelando šaukimo vietovė.
,— Mes pašalinsim multi-message kainas tarp:

Ulilities Commission of Ohio leidimo

viai kunigai. Eile senatorių ir 
kongresmanų pasakys apie Lie
tuvą kalbas, gi tie, kurie netu
rės, laiko kalbėti, savo pareiški
mus atspausdins "Kongresiniuo
se Rekorduose”.
• J. J. Bach.unai ilgesnį laiką 
praleidę Hawaii saloje, šiuo me
tu *lankosi San Francisco, Cal.
• Teodoro Klinstrubo, Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos centro 
valdybos sekretoriaus, adresas 
dabar yra: 7243 S. Albany Avė., 
Chicago 29, III. Telefonas tas 
pats: IIEmlock 4-4076.
• Sausio mėn. 31 d. Vokietijoje 
po ilgos ir sunkios ligos mirė 
Lietuvos kariuomenės artileri
jos majoras, savanoris ir II laips
nio Vyties kryžiaus kavalierius 
Leonardas Jurkšas. Palaidotas 
š. m. vasario mėn. 4 d. Dortmun- 
do Kuri. katalikų kapinėse.

• L. Studentų S-gos studijų die
nos Įvyko vasario 1-2 d.d. De
troite. Paskaitos — "Lietuviškos 
poezijos vieta pasaulinėje lite
ratūroje-’ Alė - Rūta Nakaitė,
' Lietuvos universitetas” dr. A. 
Darnusis, "Tautiškumo reikšmė 
meno” K. Keblys. Dalyvavo ir 
Kanados studentai.
• V. V. S. Apygardos vyrų ir mo
terų tinklinio bei krepšinio ir vi
jų klasių stalo teniso pirmeny
bių dalyviai registruojasi iki ko
vo 1 d. adresu: P. Petruitis, 915 
Moy, Windsor, Ontario, Canada.
• Prancūzijos LB atstovais į pa-,

| šaulio lietuviu seimą išrinkti O.
Bačkienė ir kun. J. Petrošius.
• ,/AC'K-tas priimtas pilnateisiu 
nariu į JAV Sporto Mėgėjų S-gą
|žj.AU, kuri tvarko, visą mėgėjiš
ko sporto veikimą JAV-se ir re
prezentuoja JAV-bes visose tarp
tautinėse sporto organizacijose 
bei komitetuose.
• Kanados Penktosios Lietuvių 
Dienos Komitetas, iš gauto pel
no, Dirvai atsiuntė $5.09 auką.

Pi
VVilloughby and Painesville 
Gatės Mills and Mentor 
Chagrin Falls and Chesterland 
Hillcrest and Chesterland 
Hillcrest and Kirtland 

Mes pašaiinsini $3.00 mokestį už

VVickliffe and Kirtland 
Vv icaiitie and Mentor 
VVickliffe and Chesterland 
Terrace and Chesterland 
Terrace and Kirtland

”spring” cords.
Jūs turėsit žemesnes kainas šaukiant staiion-to-station šaukimus 64 my
lių šiose valstybėse.

— Bus naujas $4.50 "vizito mokestis”, kuris apribos visą darbą, kuri įstaty
tojas atlieka vienoj kelionėj į jūsų namus, šis pakeis $3.30 mokestį, kurį 
jūs dabar mokat už kiekvieną objektą, įstatytą ar pakeistą.

__pataisymo šaukimai ir toliau nekainuos.
_ mes pakeisime nustatytą kainą mokėjimas, kurie atlieka daug biznio

patarnavimų,

A. Nuo 1940 Ohio Bell pakėlė savo kainas tiktai 27%, kaip kitos kainos beveik 
padvigubėjo.
Iš viso norimas kainų pakeitimas yra labai prieinamas. Net ir su kurios pake
liamom kainom telefono Rainos Clevela nde bus vistiek vienos iš mažiausių visoj

Amerikoj.

the OHIO BELL telephone company

IŠ LAIŠKU
REDAKCIJAI

Dr. -S. T. Tamošaitis, iš Miami 
Beach, Fla., rašo: "Labai gerai, 
kad sumanėte leisti Dirvą du 
kartus per savaitę. Noriu tikėti,
kad ji greit taps dienraščiu __
būtinu tautininkams”.

*
Z. Kalinauskas, iš Elizabeth, 

N. J., rašo:
"Man šis laikraštis patinka 

netik įdomiu turiniu, bet drau
ge yra ir mano krypties. Apgai
lestauju, tik, kad perdaug grei
tai tenka padėti, nes kiekvieną 
numerį perskaitau nuo pradžios 
iki galo pirmiausia, nors po dar
bo valandų ir jaučiuosi pavar
gęs. Gaila, kad per greitai tenka 
su juo skirtis ir laukti sekančio 
numerio.

Turiu ir savo pageidavimų, tik 
nežinau ar jie įgyvendinami. Jau 
ilgas laikas pasigendu ”Ar ži
nai”, kur su dideliu malonumu 
paskaitydavau. Be to, manau, 
reiktų ir mums pradėti kokių 
galvosūkių dėti. Tų galvosūkių 
mėgėjų nemažai yra.

Linkiu Dirvai ko geriausios 
kloties, kad iš du kart savaitinio 
leidžiamo pasidarytų kasdieni
niu !

*
Ignas češplaukis, iš Los An

geles, rašo: "Dįrva laikosi gra
žios linijos: korektiška, rimta ir 
santūri, kaip pridera kultūrin
gam laikraščiui. Straipsniai sva
rūs ir įdomūs visais atžvilgiais”.

Ar įstojai į 
VILTIES

draugiją?



Kelionė į Pacifiko kraštus (5)

GYVENIMAS TAIIITI 
SALOJE *

JUOZAS J. BACHUNAS, Sodus, Michigan

Tahiti yra vulkaninė sala. Vi
sur skalos, akmenys, net smėlis 
juodas. Ant kai kurių kalnų nė 
medžiai neauga. Sala turi apie 
600 kv. mylių ploto. Klimatas pa
našus į Hawaii salų klimatą. Vi
dutinė temparatūra apie 70 
laipsnių per ištisus metus. Be
veik kasdien kiek palynoja, o tik
ri lietūs yra reti. Lynoja dėlto, 
kad debesys siekia kalnus, ir at
siranda toks purškimas. Drėg 
mės yra mažai. Oras beveik vie
nodas, nei karštų, nei šiltų die 
nų. Kada esti saulė, na, tai karš
ta, bet pavėsy malonu.

Sala priklauso Prancūzijai, 
mokyklose vartojamos prancūzų 
ir tahitiečių kalbos. Mokslas pri
valomas, mokyklų ir bažnyčių 
saloje daug. Angliškai saloje su
sikalbėti sunkoka, mažai kas te
moka.

Sala turi gerus ryšius su pa
sauliu. Oro susisekimas kas dvi 
savaitės, keleiviniai laivai iš 
Amerikos kas trys savaitės, o 
prekiniai, be amerikinių, dažnai 
atplaukia iš Prancūzijos, Vokie
tijos, Italijos ir kitų kraštų. Pi
nigas yra tos Pacifiko kolonijos 
frankas — 74 frankai už dolerį.

Svarbiausias eksportas iš sa
los —■ fosforas, kopra, kokoso 
riešutai, vanilija, perlai. Sau už
siaugina grapefruitų, apelsinų, 
kopūstų, morkų ir kitokių vai
sių bei daržovių. Laikoma daug 
karvių, vištų, ančių, kiaulių savo 
reikalams, ne eksportui. Augina 
ir kavą, bet jos visą derlių sui
ma Prancūzija. Eksportuoja ne
dideliais kiekiais žuvies.

tirmą dieną vaikščiojome po 
miestą ir matėm krautuvėse 
daug Amerikos gaminių bei kon
servuoto maisto, skalbimo mil
telių ir t.t. Krautuvių savininkai 
kone išimtinai kiniečiai. Labai 
retas europietis, o tahitiečių 
krautuvininkų visai nėra (blogas 
ženklas salos nepriklausomybės 
ateičiai).

Bevaikščiodami užėjome į pa
statą, kur moterys plovė drabu
žius. Namo viduryje padarytas 
iš cemento didelis lovys, 10 pėdų 
pločio, 16 ilgio ir apie 3 pėdas

gilumo. Vanduo bėgantis, 
viešoji skalbykla.

Tai

tautinius šokius, laukinio pobū
džio. Mergaičių buvo tiek pat, vi
sos apsirengusios iš žolių pada
rytais kostiumais, kurių turi la
bai mažai, ir su vainikais ant 
galvų, šoko visos kartu, bet buvo 
ir solo šokėjų. Visų šokių išraiš 
kos pagrindiniai bruožai, tai ran
kų mosikavimas ir ypač apatinės 
kūno dalies kraipymas, kai kada 
ir smarkus kojų pakraipymas.

Man buvo sakyta, kad tai ge
riausios šokėjos ir ne viena iš 
jų šokių pradėjo mokytis nuo 6 
metų amžiaus. Iš tikrųjų, čia bu
vo ir šešerių metų amžiaus ber
niukas ir mergaitė, kurie šoko 
tokius pat šokius, ir ... nepasa
kyčiau, kad būtų blogiau pašokę.

Čia pat pademonstravo, kaip 
basom kojom tahitietis įlipa į 
aukštą kokoso medį ir, viršuje 
nuskynęs, numeta kokoso riešu
tą. Ta visa muzikos ir meno pro
grama truko valandą laiko. Šiaip 
ar taip, buvo įdomu susipažinti 
su kito pasaulio muzika ir šo
kiais. « * *

Kiek vėliau mūsų autobusas 
su 34 keleiviais išvažiavo aplink 
Tahiti salą pažiūrėti, kaip gyve
na žmonės toliau nuo miesto. Ap
link salą yra 75 mylios kelio. Vi
sas kelias gerai asfaltuotas ir ei
na pakrante, nes salos viduryje 
dideli kalnai, apdengti debesi
mis. Iš jų tahitiečiai gauna van
denį, sruvenantį nuo kalnų sro
vėmis ir nemažomis upėmis. Kai- 
kur buvo matyti, kaip vietiniai 
gyventojai įsirengia įtaisus van
deniui atsivesti prie savo namų. 
Kaip mes vartojame metalinius 
vamzdžius, taip jie nendres, ku
rias sudeda prie specialaus tven
kinio, iš kurio jiems prie namo 
atiteka vanduo per nendres.

Namai statyti daugiausia iš 
palmių ir kitokių lapų, supinti 
kaip kasos. Pirmiau susmeigia 
kuolus ir juos suriša iš žolių 
pasidaryta virve ir paskui deda 
tuos pintus lapus. Pasistatyti 
namą kaip ir nieko nekaštuoja, 
reikia tik pridėti darbo.

Ne tik kaimeliuose, bet ir mies
te nesimatė tinklelių ant langų 
apsisaugoti nuo musių ar kito
kių vabalų. Turbūt, tų įkyrių 
gyvūnų saloje nėra. Grįžtant į 
laivą, jau buvo vakaras, tai kai 
kuriuose kaimuose matėme pana
šius valgių gaminimo laužus, 
koks jau mums buvo anksčiau 
specialiai parodytas. Kaimų na
mai viduje neturi jokių virtuvių

Sekančią dieną išsirengėme 
apžiūrėti visą salą. Prieš pietus 
mums aprodė gražesnes ir isto
rines vietas, jų didvyrių pamink 
lūs, sodus, parkus ir t.t. O po 
pietų nuvažiavome į laivų kom
panijos Tahiti atstovo įrengtą 
labai gražią vietą, kur mums bu
vo parodyta, kaip vietiniai gy
ventojai parengia valgius.

Juodame smėlyje išrausę duo
bę, pridėjo akmenų, ant tų ak
menų sukrovė medžių, uždegė, ir 
kai akmenys gerai įkaito, ant jų 
padėjo mėsą, vištą, paršelį, žu
vų, visokių vietinių vaisių ir dar
žovių, viską įvynioję į tam tik
rus lapus, paskui uždengė pana
šiais kitais lapais, ant jų užpylė 
gana daug smilčių (kaip Lietu
voje kepdavo lauke bulves . . .) 
ir taip laikė apie porą valandų. 
Pačiupinėjau smiltis: jos karš
tos, kad vos vos ranka pakenčia. 
Po to, nurausę smiltis, nuėmė 
lapus ir išiminėjo jau paruoštus 
valgius. Tikrai malonus kepsnių 
kvapsnis ir viskas ko puikiau
siai iškepę.

Tada patarnautojos pradeda 
kepsnius piaustyti, dalinti, ir 
svečiai gali pasirinkti, kas ko 
nori. Ragavau ir aš, nors - kai 
kurių valgių nemėgstu, sakysim, 
kiaulienos jau neragauju dau
giau kaip 20 metų, na, netraukė 
manęs ir kai kurios jų daržovės 
bei vaisių paruošimas. Bet žmo
na visko ragavo ir tvirtino, kad 
labai gerai paruošta. Valgių ga
minimo metu, kurie norėjo, ėjo 
į Pacifiką maudytis ar gėrėjosi 
šiluma ir aplinkos gamta.

O popiet prasidėjo labai įdomi 
muzikos ir šokių programa, ne 
scenoje, bet po atviru dangumi. 
Buvo dvi grupės muzikantų: vie
na vyrams, kita mergaitėms šo
kėjoms. Instrumentai tie patys, 
skirtumas tik aprėdaluose. Vy
rai buvo apsirengę iš žolių da
rytais sijonais, jie buvo nuda
žyti ir turėjo iš šiaudų padary
tas tam tikras kepures.

Vyrų šokėjų buvo 30, jie šoko

i

Ispanijoj, Estremadura rajone, pastatyta didžiulė užtvanka su
rinkti vandenį ir paskui juo drėkinti nederlingąją žemę. Ta už
tvanka pagerins daugiau kaip 123,000 akrų žemės ir pagerins 

daugelio neturtingų ūkininkų padėtį.

ir krosnių, žinoma, mieste visa 
tai aptarnaujama gazu ir elek
tra.

Vietiniai autobusai, kaip ir 
visose tropikinėse šalyse, yra 
daugiausia perdirbti sunkveži
miai, atidari, su sėdynėmis šo
nuose, o ant stogo sukraujama 
visokia keleivių ar prekybinė 
manta. Autobusai, kuriais mes 
važiavom, buvo tikri autobusai, 
vartojami tik turistams, ne vie
tiniam susisiekimui. Vietiniai 
autobusai vežioja prekes kiniečių 
krautininkams, jie stoja prie 
kiekvienos lūšnelės, jei tik yra 
reikalas. Niekas neskuba, kiek
vienas turi. marias laisvo laiko.

Nameliai sustatyti prie kelio 
ar prie vandens. Beveik prie 
kiekvienos trobelės yra salos "au
tomobilis” — rankų darbo lai
velis, išskauptas iš medžio, ir 
prie vieno šono pririštas su lan
ku kitas medis, kad laivelis van
denyje neapsiverstų. Vietiniai 
gyventojai laivelį vartoja žuviai 
pagauti, kad turėtų ką valgyti. 
Vietoj aukso ir kitokių brilijan- 
tų, vietiniai vartoja gėles, kurių 
čia visur pilna.

Važiuojant aplink salą, visur 
augo daugybė kokoso riešutme
džių, ir aplink kiekvieną medį 
apie 10 pėdų nuo žemės buvo ap
kalta skarda, kuri apsaugoja me
dį nuo žemės gyvūnų.

Mieste gi visai gyvas biznio 
judėjimas. Vidury miesto yra 
didelis pastatas, vien tik su sto
gu ir vietinėmis pertvaromis — 
tai miesto centrinė rinka, kur 
ūkininkai iš kaimų suvežą savo 
gaminius, užaugintus vaisius,

daržoves, vištas ar savo rankų 
smulkius išdirbinius, ūkininkai, 
matyt, visur mėgsta anksti kel
tis, suvažiuoja čia tuoj po vidur
nakčio ir paskui dar pamiega ša
lia savo prekių ligi ryto, kuomet 
jau pradeda miestelėnai rinktis 
jų pasipirkti.

Esu aplankęs tą rinką; labai 
įdomi, ir čia viskas švaru, tvar

kingai išdėstyta, — ne taip, kaip 
kitose tropikinėse salose Karibų 
jūroje. Gi gėlės ir visokie karo
liai pardavinėjami visose gatvė
se. Jais prekiauja daugiausia 
moterys ir vaikai.

Tahiti yra buvę namai seno
vės polinezų vikingų, tų pačių, 
kurie, kaip sakoma, vėliau yra 
atsikėlę ir į Hawaii salas. Dabar
tinė Tahiti dar nesumoderninta, 
taip kaip Honolulu. Kadd išva
žiuoji toliau iš Papeete miesto, 
tai viskas gana primityviška, te
bestovi taip, kaip Dievulis yra 
sutvėręs.

Gyventojai nedaug tevartoja 
ir drabužių. Kaip visur tropinė
se šalyse, vaikučiai ligi 7-9 me- 
tų dažnai visai nieko nedėvi ir 
laksto sau, kaip Adomo rojuje. 
Namukai iš šiaudų ar medžių la
pų. Gyvenimo tempas ir jo šū
kis : neskubėti, nesikarščiuoti, 
palaukti, pasnausti. M

Prieš mums išvykstant iš Ta- 
bor Farmos, mūsų šeimos gy
dytojas, Dr. Blohm, vokiečių kil
mės, supažindino mus su Mrs. 
Gunn, kuri vienu metu ilgiau gy
veno Tahiti saloje ir kurios sū
nus yra vedęs vieno Tahiti aukš
to muitinės pareigūno dukterį. 
Tai — T. Dennis Brilliant.

LAIŠKAI, TIES 
KURIAIS VERTA 

SUSIMĄSTYTI
Vietiniai komunistėliai taip 

pat susirašinėja su Lietuvoje 
gyvenančiais giminėmis ir jų 
laiškus vėliau skelbia komunistų 
laikraščiuose, šit keletas ištrau
kų:

, *
Viena moteris, pasigyrusi kaip 

dabar gera gyventi "tarybinėje 
santvarkoje, kur "katrie buvo 
ūkininkai, tai jie dabar veik blo
giau gyvena už tuos, kurie tar
navo” — laišką baigia pasidi- 
džiuodžiuodama:

"Prašau tavęs atvažiuoti pas 
mus, mes tave pavaišinsime net 
su ožkos sūriu”.

*
Kita ištrauka:
"Dabar nebedirbu. Man jau 

septinta dešimtis baigiasi. Kas 
mėnesį gaunu 517 rublių. Mano 
žmona dirba Masčio fabrike

Kokio amžiaus yra jo žmona-‘Gaudušas J., Detroit ....... $2.00
Jakubonis J., Chicago .......  2.00
Stulpinas St., E. Chicago .... 2.00
Broga A., Kitchener .......  2.00
Pocius P., Cleveland ....... 2.00
Lakačiauskas A., Cleveland 2.00 
Stempužis Pr., Cleveland .... 1.00 
Garbačiauskas L., Toronto 2.00 
Venckus J., Providence .... 1.00
žolynas P., Chicago ........... 2.00
Thomas S., Miami Beach .... 2.00
Rukuiža A., Berwyn .......  1.00
Dr. Sandargas J.,

North Royalton............. 2.00
Aukotojams tariame nuoširdų 

ačiū.

Pasiekę Tahiti, mes su tuo po
nu susitikome. Jis mums malo
niai papasakojo apie salos gyve
nimą ir jo įdomiausias vietas. 
Išvažiuojant jis mus apdovano
jo dviem ryšuliukais vanilijos 
medžių, kurių kvepėjimas tikrai 
puikus. Dėkojame jam už vaišin
gumą ir draugiškumą.

Mūsų laivas turėjo išplaukti 
kitą rytą, 6 valandą. Atsikėliau 
anksčiau, norėdamas saulėtekyje 
pamatyti Tahiti salą ir kalnus 
iš jūros pusės. Uoste prisirinko 
daug žmonių mus išlydėti. Kada 
jau tolokai nusiyrėme į jūrą. Ta
hiti kalnai buvo uždengti debe
simis. Tik kažkur kyšojo jų vir
šūnės.

Visgi ši sala gera ir nebrangi 
vieta praleisti atostogoms, ypač 
mūsų žiemos metu. Gyvenimas 
būtų labai jaukus, jei dar mokė
tum kiek susikalbėti prancūziš
kai. Laiškai išeina ir ateina kas 
dvi savaites, laivai panašiai ar 
kiek rečiau. Tad galima gyventi 
toli nuo visokių nesmagumų ir 
rūpesčių, o jei nori pasaulio ži
nių, tai jas tau perduoda radi
jas kiekvieną valandą. Ir laikas 
čia mums buvo sustojęs. Išplau
kę iš Los Angeles, kiekvieną pa
rą atsukdavom laikrodžius pus
valandžiu atgal. O čia buvojant, 
mūsų laikas "stovėjo".

(Bus daugiau)

* D I R V. A ♦ Nr. J2 ra 3

ir kodėl jie nepragyvena iš pen
sijos, kai skelbiama, jog komu
nistinėje santvarkoje esąs tobu
liausiais žmogaus aprūpinimas 
senatvėje?

♦
, "Yra dabar ir batų ir apsiren
gimų, tik, žinoma, perkame pa
gal išgales."

*
"Dabar yra kitaip. Suarei blo

gai dirvą, darbo nepriima. Ark 
du, ark tris kartus, iki bus ge
rai ...”

Ir žinoma, bus užskaitytas vie
nas darbadienis, arba pora kilo
gramų grūdų.

DĖKOJAME 
' DIRVOS

RĖMĖJAMS
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:

CHICAGOJE
Dirva gaunama atskirais 

numeriais:
Margučio įstaigoje, 6755 So. 

Western Ave.
Marginių krautuvėje, 2511 W. 

69 Street.
J. Karvelio knygyne, 3322 So. 

Halsted St.
Terros knygyne, 3333 So. 

Halsted Št.
St. Ramanausko kraut., 4559 

So. Hermitage Ave.
St. Penčylos kraut., 4501 So. 

Talman Ave.
B. Siliūne kraut., 4600 So. 

Fairfield Ave.
P. Ramanauskų krautuvėje, 

1439 So. 49 Ave.

VENEZUELOS REVOLIUCIJOS 
MAIŠATYJE

M. GALINIS, Mūsų bendradarbis Venezueloje

Gerai pasilinksminusiems per Naujųjų 
Metų sutikimą ir vėlokai pabudusiemspo 
saldaus miego pavėluotai teko patirti nau
jieną, kad vyksta kariškas perversmas. Ma
ne pabudino moderniško lėktuvo švilpimas. 
Pribėgęs prie lango pamačiau, kad virš ne
toli esančio aerodromo skraido lėktuvai ir 
ten girdėtis patrankėlių šaudymai. Pagalvo
jau: šposininkas tas mūsų prezidentas, po 
gardžių šampano taurių įsakė kariškus ma
nevrus. Pasirodo, panašiai pagalvojo ir kiti, 
nes tai net vėliau ir spaudoj buvo minėta.

Mes čia jau buvome įpratę girdėti įvai
rius pasakojimus apie to prezidento pokštus, 
būk jis prisistatydavęs 5 vai. ryto į kariškus 
dalinius ir parodydavęs, kaip reikia žąsele 
žingsniu žygiuoti ne tik kareiviams, bet ir 
patiems pulkininkams. Teko girdėti visokiau
sių panašių anekdotų.

Įjungęs radiją, patyriau, kad nuo anks
tyvųjų sausio pirmos dienos valandų yra su
kilę Maracay įgulas daliniai vadovaujant avia
cijai. Maracay miestas yra tik šimtas kilo
metrų nuo Caracas, sostinės. Tai buvusi gen. 
Gomez buveinė ir todėl ligi šiol yra žinoma, 
kaip vietovė, kur kariškos Venezuelos įgulos 
yra pačios stipriausios.

Vyriausybės komunikatas per radiją 
pranešė, kad visur kitur įgulos sukilimui ne
pritaria, o keturios kolonos žygiuoja suki
lėlių numalšinti. Tuo tarpu visą sausio pir
mąją dieną lėktuvai apšaudė Caracaso mieste 
esančius kariškus taikinius ir prezidentūrą. 
Buvo numesta ir kelios bombos, kurių dau

guma nesprogo...
Caracaso mieste mašinų judėjimas buvo 

labai menkas, bet vyriausybė per visą dieną 
jokių suvaržymų nepranešė. Aš pats tą die
ną pervažiavau visą miestą skersai ir išil
gai, niekur niekas netrukdė. Iš to supratau, 
kad vyriausybė padėtį nelaiko pavojinga.

Apsirikau, kaip ir pati vyriausybė apsi
riko ...

Nors naktį, 4 valandą kariuomenės va
das pranešė, kad sukilimas Maracay mieste 
likviduotas ir visame krašte viešpatauja ra
mybė, bet kitą dieną toji pati vyriausybė 
pranešė, kad čia pat esantieji "išlaisvintųjų” 
daliniai, tik 25 kilometrai nuo Caracas, gaus 
iš oro specialias dovanas ...

Pasidarė labai neaišku. Pasirodė, dali
niai, kurie vyko iš Caracas sukilėlių malšinti, 
prisijungė prie sukilusių dalinių, esančių tik 
25 kilometrai nuo Caracas. Sausio antros 
dienos bėgyje tie visi daliniai irgi pasidavė, 
kažkaip ten buvo susitarta.

Kelios dienos po to lyg ir buvo ramios. 
Gi prasidėjus mokslui gimnazijose ir pra
džios mokyklose, nors ir juokinga pasakyti, 
atsinaujino revoliucija. Mokiniai pradėjo 
bruzdėti, streikuoti. Mokiniai pradėjo de- 
montracijas.

Policija juos nuolat gaudė, vaikėsi. Bū
davo, važiuoji per miestą ir matai, kaip poli
cijos būriai su mačetėmis (tai tokie ilgi pei
liai; kuriais venezueliečiai kerta ir žolę ir 
medį) vejasi vaikus ir mergaites. Veik kas
dien būdavo matyti išmėtytų atsišaukimų, 
kad ryt ar poryt šaukiama mokinių demon

stracijos. Taip mokslas normaliai veik jokio
je mokykloje ir nevyko.

Sausio 10 dieną buvo sudaryta nauja 
vyriausybė. Sausio 13 dieną toji nauja vy
riausybė vėl pertvarkyta: vieni liko tie patys 
ministeriai, kiti pašalinti, grįžo senieji mi
nisteriai ar gubernatoriai. Svarbiausia, kad 
buvęs kariuomenės vadas sausio 10 dieną 
buvo paskirtas krašto apsaugos ministeriu, 
o sausio 13 dieną jo pavardė visai nebuvo 
minima. Krašto apsaugos ministeriją perėmė 
pats prezidentas.

Mieste pradėjo sklisti visokiausių gandų. 
Mes, lietuviai, mažai turime ryšių su vietos 
žmonėmis, ypač aukštesniais sluoksniais, bet 
vis tekdavo nugirsti apie vykstančius areštus 
ir žudymus. Buvo aišku, kad eina valymai. 
Anksčiau netekdavo daug girdėti apie režimo 
žiaurumus, bet paskutiniomis dienomis tų 
kalbų buvo daugiau ir daugiau. »

Prieš sausio 22 dieną buvo skleidžiama 
atsišaukimas, raginantis tos dienos visuoti
niam streikui. Tą dieną, jau iš pat ryto ma
žai kas atidarė savo prekybas. Judėjimas au
tomobiliais buvo labai mažas. Apie vidur
dienį prasidėjo minios viešpatavimas ir muš
tynės su policija.’

Vyriausybė pranešė, kad policijai duo
tas įsakymas ginklais pulti visus, kurie ne
respektuos nuosavybės ir kėsinsis prieš kitus 
asmenis. 12 valandą gatvėse daug automobi
lių pradėjo važinėti triūbydami ir nežiūrėda
mi judėjimo ženklų.

Gatvėse buvo neįprastas vaizdas. Mo
terys, jaunuomenė, ir ypač taksistai buvo ak
tyvūs lakstydami gatvėse. Tai buvo protestas 
prieš valdžią. Tuo tarpu jaunuomenė ir dar
bininkai puolė autobusus, juos padegdami, 
daužydami langus autobusų ir automobilių. 
Kiti puolė fabrikus, kuriuose ėjo darbas ir 
juos padeginėjo.

Taip pat buvo išdaužyta daug krautuvių 
langų, na, žinoma, nukentėjo ir pačios pre
kės. Bet popietis praėjo jau daug ramiau, 
nes policija ir kariuomenės daliniai pradėjo 
aktyviau intervenuoti. Vyriausybė paskelbė 
karo stovį Caracaso mieste ir nuo 6 vai. va
karo ligi 5 vai. ryto įsakė visiems likti na
muose. v.

Mieste pasklido gandai, kad karo laivy
nas ir kaikurios kitos kariuomenės dalys Ca
racaso mieste sukilo. Kaip vėliau paaiškėjo,
tai nebuvo sukilimas, bet karininkų ultima-į
tumo įteikimas.' , ;

Koks jo turinys, nepaaiškėjo.
Daugelis iš venezueliečių žinojo įvykių 

raidą ir visą naktį nėjo miegoti. Laukė be- 
bręstančių įvykių.

Lėktuvo ūžimas vėl tą naktį pabudino. 
Pasirodo, kad tuo lėktuvu, iš netoli esančio 
aerodromo, pakilo ir išskrido generolas Perez 
Jimenez. Minia nuo stogų pradėjo ploti ir 
tuoj prasidėjo šaudymai iš pistoletų, nors ir 
į orą . i.

Atsuku radiją. Praneša, kad revoliucija 
triumfuoja, Perez Jimenez režimas krito, Re
voliucinis civilių ir kariškių komitetas kvie
čia gyventojus manifestacijoms. Be to, tas 
revoliucinis komitetas per privatinę radijo 
stotį pranešė, kad jis tuojau suformuos vy
riausybę. ’

Toji privatinė radijo stotis pradėjo šauk
ti kitas privatines radijo stotis ir valstybinę 
radijo stotį prisijungti prie jos, kad žinias 
galėtų transliuoti per visas radijo stotis gran
dinėje.

Tai buvo apie 3 vai. nakties. Gi apie 
3 valandą valstybinė radijo stotis pranešė, 
kad visos kitos komercinės radijo stotys pri
sijungtų prie jos, nes ji pradės transliuoti iš 
prezidentūros žinias apie revoliucinės val
džios sudarymą.

Ilgai nelaukus paaiškėjo, kad Respubli
kos prezidentas Perez Jimenez valdžią per
davė vyriausiąjam kariuomenės štabui, o pa
starasis paskyrė revoliucinę valdžią iš penkių 
kariškių. Gi pastarieji, civiliams prašant, ton 
revoliucinėn valdžion įjungė du civilius. Tarp 
jų vieną didžiausią Venezuelos turtuolį — 
Eugenio Mendoza. Pastarasis paskutinius 
penkerius mėnesius gyveno šiaurės Ameri
koje. šiuo metu jis jau grįžo ir su paskyrimu 
sutiko.

Antroji diena po revoliucijos prasidėjo 
visai normaliai. Visos prekybos įstaigos, ban
kai, valdiškos įstaigos normaliai pradėjo dar
bą.' Bet pirmomis valandomis po pietų val
diškoji radijo stotis pradėjo susijaudinusi 
kalbėti, kad mieste vandalai pradėjo plėši
mus ir užpuldinėti žmonės. Tuoj kalbėjo re
voliucinis valstybės prezidentas, kviesdamas 
į kovą prieš revoliucijos priešus, plėšikus, 
pasikėsinto jus į' turtą ir asmenis.

Iš prezidentūros pradėjo kviesti pagal
bon studentus, mokinius, advokatus, inžinie
rius, gydytojus ir mokytojus, neap'leidžiant 
ir skautų. Mat, naujoji vyriausybė, sustab
džiusi vietinės policijos ir saugumo policijos 
veiklų, faktiškai liko be policijos. Gi Cara
caso miesto ribose kariuomenės yra labai 
mažai. Tokiu būdu miesto gyventojai liko be 
apsaugos. Tuo nutarė pasinaudoti įvairūs 
prasikaltėliai.

Vyriausybei nieko neliko, kaip jau nuo 
5 valandos po pietų, dar saulutei šviečiant 
visus gyventojus pasiųsti namo, paskelbiant 
nuo tos valandos karo stovį.

Sekančią dieną jau gatvėse pradėjo va
žinėti civilinės policijos pareigose mokiniai, 
studentai, skautai, advokatai, inžinieriai ir 
gydytojai. Tik mokytojų nebuvo matyti. Jie 
dėl kažkurių priežasčių neprisistatė.

(Bus daugiau)
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ADMIROLAS CANARIS
Atpasakoja L. S.

Vokiečių karinė slaptoji žinių tarnyba, galima sakyti, buvo 
Canario kūrinys. 1935 metais perėmęs tą mažą vienetą, išugdė 
į veiksmingą organizaciją, kuri ėmė griūti 1944 metais, pašalinus 
admirolą iš jo pareigų.

Tuomi buvo pralaimėta politinė kova su NSDAP, kuri visą 
laiką stengėsi karinių žinių tarnybą perimti savo kontrolėn.

Admirolas Wilhelm Canaris gimė 1887 metais Dortmundo 
apskrityje. Tėvas pramoninkas. Protėviai 17-tame šimtmetyje 
įmigravo į Vokietiją iš Sala prie Comersee. feeirtia nėra kilusi iŠ 
Graikijos, kaip daugelis galvoja, nors ten to paties vardo žymus 
jūreivis daug prisidėjo vaduojant Graikiją iš turkų okupacijos.

VVilhelm Canaris 1905 metais įstojo į Kaizerio karo laivy 
ną, 1915 metais dalyvavo grafo Spee junginyje kovose Pietų Ame
rikos pakrantėse ir buvo internuotas. Jam pavyko pabėgti ir po 
daugelio sunkumų pasiekti Ispaniją, čia jis buvo įtrauktas slap- 
tojon žinių tarnybon’ir rūpinosi gauti Vokietijai reikalingų ža
liavų.

Po* kurio laiko grįžo Vokietijon ir perėjo povandeninių ka
ro laivų tarnybon. 1918 metų pavasarį buvo paskirtas^povande- 
ninio laivo komendantu. Operavo Atlante, Viduržemio ir Adrijos 
jūrose. Pradėjus griūti Austro-Vengrijos monarchijai, po pavo
jingos kelionės grįžo į Kielio uostą.

Čia rado karo laivuose iškeltas raudonas vėliavas. Karas 
pasibaigęs — revoliucija prasidėjusi. Naujajai Vokietijos respub
likai teko sunkiai kovoti, nes prisidėjo ir vidujinis priešas — ko
munizmas. Kai kas Canariui primeta, kad jis dalyvavo toje gru
pėje, kurios tikslas buvo nužudyti Kari Liebknecht ir Rosa Luxem- 
burg. Tas neteisybė.

Iš tradicijos ir įsitikinimo jis buvo monarchistas. Revo
liucijos metu dar sustiprėjo jo prieškomunistinis nusistatymas, 
kuriam jis liko visą gyvenimą ištikimas. Tas paaiškina ir apie jo 
laikyseną nationalsocializmo atžvilgiu. Jis pritarė nationalsocia- 
listų prieškomunistinėm idėjom, bet laikui bėgant pastebėjo vado
vybės sltfoksniuose nacionalinio bolševizmo daigus ir bijojo jų 
plėtimosi. Jis buvo įsitikinęs, kad rusų špionažo organizacijos 
" Raudonoj i Kapela” siūlai vedė iki paties Bormano, Fiurerio Vy
riausioje Būstinėje.

1934 metais Canaris perėmė vokiečių karinės slaptosios 
žinių tarnybos vadovybę. Jis paliko nepakeitęs jos decentralizuotą 
veikimo sistemą, bet visą dėmesį kreipė į tinkamų bendradarbių 
parinkimą, šioje srityje jis buvo tikras meistras, ir labai retai 
tepasitaikė jam suklysti pavedant kam svarbius uždavinius.

Taip pat visi karininkai ir bendradarbiai pilnai pasitikėjo 
juomi; — jie vertino šefo gabumus, jo greitą orientaciją, cha
rakterio stiprumą ir žinojo, kad atsidūrę sunkumuose niekad ne
bus apleisti.

Karinės slaptosios žinių tarnybos karininko gyvenimas 
visad yra pavojingas, o be to, Trečiajame Reiche visi dar buvo 
sekami Gestapo ir SD. I? prieš tas įstaigas Canaris užtardavo sa
vuosius.

Canario gabumai
Canaris kartais vaizduojamas kaip "mysteryman” — kaip 

žmogus su paslaptingais gabumais.. Netiesioginiai, galbūt, prie 
tos nuomonės paplitimo ir jis pats prisidėjo. Tačiau tas jam at
nešė tik naudos: priešai ilgai nedrįso jo liesti.

Jo nervų sistema buvo labai jautri, bet jis, darant spren-, 
dimus sugebėdavo koncentruotis ties pagrindiniu uždaviniu n^> 
kreipdamas dėmesio į antraeiles smulkmenas. Ieškant sprendimo, 
atrodydavo, jog tai daro. jo smegenyse kažkas pašalinis, kuris 
savarankiškai svarsto, galvoja, lygina ir gautas galutines išva
das, apskaičiavimus perduoda admirolui.

Iš kiekvienos padėties jis rasdavo išeitį, kiekvienam užda
viniui atitinkamą sprendimą. To paties jis reikalaudavo ir iš savo 
karininkų.

žmoniškumas buvo jo darbo pagrindas, to privalėjo laikytis 
visi jo pavaldiniai. Pasibaigus šnipo Sosnowskio teismo procesui, 
Canaris aptarė jį žvalgybos karininkų posėdyje, čia jis iškėlė 
faktą, jog Sosnowski išnaudojo daugelio moterų tikrą meilę. Tai 
esą neleistina ir to turi būtinai vengti kiekvienas geras slapto
sios karinių žinių tarnybos darbuotojas.

Galbūt kai kas tokį nusistatymą laiko juokingu ar smulk
meniškai mažaverčiu tame pavojingame darbe, tačiau ir to paties 
Sosnowskio likimas rodo ką kitą. Neįkainuojamai svarbi medžia
ga — vokiečių mobilizacijos planai, kurią tas šnipas patiekė lenkų 
Generaliniam štabui, Varšuvoje buvo palaikyta netikra. Tuo tar
pu klaidinančios, specialiai paruoštos informacijos, pasiųstos per 
kitus šaltinius, priimtos už ”tikrą pinigą”. Sosnowski buvo lenkų 
apkaltintas, jog bendradarbiaujant su vokiečiais jis tą medžiagą 
pats pagaminęs ir už tai nuteistas kalėti.

Renkant slaptąsias karines žinias nešvariais metodais, va
dovybė niekad negali pilnai pasitikėti savo pavaldiniais. Tuomet 
visas ap. .—♦as yra nesveikas-užterštas. Canaris su tuom kovojo 
ir pasiekė, kad tas slaptai vedamas karas nenusižengtų žmoniš- 
kumo-riteriškumo taisyklėm, kartu duodamas skyrių vadams pla
čią laisvę pasireikšti privačioje iniciatyvoje, savarankiškuose 
sprendimuose.

Canario didelis rūpestis savaisiais agentais
Rusams užėmus Pabaltijos valstybes, visi ten esantieji tų 

tautų karinių slaptųjų žinių tarnybų darbuotojai atsidūrė dide
liame pavojuje. Rusai juos butų tuojau areštavę. Canario įgalio
tinis Estijoje išdavė visiems estų Generalinio štabo II-jo skyriaus 
karininkams bei patikėtiniams reikalingus dokumentus ir parū
pino laivą kelionei į štetiną. Tik pastariesiems ten laimingai at
vykus jis pranešė Canariui apie savarankiškai padarytą spren- 
dimą^ Canaris jam pilnai pritarė ir pasistengė, kad išgelbėtieji 
būtų viskuom aprūpinti bei gautų atitinkamą darbą.

Tuo tarpu kai kurių alijantų patikėtiniai bei agentai liko 
Estijoje be pagalbos: jie pateko į rusų rankas.

Tokie dalykai nelieka paslaptyje, — apie juos išgirsta visų 
kraštų atitinkamos slaptosios žinių tarnybos. Ir aprašytas įvykis 
nebuvo išimtįs. Canaris kiek išgalėdamas padėjo nemalonėn pate
kusiam rumunui Moruzow (savo laiku slaptosios žvalgybos še
fas). Iš viso, jis padėjo daugeliui žmonių.

(Bus daugiau)

I!

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos 
Chicagos skyrius kviečia lietuvišką 

visuomenę atsilankyti į

Lietuvos Nepriklausomybes 

paskelbimo 40 metų sukakčiai

paminėti iškilrttingę banketų.

Banketas įvyks vasario 16 d. 7 vai. vak. 

South S Bore Country Club salėse.

Programoje kokteiliai, vakariene, menine 
dalis ir šokiai.

Pakvietimai gaunami Margučio raštinėje arba šau
kiant telefonu GR 6-2242. Pakvietimo kaina asme

niui $12.50.

KAS PAGIMDĖ TĄ "BAISŲJĮ BAUBĄ“?
E. CEKIENĖ

"Naujienos” kiekviena proga saulėžvalgos galutinis tikslas yra 
puola Nepriklausomos Lietuvos komunizmas ’’. 
aikotarpį ir žymiuosius to laiko- Tai vh, tokių minčių atstovai, 
arpio veikėjus. Susidaro tvirtas stovėjo Lietuvos vairo priešaky, 
spūdis, kad jis tik tam ir lei- Bet tai neviskas, šiuos žodžius

džiamos, kad atliktų didelį nie
kinimo darbą, kuris kažkam taip 
patinka ir jo taip laukia.

Pravartu čia kiek plačiau pa
žvelgti, kas gi privedė prie to 
"Naujienoms” taip juodo Sme
tonos valdymo laikotarpio, to 
"didžiojo baubo”, kurio baime ir 
dabar tebesergama, ne kiek ne
pajėgiant įžvelgti atliktų didžių
jų darbų.

”... Į Smetonos valdymą daug 
kas teikėsi įžiūrėti ir piktos va
lios ir fašistinių, net nekrikčio- 
nikų bruožų ... Bet visi tie iš
vedžiojimai yra niekis prieš tą 
didžiulės grėsmės faktą, kuris 
tada buvo užgulęs Lietuvą, o tik 
tai toji grėsmė ir pagimdė tą 
"smetonizmą”... (Santarvė. 
1957. Nr. 4).

Kas gi toji grėsmė?
Kaip žinome, 1926 metų seimo 

rinkimuose laimėjo liaudininkai 
ir socialdemokratai. J. Vaižgan
tas tuos rinkimus taip apibūdi- 

zna: *
’’... Kai kurių partijų agitato

riai vadovavos siaurais luomi
niais interesais ir demagogija. 
Kitos partijos ir jų kandidatai 
buvo visaip juodinami, tiesiog su 
žeme maišomi...”

Jis sielojos, kad per rinkimų 
agitaciją buvo gerokai apardyta 
mūsų tautos siela. Buvo skelbta 
ne tautinė vienybė, bet luomų 
kova, kurią laimėję aiškiai no
rėjo sukti kolektyvizmo keliu.

Vaizdingumui paminėtinas to 
laiko seimo vicepirmininko S. 
Kairio, socialdemokratų lyderio 
1926 m. geg. 31 d. pasikalbėji
mas, atspaustas Lietuvos žinio
se:

— Aš atsakysiu konkrečiai, 
kad socialdemokratai nuo komu
nistų skiriasi taktikos klausimu.

— Be galutinų tikslų realiza
vimo, ar yra skirtumas tarp ko
munistų ir socialdemokratų?

— Esmėj skirtumo, nėra.
— Vadinasi, ir socialdemokra

tų principe yra komunizmo pra
dų?

lydėjo eilė darbų, kurie piktino 
ne tik inteligentus bei studenti
ją, bet ir visus Lietuvos žmones.

Vos paėmusi valdžią, naujoji 
vyriausybė paleido iš kalėjimų 
buvusį nepatikimą elementą, ku
rie tuoj gatvėse ėmė traukti in
ternacionalą ir visaip erzinti ra
mius gyventojus.

Pradėjo dideles reformas ka
riuomenėj, siekdami visiško jos 
panaikinimo ir pagal komunisti
nę tvarką norėjo'įvesti miliciją. 
Krašte prasidėjo profsąjungų 
kurstomi darbininkų streikai, 
vartojant smurtą ir tuo pažei
džiant savininkų teises ir priva
čią nuosavybę.

Tiesa, demokratiniuose kraš
tuose streikai legalus dalykas, 
bet 2-oj sesijoj, 28-am posėdy, 
krikščionių demokratų atstovas
Endziulaitis aiškino, kada kraš- r®s ^uti mūsų istorijoje greta,» /» ♦ • *| • • • J • •
tas gyvena ekonominę krizę, šie 
streikai,,kenkia vidaus ir ypač 
užsienio rinkai. Ir jis pabrėžė, 
kad Lietuvą valdo ne mūsų vy
riausybė, bet profsojūzas ...’’ 
(Tėvynės Sargas, 1957. Nr. 1).

Iš kalėjimo paleistieji ėmė 
vystyti pilną komunistinį judė
jimą.

Tuo pat laiku "Biržų žinios" 
Nr. 32 rašė:

"Tėvynės kartuvės rengiamos 
čia pat namie. Kruvinieji pasau
lio nelaimės ir mirties agentai 
galanda ietis, rengiasi viską, ką 
mes esam sukūrę praryti ir pas 
mus, kaip maskolijoje, sukur
ti kruviną vergiją".

Patriotiškai nusiteikusią vi
suomenę piktino tos vyriausybės 
perdėta globa nelojalių tautinių 
mažumų. Pav., buvo iškart stei
giama 60 naujų lenkiškų mokyk
lų, kurios turėjo lenkinti mūsų 
vos gimusią valstybę.

Buvo nusistatymas iš mokyk
lų šalinti religiją ir tautybę, ką 
ypač pabrėžė to laiko šviet. mi
nisteris Čepinskis. O kad Lietu
va buvo religiniai ir patriotiniai 
nusiteikęs kraštas, visa tai labai 
neigiamai paveikė žmones prieš

Kiekvienos socialistinės pa-1 vyriausybę.

Kapitonas I. C. Kincheloe, jr. laiko lėktuvo Bei. X-2 modelį. Tokiu 
lėktuvu jis 1952 m. buvo pakilęs iki 126,000 pėdų aukščio. Tikisi 

greit pasiekti dar tolimesnes erdves.

Mūsų akademinis jaunimas, 
visada pasiruošęs už savo idea
lus kovot ir aukotis, lapkr. 21 d. 
išėjo viešai demonstruoti, su
rengdamas Liaudie^ Namuose 
mitingą prieš krašte vykstančią 
polonizaciją ir bolševizaciją.

Gi einant ir nuėjus į karo mu
ziejų žuvusių dėl Lietuvos laisvę 
pagerbti, raitosios policijos gink
lu buvo išvaikyta. Buvo apdau
žytos ir nukentėję net moterys ir 
vaikai, jų tarpe ir p. Biržiškienė.

Toks, ką tik prisikėlusios mū
sų tautos žiedo __ studentijos
patriotinių jausmų išniekinimas 
galutinai ”apvainikavo” šią vy
riausybę. Prašyte prašėsi kokių
nors reformų, kurios užkirstų 
kelią tokiems reiškiniams.

Po tokių įvykių pirmame Sei
mo posėdyje, kuris įvyko lapkri
čio 23 d., penkios kitos srovės 
įteikė 10 punktų interpeliaciją, 
kurioje tarp kitko buvo sakoma: 
"7) Vyriausybė persekioja tau
tos nepriklausosybės pamatą, 
tautiniai ir valstybiniai nusista
čiusią visuomenę, skandina krau
juose tautinę idėją. 8) Vyriau
sybę pataikauja ir palaiko vals
tybes priešininkus komunistus. 
9) Vyriausybė silpnina ir naiki-

SKNIAU IR DABAR

Daugelis dirbusių Lietuvos 
prisikėlimui nebesulaukė šios 40 
metų Lietuvos Nepriklausomy 
bės sukakties, nebegalėjo jos kad 
ir svetur paminėti. Neturime gy
vųjų tarpe jau ir daugelio seno
sios kartos išeivių, kuria visu 
atsidavimu tam tikslui dirbo.

•
Pirmajam Pasauliniui karui

1914 m. vasarą kilus ir palietus
Lietuvą, lyg žaibo išjudinti, 
Amerikos lietuviai šoko rūpintis 
Lietuvos likimu, tuoj pat pra
dėdami šelpti karo nukentėjusius 
ir vėliau keldami Lietuvos ne
priklausomybės mintį, iki ji bu
vo įgyvendinta.

Amerikiečiai ginklu kovoti dėl 
Lietuvos laisvės negalėjo, bet 
jiems priklauso nuopelnai dau
geliu kitų atvejų, Lietuvai ku
riantis. Tai Lietuvos de jure pri
pažinimo išgavimas iš Amerikos 
vyriausybės; milijoninės aukos, 
pašalpos ir dovanos giminėms,

JAU 40 METŲ!
i K. S. KARPIUS

na tautybės jausmus visuome- kas sudarė Lietuvos valiutos pa- 
nėje, kurie -yra nepriklausomy- grindą; pirmutinės lietuvių at- 
bės pamatas ir tautos jėgų atspa- stovybės Washingtone įsteigi- 
rumo šaltinis.” (Tėv. Sargas, mas; eilės savo veikėjų atidavi

mas įvairiems naujos valstybės 
darbams ir t.t.

1957. Nr.l).
Universiteto Senatas lapkri

čio 25 d. taipgi išreiškė protestą
prieš brutalų policijos elgesį su ( Vadų ir šviesuomenės buvo 
studentija ir laikė skaudžiu įžei- • Greta eilinių darbininkų, ai
dimu viso Universiteto, žalingu vykusių čia gerokai prieš pabai- 
tautai ir valstybei. U-to rėkt. M. pereito šimtmečio, buvo ir
Biržiška apie tai pranešė šv. mi- 
nisteriui.

Prof. Voldemaras tuo laiku 
aiškiai pabrėžė, kad šie visi įvy
kiai ir protestai rodo, kad Lietu
vos valdžios mes neturime.

Gi Amerikos laikraštis Vieny
bė tada rašė:

"Socialdem o k r a t ų buvimas 
Lietuvos valdžioje jau pradeda 
nuostolingai kenkti lietuvių tau
tos reikalams, nes šviet. minis
teris Čepinskis pradėjo steigti 
lenkiškas mokyklas, kur tik len
kų agitatoriai reikalauja ...’’

Seimo atstovas L. šimutis tuo 
laiku šiaip pasisakė:

’’... Dabar lapkričio 21 d. tu-

Muravjovo įvykių ir istorija 
stambiomis raidėmis užrašys: 
lietuvis lietuvį jau nepriklauso
moj Lietuvoje nagaikomis mušė 
ir mušė už reiškiamą protestą 
prieš Lietuvos polonizaciją ir 
bolševizaciją...”

Visi panašūs vvykiai buvo gi
liai paveikę visos ^Lietuvos žmo
nes, kurie laukte laukė kokių 
nors reformų, bijodami vėl pra
rasti nesenai įgytą laisvę.

Tokios reformos ir įvyko. Jos 
įvyko 1926 m. gruodžio 17 d.

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ir 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So. 
VVestern Avė., Chicago, III.

DIRVA

šviesesnių žmonių ir susipratu
sių aušrininkų, kurių vienas žy
miausias, daug nuveikęs tautinio 
susipratimo auklėjime, buvo. bu
vęs Aušros redaktorius Jonas 
Šliupas. Prie jų, iki pat 1914 
metų, važiuodami prisidėjo ne
mažas būrys jaunesnės šviesuo
menės, dvasiškių ir kitų prasi
lavinusių lietuvių. Visi darban 
stojo, vedini vieno didelio idealo 
— laisvos, nepriklausomos Lie
tuvos atkūrimo. Tą idealą čia 
buvo galima labai garsiai ska? 
tinti visuose lietuviuose.

Spauda buvo pirmutinė
Tarp pirmutinių čia kėlusių 

Lietuvos likimo klausimą, pir
miau autonomijos rėmuose, pas
kiau nepriklausomybės, matome 
šiuos vardus: Dr. Jonas šliupas, 
B. K. Balutis, J. O. Sirvydas, 
Juozas Gedminas, Kun. F. Ke
mėšis, Kun. A. Milukas, V. S. 
Jokubynas, S. Tananevičius, Ju
lius Kaupas, V. K. Račkauskas 
ir t.t, Jie buvo mūsų spaudos 
darbininkai. Į jų garsą atsiliepė 
ir jiems talkon stojo armijos Mi
tų, senesnių ir jaunesnių, veikė
jų ir organizacijų vadų koloni
jose, kurie greitai suprato naują 
gyvybinį šūkį ir dėjosi talkon

vimą ir pasitarti, kas darytina. 
Kitas Chicagos laikraštis, "Lie
tuva" (Balutis) pasiūlė šaukti 
lietuvių visuotinį seimą, kurio 
tikslas būtų įsteigti bendrą cenl^ 
rinį komitetą nukentėjusiemW 
nuo karo šelpti ir tautos likimo 
reikalus aptarti.

Tačiau tai taip lengvai neįvr- 
ko: darbui trukdyti atsirado sro
vinių varžytinių kelmai ir duo
bės.

Tačiau tai taip lengvai neįvy- 
pasidžiaugti, kad, nežiūrint sro
vinių aistrų, neleidusių katalikui 
suartėti su tautininku bendram 
darbui, vis tik juose degą tikro 
lietuvio norai atgauti Lietuvai 
nepriklausomybę sudarė vieną 
didelį' laužą, įsiliepsnojusį ir iš
degusį iki sėkmingo galo.

Tumo ir Basanavičiaus 
susirūpinimas

Srovių kovoje aiškiai veržėsi vir^ 
šun kiekvienos galvojimas, kad 
tik ji viena turi teisę ir privalo 
rūpintis Lietuvos žmonių nuo 
karo šelpimu, ir paskiau nepri
klausomybės atgavimu. Tos ko
vos atgarsiai pasiekė ir Lietuvos 
veikėjus. Tumas-Vaižgantas ši
taip rašė: "Karti būtų ironija 
įrodinėti, kieno paduotas duonos 
gabalas bus alkanam sotesnis, o 
drapana šiltesnė".

Dr. Jonas Basanavičius, kuris 
1913 m. drauge su Martynu Yču 
lankėsi Amerikoje, rinkdamas 
aukas Mokslo Draugijoj Vilniu
je namams, ir ^merikiečius pa
žinojo, 1918 m. liepos 1 d. iš Vil
niaus rašė:

"Aš savo dienas jau baigiu. 
Būtų man lengviau, jei mūsų 
Lietuva, kurios atgimimui tiek 
darbo ir kovos padėta, kuri šią
dien prapulties krašte, turėtų il
gas gaivintojų, apgynėjų ir gel
bėtojų eiles. Mums seniams, žilia- 
plaukiams būtų lengviau į kapus 
žengti, jei visi Lietuvos vaikai 
susispiestų Į krūvą Tėvynę gel
bėti. Siunčiame jums, vaikai, gal 
paskutinį mirštančios Lietuvos 
šauksmą. Jeigu Lietuvos žmo
nėms teks badu išmirt, atminki
te, jie mirs su mintimi, kad jūs, 
amerikiečiai, galėjote j uis gel
bėti, bet negelbėjote ...’’
IlllflllllllllllflllllllllfIIIJlfllllllllllllltlIIII

ieškodami kelių ir priemonių or
ganizuotai siekti tikslo.

Pirmiausia, Susivieni j i m a s 
Lėtu vių Amerikoje savo globoje 
įsteigė karo nukentėjusioms šelp
ti fondą, o vėliau išaugo didieji 
fonlai, įsteigti atskirų srovių 
pagrindais.

Raginimai šaukti seimus
Chicagos "Kataliko’’ leidėjas 

Tananevičius pasiūlė sušaukti 
lietuvių laikraštininkų suvažia-

i

PRANEŠAMA ...
N ATION VVIDE’S

naujas

ŠEIMOS
DRAUDIMAS®
Vienas gyvybės draudimas pa

dengia visą jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas
SK 1-2183

uiiiiiuimiiiiiiiiiiiiuuiiiii'”?'

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 
Tek: HE 1-6344

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, rugsėjų ir gruodžio mėp. 
Rašykite dar šiandien : PELĖDA, 231 WaIIace Avė. 8„

Welland, Ont., Canada.

PARKWOOD HOME
IMPROVEMENT
Apmuša namus AIuma-King, 

įvairių spalvų amžino aliumini- 
jaus plokštelėmis.

Plokštelės lengvai plaunasi, 
nesilupa ir nesproginėja. Atli^ 
kami kiti remontai, pakeitimj™ 
priestatų ir CEMENTO darbai.

Pigiai statomi standartiniai 
garažai.

Įkainavimas nemokamas.
Skambinkite: GL 1-0562, GL 

1-0107 arba WH 3-1027. (16)

Mes turime spalvuotų pirkėjų.

• Kreipkitės ir mes parduosim 
Jūsų namą. (

WADE PARK REALTY CO.
7032^ade Park Avė.

Arthur O. Mays, broker
Telef.: UT 1-7551



DETROITO LIETUVIAI
NAUJA 'RAMOVES” 

SKYRIAUS VALDYBA
Sausio 26 d. L. V. S-gos "Ra

movė” skyriaus metiniame susi
rinkime išrinkta nauja Valdyba: 
J. Šimkus, pirm., J. Mitkus, ižd. 
ir St. Garliauskas, sekretorius. 
Revizijos Komisijon išrinkti: A. 4) Raeka, J. Petrulionis ir St. Ma
linauskas.

Praėjusiais metais skyrius pa
skyrė: kovų invalidams šelpti — 
$77.11; žurnalui "Karys” — 
$92.00; per Savanorių Kūrėjų 
Sąjungos Detroito skyrių sav.- 
kūrėjams už geležinės uždangos 
šelpti — $10.00 ir kariuomenės 
šventei suruošti — $35.00.

Skyrius ruošiasi galimai iškil
mingiau paminėti 40-ties metų 
Lietuvos kariuomenės įkūrimo 
sukaktį.

RADIJO KLUBO METINIS 
SUSIRINKIMAS

x Vasario 23 d. 12 vai. 15 min. 
buvusioje liet. Svetainėje (Ispa-

) nų namuose) šaukiamas ALB 
Radijo Klubo visuotinis metinis 
narių susirinkimas. Bus renka
ma nauja Valdyba ir svarstomi 
svarbūs Klubo reikalai. Klubo 
vadovybė kviečia Detroito lietu
vius skaitlingai rašytis Klubo 
nariais ir remti jo kultūrinius
užsimojimus.%

RUOŠIAMASI IŠKILMINGAI 
PAMINĖTI VASARIO 16-JĄ
Detroito Lietuvių Organizaci

jų Centro ruošiamas Lietuvos 
Nepriklausomybės šventės minė
jimas įvyks vasario 16 d. 15 vai. 
Westėrn Highschool, prie Clark 
parko. Pagrindiniais kalbėtojais 
yra pakviesti ir davė sutikimus 
šen. Potter ir adv. Antanas La
pinskas iš Chicagos. Pagrindinę 
dalį meninės programos atliks 
šv. Antano parapijos choras, di 
riguojamas muz. A. Mateikos ir 
šokėjų grupė, vad. Galinos Guo
bienės.

tarpe atšventė 15-kos metų ve
dybinio gyvenimo sukaktį.

• Viena savaite vėliau taip pat 
15-kos metų vedybinio gyvenimo 
sukaktį atšventė Dirvos skaity
tojas ir rėmėjas, inž. Kazys Tus- 
kenis su ponia Angele. Sukaktu
vių puotoj dalyvavo inž. J. Gai
žutis su ponia, inž. .N. Miškinis 
s-u ponia dr. Miškiniene, inž. Ur
bonas, inž. Staniulis ir inž. Paš
kevičius su poniomis ir kiti. ALT 
S-gos skyr. pirm. inž. J. Gaižu
tis tarė iškilmei pritaikintą žodį.

£rrLII*KĖSE

PADĖKA
Vasario 1 d. sunkios ir ilgos li

gos iškankintas, atsiskyrė su 
šiuo pasauliu L. K. Kūrėjas-Sa- 
vanoris a. a. Kazys Rimavičius.

L. K. Kūr.-Sav. Sąjungos De
troito skyr. valdyba širdingai 
dėkoja t

Detroito Lietuvių Bendruome
nės Valdybai, už avansavimą lai
dotuvių mūsų skyriaus nario a. 
a. Kazio Rimavičiaus.

Ponams Vytams, už globą ir 
priežiūrą velionies paskutinėmis 
jo gyvenimo valandomis ir gėles 
koplyčioje.

Poniai Kilikevičienei, už gėles 
koplyčioje ir telegramą, pasiųs
tą į Lietuvą velionies žmonai, sa
vo lėšomis.

Kun. Birutės D-jos Ipetroito 
skyriaus valdybai, už $25 auką 
velionies Rimavičiaus laidotu
vėms ir gėles papuošimui karsto 
koplyčioje.

L. V. S. "Ramovės" valdybai 
už vainiką.

Ponui D. Braziui už rūpestin
gą a. a. Kazio yalaidojimą.

Ponams Grabnešiams už gra
bo nešimą.

Kun. Simanavičiui už sukai- ties dieni‘- 
bėjimą prie mirusio karsto šv.

Teisėjas E. R. Hoover, kuris Va
sario 16-o«ios iškilmėse pasakys 

pagrindinę kalbą.

Į Clevelando lietuvių visuomenę
v
Brangūs viengenčiai, 
Nežiūrint kiek senai mes esa

me išvykę iš Lietuvos, kad ię čia 
gimę ar priėmę šiuo krašto pilie
tybę, savo kraujo kilme esame 
pirmoje eilėje vienos garbingą 
praeitį turinčios tautos dukros ir 
sūnūs, šalia visų kitų tautybių 
sudarome Amerikos lietuvių tau
tinę grupę. /

Nežiūrint kaip mus kasdieny
bė išblaško, nežiūrint kokiomis 
srovėmis mes susiskaldę, — yra

mokame susiklausyti, gerbiame 
savp kraują ir kilmę.

Mes jaučiamės turį teisę ne
tik malbniai prašyti, bet ir įpa
reigoti visus Clevelando lietuvius 
iškilmingų pamaldų ir iškilmin
go akto metu nepasilikti namie, 
o susiburti draugėn, kad bendrai 
susikaupus atiduoti deramą pa
garbą visiems žuvusiems už Lie
tuvos laisvę ir sustiprinti savo 
dvasią nežinomos ateities bandy
mams narsiai pasitikti.

Taip pat maloniai prašome vi
sus kiek gas gali gausiai ir duos- 
niai paremti savo piniginėmis 
aukomis tautos išlaisvinimo pa
stangas.

Tautos šventės didingumas ir 
mūsų visuotinis dalyvavimas jo
se liudys lietuvių jaunajai kar
tai tautos idealų nemarumą.

Amerikos Lietuvių Tarybos 
Clevelando skyriaus V-ba: 
A. Augustinavičienė, J. Dau
gėla, P. Gruodis, E. Karnė- 
nas, V. Kasakaitis, L. Lek- 
nickas, J. Smetona, E. šikš- 
niūtė, K. Židonis.

Grandinėlė atšventė penkerių 
metų sukaktį

Praėjusį sekmadienį tautinių 
šokių grupė Grandinėlė, vado
vaujama Liudo Sagio, atšventė 
penkerių metų sukaktį. Į ją susi
rinko Grandinėlės valdyba, na
riai, lituanistinės mokyklos ir tė
vų atstovai.

Apie Grandinėlės veiklą pra
nešimą padarė jos valdybos pir
mininkas Andrius šenbergas ir

iienų ir momentų, kurie mus; išreiškė pa(|ekų eil(J. ku.
jungia ir kurie mums yra vieno 
lai brangūs ir šventi

Janinos Liustikaitės ir Jono 
Vaznelio koncertas,

akompanuojant muz. A. Kučiū
nai, praėjo gražiu pasisekimu, 
sutraukęs apie tris šimtus dai
nos meno mėgėjų.

Clevelandiečiams buvo ypatin
gai įdomu išgirsti viešnią iš Ita
lijos, kur ji mokosi dainavimo. 
Koncerte J. Liustikaitė pasirodė, 
kaip rimtai bręstanti gera dai
nininkė, pagrindinai išeinanti 
dainavimo mokslus.

Jonas Vaznelis, kuris J. Lius- 
tikaitei talkina gastrolėms, la
bai maloniai nuteikė savo gražiu 
ir įsijaustu dainavimu.

Pagirtina abiejų dainininkų la
bai graži sceninė laikysena, na, 
ir žinoma, kaip visada puikus 
muz. A. Kučiūno akompanavi- 
mas.

Koncertą rengė Lietuvių Fron 
to Bičiuliai.

Pilėnų Skautų Tuntas
vasario mėn. 14 d. 6 vai. 30 min. 
lietuvių salėje rengia Lietuvos 
N e p r i k 1 ausomybės minėjimą 
skautams ir skautėms. Trumpą 
programą išpildo tunto skautai. 
Po to bus skautams-skautėms pa 
silinksminimas — šokiai ir žai
dimai.

Tunto skautų tėvų komitetas, 
talkinamas skautų mamyčių, 
rengia bufetui užkandžius.

Visi skautų tėvai kartu su 
skautais kviečiami atsilankyti į 
sueigą.

Lituanus Remti Komitetas
yra sudarytas Clevelande ir su
sirinkęs pirmojo posėdžio vasa
rio mėn. 2 d. V. A. Kamantų bu
te pasiskirstė pareigomis:

Vyt. Kamantas — pirminin-

DĖMESIO!
GLOBĖ PARCEL
SERVICE, INC.

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:
I5"xl5"xl2".

Oro paštu galima siųsti iki 
22 svarų. Maistą ♦ kartu su rū
bais siųsti neleidžiama. senus stogus. Greitas pataisy

Įstaiga yra naujai perorgani- mag apdraskytų stogų. Darbas 
zuota ir klijentų patogumui nau-' garantuotas, 
jose patalpose.

Mūsų pareiga kreipti didžiau
sią dėmesį į siuntėjui prieinamą

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

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

Z Stogų taisymas
jpame naujus ir pataisome

LATVIAN ROOFING CO. 
1263 Churchill Rd. Dieną šaukti

apkainavimą, gerą patarnavimą EN 1-2120, gi vakarais HI 2-5926
ir greitą paketų pristatymą.

Naujose patalpose siuntiniai! v 
jau priimami.

Visi įstaigos tarnautojai yra 
lietuviai, dirba gaudami algas, 
be jokių priedų už pasiunčiamus 
siuntimus.

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., 
rampas Superior ir E. 71st St.
Pel. UT 1-0807.
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THREE WAY 
PAINTING CO.

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

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

677 E: 128th St. Tel. MU 1 8368

I. J. S A M A S JEWELER

rie Grandinėlei yra daug talkinę,
... .¥ a . j žinoma, daugiausiai pačiam

. V’7;1 ? l"k,y d,CnV YT" Grandinėlės vadovui I, Sagiui už 
no IS-toji, Lietuvos Neprik au- pasišventusiai didelį darbą.
T111*' vSiP?Si^ >,?y- ai yra Lie-( Dviem Grandinėlės aktyviom kas, Dr. M. Vaitėnas ir A. Vai- 

as-V )Csa urim0 su^a^"! šokėjom Daliai Benokraitytei ir taitis — vicepirmininkai, V.
... . Mirgai Mazoliauskaitei buvo Kasperavičiūtė — sekretorė, J.

auau Sulis metais ši diena įteiktos dovanos, kaip išbuvu-1 Kazlauskas — iždininkas, N. 
rožyno pamaldos šv. Antano pa-j nninJs visiems yra ypatingai siom Grandinėlėje po penkerius Kersnauskaitė — spaudos ir pro- 
rapijos bažnyčioje ir palydėjimą rmk^mmga, tą dieną sukan- metUs. Jos tarė savo padėkos žo-'pogandos reikalų tvarkytoja, L. 
į kapus. Parapijos vargoninkui 4) metų, kai Amžinojoje Lie- dį, kad čia galėj0 praieįsti tiek' Iešmantaitė — ryšių palaikytoja
p. Mateikai, už gražų vargonavi- įuvos ^tmeje Vilniuje visos daug gražių ir mielu jaunystės ! su Studentų Sąjunga.

Lietuvių I autos rinktiniai vy- t *

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
l aikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.

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

mą per pamaldas už velionies sie
lą pačią dieną vakare Yorba lą bažnyčioje ir palydėjimą a. a. 

viešbutyje ruošiama svečiui iš Rimavičiaus i kapus ir visiems

. , , 2.y, , , . . vy’ meto darbo dienų<
rai, demokratišku būdu išrinkti . v x , . .
į Lietuvių Tautos Tarybų, vado-' T ‘‘ ™rdu grailų žo,!| pasakė Į "Lituanus" Remti Komitetą

Chicagos pagerbti vakarienė. ir visoms dalyvavusiems laido- mimų tautos patriarchui mokykio‘s‘vcdėjas p žili‘onia jau
p. Stankaitienč, o lituanistinės ieil”i asmenys atstovauja: atei-

n,, Triniu' Rt <<i n n vi/Gni r, • iuvn,y aiuis vvucjun p. /.uiuma jau- tininkus V. Kasperavičiūtė,
tuvėse ir palypėjusiems a. a. Ri- !)l; J( B‘,Sdnav čluVaSIraŠėl nimui „riminė svarbiausias na- santariečius

Klubaiišrinko naujus vaidmuo- L. K. kūr.-savanorio a. a. Ka-
i i i . vi m Pimaviniana kulnilmn i-

/.ūmioje i usiško komunizmo oku į jos koncerte-vakare iie išpildys
naplimp. n mnail Vriinir, 1-tvr.lini . ...............

Vaitėnas.
sius organus, Valdybon išrinkti: ^io Rimavičiaus laidojimo išlai 
V. Ogilvis, pirm.; V. Perminąs, doms padengti.
vilepirm.; B. Taparauskas, sekr.; 
J. Raškauskas, ižd.; Simonaitis, 
fin. sekr.; Atkočaitis, ūkio ved.; 
Mikalkėnas, tvarkdarys. Revizi
jos Komisijon išrinkti: S. Varia- 
kojis, A. Mateika ir Ražaitis.

Naujoji Valdyba yra numa
čiusi, bendradarbiaujant su ki
tomis kultūrinėmis organizaci
jomis, pagyvinti kultūrinę veik
lą. žds, Ii

*
• Feliksas Motuzas, taurus ir

L. K. K.-S. Sąjungos 
Valdyba

GERI NAMAI
E. 127 St. į šiaurę nuo St. 

Clair 3 šeimų 5x5x3; atskiri ga- 
so pečiai — $17,900.

Bartfield Avė. 6 didelių kamb. 
colonial; gaso pečius; garažas — 
$11,500.

East Cleveland 2 šteimų po. 6 
kamb.; 2 gaso pečiai; 2 garažai 
— $20,500.

nenuilstantis Detroito lietuvių Neff Rd. — Harland apylinkėj 
visuomenės veikėjas, vietinės 15 kamb. bungalovv — $19,900. 
SLA kuopos pirmininkas, vasa-j Mes turime pardavimui ir 
rio 2 d. artimųjų ir draugų tar-.daug kitų visai naujų ir senes- 
pe atšventė savo gimtadienį. Ta' nių mūrinių ir medinių namų. 
proga per ALB radijo valandėlę | šaukite Paul Mikšys namų 

telef. LI 1-8758 arba office 
Kovac Realty

Neff Rd. — Marcella Rd. kampas
960 E. 185 St. 

KE 1-5030

Geras namų pasirinkimas

ir asmeniškai jubiliatą sveikino 
visa eilė organizacijų ir visuo
menės veikėjų, iškeldami jo ypač' 
žymius nuopelnus tautiniame ir 
kultūriniame Detroito lietuvių 
judėjime.

• Vasario 2 d. po ilgos ir sun
kios ligos Detroite mirė Lietu-
vos kariuomenės savanoris-kūrė-1 i. Plytinis, dviejų šeimų, Eu- 
jas ’Kazys Rimavičius. Velionis elide.
paliko Lietuvoje žmonų, sūnų, 2. Vienos šeimos, 7 kamb. už 
dvi seseris ir brolį. Išeivijoje ar- $14,800.
timesnių giminių neturėjo. Lai- 3. Penkių kamb. su garažu už 
dotuvenns rūpinosi PLB Detroi- $14,900.
to Apyiuuės Valdyba. i 4. Ranch stiliaus už $16,300.'

• Sunkiai sirgęs, Detroito lie-; 5. Dviejų šeimų už $17,403. .
tuvių šv. Antano parapijos kle- 6. Bungalas už $16,800.

7. Labai gražus bungalas užLenas, kun. cr. Ignas Bareišis 
jau pakilo iš ligos patalo ir pra- $22,500. 
deda vaikščioti. Kun. dr. I. Ba- g. Bungalas Willowick uz
reišis yra giliai įsijautęs lietuvy
bės ir lietuvių kultūros puoselė
tojas. Jo nuopelnu Detroito lie
tuvių visuomenė vėl turi didoką 
ir vis tobulėjantį, muz. A. Ma
teikos diriguojamą chorą, kuris 
ima rodytis visuose svarbesniuo
se tautiniuose parengimuose.

• ALT S-gos narys, Algirdas 
Vaitiekaitis ir ponia Regina ne
senai savo artimųjų ir draugų

$16,500.
9. Bungalas už $16,200. 
Šąukti:
Stanley Yacaš, IV 1-9919 

REALM REALTY

Išnuomojamas 5 k. butas
Šildymas gasu. Išnuomojama 

šeimai be vaikų, šaukti telefonu 
PO 1-5350. 12604 Cornado Avė.
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pacijoje, o mūsų kraujo broliai 
ir seserys gimtojoje žemėje yra 
žiauriausiu būdu žudomi ir kan
kinami. šią didžiąją Jubiliejinių 
Lietuvos Nepriklousomybės Me
tų sukaktį mes visi laisvojo pa
saulio lietuviai švenčiame ypa
tingu iškilmingumu, švenčiame 
ypatingu iškilmingumu, nes esa
me laisvi ir tvirtai ‘dar tikime 
teisybės ir sąžinės pargale, tiki
me pavergtųjų tautų išlaisvini

naują tautinių šokių programą, 
kokios dar Clevelande nėra buvę.

Penkerių metų sukakties pro
ga buvo surengta ir jų darbų 
nuotraukų parodėlė. Sukakties 
šventė vyko Gaidžiūnų namuose. 
Dalyvavo virš 60 dalyvių. Po iš
kilmių vyko vaišės ir jaunimo 
pasilinksminimas.

Grandinėlei, einant į naują 
darbo penkmetį, linkim kūrybin-

mu ir Lietuvos Respublikos Ne- gos ištvermės visų lietuvių gar- 
priklausomybės atgavimu. I.bei ir pasididžiavimui.

Vasal'10 16-tosios iškilmingo Ben(|rUomenės Apylinkės naujai 
m.nejimo C eyefende tvarka yra išrink(a va)d ba
paskelbta atskirai.

Mes širdingiausiai kviečiame Paskirstė pareigomis: 
mielus tautiečius šių iškilmių' Jonas Virbalis - pirmininkas, 
proga parodyti sau ir kitiems,. ^?;„ ÎUSA _ vicepirminin- 
kad gyvybiniuose lietuvių tautos
reikaluose mes esame vieningi,

PRASIDĖS VAQ 17
PIRMAD. v * *

CLEVELAND PUBLIC HALL

TIK
VIENA 

SAVAITĖ

BILETAI JAU PARDUODAMI 

RTCHMAN’S ir PUBLIC HALL

VIDURDlf’N’O K-V’NOS; $?00-$1.50 
išskyrus šeštadieniais 

Nėr yid. programos jpirmad., atd., ktd.
VAKARO KAINOS: vaa. 17-18-19-20 

$3.00 - $2.50 - $2.00 - $1.50
PENKT. ir SĖST. VAK. ir SĖST. VID. 
Kainos: $3.50-$3.00-$2.50-$2.00-$l .50 

Visos kainos {skaitant mokesčius

Pirkite biletus dabar!
WH D ANIMALS • CLOWNS 
AERIAL1STS • ACROBATS 

THREE HF.RDS ELEPHANTS 
TRAINED HORSES • PONtES 
DOGS • SEALS • MONKEYS

SPEC. UŽSAKYTA PROGRAMA
^F^T VAS 22 1015□Lūm 1 • V a. m.

7.000 Gen. Adhi. Seats Available
VID.: trečiad.. penkt., šešt., 2:1B p. m. 

Kiekviena naktj nuo 8:15 p. m.
SEKMAD.: 1:30 Ir 5:30 p. m. 
Pelnas American Cancer Siciety

Vasario mėn. 3 d. V. A. Ka
mantų bute įvyko antrasis "Li
tuanus" Remti Komiteto posė
dis. Jame dalyvavo vyr. ”Litua- 
nus" redaktorius V. Vygantas ir 
Studentų Sąjungos pirmininkas 
V. Kleiza. Buvo išdiskutuota 
esama "Lituanus" padėtis ir nu
matyti ateities darbo planai.

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus, prašant 

išvežiojame į .namus.

ST. CLAIR BAKERYr* *
Sav. O’Bell-Obelenis

G212 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 AVĖ. EX 1-1143

kas, Antanas Alkaitis__vicepir
mininkas, V. Kasperavičiūtė — 
sekretorius, Juozas, Damušis — 
iždininkas, Feliksas Eidimtas 3— 
visuomeniniams reikalams, Jau
nutis Nasvytis —- kultūriniams 
reikalams, Juozas žemaitis — 
ekonominiams ir parengimų rei
kalams, Algis Bielskus — jau
nimo reikalas.

Skautų darbelių parodėlė
Metinė Vytauto Didžibjo skau

tų draugovės darbelių parodėlė 
vyksta šią savaitę Dirvos lange. 
Čia, be skautų draugovės darbe
lių, dar visuomenė turės pfogos 
pamatyti retų lietuviškų gami
nių, gautų iš Lietuvos. Be to 
pamatysite dabartinėse Lietuvos 
sąlygose išaustą staltiesę.

dbi atl

5 miegamųjų — colonial
Eddy Rd. Idealus namas didelei 
šeimai — labai gerame stovyje. 
Gaso šildymas, 2 garažai, dide
lis sklypas. Įmokėjimas — $2000.

♦
Skubiai parduodama vieno akro 

didumo sklypaš
Monarch Rd. (tarp Green Rd. ir 
Belvoir Blvd.) —South Euclid.

Šaukite: V. Senkus, WO 1-6820 
M. A. Schneider

Realfors 
2710 Lorain Avė. AT 1-0780

Išnuomojamas butas
E. 84 St., 6 k., su garažu. Tarp 

Superior ir Kosciuszko.
Šaukti po 6 vai. RA 1-4532.

_______________________ (ią>

Parduodami baldai
Parduodami seni, bet gana ge

ri du setai fronto ir valgomojo 
kambarių, plius beveik naujas 
"Grand" firmos virtuvės pečius 
už labai prieinamą kainą.

Teirautis pas Karužienę, 1192 
E. 79 St., Il-rame aukšte.
. I* rfb ^1

Didelis Namų Pasirinkimas'
Geriausi rezultatai perkant ir parduodant namus.

Kreipkitės pas Joną Nasvytį.
IV 6-1600

R. A. GAL L REALTY CO.
421 E. 200 St.,. Ęuclid, Ohio (19)

J

l

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 vietdje, galite klausytis 
muzikos, lietuvių radijo valandėlės. Visų laikų veikia televizijos apa
ratas. Penktadieniais veikia lietuviškų valgių virtuvė.

Atsilankę neapsiriksite, visi patogumai .Jumis.

HlMM jutote. sass

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

y
•i

(i

h

•tejs-seasBaBs =9-5

M
60fr Society for Savings Bldg.—Cleveland^ Ohio

OFISO TELEF.: MAi» 1-1/773.’ REZIDFNCUA: PENINSULA 2621
Norėdftfni pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, krėjjh 

kitės į mane, gausia pigia kaipa.. taipgi gausit pata.rnaviaU| įvM. 

riuose apdrtįudos-insurance reikaluose.
Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymių 

garantuojama. >ltreipKitės į mane telefonu arba asmeniškai.
-tr ... įT„,-------------------------------------- į '

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui 

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott l-l76S
936 East 186 Street £$ 1-77^
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JUdakcijo,. ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St.. Sleveiand 3, Ohio.
1-6344. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Telefonas: HEnderaor

om
Pranešame giminėms, artimiesiems ir pažįstamiems, 

kad Vokietijoj 1958 m. sausio mėn. 31 d. po sunkio, ir ilgos 
ligos mirė mūsų mylimas vyras ir tėvas

MAJORAS LEONARDAS JURKŠAS.
Palaidotas Vokietijoj, Dortmundo katalikų kapinėse.

•islėgti:

AR ŠIE METAI JUBILIEJINIAI?
i

V. RASTENIS

Yra toks geros valios žmonių būti vadinami Lietuvos nepri-
sumanymas — paskelbti (ir vyk
dyti) nutarimą, kad šie metai 
lietuvių tarpe turi būti vadina
mi Jubiliejiniais (Lietuvos Ne
priklausomybės) Metais, pana
šiai, kaip 1930 metai Lietuvoje

klausomybės jubiliejiniais me
tais, nes tai buvo 25-kerių metų 
sukaktis. Tačiau tada, siaučiant 
karui ir Lietuvai esant vokiečių 
okupuotai, regis, niekam nė į 
galvą neatėjo jubiliejiškai tri-

buvo pavadinti Vytauto Didžiojo mituoti. Ir dabar trimituoti pa- 
Metais. gri'ndo ne daugiau, nekalbant

Noras kiek galima stipriau pa- jau apie tai, kad ir formaliai 
brėžti Lietuvos nepriklausomy- jubiliejaus reikia palaukti dar
bės idėją yra, be abejo, geras. 
Bet ši priemonė — šiuos metus 
pavadinti jubiliejiniais — nebū
tų vykusi. Nes tai būtų tik pa- 
vavartojimas žodžio ne vietoj.

JUBILIEJUS šventė senais 
laikais žydai. Jie kas penkias de-

leistos ankstyvesnės Vytauto, di
dybės laikų datos, jų tinkamai 
nepaminėjus. O Vytauto mirties 
metai buvo likusi paskutinė pro
ga 500 metų sukakčiai nuo tų 
laikų beminėti...

Metų vadinimas Vytauto Di
džiojo Metais buvo įdomi min
tis. Ji turėjo pasisekimo didžia 
dalimi ir dėl to, kad ją vykdyti 
buvo nutarta oficialiai, įstatymo 
keliu, šiandien nei paskiri, nei 
visi drauge susidėję ”veiksniai ir 
tariniai” įstatymų leisti negali, 
o iš jų kilęs paraginimas (net ir 
nutarimo forma paskelbtas) vis 
tiek neturėtų tokios reikšmės,

Gilaus skausmo prislėgti

žmona ir sūnus su šeima.

Mielam prieteliui

ATS. MAJORUI

' LEONARDUI JURKŠUI

mirus, jo žmoną ir sūnų nuoširdžiai užjaučia

Aleksandra ir Antanas 
Mikoliūnai

10 metų. 1968-ais metais galėsi
me skelbti jubiliejų, jai aplinky
bės bus tinkamos. Negi nesitiki
me sulaukti, jei skubinamės, jį kaip valstybės įstatymas, ir lik
skelbti Jau dabar?

Vytauto Didžiojo metų pamėg
tų tik paraginimu, lygiu šiaip 
jau kieno nors spaudoj e, paskelb
tam sumanymui. Taigi bandy-džiojimas irgi būtų ne vietoj 

šimtis metų rengė džiaugsmin-. Tada buvo didelis formalus pa- mas neva oficialiai pavadinti 
gas sukaktis nuo jų atvykimo į grindas jubiliejui — 500 metų šiuos metus Jubiliejiniais (Lie-
Kansano žemę. JUBIL hebrajų 
kalba reiškė trimituoti. Trimi
tuojama džiaugsmingam įvykiui 
pranešti. Tai ir lotynų kalboje 
atsirado žodis JUBILARE, reiš
kiąs džiūgauti.

Psalmių rinkinyje • šimtoji 
psalmė prasideda žodžiais JUBI- 
LATE DEO — džiūgaukite Die- 
vuje. Gal dėl to džiūgavimo su
kaktys — jubiliejai imta jungti 
su šimto skaičiais, ne su 50, kaip 
pas žydus. Kiekvieną šimtmetį 
pradėta rengti jubUiejinės iškil
mės Kristaus gimimo sukakčiai 
pažymėti. Vėliau, kaa tokius ju
biliejus galėtų pergyventi kiek
viena kai ta (ir turint galvoj, kad 
vidutinis žmogaus amžius anks
čiau nesiekė i;?t 50 metų), Jubi
liejiniai (arba $. mfk’i) Metai
pradėta švęsti kas 25 mc'ai. To
kiu būdu, tradicija jubiliai‘ dais 
metais laiko 25-tus, 50-tus, 75- 
tus, 100-tuosius ir t.t. metus nuo 
tam tikro įvykio. Dešimtmetinės 
ar kitokios sukaktys (kaip 10, 
15, 20, 30, 35 ar 40), nors ir su
kaktys, tačiau pagal tradiciją 
nėra jubiliejinės.

Tai yra tik formalioji dalyko 
pusė. Esmingesnė pusė yra JU
BILIEJAUS žodžio reikšmė: 
džiūgavimas. "Jubiliejiniai me
tai” reiškia — "džiūgavimo me
tai”.

Lietuvos nepriklauso m y b ė s 
padėtis šiuo metu yra tokia, kad 
jos sukakties minėjimo metai 
gal tiktų vadinti "pasiryžimo”, 
"kovos” metai, ar panašiai, bet 
vargu ar tikslu būtų šiuos metus 
pavadinti Lietuvos Nepriklauso
mybės Džiūgavimo Metais. Ne
žinau, kas galėtų suprasti, dėl 
ko mes čia dabar ... džiūgauja
me.

sukaktis. Esminis pagrindas, ta- tuvos Nepriklausomybės) Metais 
čiau, nebuvo idealus. 1930 metai būtų (jei būtų) padarytas nepa
buvo 500 metų sukaktis nuo ne- grįstai, ne laiku ir nekompeten-
įvykusios vainikavimosi ir nuo 
Vytauto mirties. Tai greičiau 
liūdniausi įvykiai Vytauto laikų 
istorijoj, menkas akstinas džiū
gauti. Kai 1930 metais Vytauto 
jubiliejus buvo atšvęstas, patei-
šinama gal tik tuo, kad buvo pra- tais.

tingų organų, šiaip jau metus 
(šiuos ir bet kuriuos kitus) kiek
vienas gali kaip nors pagražin
tai vadinti, tačiau to nebūtų pą- 
grindo lyginti su 1930 metų pa
vadinimu Vytauto Didžiojo (ne

REIKALAUJA NAUJŲ SLA 
NOMINACIJŲ

Esame gavę tokio turinio laiš- Tuo pasiremdamas SLA Apšvie- 
ko nuorašą, adresuotą SLA Pild. tos Komisijos Pirmininkas savo 
Tarybai ir kitiems organams, ku- laikrašty diskriminuoja ne Pil
name reikalaujama naujų SLA domojoj Taryboj esančiuosius 
nominacijų. Laiške sakoma: kandidatus, tuo būdu sudaro
' Gerbiamieji,

Pirm negu sutiksime būti ren
kamais SLA Pildomosios Tary
bos pareigoms, turėtume pripa-' sta po kelis šimtus balsų, iki šiol 
tinti 1957 m. nominacijų teisin- pataisų Tėvynėj nėra, tik gau 
gumą To, deją, pagal savo sąži
nę ir supratimą, padaryti nega- 
’ime.

SLA Pildomosios Tarybos na
riai, būdami ofise ir naudoda
miesi savo autoritetu, patys raš
tais kreipėsi į narius, prašydami 
juos, t. y. Pildomosios Tarybos 
narius vėl perrinkti. Tas kenkia 
tikslui įtraukti daugiau veikėjų 
į SLA darbą. Pareigūnai turi 
būti nešališki, priešingai — jie 
kenkia fraternalizmo taisyklėms. 

SLA Pildomojoj Taryboj esą

Kandidatai į iždininkus Gugis; tonis, 10 Edwards St., Waterbu- 
ir Gugienė sujungti šeimyniniu ry 8, Conn., USA; Brolijos Gar 
būdu vieno šeimos nario naudai, bės Gynėjo — s. Vaclovas Tallat 
Kandidatas A. Čaplikas laišku į Kelpša, 2300 W. 25 St., Chicago
Centro paklausė:

"Prieš duodamas savo su
tikimą būti renkamu, noriu 
žinoti savo oponento tikrą 
balsų skaičių, nes tas gali 
nulemti mano nusistatymą. 
Bet aš tos išvados padaryti 
negaliu, nes matau, kad po
niai N. Gugienei, ar Mrs.- 
Gugi3 priskaityti Gugio bal
sai, ir tuo jos balsų davi
niai nėra tikri”.

Pabrėžtina, kad A. Čaplikas ir 
Čaplikas iždo globėjo pareigoms 
balsai suskaityti skirtingiems 
asmenims, nors A. Čaplikas ir 
Čaplikas yra tas pats asmuo.

Tokia pat skriauda padaryta 
p. Devenienei atimant balsus iš 
E. Devenis, -2 nors Alena ir Ele
na yra tas pats vardas ir yra 
ta pati kandidatė. E. Devenio 
pavarde SLA organizacijoj jo
kio kito asmens nėra.

Pildomajail Tarybai tokiais 
būdais veikiant kitų kandidatų 
nenaudai, rriės šių nominacijų 
laikyti objektyviomis negalime.

Nenorėdami nuvilti tų narių,
skriaudą kitiems kandidatams, o kurie už muš balsavo ir norėda- 
labiausiai pačiam susivienijimui, mi dirbti SLA naudai, negalime 

Į J. Arlausko nurodytas balsų sutikti su Sovietinės sistemos 
paklaidas, kur kandidatams truk- vienu sleitu, prie ko SLA vadai 

veda, — esame priverstų reika
lauti naujų nominacijų.

tas Dr. Vinilo laiškas, kuriame 
sakoma:

"Kuomet Centro Tarnau
tojai patikrino Balsų Skai
čiavimo Komisijos padary
tas paklaidas, pasirodė, kad 
jos visų kitų kandidatų, o 
taip pat ir Jūsų, kaip kan
didato, nepalietė nei teisių 
nei eilingumo. šis nelemtas 
Balsų Skaičiavimo Komisi
jos įvykis, yra labai nema
lonus dalykas”.

Su pagarba,
(Pasirašė)

Aiexander J. Chaplik 
A. Devenienė 
Joseph Arlauskas 
Jonas Valaitis 
A. S. Trečiokas 
Adv. J. R. Virbalis.

SKAUTAI
Iš to seka, kad rinkimuose už- 

interesuota pusė — Pildomosios 
asmenys naudoja susivienijimo Tarybos narys su įstaigos tar- 
organą Tėvynę savo populiariza- * nautojais imasi pats balsus skai-
cijai prieš rinkimus. Ta teise tyti ir interpretuoti! Keista, kad 1 nu Už Nuopelnus: ps. J. Bružins- 
negali pasinaudoti kiti kandida- Komisija buvo tos pačios Pildo- Anglijoje; ps. St. Ilgūnas, 
tai. mosios Tarybos paskirta! Tuo , kochesteryje; s. dr. Willi Nie-

SLA organe Tėvynėj nominaci- būdu nominacijos nustojo slap- dermeier, Vokietijoje; ps. Stp.
1943 metai formaliai galėjo jų daviniai paskelbti neteisingi, tumo ir legalios reikšmės. Makarevičius, Los Angeles; vyr.

skltn. J. Ulevičius, Chicagoje; 
sk. rėmėja p. G. Kudžmienė, Mon- 
trealyje ir sk. rėmėja p. M. Pra- 
puolenienė, Worcesteryje. Tėvy
nės Sūnaus žymeniu : skltn. Alg.

Į JAV atvyko naujas 
Maskvos pasiuntinys, an
gliškai kalbąs A. Menši- 
kov, kurį aerodrome su
tiko Valstybės Departa
mento protokolo viršinin

kas W. Buchman.

8, III., USA.
• Vyr. Skautininkas patvirti

no Montrealio tunto vardo pakei
timą iš "Montrealio Skautų 
Tuntas” į — ”Montrealio Gele
žinio Vilko Skautų Tuntas”.

• Naujuoju Detroito Baltijos 
tunto tuntininku paskirtas ps. 
Algirdas Manvydas, 15467 Ard- 
more St., Detroit 27, Mich.

• Elizabetho LK Šarūno vil- 
kiukų-skautų dr-vė performuota 
i LK Šarūno Skautų Draugovę. 
Dr-vėje yra Vanagų ir Vilkų 
skiltys.

Vadeiva patvirtino vadovus 
1-jo rajono vietovėse. Waterbu- 
rio Panerių vietininkijoje — s. 
v. vyr. skltn. V. Smolskis, Po
vilo Lukšio sk. vyčių būrelio va
du; s. v. skltn. M. čerkus, LK 
Šarūno .dr-vės draugininku ir 
pskltn. A. Tonkūnas, Panerių 
v-jos adjutantu. Hartfordo Tė
viškės v-jos adjutantu patvir
tintas sk. vytis V. šnipas.

Bridgeporte, Corm. susidarė 
didesnis skautų vienetas, globo
jamas S. Vaitkevičienės. Viene
tą tvarko 1-jo rajono skautų sky
riaus vadovai — vyr. skltn. A. 
Saulaitis, jr. ir skltn. K. Norke- 
liunas.

• Vasario 14 d. Pilėnų tuntas 
kartu su Neringos tuntu Cleve 
lando lietuvių salėje šaukia ben 
irą sueigą Lietuvos Nėpriklau 
somybės šventei atžymėti.

Skaučių tarpe didelis subruz 
dimas ir pasiruošimai Kaziuko 
mugei. Ramunių jaun. skaučių 
skiltis, vad. pskltn. M. Juškėnai 
tės, atkakliai veržiasi pirmon 
vieton — turi pagaminusi gražių 
ir įvairių rankdarbių. Neatsilie
ka ir didesniosios — pina Vil-

• Vyr. Skautininkas už nuo- niaus verbas, margina margu 
pelnus Lietuvių Skautų Brolijai jr t.t. Ruošiamas vaizdelis 
skautų vadovus ir rėmėjus ap- SCenai _ lietuviškųjų papročių 
dovanojo garbės ženklais: ordi- cikiui vaizduoti.

duodas ir skltn. Rim. Jakubaus
kas, abu Worcesteryje. Vėliavos 
žymeniu: vyr. skltn. Alf. Pocius, 
Londone, Ont.

• Vasario 14 d. 7:15 v. v. 
Brooklyno Piliečių Klubo salėje 
(280 Union Avė., Brooklyne) 
bus New Yorko skautų Tauro 
tunto sueiga, skiriama paminėti 
Lietuvos nepriklausomybės pa 
skelbimo šventei ir lietuviškos 
skautijos 40 m. sukakčiai.

• K°vo 1-2 d. KorpM Vytis New 
Yorko skyrius rengia savaitga 
lio žiemos stovyklą. Stud. skau
tės ir vytiečiai, norį vykti šion 
stovyklom, neatidėliodami regis-

• Skautų Vadovams žinotini; truojasi pas R. čenkų, tel. AP 
adresai: Vyr. Skautininko — v.. 7-1621, arba pas J. Bačanską, 
s. Stp. Kairys, 9 Sidford Court,1 tel. MI 7-2009. Registracijos mo- 
Toronto 9, Ont., Canada; VS Pa- kestis $3. Dalyvių skaičius ribo- 
vaduotojo — v. s. Aleksas Ma- tas.

Didžiojo skausmo prislėgtus

BRONĘ IR JONĄ PAPLĖNUS

su šeima, jų mylimai motinai, uošvei ir senelei a. a. BE- 

NIGNAI KIRŠAITEI - DIDŽIULIENEI mirus, užjaučia ir
kartu liūdi

■u

i

Kazimiera, Jūratė 
ir Aleksas Laikūnai

>*•
.. .
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Sudarė A. GERUTIS

6. St. Seimas ratifikavo taikos sutartį su Sov. Rusija.
6. Pasirašyta sutartis su raud. armijos vadovybe Lietuvos 

teritorijai evakuoti. Raud. armijos’ okupuotoji Lietuvs teritorija £ 
suskirstyta į tris zonas, kurios palaipsniui turėjo būti evakuotos. 
Vilniaus miestas įėjo į antrąją zoną.

8. ”V. ž.” paskelbtas žemės reformos įvedamasis įstatymas.
9. Lietuvos kariuomenė užėmė Švenčionėlius, Švenčionis 

ir Adutiškį.
10. Lietuvos kariuomenės dalys pietuose pasiekė Augus

tavo kanalo, liniją.
21. Bulduruose susirinko Pabaltijo valstybių politinė kon

ferencija. !
25. Lietuvos kariuomenė užėmė Varėnos-Marcinkomų-Val- 

kininkų geležinkelio liniją, Senuosius Trakus, Lentvarį ir pasiekė 
Vilniaus pietų priemiestį.

25. Bolševikų kariuomenė pasitraukė iš Vilniaus.
26. Lietuvos kariuomenė įžengė į Vilnių. Lietuvos valdžios 

Įstaigos pradėjo keltis į sostinę.
27. Lietuvos vyriausybė pasiuntė notą Lenkijos užsienio 

reikalų ministrui, kuria pranešė, kad Lietuva laikosi neutralumo 
Lenkijos Rusijos kare.

27. Lietuvos kariuomenė užėmė Ežerų miestelį, 22 km. į 
pietus nuo Gardino. Gardino miesto delegacija, atvykusi į Lietu
vos kariuomenės būstinę, prašė užimti Gardino miestą, žadėdama 
teikti visokeriopos pagalbos. Lietuvos kariuomenės priešakinės 
sargybos sustojo 5 km. nuo Gardino miesto.

26. Paskelbtas įstatymas kariškiams žeme aprūpinti.
27-28. Lietuvos kariuomenė pirmą kartą susidūrė Augus

tavo- miškuose su besivejančia sumuštą raud. armiją lenkų ka
riuomene. Lenkai pradėjo pulti lietuvių kariuomenę.

30. Tarp.gen. Fodry, alijantų atstovo Klaipėdos krašte, ir 
Sir Reginald Tower, alijantų atstovo Dancige, pasirašytas susi
tarimas, pagal kurį laikinai Dancigo aukščiausias teismas veiks 
ir kaipo Klaipėdos krašto aukščiausias teismas.

31. Prancūzų gen. Manneville atvyko į Seinus ir pranešė 
Lietuvos antrosio-s divizijos vadui, kad lenkų kariuomenė rengiasi 
užimti maršalo Foche limją.

31. Lenkai užėmė Seinus, ir Gibus.

Rugsėjis
5. Lenkų užsienio reikalų ministras Sapieha telegrama Tau

tų Sąjungai apkaltino Lietuvą sulaužius neutralumą Lenkijos 
kare prieš Sov. Rusiją ir peržengus Aukščiausios Santarvės Tary
bos 1919. XII. 8 nustatytą provizorinę Lietuvos rytų sieną (Cur- 
zono liniją). Lenkijos vyriausybė pareikalavo Tautų• Sąjungos 
įsikišimo.

6. Lietuvos vyriausybė sutiko pradėti su Lenkija tiesio
gines derybas ir pasiūlė susitikti Marijampolėje.

7. Ignas Jonynas paskirtas yyriausioju įgalio-tiniu iš oku
pacijos atvaduotiems kraštams.

9. Lenkijos vyriausybė pasiūlė vietoj Marijampolės susi
tikti Suvalkų Kalvarijoje.

12. Lietuvos vyriausybė sutiko pradėti derybas Kalvari
joje IX. 14 ir pasiūlė sustabdyti karo veiksmus IX. 13. 12jval. 
Tačiau lenkų kariuomenė ir toliau veikė prieš Lietuvą.

14. Lietuvos kariuomenė vėl paėmė iš lenkų Seinus.
14. Vieton "Kariškių žodžio” pradėjo eiti "Karys”.
14. Lietuvoš delegacija atvyko į Suvalkų Kalvariją.
14. Visame Lietuvo-s Lenkijoj fronte sustabdyti karo veiks

mai.
15. Į Kalvariją atvyko lenkų delegacija su pulk. Mackiewicz 

priešakyje.
15. Kalvarijoje prasidėjo Lietuvos Lenkijos derybos.
16. Krašto apsaugos ministerija ir kariuomenės vyriausias

štabas persikėlė \š Kauno į Vilnių. »
16. Kaune Įsisteigė Ekonominė Karių Bendrovė.
18. Kalvarijoj derybos nutrūko, nes lenkai atmetė lietuvių 

reikalavimą nustatyti^neutralinę zoną pagal 1919. XII. 8 Curzono 
liniją.

19-21. Lenkai atnauįino prieš Lietuvą karo veiksmus.
20. Tautų Sąjungos taryba priėmė rezoliuciją, pagal kurią 

1919. XII. 8 Curzono linija pripažįstama kaipo laikina demarka
cijos linija tarp Lietuvos ir Lenkijos/ Nutarta vieton pasiųsti 
militarinę misiją, kuri prižiūrėtų rezoliucijos vykdymą. Taip pat 
nutarta rekomenduoti tiesiogines derybas tarp Lietuvos ir Len
kijos.

21. Lietuvc-s vyriausybė sutiko priimti T. S. tarybos IX. 20 
rezoliuciją. v

22. Lenkai, puolę lietuvius Seinų srityje, pralaužė ties Gi
dais frontą, užėjo lietuvių kariuomenei užnugarin ir paėmė karo 
grobio ir belaisvių. Seinai pateko lenkams.

22. St. Seimas priėmė nepaprastą valstybės iždo paskolą 
krašto gynimo reikalams 100 milijonų auksinų sumai.

23. Lenkai, persikėlę ties Druskininkais per Nemuną ir 
užėję lietuviams iš kairiojo sparno, sumušė lietuvių kariuomenės 
ialį ties Kapčiamiesčiu ir pridarė nuostolių.

24. T. S. tarybos iniciatyva Briuselyje susirinko tarptautinė j 
finansinė konferencija, dalyvaujant 39 valstybių, jų tarpe Lie- \ 
'uvos, atstovams.

25. Pertraukus St. Seimo darbų sesiją, iš St. Seimo pirmi- W 
įlinko ir šešių narių sudarytas Mažasis Seimas, kuriam laikinai pa
vesta įstatymų leidžiamoji galia. Mažajin Seiman įėjo: A. Stul
ginskis, M. Krupavičius, A. Tumėnas, M. Sleževičius, D. Lašas, 
Venclauskas ir Fridmanas.

26. Lietuvos vyriausybė pasiūlė lenkams pradėti naujas 
lerybas Suvalkuose IX. 29. ir tą dieną sustabdyti karo veiksmus.

29. Suvalkuose prasidėjo derybos tarp Lietuvos ir Lenkijos.
28. Rygoje pasirašyta sutarti^, pagal kurią Lietuva ir Lat

vija sutiko pavesti nustatyti tarp jų sieną arbitražo komisijai, 
pirmininkaujant Didž. Britanijos piliečiui.

Spalis
1. St. Seimo nariai Čepinskis, Sleževičius, Vailokaitis ir 

Soloveičikas išvyko į Londoną, Paryžių ir Romą. Delegacijai pa
vesta kelti klausimą, kad būtų sustabdytas lenkų veržimasis į Lie- 
uvos teritoriją ir kad Lietuvos valstybė būtų pripažinta de jure.

1. Suvalstybinta J. Naujalio įsteigta muzikos mokykla
Kaune.


