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(Iš pasikalbėjimo su Londonu)

Jetuvos 
is karo 
nuosto-

yra pranešusi, kad jau 
metais vokiečių Federali- 
Kancleris buvęs prašytas 
sudaryti normalius diplo-

Prezidento Eisenhowerio susitikimas su W. Churctiilliu, Už ju matyti‘Ą. Edenas ir J^ F. Dulles.

vakarų pozicija Azijoje vis 
esanti smarkiai kritikuoja- 
Azijatai esą vakarų atžvil- 
nepalankiai nusistatę, ir jie

(Mūsų Europos bendradarbio)

nieko panašaus nėra ..,
Tad visai suprantama,, kodėl 

p. Lozoraitis sakosi žinąs tikrą 
padėtį ir neturįs pamato dėl to 
nei džiaugtis,, nei protestuoti. Ir 
visiems tas pats: nei čia.dėl ko 
protestuoti, nei džiaugtis, kad 
ir gražiais, bet visgi muilo bur
bulais. Nesmagumas tik vienas, 
kad muilo burbulams sprogstant 
neišvengiamai nutykšta visiškai 
nedailūs putų šlakai. Ir juo di
desni burbulai, juo" teršlesni 
šlakai. O burbulas šiuo atveju 
išpūstas atsakantis!

(Protestuoti turėtų pagrindo 
nebent Vokietijoje gyveną lie
tuviai, kurių atstovavimą uzur
puoja jų neririktas asmuo. Bet 
tai jau jų

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis pavedė Pasiunti
nybės patarėjui Dr. A. Geručiui 
rūpintis, šalia misijos Vakarų 
Vokietijoje, ypąč spaudos ir dip
lomatinės dokumentacijos telki
mo reikalais. Prie Berne Dr. Ge
ručio seniau įsteigto ir vedamo 
Bibliografinio Archyvo sudaro-

Lietuvos Diplomatijos Šefas 
S. Lozoraitis birželio 14 d. at
važiavo, į Berną ir čia išbuvo 
iki birželio 18 d. Būdamas Ber
ne, ministeris Lozoraitis, be kitų 
dalykų, aptarė su Pasiuntinybės 
patarėju Dr; A; Geručiu klausi
mus, susijusius su jam paves
tąja misija rūpintis Lietuvos 
reikalais Bonnoje ir suintensy
vinti tenai kontaktus.

reikalas).
¥ ¥

trečias telegramos 
"Konsulato atidar.v- 

i" nei kiek ne dau-

Bet tuo pat metu pripažįstama 
kad 
das 
ma. 
giu 
laiką europiečių padėtį Azijoje 
nepalankia, ne tik kariniu, bet 
dar daugiau psichologiniu požiū
riu. Staigus Ženevos konferen
cijos nutraukimas, britų nuomo
ne, pablogintų vakarų galimy
bes Azijoje. Galima laukti, kad 
Churchiilis ir Edenas bandys ir' 
Washingtoną paveikti raminan
čiai ir kalbins Amerikos politi
kus susilaikyti nuo griežtesnių) 
sprendimų. Britai vis dar tiki
si šį tą laimėti derybų keliu.

Negana to. Akivaizdoje Žene
vos konferencijos nesėkmės dar- 
biečių opozicijos vadas išvilko 
viešumon seną premjero Chur- 
chillio planą __ tartis su sovie
tų vadais betarpiškai. Kitais 
žodžiais tariant, prezidentas Ei- 
senhoweris turėtų su premjeru 
Churchilliu susitiki su Malen- 
kovu ir kalbėtis su juo tarp še
šių akių.

Sunku pasakyti, ar britų po
litikos vyrai iš tikrųjų'Washing- 

l.tone kėlė tokią mintį. Bet jau 
I dabar paaiškėjo, kad Edenas 
Ženevos konferencijos užkulisy- 

; je dažnai susitikinėjo su komu- 
į nistinės Kinijos delegacijos va- 
! du ču En-lai ir su juo susitarė 
I dėl diplomatinių syntvkių pra- 
Į plėtimo tarp Didžiosios Britani- 
i jos ir raudonosios Kinijos. An
glai dar 1950 metais yra pripa- 

I žinę komunistini režimą ir pa- 
i siuntę Pekinan savo diplomati- 
; nj atstovą, tuo tarpu kai kinie
čiai nepaisė anglų ir savo at
stovo neskyrė.. Dabar Londonan 
siunčiamas “kiniečių atstovas. Be 
to. kiniečiai žada pasiųsti Ang
lijau savo prekybos delegaciją. 
Ar šie kiniečių žestai turi kokią 
gilesnę prasme, sunku pasakyti. 
Ret netenka abejoti, kad bent 
jau darhiečių opozicijos eilėse 
jie sukels tani tikrą entuziazmą. 
'Tad ir Pekino atžvilgiu britų 
valstybės vyrai vargu ar bus 
pasiruošę pasekti M’ashingtohą, 
kuris laikosi aiškiai neigiamo 
nusistatymo Mao Tse Tungo po
žiūriu.

Amerikos politikos vadovai, 
be abejojimo, turi svarių argu
mentų savo Ijiikysenai Azijoje 
pagrįsti. Ar jiems pavyko įti
kinti svečius iš britų imperijos, 
parodys IVashingtono . pasitai'i-

Pagaliau 
teigimas: 
mas eigoje1 
giau tiesos turi, kaip ir pirmieji 
du. Apie konsulato ati
darymą Vokietijoje, deja, tuo 
tarpu dar nei kalbos nėra. Gali, 
berods, būti kalba apie pasų 
išdavimo punktą 
("Passstelle”), be jokių kitų 
konsulinių funkcijų. Bet tokios 
įstaigos mūsų interesai visai 
nereikalauja, nes tai sudarytų 
tik išlaidų, o politinės naudos 
jokios. Kas kita, jei iš tikrųjų 
galėtų būti kalba bent apie 
konsulatą. Tačiau, deja, 
toks titulas dr. Karvelio projek
tuojamai kontorai irgi bus tik 
jo paties vaizduotėje kilęs, ži
noma, galima tikėti, kad konto
ros išnuomojimas gal ir tikrai 
yra "eigoje". Bet kas iš tiesų 
toj kontoroj bus, tai jau kitas 
klausmas.

• Churchillio ir Edeno pasitarimai Washingtone su pre
zidentu Eisenhoįveriu ir valstybės sekretorium Edenu, kaip pra
nešta oficialiu kumunikatu, lietė Vakarų Europos, Pietų Azijos 
ir atominių ginklų reikalus. Vakarų Vokietijos apginklavimą nu
tarta spartinti, Pietų Azijoj organizuoti kolektyvinę apsaugą ir 
bendradarbiauti atominės jėgos vystimo patirtim.

• Buvusio prezidento Trumano sveikata, po padarytos aklo
sios'žarnos ir inksto operacijos,“ yra kritiškoj padėty. Sušaukta 
eilė medicinos specialistų ligonį gydyti.

* Prancūzijos — komunistinės Kinijos ministerių pirmi
ninkų pasitarimas karo veiksmus Indo Kinijoje labai sulėtino. 
Manoma, kad tenykščiai komunistai gavo parėdymą karą lėtinti.

• Dabartinis Prancūzijos ministeris pirmininkas-Mendes- 
France yra kilęs iš Portugalijos žydų.

• Formozos jūrinčB jėgos sulaikė Rusijos prekinį: laivą, ir 
jį'nusivarė į savo uostą. Laivas vežė karinės svarbos “medžiagas. 
Rusjja dėl to sulaikymo kaltina he Formozą, bet Ameriką.

• Vakarų Berlyne yra per 20D,000 bedarbių. Jų darbams 
suorganizuoti JAV paskyrė beveik 14 milionų dolerių.

• Švedijos karalius Gustafas'su žmona kreiseriu "Tre Cro-
ner” išvyko keturių dienų vizitui į Angliją. .

• JAV ir 9 Pietų Amerikos valstybės (Nicaragua, Perui 
Cuba, Hondūras, Paha’ma, Haiti, Dominikonų Respublika, Bra
zilija ir Costa Rica-) pasirašė raštą, kad Gvatemalos reikalai liepos 
mėn. 7 d. būtų sprendžiami Amerikos valstybių konferencijoje.

' .‘.iv-f

Beveik visą savaitę iš Gvate
malos ėjo tik radijo bangų ka
ras. Tik šios savaitės pradžioje, 
pagerėjus orui, prasidėjo dides
ni pilietinio karo mūšiai.

Liepos mėn. 1 d. Clevelande įvyksta Lietuvių Diena. Laukiama lietuvių suvažiuojant iš visos 
Ohio valstybės. Laukiama svečiu ic iš tolimesnių vietų. Mūsų jaunimas toje šventėje dainuos, 

gros, sportuos, šoks. Nuotraukoje A. Barzdukaitė ir A. Liutkutė šoka Kepurinę.

• Vertas dėmesio ir - antrasis 
svaiginančios telegramos • saki
nys; "Visos paskalos apie Vliko 
delegato, paskyrimo dementaVi- 
mą be pagrindo".

O štai mes turime juodu ant 
balto ' birželio 5 d; laikraštyje 
išspausdintą MID agentūros 
pranešimą iš Bonnos, kuris pa

liepus mėn. 4-10 dienomis savai
tėje neišeis. Tą sa,vaitų nutarė 
atosogapti visa' eile’-'įstaigų, jų 
tarpe ir Amėriean. Juguslav 
Prinling Co., su kurią surišta' 
Dirvos .^iliustracijų paruošimas 
ir'spausdinimas. Esant tolčįai 
padėčiai ir Dirva- nutarė-'savai-

. ' .: f.’.- »tės atostogų paleisti saVo dar
bininkus.. .. j _ ; •

Kitas Dirvos’ numeris, išeis 
liepos mėn. 15 dieną. '

Paskutiniuoju laiku spaudoje 
ir visuomenėje laivo paskleistos 
klaidinančios žinios dėl Lietuvis 
užsienio, pasų išdavinėjimo Va
karų Vokietijoje.

LLietųvps Diplomatijos šefą“ 
praneša suinteresuotiems asme
nims žinoti, kad Lietuvos užsie
nio pasai Vakarų Vokietijoje 
gyvenantiems Lietuvos pilie
čiams išdavinėjami ir pratęsinė- 
jami ligšioline t'arka šių Lie
tuvos Respublikos įstaigų: Pa
siuntinybės prie šventojo Sosto. 
Pasiuntinybės Londone ir Kon
sulato Cnicagoje.

Pirmadienį jau buvo paskelb
ta, kad Gvatemalos prezidentas 
Jacabo Arbanez Gtizman iš pa
reigų pasitraukė.-Esą, jis prie
glaudos paprašęs Argentinoje. 
Tą įvykį reikia laikyt i komunis
tinės vyriausybės pralaimėjimu. 
Bet iš kitos pusės,-sukilėlių vado 
pulk. Carlos Castillo Armas 
pranešimu, po prezidento pasi
traukimo valdžią j| savo rankas 
perėmimas trijų karininkų, prie
ky su pulk. Carlos Diaz yra, dar 
nešvaresnis reikalas. Esą Carlos 
Diaz yra baigęs komurfistinio 
auklėjimo kursus Prahoje ir ka
rininkų vardu nori dar kietesnį 
komunistinį kumštį parodyti. 
Taip pat tos karininkų grupės 
atėjimu esą norima gvatemalie- 
čius suklaidinti.

Jokio protesto, nei formalaus,] vadintas "Apie lietuvių 
nei neformalaus, dėl dr. Karve
lio "ambasados” min. Lozorai
tis Bonnoj nėra įteikęs ir nesi
rengia įteikti. Yra parengtas tik 
Diplomatinės- Tarnybos prane
šimas spaudai, kur primenama 
(paaiškinama) esamoji Lietuvos 
papų išdavimo tvarka.

Ryšium su gausiais "Draugo”, 
"Naujienų” ir kaikurių kitų 
laikraščių straipsniais, paremta 
telegrama apie neva oficialų 
protestą Bonnoj, “ mūsų New 
Yorko bendradarbis ' telefonu 
kreipėsi į min. Lozoraitį, kuris 
šiuo metu yra Londone, klaus
damas, ar tikrai toks protestas 
buvo.

"Draugas" paskelbė tokį tele- 
glamos tekstą: "Lozoraitis įtei
kė formalų protestą Bonnoje. Vi
sos paskalos apie Vliko delega
to paskyrimo demėntavimą be 
pagrindo. Konsulato atidarymas 
eigoje". Aųot "Draugo", ta te
legrama esanti gauta "Iš kom
petentingų šaltinių Vokietijoje”. 
Mūsų žiniomis, telegrama buvo 
iš dr. P. Karvelio).

Min. Lozoraitis j klausimą at
sakė maždaug Šiais žodžiais:

— Jokio protesto p. Karvelio 
reikalu, neįteikiau ir nesirengiu 
įteikti, žinios apie protestą — 
grynas prasimanymas nuo A iki 
Z. Savo laiku atitinkamose vie
tose yra aiškintasi, kokia yra 
Lietuvos Respublikos atstovavi
mo teisinė būklė. Kaip Bonnos 
vyriausybė supranta p. Karve
lio vaidmenį, man 
ir kaip tik dėl to nematau jo-, 
kios priežasties protestuoti.

Min. Lozoraitis dar trumpai 
painformavo, kad su min. Ba
lučiu -(ir rųštu su kitais Dipl. 
Tarnybos postais) yra aptaręs 
Lietuvos pasų išdavimo tvarkos 
reikalus. Tuo reikalu esąs išlei
džiamas komunikatas. Min. Ba
lučio sveikata esanti žymiai pa
gerėjusi. Jis dar turįs dažniau 
pailsėti, bet besijaučiąs gerai. 
Ta proga min. Lozoraitis savo ir 
min. Balučio vardu prašė per
duoti 
sveikinimus bei geriausius lin

kėjimus mūsų skaitytojams.
¥ ¥

Taigi, kiek rašalo išlieta per
niek ... Keli editąrialai-kaltina- 
mieji aktai dėl tariamo "Lozo
raičio protesto”, kurio tas, pa
sirodo, nei negalvoja pareikšti, 
kadangi, kaip galutinai aiškėja, 
visa ta p. Karvelio "ambasada”, 
kaip ir tariamasis "protestas” 
yra daugiau jo vaizduotės pa
daras, negu tikrovė.

ši p. Karvelio telegrama yra 
pakankamas liudijimas, kiek 
patikimos yra jo svaiginančios 
informacijos, taip' gausiai tie
kiamos telegramomis bei per 
"Eltos" Informacijas”, šia pro
ga tomis telegramomis čia ap
svaigintiems Pirmininkams ir 

' Redaktoriams linkėtina ištver
mės atlaikyti neišvengiamus at- 
sipagiriojimo nesmagumus..:.

diplo
matinį pripažinimą" ("Um die 
diplomatische Anerkennung der 
L i t a u e r”), ir kurio turinys 
toks (vertimas iš vokiečių kal
bos) ; ■

"Vyriausiojo Lietuvos Išlais
vinimo Komiteto Spaudos Tar
nyba 
1950 
nis 
leisti 
matinius santykius su šiuo re
prezentaciniu komitetu. Federa
linė Vyriausybė, toliau teigia
ma spaudos komunikate, prita
rusi tai vadovaujančiųjų Lietu
vos ir kitų Baltijos valstybių 
egzilinių organų reiškiamai pa
žiūrai. Šiuo metu ministeris dr. 
P. Karvelis esąs paskirtas Vy
riausiojo Komiteto delegatu 
prie Vokietijos Federalinės Vy
riausybės, su teise visiškai ir 
pilnai atstovauti Lietuvos vy
riausybę.

Kaip iš kompetentingų Fede
ralinės Vyriausybės vietų pra
nešama, iš Federalinio Kanclerio 
pusės dėl minėto Lietuvių Ko
miteto rašto: ligšiol dar nesą 
priimto nusistatymo. Supranta
ma, Federalinė Vyriausybė ne
pripažįstanti Baltijos valstybių 
įjungimo į Sovietų Sąjungą, tad 
ir Federalinėje Respublikoje gy
veną estai, latviai ir lietuviai 
esą laikomi ne iš kurios Sovie
tinės respublikos pabėgusiais 
asmenimis, kaip tai išplaukia 
jau ir iš pasų pripažinimo: šis 

yra žinoma, faktas tačiau neapimąs savai
me taip pat ir kurios tų valsty
bių egzilinės vyriausybės pripa
žinimo. šia prasme ir Vyriau
siojo Lietuvos Išlaisvinimo Ko
miteto atstovo delegavimas ne
galįs būti vertinamas kaip dip
lomatinės reprezentacijos įstei
gimas”.

Taigi, tokios yra "nepagrįs
tos paskalos”... Tiesa, neginči
jama, kad Vlikas paskyrė dele
gatą, bet neigiama visa kita, ką 
dr. Karvelis skelbia, šis paaiški
nimas neabejotinai atitinka tik
rąją padėtį, kuri ir iš kitų šal
tinių jau anksčiau buvo žinoma. 
Pasirodo, kad tai jau yra ir 
viešai laikraščiuose' pranešama. 
O p. Karvelis telegrafuoja, kad
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• BALFo Centras jau yra užre
gistravęs 1,547 Europoje liku
sius lietuvius, kurie prašo ga
rantijų atvykti į Ameriką. 
Tiems lietuviams BALFas jieš- 
ko kvietėjų, kurie sudarytų dar
bo ir buto garantijas.

• Lietuvos Generalinis .Konsu
las Jonas Budrys, Onai Vilei
šienei mirus, vainiko vietoje pa-

Europoje likusiems lietu
viams vaikučiams sušelpti $10.

Antanina Drevinskienė,

skyrė

• Dr,
Montreal, Canada, vietoj dova
nos vardinių proga, savo bičiu
liams užsakė Dirvą.

D. Un-tą ir dirbusi VDU klini
kose. Reutlingene ji, prieš emi
gruodama į Australiją, yra tre
jus metus buvusi UNRRos me
dicinos skyriaus vedėja.

• Sidnio mieste, Australijoje, 
lietuvių vaikų teatro studija 
suruošė pirmąjį vaikų spektak
lį. Pasirodyta plačiai su įvairią 
programa: deklamacijomis su 
muzika "Nemunas šaukia”, 
"Karveliu”, "Audėjėlėmis” ir kt.

• Liepos mėn. 1 d., 12 vai. New 
Yorke, Statė Islaiid, prie Lais
vės Statulos, įvyksta sovietų pa
vergtųjų kraštų tremtinių lais
vės manifestacija.
• Liet. Stud. S-gos C. V. pirm. 
V. Kavolis ir sekret. R. Mieželis 
birželib mėn. 20-32 d. lankėsi 
Detroite pasitarti studentijos 
reikalais su vietiniais studentų 
atstovais.
• Danutė Marija Saladžiūtė bir
želio mėn. 26 d., Rochesteryje, 
susituokė su Edmundu Kasai- 
čiu.
• šią savaitę AVilkcs Barte, I’a. 
prasidėjo SLA dvimetis seimas. 
Tuo pat laiku LRKS seimas 
prasidėjo Chicagoje.
• Australijoje medicinos moks
lus baigė ir gavo praktikos teisę 
lietuvaitė gyd. S. Ambrozienė, 
kuri yra 1940 m. baigusi Vyt,

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

laikraštis pamini, geroj vietoj 
esantieji ir gerai prižiūrimi ku
rortai, iš kurių Tabor Farm ir 
kiti J. Bačiūno .kurortai yra 
vieni iš pirmųjų, visuomet pilni 
žmonių, net iš tolimų vietų kaip 
Chicago, Cincinnati ir dar to
liau.
• Brazilijoje senų lietuvių emi
grantų skaičius siekia apie 43.- 
000, naujų lietuvių emigrantų 
bus apie 600-700. Pradžios mo
kyklų yra 5, jas lanko apie 1.200 
vaikų. Jose dėstomi lituanisti
kos dalykai. Be to, veikia viena 
vargo mokykla su 20 lankytojų, 
4 klasių progimnazija, mašin
raščio kursai, lituanistikos kur
sai ir vaikų darželis, kurį lanko 
apie'70 vaikų. Progimnazija ir 
visos pradžios mokyklos turi vi
sas teises. Dvi pradžios mokyk
las ir lituanistikos kursus išlai
ko Lietuvių Sąjunga Brazilijoje, 
o kitas 3 pradžios mokyklas, 
mašinraščio kursus ir progim
naziją — seserys pranciškietės. 
Visos jos, taip pat lietuvių baž
nyčia, choras ir keletas svar
besnių lietuvių organizacijų yra 
Sao Paolo mieste. Leidžiami 2 
lietuvių laikraščiai: "Mūsų Lie
tuva” ir "žinios”.

• New Yorko nepriklausomieji 
studentai liepos 17 d. rengia 
vasarinę iškylą, kurios šeimi
ninkais pabus pp. Deveniai savo 
ūkyje prie Watertown, Conn, 
šalia turiningos atostoginės pro
gramos, kalbės vienas iš geres
nių studentijos paskaitininkų 
Alg. Gureckas. Studentai ir šiaip
aunimas kviečiami gausiai at

silankyti. Smulkesnės žinios bus 
paskelbtos vėliau.
• Michigano laikraštis The 
News-Paladium įsidėjo ilgą 
straipsnį, kuriame J. J. Bačiū- 
nas, senas kelių svarbiausių Mi
chigano kurortų savininkas pa
sakė savo nuomonę apie tos 
valstybės turistus ir vasaroto
jus. Pagal straipsnį Michiganas 
reklamuoja, savo vasarvietes 
penkis kartus mažiau kaip Flo
ridos ar Wisconsin, todėl ir lan
kytojų netaip gausu, nors, kaip

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE
Sovietinio gyvenimo kronika. 

Bolševikai, berusindami ir be- 
sovietindapii okupuotą Lietuvą, 
Maskvos spiriami, stengiasi pa
naikinti bet kokią net ir išorinę 
Žymią, kuri primintų kokį nors 
savarankiškumą. Tai galiausiai 
padaryta ir su administraciniu 
Lietuvos suskirstymu. Jei se
niau joje dar buvo paliktos ke
turios sritys- (Vilniaus, Kauno, 
Klaipėdos ir Šiaulių), tai nuo 
1953 m. rugpjūčio 22 d. (LTSR 
Augšč. Tarybos prezidiumo nu
tarimu, kurį neseniai patvirtino 
posėdžiavusi tos tarybos sesi
ja) jau ir to nebėra. Dabar okup. 
Lietuva, panašiai, kaip Sov. Ru
sija, suskirstyta į šiuo rajonus: 
Akmenės, Alytaus, Anykščių,

~~ ® t R V A'' 
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Ariogalos,: Biržų, Datlgų, Dot
nuvos, DrStįkininkųt Dūkšto, 
Dusetų, Eišiškių; Ignalinos, 
Jiezno Jonavos, Joniškėlio, Jo
niškio, Jurbarko, Kaišiadorių, 
Kalvarijos, Kazlų ' Rūdos, Kel-' 
mės, Kėdainių, Kybartų, Klai
pėdos, Kovarsko, Kretingos, 
Kupiškio, Kuršėnų, Lazdijų, 
Linkuvos, Marijampolės, Mažei
kų, Molėtų, Naujosios Vilnios, 
Naumiesčio, Nemenčinės, Obe
lių, Pabradės, Pagėgių, Pakruo-, 
jo, Pandėlio, Panemunės, Pane
vėžio, Pasvalio, Plungės, Prie
kulės, Prienų, Radviliškio, Ra
mygalos, Raseinių, Rietavo, Ro
kiškio, Salantų, Sedos, Simno, 
Skaudvilės, Skuodo, Smėlių, ša
kių, šaltininkų, Šeduvos, Šiau
lių, Šilalės, Šilutės, Širvintų, 
Švenčionėlių, Švenčionių, Taura
gės, Telšių, Tytuvėnų, Trakų, 
Troškūnų, Ukmergės, Utenos, 
Užvenčio, Vabalninko, Varėnos, 
Varnių, Veisęjų, Vievio, Viliam- 
polės, Vilkaviškio, Vilkijos, Vil
niaus, Zarasii, Žagarės, Žiežma
rių — ir šiuos "respublikinės 
priklausomybės miestus”: Vil
niaus, Kauno? Klaipėdos, Šiau
lių, Panevėžio, Naujosios Vil
nios, Palangos, Druskininkų.

Iš Lietuvos išvežimai "naujų 
plėšinių įsisavinti" tebeeina to
liau. Kiekvienam rajonui nusta
tyta, kiek turi duoti "savano
rių”. "Savanoriai”, paprastai 
pašaukiami individualiai, turi 
prieiti prie stalo ir pasirašyti 
įsipareigojimo lakštą, nurodan
tį, kad "savanoris" yra pasiry
žęs prisidėti prie atstatomojo 
darbo, nebijo.jokio vargo'ir pra
šosi siunčiamas ten, kur randa 
esant
Tačiau išvežamųjų daugumas 
netiki, kad vėl kada nors galės 
išvysti savo Tėvynę. Be šios rū
šies "savanorių”, darbo jėga iš 
Lietuvos gabenama j Sov. Są
jungą ir kitais titulais — "spe
cializuotis”,,, piiško darbų dirbti 
ete. Tačiau .^šyykusieji yra tie
siog užvertę savo gimines ir 
pažįstamuosius laiškais. Ypač 
jų daug gauta iš Uzbekistano, 
Karagandos srities ir kt.

daugiausia reikalinga.

Simano Daukanto 
"Būdas senovės lietuviui 
Kalnėnų ir Žemaičių0

’■ i . /■ ■ ■ - -■ * ■
Spaudos atgavimo . 50 “metų 

sukakties .proga išleidžiama' Si- 
mano Daukanto "Būdąs Benovės 
lietuvių, kalnėnų ir žemaičių". 
Knyga .leidžiama fotografiniu 
būdu, kartojant 3 laidą, kuri bu
vo paruošta mūsų pirmojo tau
tinio istoriko 70 metų mirtieB 
sukakčiai paminėti (Sakalas, 
1935), redaguota J. Talmanto. 
Knyga apima šiuos skyrius: 1. 
Būdas lietuvių, kalnėnų ir že
maičių, 2. Tikyba senovės lietu
vių, 3. Rėdą senovės lietuvių, 4. 
Karyba senovės lietuvių, 5. Pre
kyba senovės lietuvių, ir 6. Lie
tuvių pinigai senovėje. Be to, 
knygos gale yra pridėtas Sima- 
no Daukanto raštų žodynėlis. 
Knyga turi 394 psl., Simano 
Daukanto portretą, A. Janulai
tienės pieštą.

"Būdą senovės lietuvių, kal
nėnų ir žemaičių” leidžia Vytau
tas Saulius, kuris ligi šiol jau 
yra išleidęs keletą grožinės li
teratūros knygų, pasižyminčių 
savo išorės dailumu.

Knygos išleidimui palengvin
ti ir spau8dintinų egzempliorių 
skaičiui nustatyti pradedama 
rinkti prenumeratą, kuri bus 
renkama tik iki š. m. rugsėjo 
mėn. 1 d. Rugsėjo mėnesio pa
baigoje knyga išeis iš spaudos. 
Prenumeratoriams knyga kaš
tuos tik 3 dol. Neužsiprenume
ravusiems ji kaštuos 4.50 dol. 
Knygos gale bus pridėtas pre
numeratorių sąrašas. .

‘Visi, kurie nori būti šios kny
gos prenumeratoriai, prašomi 
rašyti leidėjui šiuo, adresu:

Vytautas Saulius, 
812 W. 33rd St,, 
Chicago, Iii.
Asmenys, dėl kurių nors prie

žasčių negalį ar nenorį iš anks
to sumokėti, prenumeratos mo
kesčio, savo laiške pažymi, jog 
knygą išpirks apdėtu mokesčiu,

Visi prenumeratoriai yra pra
šomi aiškiai ir tiksliai užrašyti 
savo vardą, pavardę, adresą ir 

I'pašto zonos numerį.

TUOJ ISIGYKIT 
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Anglų kalbos gramatika
J. Kukan»uz» ________

Anglų kalbos gramatika
V, KamantauilcM .......

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas_____________

Anoj pusėj ežero
P.'Andriušis____________

Aukso kirvis
Juozas švaistas - ------------

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva SimonaityU_______... 8.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas _____

Bambas
Paer Lagerkvist ....

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis_______

Baltasis Vilkas
K. Binkis ...................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys

Baltaragio malūnas
K. Boruta________________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia . ............. j____ 2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ąlišas ....

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis______

Duktė
Alė Rūta . ...................

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa —...

Didžiosios atgailos
1 R. Spalis ..........
1 Doleris iš Pittsburgho 

Stepas Zobarskas ..
. Eldorado

J. Švaistas__________
. Gyvačių lizdas .

Francois Mauriac ______
' Gatvės Berniuko Nuotykiai 

R, Spalis ............................. 5.00
Gimdytoja

Francois Mauriac ____
Gintariniai vartai

N. Mazalaitė______....
Gimtojo žodžio baruose

P. Jonikas________________ 1.50
Gyvulių ūkis

George Ortvell _______
Giesmė apie Gediminą

B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00
Kaimynai

J. Paukštelis .’.
Karoliai

Guy de Maupassant______2.50
Kaip jie mus sušaudė

J. Petraitis ______________ 1.80
Kuprelis

Ignas Šeinius ____________
Konradas Valenrodas

Adomas Mickevičius ______
Keliai ir kryžkelės

Putinas __________________
Kaimiečiai

V. S. Reymont I-I1-III-IV
I ir II dalis_________ _ po
III ir IV dalis ■—..... po 

Kudirkos raštai

2.00

. 1.00

2.00

.<

... 1.60

— 2.50

2.50

2.25

2.00

.X 1.00

1.50

3.50

... 2.00

2.40

5.00

8.50

0.80

1.80

Nemunas
St. Kolupaila  -------- .-240

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B, Daubarai ........---- ---- 1.50

Nusikaitimas ir bausmė
F. M. Dostojevskis, I <1. .... 8.00 
II d. ............................................240

Orą pro nobis
J. Gliaudą  .................——

Orfėjaus medis
A. Nyka-Nillūnas _____

Pirmoji naktte
L. Pirandello____________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytčs Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas..................... — 840

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus____________ 2.00

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas .

Pietų vėjelis
Vyt5 Nemunėlis__

Paklydę paukščiai 1 
Jnrgia Jankus .....

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus---- - ------------ 2.00

Pietų kryžiaus padangėje
SudarS Gaučys .......... 440 

Paskutinis Prūsų sukilėlis .
M. Springbom_______'------- 2.00

Petras širvokas
į Juozas Švaistas ...

Po raganos kirviu 
Jurgis. Jankus ....

Pabučiavimas
J. Grušas _______ _

Petras ir Liucija
Romain Rolland ...

Raudonoji meliodija
S. Laucius ....____________ 1.00

.4.00

a.oo

i.w

... 2.60

... 1.75

2.00

1.00

2.50

2.00

1.50

2.50

l.to
f

2.24

140

1.50

1.20

Tcl. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 IVest Cermak Koad
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Scštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rczid. 3241 W, 66th PLACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D. 
'Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 0 iki 9, šcštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sckniad. 

tik susitarus

Tel. offic’o Allmitage 6-0161 
Tcl. buto Gilaceland 2*9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Ccnlcr 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22. III.
VAL.: 1-3:30, 7-9 p. p. piftnad., 

antrad., * ketvirtad,, penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

.12—4 p. p. Ėr.btadieniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
Spcc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais G-8 v. v.
; šežtad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

Dr. Jaras Ramtinis
GYDYTOJAS 'IR CHIRURGAS 

VAL.: antraU. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 
šcštad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų 

‘V. 7156 S. Vcstern Avė.
MEDICAL CENTER 

■'.T*L.: Kabineto REpublic 7-1168 
_ Buto: WAlbrook 5-3766 I 
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Kregždutė
A. Rilikūnaį____

Krėvė MickevičiusP '

Konstitucijos

36 colių pločio
Kaip tik pardavimas, kurio jūs laukėte... siūląs šių 

puikių 36 colių "Ne lyginamų" medvilnės medžiagų su 

nepaprastu sulaupymu. įvairios medvilnės, kuri tinka 

daugeliui vasarinių drabužių ... dideliam spalvų pasirin- 

kinic ir balto*. Lengva.skalbti, visuomet gerai atrodanti.

Naudokite jas: „
• Kasdieniniams drabužiams • Pižamoms
• Sporto drabužiams , • Marškiniams • Užuolaidoms

• Vaikų drabužiams • Daug kitų panaudojimų 
. - asmenims ir namams
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. cPppuji,arl»» spalvos: _
• Auksine •Raudona
• . Melsva . e Mėlyna

5-,.. -■ •„<
Žalia* ?" • Rausva ■

• Rusva ■ • Geltona

Pašto ir telefono..užsakymai pildomi perkant‘už 92 
daugiau. —‘ šaukite: CHorry 1*3000

Tite Muy Cb.’a Dasement YurcĮgouds Depurtnieni
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3.00
3.50

5.00

1.50

2.00

0:70
Kiškučio vardinės

Stasys Džiugas
Lietuvos Istorija

Sruogienė __ _____________ 3.00
Lietuvidkas angliškas žodynas

V. Poteraitis.. maž. 2.00' d. 5.00
Lietuvių Kalbos Istorija

Dr. P. Jonikas____________ 3.00
Lietuvių tautos kelias I ir 11 d.

M. Biržiška __________ po 3.00
Lietuviškai angliškai žodynas

V. Poteraitis ____________ 5.00
Lietuvos pinigai 

Juozas K. Karys
Lyrika
, K. Binkis _______
Loreta ' 

Stasius Būdavus .
Lietuva

A. Bendorius'...
Laiškai žmonėms

G. Papini
Lietuvių kalbos vadovas

Red. prof. Skardžius ...... 4.50
Lietuvių poezijos antologija '

J; Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lietuvių archyvas 

Bolševizmo metai ...
Moters širdis •

. Guy de Maupassant .
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujpkaitls ...... 2.00

Meškiukas^ndnėslūkas 

Vytė Nemunfll. --------------- 2.06
Namai ant smėlio

J. Gliaudą 8.to
Naujieji skaitymai

■ '■ I /■■. ■ ■.■'■■■

1.50

1.25

«<• •

1.50

040

0.71

Raudonasis siaubas
Salik VoguloV -------

Raudonasis Tvanas
Ignas Šeinius____

Raudoni batukai
Jurgis Savickis __

Ramybė man 
J. Kėkštas................

Sudie, pone čipse 
Jsrncs Hiiton ____

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas ______2.00

šilkai ii vilkai
Runcė Dandierin is________1.09

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš.__
papr. virš.___________

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyn________

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius __________

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ________

šventoji Inga
A. Škėma______________

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ____________

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _______1______I.

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ____________

Tėvų pasakos
A. Giedrius ....________

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ______

Tautosakos Lobynas
J. Balys_____ ________...

Tomas Nipernadis
August Gailit ...______

Tarp pelių ir vyrų
John Stcinback _______1.28

Tėvelių pasakos
A. Giedrius _______

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas__

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_______

Vanagaitis
monografija__ t___

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) .

Velykų pasakos
N. Butkienė ______________ 1.00

Vidurnakčio vargonai
,. Česlovas Grincevičius
Vyturėliai Laukupse 

Vikt. Simaitis .l..
Trylika nelaimių

R. Spalis 1.................
Vaikų knygelė

M. Valančius ......
Varpai skamba

Stasius Būdavas .....Z...,. 2.50
Vieneri metai ir viena savaitė

B. Gaidžiūnas 140
Taupioji Virėja

.Š -MM
: ' M. KątlliiM* M-?-' '
žmonijos likimas

V. Bagdonavičius . 
žemaičių žemė,, 

■ A. Vilaliifs 
t žemaičių krikštas 

P, Abolkis ...,

3.08 
2.00

1.00

- 1.60

- 2.00

3.00

3-80

1.00

3.00

3.00
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Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus šiųskits:
“JMRVA, 1272 East ?i St., Cleveland 3, Ohio '
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. ^RVA, 1272 East 71 St, Cleveland 3, Ohio 
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PO SPROGIMO...

NAUJI POKŠTAI

• i ,

laiko, demokratinės 
pagaliau pareiškė, 
nebemato pagrin- 
kalbėtis. Taip bir-

ir’

NAMUOSE S1A’ VASARA

litHIII.I* III IHIII

'■ Eltai ir vienam Chicagos lie
tuvių dienraščiui prieš mėnesį 
painformavus, kad Vak. Vokie
tijos federalinės respublikos vy
riausybė pripažino mūsų Vliką 
institucija, vykdančią Lietuvos 
suvereninės valstybės valdžią, 
ir jo viršininkų prakirtą atsto
vą j Bonną, kaip įgaliotą Lietu
vos Respublikos ministerj sve
timoj valstybėje (kaip dabar 
žmonės įprato sakyti — "amba
sadorių”...), kiekvienas nors 
kiek blaivesnis žmogus iš karto 
įtarė, jog čia kažkas skamba 
per gerai ir kad visa tai dabar
tinėmis aplinkybėmis negali bū
ti teisybė.

Nei mėnesio nepraėjo, ir tie 
dalykai buvo patikrinti. Išdavos 
jau paskelbtos Lietuvos Diplo
matijos šefo pareiškime lietu
vių visuomenei.: '— tos visos 
skambios žinios, deja, neatitin
ka tikrenybės, o pats būdas ir 
priemonės tokiems "faktams' 
fabrikuoti yra kenksmingi 
taviškiams interesams.

BRONYS RAILA

va "teisybės”, yra aiškus kenki
mas laisvinimo keliui ir neabe
jotinas gadinimas lietuviško 
vardo bei interesų Bvetimų vals
tybių sostinėse.

O GAL KRISLELIS 
TEISYBĖS?

Gal

l” 

lie-

PAMOKSLAS 
"NETIKĖLIAMS”

Tuo visa istorija galėjo 
baigtis, žinoma, siiinteresuo-
tiems "ambasadoriams” ir jų 
skyrėjams padarius atitinkamas 
išvadaą. Bet kur tau! Lietuvio 
būdas juk atkaklus. Kartą pa
sakęs ir išgarsihęs savo "laimė
jimus", negali juk taip greitai 
trauktis į šalį. Ir Chicagos 
"Draugas" (54. VI. 12 d.) savo 
vedamajame mūsų visuomenei 
pasakė net labai rūstų pamoks
lą: kam ji nesidžiauga tokiais 
dideliais laimėjimais, kam ji 
juos mėgina neigti? Ir kas taip 
daro, tas eina ne "vienybės, ke
liu", "o tautos jėgų skaldymo 
keliu, Lietuvos laisvinimo dar
bų kenkimo keliu” (!).

Kai taip švaistomasi" pamoks
lais, dalykas rimtėja. Jei Elta ir 
Draugas skelbė tiesą, o mes ki
ti, "negausinga tautiečių dalis", 
nesidžiaugėme ir pasitenkinimo 
nereiškėme, tai tikrai būtų ver
ta mus pakaltinti už "skaldymą” 
ir pabarti. Bet jei paskelbta bu
vo neteisybė, o paskui dar mė
ginama pamokslininkauti netei
sybe nepatikėjusiems, tai čia, 
vyručiai, jau gal būtų verta ir 
tokius "patriotizmo” pamoksli
ninkus vieną kartą sudrausti.

Bet nejaugi visa melas? 
yra nors krislelis tiesos?

Pačioje "Karvelio ambasado- 
’rystės” aferoje, kaip dabar ne
abejotinai aišku, nėra nei kris
lelio tiesos. Bet jos gal atsirastų 
nors krislelis, jei ta visa afera 
būtų kiek kitaip visuomenei at
vaizduota, — be visų tų "suve
reninių” nesąmonių ir "ministe- 
riavimo".

Juk seniai yra žinomas fak
tas, kad Bonna sutinka prie ati
tinkamų savo įstaigų neoficia
liai laikyti ryšininkus ■ tų Balti
jos valstybių piliečių bei jų or
ganizacijų, kurios yra Vokieti
joje. Kiti tokius ryšininkus ten 
jau turi. Lietuvių reikalas buvo 
užtrukęs, nes susivaržyta dėl 
tos vietos, norėta iš jos išpūsti 
burbulą, padaryti iš to neva di
delį "savo laimėjimą”, "nušluos
tyti nosį Lozoraičiui", išgauti 
pripažinimą Vilkui būti "val
džia” ir t.t,

šį paprastą reikalą natūraliai 
ir ramiai galėjo sutvarkyti Vo
kietijos Lietuvių Bendruomenė, 
Tai jos gyvaB reikalas ir inte
resas.

O SU JAIS IR NAUJI JUOKAI
Bet šiandien tokioms ir. pana

šioms fantazijoms ribų jau ne
bėra. Tai rodo kitos mūsų mi
nėto Draugo straipsnio vietos.

Pvz., nurodymas, kad p. Lozo
raitis ypač turėtų džiaugtis tuo 
Vliko "laimėjimu”, nes "gali
mas dalykas, kad tas pasiektas 
laimėjimas Vokietijoje ir jo pa
dėtį prie Italijos vyriausybės 
gali padėti atstatyti”. Arba, jei 
p. Loz. "vyriškai ir patriotiškai 
kooperuotų su Vliku, tai ją (to
kią "padėtį" (galėtų turėti”...

Deja, kaip matėme, Karvelio 
ambasadorystės afera nebuvo ir 
nėra joks laimėjimas, ir tos pa
čios ambasadorystės iš viso nė
ra, ir tik gerokai pridriimstas 
oras Lietuvos diplomatinio at
stovavimo reikalams Vokietijo
je...

Jei nuo tokių "laimėjimų” 
kas nors priklausytų, tai vyriš
kai ar moteriškai kooperuodami 
su Vliku ar visai nekooperuoda
mi, ne tik ponas Lozoraitis, bet 
mes visi "ponai”, tokie, kaip 
Tamsta, -skaitytojau, ar bet ku
ris kitas galime susidaryti sau, 
jei tik fantazijos ir drąsos ne
pritrūksime, net ir.Kinijos’im
peratoriaus padėtį...

KAIP Iš TIKRŲJŲ?
Kaip visai suprantama, Lie

tuvos Diplomatijos šefo pareiš
kimas yra paimtas ne iš oro, o 
dalyką patikrinus V. Vokieti
jos vyriausybės užsienio reika
lų ministerijoje: Bonnoje jokio 
Lietuvos Respublikos atstovo, 
traktuojamo ministerių (tai vis 
Draugo žodžiai...), nėra; Bon
na nėra pripažinusi Vliko insti
tucija, vykdančią suvereninę 
valstybės (Lietuvos) valdžią; 
Bonna nėra atsakiusi į Vliko pir
mininko Krupavičiaus raštą, ku
riuo Dr. Karvelis tokiu atstovu 
priimamas. Tas malonus atve
jis, kad V. Vokietijos vyriausy
bė, kaip anksčiau, taip, ir pa
kartotinai patikslino, jog ji nė
ra pripažinusi Lietuvos aneksi

jos. prie Sovietų Rusijos su Lie
tuvos "ambasadoriaus” pasky
rimu. ir Vliko pripažinimu Lie
tuvos vyriausybe absoliučiai nie
ko bendro neturi.

Taigi, galimė konstatuoti fak
tą: Eltos pranešimai ir Draugo 
vedamieji tikrai neatitinka tik
renybės. Gal ir gaila, kad taip 
yra, bet lietuvių visuomenė už
sieniuose negali būti taip neat
sakingai klaidinama pasakomis 
ir tuščiais prasimanymais. O ne
tikėjimas prasimanymais, • nesi- 
■džiaugimas jais taipgi' nieko 
bendro neturi su- "vienybės ar
dymu ar laisvinimo darbų ken
kimu". Atrodo, kad tik priešin
gai — melo sąmoningas sklei
dimas yra pasijuokimas iš vie
nybės, melagingos padėties per
statymas Inai* lošiama Vnln na.

' Ir čia nėra nieko bendra nei 
su suverenumu, nei su ambasa- 
doryste. Ir jokiame, atsakinga
me vokiečių valdiniame prane
šime šios pastarosios problemos 
rriekur neminimos. Tačiau Elta 
tėbesako (Nr. 15), kad tie, ku
rie anomis pasakomis netikėjo, 
"skleidžia netikrus gandus”. 
Maža to, Eita tame savo, "pa
tikslinime" jau kalba nebe apie 
"Lietuvos Respublikos atstovą”, 
bet tik apie — "Vliko delegatą 
prie federalinės vokiečių vyriau
sybės’/!).

Kas čia per pokštų krėtimas? 
Ar lietuvių visuomenė laikoma 
mažais vaikais, kuriuos gali 
klaidinti dideli vaikai? Juk Vli- 
ko delegatai — tai ne Lietuvos 
Respublikos atstovas, apie kurį 
pradžioje buvo skelbiama. Vil
kas ar ir bet kokia lietuviška 
draugija gali skirti savo delega
tus visur, kur tik nori ir pajė
gia. Ir jeigu Vilkas sutinka pa
sidaryti Vokietijoje gyvenančių 
Lietuvos piliečių ryšininku Bon- 
noje, tai jis ten gali skirti savo 
ryšininką-dęlegatą ir visai gali
mas dalykas, kad toks delegatas 
ten bus priimtas ir galės dirbti. 
Bet tokio ryšininko skyrimas ir 
išlaikymas nėra jokie tiesiogi
niai Lietuvos laisvinimo reika
lai. Tai nėra ir visų lietuvių tau
tinės vienybės klausimas. Tad 
ko Draugas čia skėryčiojosi, ko 
sakė pamokslus padoriems, tei
sybę mėgstanties lietuviams, 
pats išeidamas iš melagingos, 
prifantazuotos bazės, kiekvienu 
atveju visai ne iš tos bazės, kaip 
klausimas galėtų stovėti tikro
vėje? Lietuviams, kaip žinoma, 
drąsos netrūksta, bet kad šioji 
pamokslininkų drąsa buvo jau 
perdaug gremėzdiška.

Toks buvo Dr. Karvelio "am
basadorystės” Bonnoje burbu
las. Labai plono ir trumpų dis
tancijų audeklo burbulas, tikras 
muilo burbulas, — nors jo pū
timas per Eltą ir Draugą buvo 
pavarytas su atominiu tempe
ramentu.

Apie tą’ tokią žalingą Lietu
vos interesui ir vaikišką intri
gą vargiai kas būtų norėjęs ir 
kalbėti. Kaip kiekvienas muilo 
burbulas, taip ir šis atominis 
burbulas buvo išpūstas ir su
sprogo. Rodos, galėtų ir likti 
mažytė drėgna vietelė. Ir tai 
būtų nauda, nes "ambasadorius” 
ramiai toliau galėtų užsiimti vy
no prekybos reikalais ir Vilkui 
nereikėtų mokėti kelionpinigius 
bei dienpinigius bei dienpinigius 
tokio, "ambasadoriaus" išlaiky
mui, kadang tie pinigai gauna
mi iš tautiečių, aukojančių Lie
tuvos laisvinimo reikalams. Tai 
reikia pasakyti, kai Vliko pir
mininko ir jo "ambasadoriaus” 
partijos linijai pritariantis Chi
cagos dienraštis šiuo metu net 
drįso pradėti pamokslininkauti, 
"vienybės ardymu" ir "laisvi
nimo. darbo kenkimu” kaltinti 
tuos mūsų tautiečius, kurie ne
sidžiaugė tokių burbulų pūtimu. 
O jųjc priešingai, — čia ir verk
ti nebeužtektų!

Tikėkimės, kad lietuviškų in
teresų sveikatai tokių atominių 
burbulų susprogimas tik' į nau
dą tegalėtų išeiti. Svarbiausia 
čia, kad tik skubiai būtų paša
lintas "radiacijos” pavojus. Nes 
jo laiku nepašalinus, užsinuodi- 
jimas tiek įsisunks j politikuo
jantį mūsų visuomenės "centrą”, 
kad viskas namie pirmiau su
sprogs, negu "priešas” kokią 
atominę bombą numes.

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir < šiandien, nėra reikale

laukti nei metų, nei menote 

pabaigai!

tautiečiams, kaip ne-

DIRVA
i

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

. mus, plakatus ir kt. .
Užsakymai priimami ir paštu

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

Amerikos balsas buvo tikras
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Ženevos konferencija per pa
skutines dvi savaites, patyrė 
dramatišką posūkį. Tito metu 
kai jau buvo jjęškoma išeities, 
kaip konferenciją iš viso baigti, 
buvo nuversta prancūzų vyriau
sybė. Naujojo kabįnėto prieša
kin atsistojo politikas, kuris 
viešai pasižadėjo per 30 dienų 
baigti karą Indokinijoje arba 
atsistatydinti...

Kai jau buvome keliais avė
jais rašę, tikrovėje Ženevoje vy
ko dvi konferencijos. Viena jų 
turėjo užsiimti Korėja, o kitai 
buvo pavesta rūpintis Indokini
jos painiavos atnarpliojimu. Sa
vaime Korėjos problema buvo 
svarstoma, antrosios, konferenci
jos paūksmėje. Iš visa ko susi
daro įspūdis, kad niekas ypatin
gai nė nelaukė, kad bus susitar
ta dėl Korėjos sujungimo į. vie
ną valstybę. Abi pusės deklara
vo savo pažiūras, turbūt, iš ank
sto nusivokdamos, kad priešin
goji pusė nepriims pasiūlymų. 
Kadangi raudonieji Korėjoje ne
buvo nugalėti, tai niekaip ne
buvo galima prileisti, kad juos 
būtų galima .derybų keliu pri
versti išsinešdinti iš krašto, ki
taip tariant, geruoju pasiekti to, 
kas neatlikta ginklų pagalba. 
Be abejojimo, jie nesutiko su 
tokiais rinkimais, kurie būtų 
pastjaigę jų pralaimėjimu. O ko
munistai žino, kad jie pralaimė
tų kiekviends rinkimus, jeigu 
šie tikrai vyktų laisvai ir būtų 
neutralinių komisijų kontroliuo
jami. Vakarų valstybės primyg
tinai ir pagrįstai reikalavo, kad 
Korėjoje z rinkimus prižiūrėtų 
UNO komisija. Komunistai ži
nojo, kad tai reikštų jų galą, 
todėl ištisas savaites visiiip iš
sisukinėjo.

Pagaliau vakarų atstovams 
užteko šio sabotažo ir jie' parei
kalavo aiškaus atsakymo. Kai 
Maskva su savo satelitais ir to
liau bandė užvilkinti derybas ir 
tuo laimėti 
valstybės 
jog jos 
do toliau 
želio 15 d. konferencija Ko
rėjos klausimais pasibaigė visiš
ka nesekme. Prieš išsiskirstant 
buvo užakeė’ntuota, kad paliau
bų sutartis galioja ir toliau. Pa
siliko dvi Korėjos: šiaurės pusė 
komunistų rankose ir pietų da
lis, valdoma korėjiečių naciona
listų. Tolimuose Rytuose para-
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ko statinė nebuvo ištuštinta ir 
kiekvienu momentu ji vėl gali 
užsidegti.

Kai viena Ženevos konferen
cija pasibaigė fiasko, taip pat 
konferencija Indokinijds reika
lais buvo bebaigianti irti. Tas, 
ką amerikiečių delegatai teigė 
iš pat pradžių, pagaliau paaiš
kėjo ir kitų nekomunistinių val
stybių atstovams, būtent, kad 
Maskva su savo satelitais pir
moje eilėje nori užtęsti derybas, 
o tuo metu raudonieji vis labiau 
įsitvirtina Indokinijoje. Bevil
tiškai suskilus demokratiniam 
pasauliui ir nesant vilties, kad 
galima būtų sulipdyti .bendrą 
frontą, pajėgų atremti raudo
nąją agresiją, niekaip nebuvo 
galima įsivaizduoti, kad komu
nistai be niekur nieko sutiktų 
sudaryti paliaubas.

Visokiais gudriagalviavimais 
Molotovas su ču En Lai stengė
si dar labiau pagilinti plyšius, 
atsiradusius vakarų fronte. Rei
kia pripažinti, kad jie savo dar
bą atlikinėjo visai neblogai. Tie
są pasakius, raudonųjų dip
lomatų uždaviniai nebuvo 
ypatingai sunkūs. Jiems irgi 
buvo žinoma, kad Amerikos dip
lomatija, siūliusi griežtesnę ak
cija, turėjo po nesėkmingų ban
dymų pasilikti labiau stebėtojos 
rolėje. Britai iki nuobodumo to
liau tarpininkavo tarp vąkarų 
ir rytų, bet nesiryžo jokiam 
drąsesniam žygiui. O apie Pran
cūziją netenka daug nė. kalbėti. 
Prancūzų užsienių reikalų mi
nisteris Bidault turėjo daugiau 
laiko pašvęsti atsišaudymams 
prieš savo parlamentarus, ne
kaip lemtingoms deryboms su 
klastingu priešu. Visi raudonųjų 
ėjimai ir pasiūlymai Ženevoje 
buvo daromi atsižvelgus į par
lamentarines nuotaikas Pary
žiuje, kol galų gale tikslas buvo 
pasiektas — parlamentas nuver
tė Lamelio vyriausybę.

Tuo metu kai Ženevoje buvo 
svarstomi gyvybiniais Prancū
zijos reikalai, kai visa "pran
cūzų unija” braška, kaip audros 
mėtomas laivas, — kraštas bu
vo be vyriausybės ...

Ženevoje vakarų delegatai jau 
rengėsi atsisveikinti su žaviomis 
Lemano ežero pakrantėmis. Bu
vo aišku, kad taip pat konferen
cija Indokinijos reikalais eina 
prie galo.. Bebuvo diskutuojami 
planai, kaip konferenciją už
baigti ir ta prasme siūlomi įvai
rūs receptai, šioje išsiskirstymo 
atmosferoje kilo prancūzų vy
riausybės krizė. Praėjo kelios 
dienos, kol paaiškėjo, kas atsi
stos naujojo ministerių kabine
to priešakin. Kai sužinota,’ kad 
vyriausybę sudarė Mendes- 
France, kuris nuo seno priklau
sė prie karščiausių visų ligšioli
nių vyriausybių kritikų ir ku
ris, atrodo, bet kuria kaina sie
kia karo pabaigos Indokinijoje, 
Ženevoje kilo tikras sąmišis. 
Visuotinė dezorientacija padi
dėjo, kai Mendes-France pareiš
kė parlamente, jog jis pasi
trauksiąs iš savo pareigų, jeigu 
per 30 dienų neblis baigtas ka
ras Indokinijoje. O kai iš nau
josios vyriausybės asmeninės 
sudėties paaiškėjo, jog ministe
ris pirmininkas pats pasiėmė 
užsienių reikalų ministęrio port-

JAV armijai parinktos naujos uniformos. Jos yra žalios ir mėly
nos spalvos. Mėlyna spalva parinkta laisvalaikio aprangai. .

relį, Ženevos konferencija atsi
dūrė neabejotinai naujos padė
ties akivaizdoje.

Šiandien dar neįmanoma pa
sakyti, kurion pusėn pakryps 
reikalai Ženevoje. Netrukus 
naujasis prancūzų ministeris 
pirmininkas ir užsienių reikalų 
nipisteris turės atvykti ženevon 
ir paimti derybų vadeles j savo 
rankas. Tiek Amerikos Jungti-

nių Valstybių, tiek , britų, tiek 
pagaliau sovietų ir kinų pirmie
ji delegatai išskrido j savo vals
tybių sostines, matomai, naujų 
instrukcijų parsivežti. Kaip 
Mendes-France ištęsės savo pa
žadą per 30 dienų baigti karą 
Indokinijoje, lieka mįslė. Ne
bent toli einančių nuolaidų ke

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui 
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS 

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

įrenkit 
modernu 

ekonomišką
ORO VĖDINIMĄ

SINGER Patarnavimas 
yisada yra prieinamas

Tik pakelkit telefono ragelį ir pašaukit artimiausią 
Singer siuvimo centrą. Tuoj pat siuvimo mašinų mechanikas 
atvyks pakeisti reikalingas dalis ir duos geriausią patar
navimą. ...

Atsiminkit, .jūs galit gauti Singer gaminius 
ir patarnavimą tik per Singer Siuvimo Centrus 
.... pažymėtus Jūsų telefono knygoj Singer Sewing 
Machine Company.
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SINGER SEVING CENTER

Kodėl prakaituoti namuose šia vasarų, kai moder
nus, ekonomiškas Oro Vėdinimo Aparatas gali pa
daryti jūsų gyvenamų kambarį patogiausia vieta 
pasaulyje?

Paprastas mygtuko paspaudimas ir tyli Elektra 
pripildo jūsų kambarį švariu, vėsiu kontroliuojamu 
oru... oru, kuris yra laisvas nuo varginančių dul
kių, suodžių ir nešvarumų. Spalvingai padirbti įren
gimai įsijungti j bet kokį kambarį, šie nedideli 
kambarių Oro Vėdintuvai veikia tik už centus i die
nų ... pristato jums pilnų, be skersvėjų vėdinimą 
patogesniam gyvenimui. ■

Gnrantuoti ilgų, vėsių vasarų jūsų visai šeimai, 
pamatykit savo Reddy Kilotvat Elektros prekybinin
kų šiandien.. Jis padės pašalinti karštį' Oro Vėdin- 
tuvo pagalba, kuris tinka jūsų namui ir jūsų pini
ginei.
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gyvenimas
IGNAS ALEKNA, Melbourne

Skaitydamas mielą "Dirvą” I 
retai kada užtinku žinučių apie 1 
lietuvius, kuriems likimo buvo i 
lemta nukeliauti į penktąjį že- j 
nivną — Australiją. Manau, kad : 
jums Amerikoje, įdomu išgirsti 
kaip mums sekasi, lygiai kaip 
mums įdomus jūsų gyvenimas, 
kurį sekame džiaugdamiesi jūsų 
sėkmė..

Rašydamas šį straipsnelį iš 
karto pasisakau, kad jis telies 
Melbourno lietuvius. Rašyti apie 
Sydney, Adelaidės ar Perth'o 
lietuvių gyvenimą man net ne- 

~ įmanoma — perdaug dideli at
stumai. Kad neiškraipyčiau fak
tų — terašo tų vietovių gyven
tojai.

Pirmieji lietuviai tremtiniai 
iš Vokietijos j Australiją atvy
ko 1948 m. Tai buvo vad. vien
gungių transportas. Tačiau dau
giausia atvykusių yra 1949 me
tais. Atvykę "naujaisiais aus
tralais” pavadinti, iš pereinamų
jų stovyklų buvo plačiai išskirs
tyti po visą Australiją atlikti 2 
metų sutarties valdžios paskir
tose darbovietėse. Tai buvo to
kios darbovietės j kurias senie
ji australai nenorėjo eiti: ak
mens skaldyklos, miškų kirti
mas, kelių tiesimas, cemento 
fabrikai, plytinės, cukrinių nen
drių kirtimas ir t.t. Dalis "lai
mingųjų” buvo paskirti į di
džiuosius miestus, kaip Sydney, 
Melbourne, Adelaidė, šie mies
tai, pasibaigus sutarčiai, su
traukė beveik visus lietuvius iš 
"bušų” ir mažųjų provincijos 
miestelių.

Didžiuosiuose miestuose, jau 
pirmam transportui atvykus, 
prasidėjo reikštis tautinis kul
tūrinis gyvenimas. Neskaitant 
Sydney, kur po pirmo pasauli
nio karo atvykusių emigrantų 
buvo įsteigta Australijos lietu
vių d-ja, "naujieji australai” — 
lietuviai pradėjo steigti draugi
jos skyrius, kurie vėliau persi
organizavo į Australijos Lietu
vių Bendruomenės Apylinkes.

Melbourno lietuvių organizuo- 
f ___ _ ___ _______________

to gyvenimo pradžia tenka lai
kyti 1948 m. gruodžio mėn., ka- j 
da bendrų Kūčių metu, kurios 1 
pavieniai tariantis buvo suorga- ( 
nizuotos, buvo įsteigtas Austrą- ( 
lijos Lietuvių D-jos Melboumo , 
skyrius ir išrinkta pirmoji val
dyba. Pirmasis pirmininkas bu- • 
vo Kazimieras Mieldašys.

Pirmajai valdybai, kaip jau 
organizuoto lietuvių gyvenimo 
vadovei, buvo daug ir sunkaus 
organizavimo darbo. Viena, silp
nokas kalbos mokėjimas, antra 

nauja aplinka (tai ne lageriai 
Vokietijoj!), trečia — patyrimo 
stoka, ketvirta — darbo įvairu
mas, (vieni dirbo dieną, kiti nak- 
čią), ir, pagaliau, neturėjimas 
susibūrimams nuolatinės vietos.

Valdyba energingai ėmėsi jai 
patikėto darbo. Iš vyskupijos 
buvo gautas leidimas naudotis 
lietuviškoms pamaldoms vieną 
bažnyčią ir kultūriniems reika
lams salę. Gauta ir kita salė 
pačiame miesto centre.

Kad suburtų visus tautiečius 
į vieną glaudesnį būrį, valdyba 
pranešinėjo laiškais visiems 
apie būsimas lietuviškas pamal
das, tautinių švenčių minėji
mus bei kitus bendrus parengi
mus (šokius, rungtynes). Tuo 
būdu įpratino melbourniečius 
laikytis vienos vietos, bet ne- 

• siskaldyti į atskiras grupes pa- 
, gal vietoves — priemiesčius.

Susiorganizavus Australijos 
■ Lietuvių D-jos skyriui, kaip gry- 
i bai pradeda dygti ir kitos orga- 
1 nizacijos.

Gavus lietuviškoms pamal
doms bažnyčią, kilo gyvas rei
kalas organizuoti chorą, kuris 
vadovautų sutartinam giedoji
mui bažnyčioje, o taip pat re
prezentuotų lietuvius tautine 
daina. To darbo ėmėsi P. Mor
kūnas. Vėliau, atvykus keliems 
buv. "Čiurlionio”, ansamblio da
lyviams, choras persiorganizuo
ja ir. jam vadovauti imasi A. 
Celna. Dabar chorui vėl Vado
vauja P. Morkūnas.

Greta choro susiburia ir tau-

KOLUMBIJOS 
LIETUVIAI .

.Beveik prieš šešerius metus 
lietuviai tremtiniai būriais su
plaukė į šį kraštą. Pasiekę šį 
kraštą daugiausia ėmė koncen
truotis dvejuose to krašto di
desniuose miestuose — Bogoto
je ir Medelline. Kaip kitur, taip 
ir čia, tropikuose, buvo nelengva

tautietį čia gerokai pavargino. 
Buvo ir tokių, kurie smarkiai 
apgailestavo čia atvykę ir niršo 
ant savo geradarių, kurie juos 
čia pakvietė. Bet, pamažu, daug 
kas nugaliama. Kentėta ir varg
ta ir štai, po nekurio laiko, vie
ni silpniau, kiti stipriau, įsikibo 
į šio krašto kalnuotą žemę save 
ir savuosius išlaikyti.

Kas kietai stojo į gyvenimo

. Gyvenimo gerbūvį reikėjoj lietuviųi .vieningumui, tačiau jau

---,--- ---------,----- ----r-- KMftb MCLttl SLUJU j gyveniniu 
tos kūrybos pradžia: nepažintos kovą už būvįi tea šiandieną jau
gamtinės bei klimatinės sąlygos, 
gyventojų būdas ir jų papro
čiai. Kalbos nemokėjimas ir ki
tos priežastys nevieną mūsų

tinių šokių mėgėjai. Jiems va-. 1 
dova’vo Saudargienė, vėliau Pet- I 
rašiūnas. Natūralu, kad senieji ' 
užleidžia vietą priaugantiesiems. 
Dabar tautinių šokių reprezen
tantais liko skautų būrelis, va
dovaujamas A. Karpavičiaus;

Atvykus žinomam krepšinin
kui L. Baltrūnui, tuojau susibu
ria krepšinio mėgėjai. Pradžioje 
veikia kaip sekcija, o vėliau per
sitvarko į sporto klubą "Var
pas”. Jis puikiai reprezentavo 
ir reprezentuoja lietuvius spor
tiniame Melbourno gyvenime. .

Atvykus į Australiją L. Kul
tūros Fondo įgaliotiniui archi- 
tėkui V. Žemkalniui, Melbourne 
įsisteigia Fondo skyrius. Įvykus 
skyrių atstovų suvažiavimui, 
melbourniškiams tenka garbė 
sudaryti L. K. Fondų Australi
jos Apygardos Valdybą.

Melbourno lietuvių katalikų 
parapijos steigimas irgi prade
damas pirmojo transporto vien
gungių, kaip jau minėjau, gau
nant bažnyčią-lietuviškoms pa
maldoms. Nesant Melbourne 
nuolat gyvenančio lietuvio kuni
go, pamaldos būdavo kartą į 
mėnesį ar dar rečiau. Visuomenė 
jautė gyvą reikalą turėti savą 
kunigą. 1949 m. rugsėjo mėn. 
susirinkime, vienbalsiu visuome
nės nutarimu, pavedama valdy
bai kreiptis šiuo reikalų j Mel
bourno arkivyskupą ir prašyti 
sutikimo leisti apsigyventi Mel
bourne kun. Pranui Vaseriui, 
dar tuo laiku tebegyvenančiam 

1 Vokietijoje. Arkivyskupas pra-
■ šymą patenkina. Kun. P. Vase-
■ rio atvykimu visuomenės nuta-
• rimas ir valdybos atliktas dar-
• bąs steigiant parapiją tuo ir už

baigiamas.
(B. d.)

kitaip kalba. Geriausia čia įsi
taisė tie, kurie atvyko su aiš
kiomis savo profesijomis ar 
praktiško amąto žmonės. Ir ko
mersantai atrado neblogą sau 
dirvą, tik nelamei, kiti iš jų ne
pažindami vietos gyventojų suk
tumo, turėjo gerokai nukentėti. 
Kas rinkosi žemės ūkį, tas be
veik nusivylė. Mat, čia . nepa
prastai sąvotiškos gamtinės bei 
klimatinės sąlygos, nepaprastai 
daug kenkėjų. Ypatingai yra 
sunki kova su augalų kenkėjais 
ir tam reikia išmesti nemaža 
kapitalo.

siekti per įsigytus patyrimus ir 
sąžiningų žmonių gerus patari
mus. Metai po metų nevieną jau 
ir pradžiugino: šiandieną jau 
daug kas iš bogotįškių lietuvių 
dūzgia moderniškomis nuosavo
mis mašinomis, kiti perkasi 
mieste sklypus namams staty
dintis, treti kala santaupas.

Pažvelgę į Medellino lietuvius 
pamatysime žymų skirtumą.
Tenai nemažą lietuvių vis dar ( 
tvirtai neįsikūria. Turintieji 
skaitlingas šeimas gan sunkiai 
gyvena. Mat; į Medelliną su
plaukė daugiau be aiškios pro
fesijos ir žemesnio intelektuali
nio išsilavinimo žmonės.. Ten ir 
kūrimosi galimybės yra skirtin
gos nuo Bogotos. Bogota randa
si šaltoje žemėje, o Medellinas 
yra priskirtas prie karštos kli- 
.mato juostos. Gal todėl ir mūsų 
tautiečiai čia yra labai karš
tesni, pasižymėję tarpusaviu 
nesugyvenimu. Nors dar nėra 
suspindėjusių aiškių prošvaisčių.

yrą nujaučiartia iš kaikurių joje 
pasirodančių reiškinių ir čia bu
simas persilaužimas į sąrą pusę. 
Kaip pirmieji naujakūrystės 
žingsniai sutiko čia erškėčių ke
lią ir jį mūsų tautiečiai kantriai 
perėjo, taip lygiai ateis laikas 
ir bus surastas medeliniečių lie
tuvių tarpe tikros vienybės ir 
broliškai tautinio susiklausimo 
kelias.

* Bogotoje gyveną lietuviai 
duoda gražų sugyvenimo pavyz
dį, o tik jį reikia pasekti. Čia

lietuviškas ir kultūriniai visuo* 
meniškas mūsų tautiečių gyvenk 
nimas yra gan darnus, vienaly-^ 
tiškas. Kaip kas bekalbėtų, ma
no manymu, čia turi didelių tam 
nuopelnų lietuviškos parapijos 
kapelionas. Gyvenimo praktika 
rodo, kūr mūsų dvasios vadai 
pasauliniuose lietuvių reikaluo
se yra nuoseklūs ir sugeba iš
laikyti prideramą jų luomui 
orumą, bei turi tam tinkamą 
taktą, ten ir bendruomenė ki
tokį ir bažnyčios tikinčiųjų yra 
pilnesnės. J. B.

V ANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite ?2.00 ir labai daug pa
tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

DIRVA: 1272 E. 71 St.
• Cleveland 3, Ohio

t

dw«c«. *

,v?

for oIL^pilh. •-

lh«
5. 25- 01

M ’

Finest Bathing Beach in the Worldffl

m°cnligh.
n"r» fa

fl,h,na h
b.
Plinlafu„ to- •• 

wh.th..
nol

co‘v'°

1 • o
Mr91

Miela, mažoji Jakelina
VIENAM PARYŽIAUS VAKARINĖS LAIDOS LAIKRAŠTYJE BUVO ATSPAUSTAS 
JOKS PRANEŠIMAS: 25 METŲ KOLONIALINėS KARIUOMENĖS SERŽANTAS 
PETRAS DĖMARĖTAS, GRIŽUS IŠ IlfcDOKINIJOS, PADAVĖ KRAŠTO APSAUGOS 
MINISTERIJAI PRAŠYMĄ PRATĘSTI ATOSTOGAS. KADANGI IŠDĖSTYTI FAKTAI 
IR MOTYVAI BUVO DAUGIAU NEGU NEPAPRASTI, ATOSTOGOS BUVO PRA

TĘSTOS.
O VISO TO įVYKIO PAGRINDE BUVO ši NEKASDIENĖ ISTORIJA.

labai anksti kelti ir požeminiu traukiniu ii- įrašą. Tada jis atsikvėpė. Jos šviesus vei- 
gai važiuoti į darbovietę, žinomą madų ša
itaną Vendome aikštėje. Čia prasidėdavo ko
va su jos viršininke, .kuriai nė viena mer- ' gražesnė negu jis vaizdavosi, 
gaitė negalėdavo įtikti. Šefas buvo daug ma- _ ________
tanesnis, — jis 'bardavo labai retai.

V'

Taip Petras pirmą kartą ’ gyvenime 
žinojo užkulisius didelio madų šaitano, 
sužinojo apie rūbus, kuriuos Jakelina 
monstravo ir tų rūbų medžiagos rūšis. Liūd
na jai būdavo, kad tų rūbų, kuriuos ji de
monstruodavo, niekad nepajėgs įsigyti. Kar
tais jos laiškai turėdavo ir filosofiško at
spalvio. Tada jie skambėdavo šitaip:

— Važiuoju požeminiu traukiniu mi
nioje, daug šimtų žmonių aplink mane, kiek
vieną dieną su jais susitinku, bet visi, jie 
svetimi, nieko kitu nesirūpina ir nieko ne
nori žinoti apie kitą. Ir taip jauti, kad ir 
minioj esi vieniša. .

Nors Petras mažai moterų pažinojo, bet, 
jo manymu, Paryžiaus manikėnė vis vien 
draugą gali turėti,-jei nė kelis,;

Ji niekad apie vyrus savo laiškuose ne
minėjo, o jis nedrįso klausti. Gal iš baimės, 
kad negautų nemalonų atšakymą.

Jis savo laiškiose pasakojo jai apie 
nuobodžią tarnybą, apie tropinio krašto-ro- mo. Pažvelgęs į laikrodį matė lygiai dvyliktą skruostais. Ji nededa pastangų nei 
mantiką, kuri po ilgesnio laiko labai nero- valandą., ..., :
mantiška atrodo. Ąpie tai, kad labai pasiil- —.Kaip kvaila! Jakelina dabar darbe, 
gęs gimtojo krašto, kad jo visos'viltys ęrėit juk jis anksčiau turėjo apie tai pagalvoti, 
grįžti namo,-ir apsigyventi Paryžiuje, drau- Sumoka šoferiui ir lipa laiptais į.” ant- 
ge "su JakeŲna. ■* ; ^,7 ,rąjį augštą. Sustoja prie durų. Mirtina tyla.'

das, skaisčios akys ir tamsios garbanos 
gražiai gulė ant jos veido. Ji buvo daug

su-
Jis
dė

Baltūraitę.
— Koks reikalas? — klausia senyva 

moteris.
— Ar jūs būsite Jakelinos teta? — 

klausia Petras. Jis mato, kad .moteriškė su
virpa- ir jos veidas pabąla. Tada ji ranka 
padaro judesį, kuris reiškia prašymą įeiti, 
įėjęs, apmeta akimis baldais prikimštą kam
barėlį : sofa, du foteliai, didelis tualetas, vi
sai čia netinkąs. Ant sienų ir ant spintų 
daug įvairių fotografijų, kampe kanarėlė 
nervelyje.

— Ponas Petras Demaretis? — klausia 
moteris, lyg norėdama, kad jis tai paneigtų.

— Jūs žinote ir mano vardą?
—Žinoma, juk jums, turbūt, ne kartą 

panelė rašė apie mane.
Isigandusiai Petras žiūri į Jakelinos te

tą, kad ji tai nervuotai taiso savo žiurstą, tai 
ranką braukia per plaukus ir dar daugiau^ 
juos suvelia, tai ištraukia nosinę, tai vėl ją 
kiša atgal.

— Ar Jakelinos nėra, namie — klausi*
i

Praėjo amžinybė kol laivas pasiekė Mar- 
salį. Keleiviai skubėjo į geležinkelio stotį. 
Petras ir Jurgis sėdo į greitąjį traukinį, ku
ris eina tiesiai į Paryžių. Jurgis-, matyda
mas savo draugo nervingumą, pirmasis pra
šneko :

— Jeigu tu, Petrai, tikrai nieko jai ne
rašei apie savo atvykimą, tai dabar turė
tum telegramą pasiųsti. Juk gali būti taip, 
kad jos šiuo metu visai nėra Paryžiuje, 
ji turėjo kur nors išvažiuoti tarnybos 
kalais, gal kur pas draugę pasiviešėti.

— Ji man nieko nerašė, kad turėtų
išvykti prieš atostogas. Tik pirmoj rugpjū
čio pusėj ji su teta, kuri ją užaugino, žadėjo 
vykti porai savaičių’į pajūrio kurortą.

Kada traukinys pasiekė Paryžių, Petras 
pradėjo labai skubėti, ir Jurgis vos spėjo 
jam įduoti savo adresą.

..Petras sėdo į taksi ir padavė šoferiui ’ 
Jakelinos adresą,’' o pats neramiai žvalgėsi • grįš ... 
pro lingus, Taksi sustoja prie nurodyto ne

— Galima būtų tikėti, kad tu ją jau 
nuo seniai pažįsti, — rėkia Jurgis į Petro 
aus).

— Aš irgi taip galvoju, — šaukia Pet
ras atgal.

Ir tikrai, Jakeliną jis pažįsta jau kele
rius metus. Tikriau pasakius jis susiraši
nėja su ja laiškais ilgą laiką. 

Prasidėjo viskas skelbimu, atspaustu 
Paryžiaus vienam laikraštyje:

— Kolonialinės kariuomenės seržantas
norėtų susirašinėti su jauna, nesenesne kaip
25 metų, gražiai atrodančia prancūzaite.

Ir jo draugai davė panašius skelbimus.
Visi jie gavo atsakymus, bet daugumos su-

i sirašinėjimai greit nutrūko. Petrui atsitiko
■ kitaip. Jis gavo laišką iš Jakelinos Beltūrai-

tės. Ji rašė:
— Nesu dar 25 metų, tupiu tik 20.. Iš .

i profesijos esu manjkėnė. Dirbti garsiam Pa
ryžiaus moterų salone. -

I Taip ir prasidėjo. Greit Petras ją. paži- 
tu greit atvyksi į Paryžių, — sako Jurgis. nojo taip, lyg jis būtų kelerius metus kartu 

. gyvenęs. Jis žinojo kokias knygas Jakelina 
mėgsta skaityti, kokie jos niėgiąmausi'kino 
artistai, žinojo, kad ji; mėg8te!'tepisąža|sti, į ■u.'..;- -

bet tam labai mažai laiko turinti; Greit jis "Mano .brangiajam — Jakelina”' Jo širdis veido, bruožai rodo buvusį grožį. Mandagiai 
žinojo jos dienos darbų eįgą, kąd’ji tupėdiiVo’ mušė daug smarkiau, kada’ jis .pamatė tą- pasveikinęs ‘tuoj teiraujasi apie Jakėlirią

10 vai. ryto. Už kelių minučių laivas, 
kuris veža prancūzus, atostogaujančius le
gionierius iš Saigono į Marselį, turi iške
liauti. Visoki vertelgos siūlo savo prekes. 
Triukšmas neišpasakytas. Stovintieji ant 
laivo denio stengiasi susikalbėti su savo 
merginomis, stovinčiomis žemai krantinėje.

Petras Demeretas vis dar negali atgauti 
kvapo. Jis prieš keletą sekundžių vos spėjo 
į išvykstantį garlaivį.

— Kur tu buvai užtrukęs? — klausia 
jį geras jo draugas Jurgis! Jie abu iš Pa
ryžiaus ir jau dveji metai kaip tarnauja 
Nho-Trang įguloje, Indokinijoj.

— Aš dar kartą norėjau pasitikrint, ar 
nėra man laiško, — atsako uždususiu balsu 
Petras. Jo nusivylęs veidas rodo, kad toli
mesnis klausinėjimas nereikalingas.

Petras, pažvelgęs į draugą, tęsia:
— ..Jau praėjo trys mėnesiai, kada esu 

gavęs nuo jos paskutinįjį laišką.
— Ji, turbūt, nerašo tau, nes žino, kad

i Pętras krato‘galvą:
— čia ir yra visas reikalas, kad ji ne

žino, nes aš jai nieko nerašiau. .
Tuo pat momentu sustaugia sirenos ir 

laivas pradeda judėti.

Gal 
rei-

kur

Petras.
— Ne, jos nėra ir gal ji niekad r:- ’ > . •

Jos akys pilnos ašarų. Jos teka

nesti-

tetos 
sulai

kyti jų, nei nusišluostyti. Petras nieko ne
supranta ir vėl klausia:

— Ar kas atsitiko su ja, sakykit gi? 
Semite purto galvą, padaro porą žingi

nių kambary-, susįkaųpia ir jam sąko:
... z r - • — Jūs turit eiti iš čia,' ‘iki tučtuojau, IV

Vėliau atėjo laiš- spaudžia skambutį. Po trumpos pertraukos niekad daugiau negrįžti. ’
.Ir kol jis susivokė kas buvo pasakyt** 

moteriškė stebėtina jėga išstūmė jį iškas*- 
bario ir užtrenkė duris;, . . <

- . /■ J.:
■ ’ ’ -■ - ■ A ■ ■ ' ■

Karfais nąktimis neužmigdamas bandė Dabar jis girdi kaip plaka, jo širdis. Pa- 
vaigduotis jbą;paviBi|<slą, y’ " ■ • ’ ■—
kas, kuriame1 buvo įdėta mažą jos fotogra- lengvai prasiveria durys. Tarpduryje jis pa- 
fiją,, kurios ąptroj pusėj‘ buvo užrašyta: mato senyvą, žilsterėjusią moteriškę. Jos 

' įnirtajam— Jakelina”? Jo širdis veido.bruožai rodo buvusį grožį. Mandagiai
f, A-..AS A-_‘- ___ •11?____ * i.__ • *.„•__
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VISJU SLJ&TM"
.norės ir kramtomos gumos, kiek 
tik . jie norės, o paskui pavėžin
kite, žinote kur.

Adjutantas davė ministeriams 
labai gerų ledų' ir kramtomos 
gumos, kokios jie pageidavo, o 
paskui pasakė;

— Ar nenorėtumėt Ekselen- 
cijos, Tėvynės ■ Lietuvos pažiū
rėti?

Excelencijos, žinoma, norėjo, 
taip išsiilgę buvo, o kokia val
džia nenorės savo krašto pažin
ti!

Keli Cadillac'ai vežiojo juos 
panemunėm ir Suvalkijos lau
kais, o pagaliau sustojo prie di
delių rūmų, mūrine tvora ap
tvertų. Tai buvo Suvalkų Kal
varijos garsieji rūmai,

Išėjo daktaras pasitikti.
— Amerikonai” Vyriausybė”, 

— pasakė jam trumpai Prezi
dento adjutantas.

— Ir vėl! — sušuko daktaras, 
žmogus, partizanas be dešinės 
kojos: — Kur padėsim! Juk 
niai prašiau naujų patalpų 
goninei. Tiek "generolų” 
"pulkininkų”, "direktorių” 
"biznierių”! O, štai, pagaliau 
"Vyriausybė”. Eikit po velnių, 
sakau!

-z

»
KAI VYRIAUSYBĖ 

GRĮŠ NAMO
Pranašų knygose randame to

kį ašaromis rašytą nutikimą.
Anomis dienomis ateis turtin

go ir galingo krašto kareivis že
me, išbris iš jūros ir nukris iš 
oro ir gražiausios to krašto 
merginos ateis jo pasitikti su 
glėbiais gėlių ir bučiuodamos 
sakys: "Jim ir Joe aš myliu 
tave”. O plieninėm ir piktom 
akim vyrai pasirodys dideliais 
būriais iš miškų ir šaudys anuos, 
kurie buvo atėję iš rytų turtin
gi melu, skurdu ir persekioji
mais. Ir šaudys, ir šaudys, ir 
mirs verkdami iš džiaugsmo. 
Bus ilgų valio, daug naujų ka
pų ir visur vėliavų, visur trijų 
spalvų vėliavų, už kurias buvo 
einama į kalėjimus ir ilgus 
tremtinių kelius į ledinius ry- 

■ tus. Po to viso pasaulio laikraš
čiai berašys tris žodžius: Lietu
va vėl išlaisvinta.

Tuo metu naujasis turtingojo 
krašto pilietis, atplaukęs į čia 
per didelius vandenis iš Lietu
vos, baltos ir saldžios duonos 
aptukintas, Juozo Kamaičio 
vardu šaukiamas, išsiuntęs sku
bius laiškus savo bičiuliams, nu
žemintai ir išdidžiai rašydamas:

"Aš, Jūsų tarnas Juozas Ka- 
maitis, Laikinosios Vyriausybės 
galva, pranešu, kad mūsų kova 
pasibaigė visiška pergale. Lie
tuva vėl laisva. Įsakau jums, 
kaip Laikinosios Vyriausybės 
nariui, susikrauti savo mantą, 
pasiimti žmoną ir vaikus ir per 
tris dienas būti pasiruošusiam 
namo. Namo j Tėvynę. Lietuva 
ašarotom akim laukia savo Vy
riausybės”.

Po trijų dienų neatvyko Vi
daus Reikalų ministeris, namai 
tebuvo įpusėti, o reikėjo užbaig
ti. Finansų -miniktėrią^Įąr no
rėjo išsiaiškint, ar Lietuvoje 
gaus tiek pat algos, kaip ir čia. 
Susisiekimo ministeriui žmona 
pasakė, kad. dar negrįšim, nes 
Lietuvoje tuo tarpu nebus tele
vizijos, o ji be jos negalinti nė 
valandos gyventi. Bet kiti mi- 
nisteriai buvo nustatytu laiku, 
ir nustatytoje vietoje. Liekan
čiųjų portfelius pasižadėjo lai
kinai pasiimti pats premjeras 
Juozas Kamaitis.

Klaipėdos uoste nebuvo jokių 
garbės sargybų, šlakuotu vei
du vyras, berankis, nukentėjęs 
kažkur miškuose, smulkiai pa
tikrino važmą ir apmuitino, ką 
tik rado apmuitinti. Nieko ne
gelbėjo, kad Vyriausybė šūka
lojo apie savo diplomatinį sta
tusą ir aukas, sukrautas Lietu
vai išlaisvinti. Tarnautojas bu
vo nekalbus ir nejautrus.

Sostinėje Vilniuje Vyriausy
bė nuėjo tiesiog pas Respublikos 
Prezidentą. Reikėjo laukti ei
lės. Gal tris valandas, o gal ir 
truputį ilgiau.

Prezidentas buvo jaunokas 
žmogus: gal penkiasdešimt, o 
gal penkiasdešimt vienerių. Bu
vo jis be kairės kojos ir be de
šinės ausies.

— Jūsų Excelencija' Respub
likos Prezidente, — prabilo 
premjeras Juozas Kamaitis, — 
štai, grįžo Laikinoji Vyriausy
bė. Bolševikai mus paliko vokie
čiams, mes išsigelbėjome Vokie
tijoje, o dabar iš Amerikos iš
vijome bolševikus. Dabar vėl 
grįžome valdyti Lietuvos. Jūs 
ligoti ir pavargę, mes. sveiki ir 
išsipęnėję. Jums ; garbė, mums 
valdžia. Per tą laiką jūs karia- 
vot, o mes mokėmės valdyti. 
Štai jums žmonės, kurie Lietur 
vą padarys turtipgą, garbingą 

, ir pilnai demokratišką. Mes tuo
jau turėsime beisbolą, televiziją 
ir pieceworką. Varykite velniop 

t savo partizaniškus ministerius, 
pone Prezidente! ” ,

Prezidentas buvo malonų?, la
bai malonus vyras. Jis tuojau 

- pasišaukė savo adjutantą ir įsa- 
' .k6- ' ■ ■<’ ' .. ..

— Duokite.Excelencijoms mi- 
nisteriams ledų, kokių jie tik

1 . .

Vokietijoje yra bent 300 silp
nos sveikatos lietuvių vaikučių, 
kuriuos būtinai reikia išvežti 
poilsiui į vasaros stovyklas, 
šiam tikslui reikia suteikti apie 
$4,500, nes vieno vaiko stovyk
lavimas atsieis $15.

Tačiau iki šiol BALFo Cent
ras vaikų vasaros stovykloms 
Vokietijoje gavo tiktai $506, ku
riuos BALFas jau persiuntė j 
Vokietiją,

Reikalas yra labai skubus ir 
svarbus, nes vasara jau atėjo, 
o tie 300 vaikučių yra tikrai 
reikalingi poilsio, gryno oro, ge
resnio maisto ir rūpestingos 
priežiūros. Tad kreipiamės, j vi
sus lietuvius, prašydami aukų 
vasaros stovykloms Vokietijoje. 
Aukas siųskite: United Lithua
nian Relief Fund of America, 
Ine., 105 Grand Street, Brook- 
lyn 11, New York.

• V‘
. ■ 7;'.

BALFo AUKŲ SKIRSTYMAS 
VASAROS VAIKŲ 

.... STOVYKLOMS

Praėjusiais t’! metais lietuvių 
vaikučiams Vokietijoje buvo su
rengta bendros stovyklos. Liku
siųjų Vokietijoje lietuvių pabė
gėlių tarpe yra tik dvi didelės 
grupės tikybos atžvilgiu: kata
likų ir protestonų. Jų vieni ir 
kiti nori, kad’ vaikučiai būtų 
auklėjami savos religijos dva
sioje ir stovyklose būtų savų 
dvasiškių priežiūroje, šiais me
tais jie pareiškė, kad norėtų vai
kams stovyklds atskirai rengti. 
Skyrium stovyklą dar rengia 
skautai, ką jie yra darę ir pra
eityje. šis vasaros vaikų sto
vyklų rengimo ir pravedimo su
siskaldymas įvyko be mano, kaip 
BALFo atstovo, žinios ir šitą 
faktą noriu visuomenei konsta
tuoti. 1 <■

i Susitikęs , su BALFo Pirmi
ninku kan. J. B. Končium, kuris 
dabar yra Europoje, vaikų sto
vyklavimo reikalą jam išdės
čiau. Nutarėme, kad visos BALF 
aukos vasaros vaikų stovykloms 
bus dalinamos visoms stovyk
loms be skirtumo ar katalikų, 
ar protestonų ar skautų 
griežtai'proporcin- 
gai vaikučių skai
čių i. (Kurioje stovykloje 
vaikų bus daugiau, tie gaus dau
giau pašalpos, .stovyklos SU ma
žiau vaikų, atitinkamai ma
žiau). .

BALFo organizacija, pagal 
jos pirmininko jau seniai pada
rytą griežtą patvarkymą, kaip 
praeity taip ir dabar, jokių dis
kriminacijų dėl tikybos nedaro. 
Todėl be reikalo kai kas ar tai, 
gal, bloga valia ar neįsigilinę 
mėgina drumsti ir kelti spaudoj 
nerimtus klausimus dėl aukų 
išdalinimo lietuvių vaikučiams 
vasaros stovyklose.

Pabrėžiu faktą, kad praėjusių

—-
Our Sincere Greetings and Best Wishes

For a Pleasant Holiday
* ’ ■ • I
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CUDNIK FUNERAL HOME į

1155 EAST 79ih STREET UT 1-1591

Best Wishe8 To Our Friends and Patrons

MILLER’S HARDWARE STORE '
WE REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES '-

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies
7026 WADE PARK AVĖ. EX 14126

rikos lietuvių visuomenė siun
čia per BALFą aukų, taip rei-

metų vasaros vaikų stovyklos,
kuriose lankiausi, darė labai r„____ , ___
gražaus įspūdžio auklėjimo ir kalingų mūsų vaikučių pagalbai, 
sveikatos " požiūriais ir džiau
giuosi', kad ir šiais metais Ame-

I. Rugienius,
BALFo Įgaliotinis Vokietijoje
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V. Medinis
J

Atsakymas
Daktaras pasiuntė Jurgiui

Braziui sąskaitą su pastaba: 
__ šita sąskaita šiandien su

laukė vienerių metų amžiaus. 
Jurgis Brazys atsakė:
— Ilgiausių metų!

žino
Kanauza n.uėjo pas daktarą.
— Nežinau, kas su manim 

daros. Esu baisiai nervingas, 
pašoku dėl menkiausio triukš
mo, mano nervai baisiai blogi ir 
esu jautrus visą dieną. Ar jūs 
nusimanot, kas su manim yra?

— Žinoma, — atsakė dakta
ras, — aš taip pat esu vedęs.

Lengvas reikalas
Kalba sukos apie draugą.
— Jis labai turtingas. Kas

dien sutaupo 500 dolerių.
— Kaip?
— Lengvai. Jis važiuoja j 

para- 
nusi-

darbą požeminiu, o ten 
syta: ”500 dolerių, jęi 
spjausi”. Jis nespjauja/

Kaip kitaip
Senelė stumia vaikų vežimėlį 

ir sako:
— Miegok, Diplome, miegok!
Kaimynas klausia:
— Tai juokingas vardas. Ko

dėl jūs vadinat kūdikį Diplomu?
— Matot, — atsako senelė, — 

aš pasiunčiau savo dukterį į 
universitetą ir, štai, ką ji par
sivežė.

f

PIX BEVERAGE
rūšių alaus — vlsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

(prancūziškas)
Parengiama vestuvėms, baliams, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniaif 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, - kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl -apkąinavi- 
mo, ko visada reikalauja ap
raudos kompanijos pirm, nė- 
gu išmoka už nuostolius.

" . P. J..KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

. Telef.: MAin 1-1,773.
Rezidencija: PENINSULA 2521
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Joks kitas Amerikos alus negali prilygti gaivi-
♦

nančiam Stroh’s skoniui... nės joks kitas alus

nėra gaminamas kaip Stroh’s. Ir jis yra

gaunamas už vietines kainas.

Pamėginkit Stroh’s šiandien ir pamėgkit šį pui-

kų skirtumą vienintelio Amerikos alaus gami

namo 2000 laips. ugnim. Buteliuose, dėžutėse ar

didesniuose kiekiuose... už vietines kainas.
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Jums patiks
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SKONIS,
kuriam'joks alus negali prilygti

’ • • ’ ■ ■* •
* Iš. • viso : Amerikos alaus, tik 

Stroh’s alus-yra gaminamas ka- 
" tiluose virš atviros ugnies. Tp- 

- dėl Stroh’s turi lygesnį, labiau 
'.gaivinantį' skonį ir joks kitas 
alus negali prilygti. .
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

G U A T E M A L A — ‘ 
ANTRA ISPANIJA?

Priprastu ispanišku papročiu, 
Centrinės Amerikos respublikoj, Į 
Guatemaloj, greitai susidarė ko
munistinei vyriausybei opozici- 1 
ja ir jos priešininkai, padrąsin
ti bendro Amerikos valstybių 
susitarimu gintis nuo svetimos 
įtakos, pradėjo pilietinį karą.

Tiesa, pradėjo kiek kitaip, ne
gu paprastai Pietų ir Centrinės 
Amerikos valstybės persvermus 
daro. Paprastai būdavo, viduje 
susidariusi klika perversmą 
įvykdo. Dabar gi, komunistų 
vyriausybės ataka pradėta iš 
šalies, kas duoda Guatemalos ko
munistams rėkti, esą "svetimos 
jėgos" pradėjo—agresijos aktą. 
Perversmą pradėjo užsieniuose 
išbėgioję komuriistų persekio
jami piliečiai. '

šis įvykis primena 1936 metų 
Ispanijos pilietinį karą, kada 
komunistai buvo užsimoję pa
daryti Ispaniją pirmutine ko
munizmo sala pietų Europoje. 
Tada į Ispanijos pilietinį karą 
įsijungė didelės svetimos jėgos, 
tik netiesioginiai: Italija ir Vo
kietija, kurios rėmė arlti-komu- 
nistinę pusę, antikomunistų va
das generolas Franco sulaukė vi
so raudonojo pasaulio pasmerki
mo.

Komunistus rėmė Amerika, 
Prancūziją ir kitos valstybės, 
kuriose radikalai turėjo daug 
pajėgumo. Amerikos spauda nie
ko daugiau nematė Ispanijoje 
kaip tik "fašistinę diktatūrą" ir 
rėmė komunistus, kaip kovoto
jus prieš' "fašizmą”. Iš Ameri
kos ėjo milioninės aukos komu
nistams remti. Iš čia buvo nu
siųsta, radikalų-komunistų su
daryta negrų išlaisvintojo Pre
zidento Lincolno vardo brigada, 
kurios nariams valdžia davė pa
sus važiuoti į Ispaniją,

Ir po "fašistų” laimėjimo, il
gai Amerika nenorėjo Ispanijos 
vyriausybės pripažinti. Tik pa
starais porą metų pradėjo susi- 

' tarti dėl karinių bazių Ispani
joje, kada įsitikino, kad be ap
saugos sovietai tikrai gali Eu
ropą nušluoti per 48 valandas.

vietiškų valdininkų, kurie gud
riai dirba atiduoti Kiniją So
vietams. Daugelis amerikiečių 
nori ir tolesnio Sovietų pasise
kimo — visos Azijos užkariavi
mo.

Korėja — dabar Indo Kinija
Trumano - Achesono politikos 

programa buvo tokia, kad buvo 
išsižadėta vieningos Korėjos. 
Tik komunistams užpuolus pie
tinę Korėją, tuo laiku Truma- 
nui daugiau patyrus apie So
vietų agresiją, prezidentas pats 
vienas sumanė apginti pietinę 
Korėją. Prasidėjo karas, bet ka
riauta keistai. Jeigu būtų ka
riauta kaip reikia, kaip Ameri
ka . kariaudavo kitais atvejais, 
Korėja būtų suvienyta. Kinijos 
komunsitų įsikišimą į Korėją 
būtų atmušę leidžiant' Kinijos 
nacionalistų kariuomenei verž
tis į Kiniją. Tačiau, vienas žy
gis iššaukė kitus priešingus žy
gius, ir Korėjos karas pralai
mėtas, ką dabar pati AVashing- 
tono vyriausybe apgailestauja.

Nors Korėjos karo "paliau
bos" iš komunistų išprašytos, 
Formozos nacionalistais buvo 
pagrasinta Kinijai, jeigu ji ki
šis kur kitur, bet tas grasini
mas tik grasinimų ir liko. Kinai 
komunjstai tai numatė ir pasi
naudojo proga padėti Indo Kini
jos komunistams. Ir šiandien su
laukta antro begėdiško pralai
mėjimo Azijoje.

ZINAI?

JURGIS BIELIŪNAS

OPPPENHEIMER KALTAS

Sovietai ginklavo Gvatemalą
Guatemalos komunistai pa

ruošti ilgam karui, ką Kremlius, 
be abejojimo numatė. Jeigu ka
ras užsitęs ilgiau, tai bus išdava 
Kremliaus numatyto plano lai
kytis iki paskutinios, nes tam 
ir ginklus slaptai gabeno. Jei 
karas ilgiau užsitęs, ten "gynė
jų" eilėse atsiras Amerikos ir 
Meksikos ir kitų kraštų "sava
norių", ir ten plauks pinigai iš 
visų kraštų komunistų organi
zacijų ir privačių komunistų 
rėmėjų, net Amerikos turtuolių.

Guatemalos pavyzdys, galėjo 
būti panaudotas Kinijos nacio
nalistams iš Formozos salos su
grįžti į Kinijos žemyną, išlais
vinti komunistų pavergtą Kini
ją. Tačiau ten laikomasi kitos 
politikos — ten pirmiausia ki
šasi Londonas. Ir Washingtone 
dar pilna Trumano laikų proso-

Didžiausioje paslapty tyrinė
ta atominės jėgos specialisto žy
do Oppenheimer įtarimas neiš
tikimybe Amerikai. Paaiškėjo, 
kad jis yra buvęs komunistų 
įtakoje ir veikąs su jais, auko
jęs ir rėmęs jų reikalus. Pasta
romis dienomis komisijos dau
guma pripažino tą mokslininką 
neištikimu, negalimu grąžinti jį 
į buvusias pareigas.

Tačiau pašoko jį ginti ir tei
sinti šimtai Amerikos moksli
ninkų. Jie tikrina, kad jis nesąs 
neištikimas, : kad nesąs kraštui 
pavojingas, privaląs 
sin.tas.

Tie jo teisintojai 
yra tokio pat plauko
kai. Vieni iš Vokietijos atbėgę 
žydai komunistai, kiti suklaidin
ti amerikiečiai, mokslininkai. 
Lygiai taip, kaip buvo šimtų 
krašto piliečių ginamas Alger 
Hiss, kada buvo susekta, jog jis 
vogė ir slaptai pardavinėjo so
vietams Statė Departamento 
slaptus dokumentus.. 0 jis no
rėjo išsiteisinti, įrodyti savo ne
kaltumą. (Dabar sėdi kalėjime).

Keista Amerikos spauda: se
natorių McCarthy kryžiavoja, 
apie Oppenheimerj arba tyli ar
ba teisina.

būti ištei-

daugumoj 
mokslinin-

Birželio mėn. 26 d. Jurgis Bie
liūnas, Venezuelos Lietuvių 
Bendruomenės narys, visų iki ' 
šiol buvusių šios bendruomenės 
Centro Valdybų vicepirmininkas 
ir vienerius metus pirmininkas, ■ 
švenčia savo amžiaus 50-ties 
metų sukaktį.

Bieliūnas yra gimęs Pakuony
je, pradėjęs lankyti gimnaziją 
Prienuose, Augštesnę Komerci
nę Mokyklą baigė Kaune. Čia į 
gyvenimą išėjo valdininku, gau
damas tarnyba Vidaus Reikalų 
Ministerijoj. Bet būdamas gy
vas, veiklus ir veržlus, valdinin
ko karjera nepasitenkino ir pa
sidairęs ano metų savo aplinko-" 
je, leidosi į prekybos sritį.

Nuo 1933 metų tampa jis ran
govu ir prekybininku, ir šiuo 
pastaruoju jis yra iki 'šios die
nos. šiandien jis turi Venezue-1 
loję savo firmą "Casa Europa” 
(lietuviškai — "Europos Na
mai"), kur pardavinėjamos pre
kės urmu ir detaliai ir, reikia 
pasakyti, jis yra stipriausias ir 
stambiausias prekybininkas vi
soje šio krašto lietuviškoje ben
druomenėje. Ypač jo prekyba 
išsiplėtė, kada1'jis praeitais me
tais pradėjo tiesioginį importą 
iš Europos.

Betgi Jurgis Bieliūnas yra ne 
vien prekybininkas. Jis yra taip 
pat aktyvus visuomenininkas. 
Tai ir yra jo didžioji, vertybė, 
kurią šios sukakties proga ir 
tenka paminėti.

Jis visuomenininkas jau nuo 
gimnazijos suolo. Ka’une jis ypač 
buvo veiklus šaulių Sąjungoj’ ir 
Vilniui Vaduoti Sąjungoj. Va
karai, vaidinimai, koncertai — 
tai mėgiamiausia Bieliūno sri
tis. Ir jo vadovautas Augštosios 
Panemunės‘V. V. S-gos skyrius 
šių kultūrinių parengimų pagal
ba tiek Kaune, tiek provincijoje, 
buvo davęs stambiausi piniginį 
įnaša visoje Vilniui Vaduoti Są
jungoje. Anot paties J. Bieliū- 
nio: — "Anuo laiku iššluoščiau 
visos Lietuvos, scenų dulkes”. 
Vakarams, koncertams — gas
trolėms po Lietuvą buvo ne tik 
daug laiko paaukota, bet daug 
ir sveikatos padėta.

Be to mūsų sukaktuvininkas

Kaip ATSIRANDA ŽODŽIAI
Turime nemažai žodžių, kurių 

atsiradimo kalbininkai negalėtų 
išaiškinti, nes jie nieko bendro 
neturi su gimtosios kalbos sąvo
komis; taip pat jie-nesiderina 
ir su tąja kalba, iš kurios jie 
yra skolinti, čia nurodysiu porą 
pavyzdžių.

Paimkime žodį "tarifas”. Jis 
tikrai pasidarė tarptautinis. O 
tas žodis atsirado visai atsitik
tinai.

Arabai buvo įsiveržę į Ispani
ją ir ten žinomi maurų vardu. 
Jie tik 1492 metais buvo išstum
ti į Afriką..

Arabai, valdydami Gibraltaro 
sąsiaurį, nutarė pasipelnyti. Jie 
pradėjo sulaikyti visus praplau- 
kančius Gibraltaro sąsiaurį lai
vus, nuvarydavo juos j netoli 
esantį uostą "Tarifą”. Ir ten 
paimdavo iš laivo duoklę. Kuo 
turtingesnes prekes veždavo lai
vas, tuo buvo didesnė duoklė. Jie 
taip darydavo su saiku, kad ir 
patys pasipelnytų ir neatbaidy
tų laivų plaukioti Gibraltaru. 
Laivams, atidavus . arabams 
•duoklę, vis dėlto kelionė apsi
mokėdavo. Visas pasaulis jų 
vartojamą metodą pradėjo va
dinti tarifu, pagal uosto vardą, 
kur įvykdavo duoklės,, paimimas. 
' Tas vardas šiandien yra pla

čiai vartojamas. Tai yra daž
niausias atlyginimąs už patar
navimą, pavyzdžiui, pašto tari
fas, laivų, autobusų ir traukinių 
biletų bei prekių pervežimo ta
rifas ir t.t.

Kitas pavyzdis ”sandwich”. 
Tiesa, tas žodis, nors yra plačiai 
žinomas, bet nėra taip popula- 
rus, kaip tarifas,.,nes kiekvieno
je kalboje randame jam pakai
tą.

Anglijoje aštuonioliktame am
žiuje (1718-92) gyveno vienas 
džentelmenas vardu Earl of 
Sandwich, kuris buvo garsus sa
vo pamėgimu lošti kortomis. Jis 
galėjo kortuoti be pertraukos 
dieną ir naktį. Deja, žmogus no
ri ir lošdamas valgyti. Tad, kad 
jis galėtų pavalgyti neatsitrauk
damas nuo kortų, valgis jam 
buvo duodamas ant duonos rie
kelės, kita riekele pridengtas. 
Tuo būdu jis galėjo pavalgyti 
nesutepdamas nei rankų nei 
kortų ir nedarydamas pertrau
kos. .vb-L”

Toks valgio sudėjimas pra
dėjo greit vadintis to džentel
meno vardu. Ir' dabar mūsų su
muštinis Anglijoje, Amerikoje 
ir visam pasauly, kuris yra su
sijęs su anglais ir jų kalba, va
dinamas sandvičių.

Pagaliau dar vienas žodis — 
■panika, tas žodis yra'nemažiau 
prigijęs už tarifą. Graikų kal
boje jis . skamba "panikos”, O 
atsirado taip:

Graikų mifologijoje buvo ži
nomas dievas vardu Pan. Jis bu
vo vaizduojamas pusiau’ žmo
gus, pusiau gyvulys. Tai globė
jas miškų, laukinio gyvenimo 
avilį ir jų piemenų. Be to buvo 
garsus savo fleitos muzika. Ta
čiau tas dievaitis turėjo nepa
stovų būdą ir mėgo krėsti viso
kius pokštus, o tas jo krėtimas 
žmonėms neišeidavo į gerą. To
dėl, kai tik graikai išgirsdavo jo 
fleitos garsus, juos apimdavo 
neramumo ir baimės jausmas. 
Jie galvotrūkčiais skubėjo pasi
šalinti iš kelio. Toks žmonių el
gesys nuo Pano įgavo pavadini 
mą "panika”. N. Butkienė

Pirmasis Atlanto povandeninis 
kabelis

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS

Miliūnai žino Farm Bureau ap
draudę dėl-žemų kainų. Bet ar 
Jūs žinojot, kad Jūsų Farm 
Bureau atstovas gali Jums duo
ti tvirtų apdraudę už nedidelę 
kainą.

Perkant ar pratęsiant'bent ko- 
klę apdraudę Jūs visad paBitei-l 
raųkit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.

'.Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCĘ COS.

• <»Farm Bureau Mutual Inaurance Ca.
• Farm Bureau Mutual Fire Inaurance Co
• Farm Buraau Lile ItUuranca Ca. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

-------------------------------------------

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio įdainhvimai

Albumas $10.00
i

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai 
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
įskambinimai

$5.00 .,
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

DIRVA, 
1272 E. 71 St., 
Clęveland 3, Ohio
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AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo vaikams jų 

laikraštį _ • .

TĖVIŠKĖLE
Meta pis tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu;

Tėviškėlė,
• 2313 West 91 SL, •

Chięago 20, III.
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• Lietuvės’jr lietuviai! Jūs vid 

kviečiami į Lietuvių Dieną. Pa
rodykime, kad 'mūsų bendruo
menė yra gyvas ir realūs tauti
nis mūsų organizmas, kurį rei
kia remti, palaikyti ir gaivinti. 
Todėl atvykime. Įėjimas suau
gusiems po 1 dol„ studentams 
ir moksleiviams po 50 centų, 
vaikai su tėvais eina veltui. •

1954 m. liepos 1 d. * Nr. 26

1858 metais buvo vėl bandy
ta. Ir nesėkmingai. Dar tais pa
čiais metais kabelis buvo iš tik
ro padėtas tarp Airijos ir New- 
founilartdo, tačiau, signalai, bū
davo girdimi labai prastai. Pa
galiau Cyrus-Field subankruta
vo. Iš dalies dėl to buvo kaltos 
ir Pilietinio Karo sąlygos. Tas 
karas prasidėjo 1861 metais.

1865 metais, karui pasibaigus, 
didžiausias tuome.tinis laivas 
Great Eastern, buvo išnuomuo- 
tas naujam kabelio dėjimui, šis 
bandymas buvo pradėtas liepos 
25 plaukiant j vakarus. Kabelis 
lūžo 600 mylių atstume nuo 
kranto ir negalėjo surasti lūžu- 
sį galą. Sekančiais metais to 
pačio laivo įgula atrado kabelį 
jūros dugne, sujungė jį su nau
ju stipresniu kabeliu ir galiau
siai ištempė jį į Nemfoundlandą.

Dienoj, taip pat veiks bufetas, 
bus šoktai, programa Ims per
duodama per garsintuvus. Tad 
iki pasimatymo Lietuvių Dianoj 
liepos 4 d. 25000 Euclid Avė.!

. KAIP PASIEKTI LIETUVIŲ 
DIENOS VIETĄ

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

l

1866 m. liepos 27 d. po ilgų 
ir ryžtingų- bandymų, Europa 
pagaliau buvo sujungta su Ame
rikos žemynu povandeninių te
legrafo kabeliu. Tai buvo vos 
vieni metai po pilietinio karo.

Jau 12 mėtų prieš tai Cyrus 
Field ir Peter Cooper suorgani
zavo bendrovę sujungti Airiją 
su Newfoundlandu povandeniniu 
kabeliu. 1857 metais JAV laivas 
Niagara ir Anglijos Agamomon, 
išplaukė pirmiesiems bandy
mams. Tačiau kabelis lūžo 300 
mylių nuo Airijos.

BENDRUOMENĖ KVIEČIA 
LIETUVIŲ DIENĄ

, Esame savo tautos vaikai. Vi
si sudarome vieną tautinę ben
druomenę. Todėl yra natūralu 
bent-retkarčiais mums draugėn 
susirinkti, pabendrauti, ta pa
čia dvasia ir nuotaika pagyven
ti. šiam reikalui yra skiriama 
Lietuvių Diena, rengiama vieną 
kartą metuose, turinti tapti tra
dicine visų lietuvių švente.

Clevelando Lietuvių Diena 
šiemet įvyksta liepos 4 d. 25000 
Euclid Avė. Jos pradžia 2 vai. 
po pietų. Programa pradedama 
4 vai. Ją atliks mūsų jaunimas: 
jis šoks, vaidins, gros, dainuos, 
sportuos.

Savais automobiliais važiuoti 
Euclid ‘Avė. į rytus iki 25000 
Nr. Euclid Avenue pasiekiama 
dauguma skersinių miesto gat
vių.

Miesto susisiekimo priemonė
mis važiuoti Euclid Avė. Eks
presu Nr. 28 (mieste stoja prie 
E. 30, 55, 79, 105 gatvių). Ant 
autobuso parašyta E. 222 Street 
arba TAPCO — nelipti j Nr. 
28, kuris važiuoja via Green 
Rd. — Lancaster. Linijos gale 
persėsti į Euclid miesto auto
busą ir važiuoti Euclid Avė. to
liau iki 25000. Galima taip pat 
važiuoti Euclid Avė. Nr. 6 iki 
VVindermere Station (14223 Eu
clid Avė.) ir čia persėsti j Nr. 
28, prieš tai paėmus Nr.,6 Ex- 
tention Transfer. šitaip sutau
pomas ekspreso mokestis.

PARDUODAMAS NAMAS
2 šeimų, po 6 kambarius, 2 

garažai. East 63 gatvėj. Kaina 
$10,000. Įmokėti tik 2000.

P. P. MULIOLIS
6606 Superior Avė.
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yra buvęs patvarus choristas. 
Jis dalyvavo šy. Cecilijos chore, 
Vilniaus Filharmonijoj, Vil
niaus operoje ir čiųrlionies An
samblyje. Ir taip su jo prekybi
ne veikla lygiagrečiai ėjo Visuo
meninis darbas, kuriam jis ne
gailėjo ne tik savo jėgų, bet taip 
pat nemaža ir pinigo. Jo duos- 
numą visuomeniniams reikalams 
ypač žino Venezuelos bendruo
menė. Ta prasme čia kito, jam 
lygaus nėra.

Kilus Vokiečių-rusų karui 
1941 metais, J. Bieliūnas tuo
jau įsirikiavo į partizanų eiles 
— į Lietuvos sukilimą dėl lais
vės. Vilniuje jam teko nuken
tėti gavus klastingą priešo kul
ką pačion krūtinėn. Tačiau kul
ka ji kirto, bet nepakirto. Bū? 
damas gajos sveikatos iš tos bė
dos išsilygino, pagijo.' Tuo bū
du jis savo tautai ne tik yra au
kojęs laiką, pinigą, sveikatą bet 
yra atidavęs ir kraujo auką.

Mūsų sukaktuvininkui__Jur
giui Bieliūnui linkėtina ypač.ge
ros sveikatos/ Kurie ji pažįsta
me, žinome, kad lietuviškiems 
reikalams jis tol buą gyvas, kol 
plaks jo krūtinėje širdis. Ją no- 
rai kilniais darbais tarnauti 
mūšy bendruomenei, mūšy tau- 
tai ir Lietuvai yra tikrai neiš- 
Semiami

Ant. Diržys
. ' v .
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Pridėkit putojanti ledo šaltumo 
Coca-Cola gėrimų .prie gegužinės' 

valgio, karšto, tik nuo ugnies •— 
yra sutvarkymas tik

rai gaunąs tris va- • 
lio iš kiekvieno. 

Coke kaip tik tinka 
prio švenčių maisto 
t..taip lengva pa- 

L tarnauti taip pat, jo 
B paties įšalusiam bu- 
I telyje. .Gaukite už- 
' tektinai liepos 4-tai. *

J.

m m 2

AUTHORITY

Jūsų pardavėjas turi šį ženklą... 
priminti parnešti namo 
daugiau Coke savaitgaliui.

4 G

OP THE COCA-COLA C O M P A N Y BY
*•

•ni;



NEPRIKLAUSOMYBĖS 
IŠKILMĖS

Amerikos Nepriklausomybės 
dienos proga Clevelando tauti-

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

DJRVA \

kitą savaitę, t. y. liepos 
d„ neišeis. Tą savaitę 
tarnautojai paleisti atostogų.
Tačiau redakcija kiekvieną die
ną bus atidaryta nuo 8 iki 12 
vai.'

mėli. 8 
Dirvos

yrą visos Clevelando Lietuvių Bendruomenės tradi
cinė susiartinimo šventė, mūsų visų susitikimo bei 
tautinio bendravimo vieta.

ir įvairią programą pradedant 
liepos 2 ir baigiant‘5 dieną. 
Šventės išvakarėse bus leidžia
mos raketos Edgewater' parke, 
veiks kinai, teatrai, muziejai, 
karusėlės, parkai, arklių lenkty
nės, sportas ir kitos pramogos. 
Pirmadienį bus uždarytos krau
tuvės.

. ■ ■.•■r;. • ■ :

Už indėlius, įneštus iki liepos mėn. 10 d. procentus gausit

nuo liepos mėn. 1 dienos.

Santaupos apdraustos iki $10.000

aa-

j. 
se-

, DAINAVO UŽBURTOJ 
FLEITOJ

Pereitą šeštadienį, birželio 26 
d., Masonic Temple solistė Aldo
na Stempužienė dainavo Cafa- 
relli operos studijos metiniame 
pasirodyme — Mozarto operos 
"Užburtoji Fleita" pastatyme.

Opera buvo sutrumpinta ir 
pritaikyta studentų sąlygoms, 
bet išlavinti balsai, kostiumai, 
dekoracijos ir gera vaidyba su
darė malonų ir rimtą įspūdį.

Aldona Stempužienė pasirodė 
kaip viena iš pirmųjų studijos

. ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
DARBO METŲ PABAIGTUVĖS

Kiekvienais metais Čiurlionio 
ansamblis iškilmingu aktu bai
gia darbo metines. Tos iškilmės 
būna vasarai prasidėjus, kada 
prasideda atostogų laikas. To
kios iškilmės šiais metais įvyko 
birželio mėn. 27 d. Lietuvių 
Įėję.

, Ansamblio pirmininkas 
Nasvytis pranešė, kad šiam
zone ansamblis turėjo 46 pasi
rodymus lietuvių ir amerikiečių 
visuomenei.

Kun. F. Gureckas, ansamb
lio garbės narys, atvykęs iš 
Chicagos, ilgiau kalbėjp apie 
dainos reikšmę ir galią. Ta pro
ga kun. Gureckui buvo įteiktas 
garbės nario diplomas ir auksi
nis Ansamblio ženklelis.

Po kun. Gurecko kalbos buvo r ______  r__ ,,, ____
paskelbti Čiurlionio Ansamblio, solisčių ir susilaukė šilto amerr 
narių apdovanojimai garbės 
ženkleliais. Ansamblio mecena
tams ir rėmėjams taip pat įteik
ti garbės pažymėjimai. (Visus 
apdovanotuosius paskelbsime ki
tame Dirvos numeryje).

Iškilmingo akto metu dar 
kalbėjo S. Nasvytis, Bendruo
menės pirm. S. Barzdukas ir 
Ansamblio meno vadovas A. Mi
kulskis. Meno vadovas pareiškė 
padėką visiems ansambliečiams, 
rėmėjams ir talkininkams, kurie 
kokia nors talka yra prisidėję 
prie Ansamblio darbo.

Po iškilmingo akto p. Karnė- 
nų ūkyje įvyko gegužinė. Buvo 
susirinkę apie 150 ansambliečių 
ir svečių.

LIETUVIŲ DIENOS
programą šiemet atliks mūsų jaunimas: jis šoks, 
dainuos, gros, vaidins, sportuos, jam vadovaus L. 
Sagys, St. Stasienė, Alg Bielskus, muz. Alf Mikuls
kis, akt. P. Maželis ir kt.

PARDUODAMAS NAMAS

2'/j% palūkanos.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

kiečių publikos pritarimo.

NAUJA ČIURLIONIO 
ANSAMBLIO VALDYBA

Čiurlionio Ansamblio meti
niam susirinkime išrinkta nau
ja valdyba, kuri pareigomis taip 
pasiskirstė: J. Nasvytis —
pirm., J, Citavičius — vicepirm., 
E. Skrabulytė — sekret., A. 
Liutkus — ižd. ir V. Brizgys — 
reikalų vedėjas.

Metiniam susirinkime ypatin
ga padėka išreikšta Tigęo ka
vinės savininkui E. Steponavi
čiui už leidimą nemokamai da
ryti kavinės patalpose repetici
jas. '

LIETUVIŲ DIENA
įvyks liepos 4 d. (pradžia 2 vai., programa 4 vai. po 
pietų) 25000 Euclid Avė. Veiks bufetas, bus šokiai 
ir t.t. Įėjimas suaugusiems po 1 dol., studentams ir . 
moksleiviams po pusę dol., vaikai su tėvais eina už 
dyką.
Kas nori bendra tautine nuotaika pagyventi, kam 
rūpi savo bendruomenę paremti bei palaikyti, tas 
pats vyksta ir kitus ragina vykti į '

BENDRUOMENĖS LIETUVIŲ DIENĄ!

16 kambarių, 6 butai po 2 
kambarius ir 1 keturių k. Pa
jamų $495 per mėnesį. Centra- 
linis apšildymas. Parduoda sa
vininkas dėl nesveikatos. Leng
vas išmokėjimas.

1960 E. 75 St.
Telef. EX 1-2069 (28)

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2498

Cleveland, Ohio

VESTUVĖS
Birželio 26 d. šv. Jurgio baž

nyčioje susituokė Elvyra Apa- 
navičiūtė ir Algis Ošlapas (iš 
New Yorko).

P. JOGA
persikėlė į naują butą: 1481 
East 65 St. Telef. EX 1-6509.

PARDUODAMAS NAMAS
Vienos šeimos, 8 kambarių. 

Geram stovy. Apžiūrėti šešta
dieniais ir sekmadieniais.

1219 E. 87 St.

APDRAUDOS KAINOS

PARDUODAMA AUTO

SKAUTŲ STOVYKLA
Birželio 26 d. Clevelando skau

čių ir skautų stovyklos sulaukė 
skaitlingų svečių. Džiugu buvo 
tėvams ir sk. bičiuliams matyti 
sveikus ir gražiai saulės nuga- 
rintus stovyklautojus-ja.s. Abi 
stovyklos turi ratu sustatytas 
palapines. Jų tarpe yra vėliavų 
aikštelė su lietuvišku kryžiumi, 
aptverta tvorele. Sportui yra 
įrengta primityvi tinklinio aikš
telė, kur pakabintas1 pačių skau
tų iš virvučių pintas tinklas. O 
gal atsirastų koks geras lietu
vis, kuris skautams padovanotų 
tinklą ir daugiau sportinių prie
monių iškylose ir stovyklose 
pasportuoti ?

Visi stovyklon atvykę sve
čiai prie vartų pasirašė svečių 
knygon ir gavo po puokštelę pa
parčių. Laužas buvo ypač skait
lingas žiūrovais. Gražiai skam
bėjo lietuviškos dainos. Laužo 
metu svečiai, paraginti skautų 
bičiulio A. Mikulskio, suaukojo 
stovyklų reikalams $76.79. Skau
čių ir skautų stovyklos vadovy
bė aukotojams tarią ačiū!

Abi šios stovyklos baigiamos 
liepos 2 d. Tądien ypač laukiami 
mieli clevelandiškiai su automo
biliais parvežti stovyklautojus 
namo.
DR. HENRIKAS SALOMINAS, 
dirbęs St. John ligoninėj, išvyko 
į Chicagą dirbti Universiteto 
klinikose.

PAREIŠKIMAS
Dirvos Nr. 25 paskelbta ži

nutė, kad esu pasitraukusi' iš 
Skautų Tėvų ir Rėmėjų Komi
teto iždinininkės pareigų, ne
atitinka tikrenybę. Skautų Tėvų 
ir Rėmėjų Komiteto valdyboj ir 
toliau tebesu iždininkės parei
gose.

O. Jokubaitienė

JIEŠKOMAS SODININKAS, 
vaikų, padėti tvarkyti sodą 
2 kambarių butą. 

9903 Edgcwater Drive 
ME 1-1030

be 
už

JUMS GERI NAMAI
Labai geras 2 šeimų. East 

128 — St. Clair. Naujas gaso 
šildymas. Labai didelis sklypas.

*
E. 95 — Superior, 2 šeimų, 

labai geram stovyje. Gaso šil
dymas, garažas.

*
E. 118, netoli St. Clair 3 mie

gamųjų, vienos šeimos. Kaina 
$10,500.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda. 
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Avė.

J. J. SALASEVICIAI
savaitei laiko išvyko į Chicagą.

JŪREIVIŠKAS DĖKUI 
CLEVELANDO ĄŽUOLAMS
Clevelando vietininkijos jūrų 

skautą' Kpt. Stepono Dariaus 
laivas reiškia jūreivišką dėkui 
ĄŽUOLŲ oktetui už $20.00 
auką..

DžiuguT~kad kaskart atsiran
da mielų ir dosnių talkininkų 
jūrų skautų darbams paremti.

NAUJA SPORTO AIKŠTĖ

MAŠINA
Pontiac 1949, labai geram sto

vyje. Visi priedai. Kaina $800. 
1960 E. 75 St.

Telef. EX 1-2069 (28)

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitė Alvina Paulienė 
nupirko ir jau pradėjo darbą

Prie Granger ir Warner Rds. 
rengiama nauja atvira sporto 
aikštė, pritaikyta ipitynėms, 
boksui, tenisui, gimnastikai, net 
ir vaidinimams ar susirinki-

NAMŲ IR ŪKIŲ PIRKIMO 
PARDAVIMO ĮSTAIGA
Visi, kurie turite parduoti na

mus ir ūkius ar norite pirkti, 
pirmiausia pasiteiraukit mūsų 
įstaigoje.

(VADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

Telef.: HE 2-2922 
Sąv. A. Kazakevičius, 

------------------------------------------------------------- '

BALDŲ. 1 ir 2 šeimų name nuo ugnies, vėtros, aprūkimo, 
vandeniu suliejimo ar kitokio sugadinimo $1000 
trims metams tik $7.00.

BALDŲ. 3 ir 4 šeimų name $1000 suma trims metams tik 
$7.50. ‘ '

NAMŲ. 1 ir 2 seimų namas nuo ugnies, vėtros, aprūkimo, 
perkūnijos, vandeniu suliejimo $1000 trims me
tams tik $5.50.

NAMŲ. 3 ir 4 šeimų namas $1000 trims metams tik $6.00. 
Platesnių informacijų visais apdraudos reikalais 

(biznio, sužeidimų, automobilių) kreipkitės

P. P. MULIOLIS IR SŪNŪS
6606 Superior Avė. UT 1-2345

I. J. S AM A S , JEWELER
t šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų į 
B pasirinkimas. f
1 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre j
| Telef.: EX 1-3969. Butei WA 1-2354

NAUJA DUONA

Latviai, geros duonos kepėjai, 
įsigijo, kepyklą ir pradėjo kepti 
europietišką duoną’.

Kepykla yra — Parkview Ba- 
kery, 3213 East 93 St. Telef.: 
BR 1-1585.

Tel, HE 2-0144
Bot kuriuo' laiku, bet kokio* 
rūšies foto patarvimas Jum*. 

MaltraBt pottnul, vtstavkp • 
tkllial*, valke lt kilti »»*'
»uaM.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS 
iaraalti lt tUm« 
f tumiu, M«l 

1 ct«v«LANt*a,

. i
tee’š!! Store f

SUPERIOR BEAUTt SHOP imams- Turės 5'000 viet1 ir Ku‘ 
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).] lima bus pastatyti '300 mašinų.

Ateikit į mano salioną ir bū- Jack Gauson — imtynių vedė
jas, ir Sam Lombardo — sta
tybos kompanijos prezidentas 
tikisi užbaigti darbą prieš lie
pos 1 d. Iš miesto centro areną 
bus galima pasiekti per 10 min. 
Willow Freėtvay 17 ir 21 keliu.

t

Ateikit į mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai. (27)

PARDUODAMAS NAMAS
Trijų šeimų, trys garažai, di

delis sklypas. Butai po 3 ir 4 
kambarius. Prašo $13.500.

Kreiptis: 5806 Dibble Avė.

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų šeimų, 5 ir 5 kamba

riai, dvigubas garažas, 2 nauji 
gaso pečiai. Kaina $16.500.

3683 E. 154’ St.
Tęlef.: SK 1-1.470 (26)

PARDUODA 24 AKRŲ 
FARMĄ

Graži vieta, 3 mylios nuo 
Caro, Mich., prie gero kelio. 
Dviejų kambarių namas, višti
dės, sandeliai. Aplink daug eže
rų, miškas. Gera vieta medžioti, 
žuvauti, poilsiauti. Kaina tik 
$2,600. Rašyti: J. Derm.eitis, R. 
3, Box 208, Caro, Mich.

RADIO — TV TAISYMAS 
A M IT R C O.

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS

aiidarė «utpma9iny taisymo sto- 
tĮ. Jb.dirUtiivės adresas: 

7016 Wade Park Avė.
Telef. iHĖaaaae

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida, čia taip pat galiniai 

ir naujų ma-

. Dunbarns Cafo-.T 6704 Slipe- 
rior Avė. Telef. EN 1-6181.

Romond Delica'tessen Store —, 
10109'St, Clair Avė. Telef. MŲ tartis dėl-vartotų 
1-9607. ' (27) šinų pirkimo.

DIRVA 
LAUKIA 

JOS U TALKOSl

J. C I J U N S K A S 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

LEIMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIE TA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui
731 E. 185 ST. KE 1-9737

Šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant..

Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WQLFS FABRICS
7012 Superior Ąve. EN 1-3764

Viskas papiginta 25% iki 50% už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

VYRAI! AR JUMS NESKAUDA KOJŲ? 
AR JCSŲ BATAI YRA NEPATOGŪS? 

PAMĖGINKIT A R C H S U P P O R T minkštus, 
išklotus masąžinius batus 

Puikus Velykinių batų pasirinkimas

DVIGUBAI ŽENKLŲ A N.T R A DIENIAIS

JAMES SHOE STORE
Ave«

^UMUšTINIAI. GĖRIMAI. . SODA, i

7023 Superior

čia susitikit savo draugus po pamaldų
Geriausia kavA mieste

E L L * S
Avenue

Saldainiai, Riešutai, Popkortlul

LIETUVIU

6835
Klubo ir srtlės

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ
SUPERIOR AVĖ.
vadovybė kviečia visus (Clevelando 

lietuvius įstoti į Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.

Kviečia, visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves; rengti vakarus ir koncertus.

GERESNIU namų statytojai
“ VISUOMET ĮSTATO

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

1HE HENRY FURNACE CO., MEDINA, O

P J K EPS I S
609‘Socicty for Savings Bidg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemicsėiuvee, kroip- 

kitčs j m'ar.o, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudus-insuranpc reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir iSpildyniar

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

• Delbi E. Jakulis & \Villiani J. Jakubs
Liccnsiiuoti .laidotuvių direktoriai ir bidsamuotojai

25’metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Ędna Ąvenue . ENdicoĮt 1-171
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KEISTAS BUVUSIŲ KLAIPĖDOS VOKIETININKŲ PATIEKALAS. — VLIlio "ELTA” IR 
LIEUVISKO.il SPAUDA PATEKO ANT MEŠKERĖS?

V. RASTENIS

Vliko 
in-

Anksti šį pavasarį, eilėje mu
se laikraščių pasirodė aprašy
mas. kai]) tūlas amerikietis žur
nalistas, neva iš Klaipėdos apy- 
linkrų kilęs Klimkeit, drauge su 
Australijos žurnaliste, irgi ki
limo lietuvaitei!), lankėsi Klai
pėdoje ii' visame Klaipėdos 
krašte. Tą aprašymą laikraščiai 
gavo ne iš kur kitur, kai]) iš 
Vliko leidžiamo informacinio 
biuletenio, vadinamo "Eltos In
formacijos". Laikraščiai' tą ap
rašymą išspausdino kaip tikrą 
piiiigą, be jokių abejojimų ir 
pastabų. Jei kas gavo pastabų, 
tai bent tik tie laikraščiai, ku
rie, dėl vietos stokos arba ir 
atsargumo, tokio įdomaus pra
nešimo neišspausdino'. Tose pa
stabose buvo juntamas net prie
kaištas, kad tuo nespausdinimu 
esanti ignoruojama iš
sluogsnių duodamoji svarbi 
formacija . . .

Tiesa, pačiame aprašyme 
vo pažymėta, kad tos žinios 
paimtos iš "Memeler 
boot” — labai gerai pažįstamo 
Lietuvos priešo, Klaipėdos vo
kietininkų kadai pačioje Klai
pėdoje leisto laikraščio įpėdinio, 
dabar leidžiamo Oldenburge, Vo- 
kietijoje, ir redaguojamo tų 
pačių buvusių Klaipėdos vokie
tininkų, tebesilaikančių "jojimo 
j Rytus” politikos.

Tas laikraštukas, dabar nebe 
dienraštis, o išeinąs tik du kar
tus per mėnesį, tik 12 puslapių, 
tokio dydžio kai]) anksčiau bu
vo prie "Dirvos” leidžiamoji 
"Tėviškėlė", savo informacijos 
tendencingumu, ypač kai liečia
mi betkurie Mažosios Lietuvos 
reikalai, Vliko aplinkoje yra la
bai gerai žinomas. Todėl jau iš 
pat pradžių kiek keistoka pasi
rodė, kad Vliko informacinis 
biuletenis šiuo atveju be jokių 
rezervų pertiekė lietuviškajai 
spaudai to laikraštuko informa
ciją. Juo labiau keista atrodė 
toliau beskaitant tos informaci
jos turinį. Kai]) tik tuo metu 
neseniai buvo oficialiai praneš
ta, jog visi Pabaltijo kraštai ir 
toliau pasilieka "uždraustąja 
žeme” visiems Vakarų kraštų 
diplomatams, laikraštininkams 
ir kitokiems svečiams. Lietuvos, 
Latvijos ir Estijos komitetai 
New Yorke dėjo specialių pa
stangų atkreipti pasaulio dėmė

tą ypatingą izoliaciją ir 
laisvąją spaudą protes- 

prieš tokią padėtį. Tuo 
lyg tyčia, ne kas kitas,

be
yra 

Dampf-

DIDYSIS PIRMININKU TIKSLAS
/iv '(Is pasitarimų’New Yorke)

siui j 
kvietė 
tlioti 
tarpu,
o mūsų pačių išlaikoma infor
macijos tarnyba be niekur nie
ku patiekė faktą( ?) anot kurio 
— nieko panašaus, jokios izoliaci
jos nėra! Nes, štai, du Vakarų 
krąštų žurnalistai, ne komunis
tai ir ne jų draugai, netgi pa
tys iš Lietuvos kilę, visiškai 
lengvai gavę leidimus lankytis 
ir prabuvę Klaipėdoj bei apylin
kėse ilgoka, laiką, važinėją, kal
bėję su žmonėmis', net turėję 
Viešas diskusijose mokykloje su 
moksleiviais ir 1.1. Tai, išeina, 
ko gi jūs čia dabar protestuo
jate, kam be pagrindo šmeižiate 
padorius Kremliaus vyrus!

¥ ¥
Po kiek laiko pasisekė gauti 

ir paties’ "Memeler Dampfboot” 
numerius, kuriuose -išspausdinta 
Klimkaičio "Memeliada” ("Dam-

1954 ift. liepoB 1 d. * Nr. 26
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vyriausybė; palaiko nuolatinius 
santykius. Dėl komitetų egzili- 
riėmis vyriausybėmis pripažini
mo, tai šis kraštas nei I, nei II 
Pasaulinio karo pasėkoje to dar 
nepraktikavęs... . •

VisdėltO Vliko Pirmininkas 
įteikęs tais reikalais memoran
dumą ir laukiąs neabejotinai 
teigiamo atsakymo. Skeptikų, 
kurie mano, kad jau žodžiu yra 
pasakytas neigia m a s at
sakymas, nepripažįstąs. O opti
mistai, neabejojantieji, kad at
sakymas būsiąs teigiamas, jau 
iš anksto gardžiuojasi. Kuo? 
Manot, kad Lietuvos laimėjimu? 
Juk tai, šiaip ar taip, būtų Lie
tuvos laimėjimas,: jei Amerika 
imtų ir sulaužytų savo ligšioli
nes tradicijas, pripažindama iš 
savo krašto pasitraukusį komi
tetą to krašto egziline vyriau
sybe. Bet ne. Gardžiuojasi "ak
tualesniu” dalyku. Būtent, sako; 
”Na, tada tai jau laužysim Lo
zoraitį! Ir sulaužysimi"

®"’ 'Y. -■• Jy.. - .

skaityti ir .trečią tikslą — per
kelti Vliką iš Reutlingeno j Lie- 
tu’vo’s pasiuntinybės patalpas 
Washingtone. .Tačiau šio trečio
jo tikslo Vliko pirmininkas Wa- 
shingtone tikrai nesiekė, nes 
jis, kaip žinoma, Reutlingeno- 
Pfullingeno šalininkas, o VT 
Pirmininkas susirgo ir Washing- 
tone nebuvo.

Pirmąjį ir didįjį tikslą Vliko 
Pirmininkas, sakoma, tikrai 
Washingtone išdėstęs augštiems 
pareigūnams, per inž. Rudį, da
lyvaujant visai eilei ir mūsiškių 
augšto rango veikėjų. Augštie- 
ji pareigūnai buvę, kaip papras
tai, labai malonūs ir pabrėžę, 
kad dėl Lietuvos Respublikos 
teisinio pripažinimo nesą jokios 
abejonės — tai liudijąs ir tas 
faktas, kad čia yra labai ger: 
biamas Lietuvos ministeris p. 
žadeikis, su kuriuo šio krašto

Gauti Jungt. Valstybių . vy
riausybės pripažinimą Vilkui, 
kaip Lietuvos Suverenumo reiš
kėjui, taigi kaip ir egzilindi vy
riausybei —- • štai tas didysis 
Pirmininkų-kelionės tikslas, ku
rio jie gegužės 15 d. Vliką su
darančių grupių vadovybėms 
nenorėjo pasakyti, nors ip gana 
primygtinai klausiami. Tiesa, 
visi kažkaip jau ir be to nujautė 
tą tikslą, ir domėjosi daugiau 
tik tuo, kaip jo apibrėžimas 
skambės Pirmininkų lūpose. Ta
čiau Vliko Pirmininkas net ir 
"Vliko tėvams” (kaip jis nuo
lankiai tą susirinkimą pavadi
no) to nepasakė, nors jau buvo 
beveik pažadėjęs ...

Betgi dabar, po vizito Wa- 
shingtone, jau prasitariama apie 
tą tikslą. Kaip išvada iš to pa
grindinio tikslo, suprantama, 
buvo ir kitas tikslas: kaip nors 
prisiartinti prie Lietuvos Vals
tybės fondo, kurio palūkanomis 
laikosi Diplomatinė Tarnyba. O 
jei tikėtumėm "Tėviškės žibu
riams”, tai gal tektų dar pri-

Nežinia koks tikras skaičius, 
bet tikriausiai jis viršija kelius 
tūkstančius, mūsų sūnų ir duk
terų yra pradėję vasaros atosto
gas. Vieni iš jų atsisveikino su 
mokyklomis jas baigę, kiti po 
vasaros atostogų j jas sugrįš 
baigti. Kelios dešimtys,' gavę 
specialybes augštosiose mokyk
lose, išėjo įgytas žinias pritai
kyti praktikoje. Dalis, nors ir 
atostogų dienos atėję, priversti 
susirasti apmokamą darbą ir tė
vams palengvinti mokslo išlai
das.

Dar Nepriklausomos Lietuvos 
laikais, kartą švietimo ministe- 
ris prof. J. Tonkūnas, sveikin 
damas jaunimą, laikinai paliku
sį mokyklos suolą vasaros atos 
togoms, priminė, kad tos atoBto' 
gos yra jaunimo dienos. Esą 
tos dienos turi nešti tyrą 
džiaugsmą, .sveikatą ir šviesius, 
šviesius prisiminimu visam gy
venimui.

I Juk, jei ji, vietoj domėjusis ap
silankymu . įvairiose Sovietų Są
jungos vietose, pasirinko tik tą 
vieną kampelį ir ten praleido 
visą laiką, jeigu ji net lietuviš
kai laisvai kalba, tai neįmano
ma įsivaizduoti, kad ji nebūtų 
pasidomėjusi savo tautiečiais 
pačioje Australijoje ...

Toliau, ką gi Klimkaitis per 
5 savaites Klaipėdos krašte pa- 

1 tyrė? Skaitai jo gana netrumpą 
aprašymą ir nerandi nieko, ko

■ nebūtų galima "papasakoti”
• ir ... ten dabar visiškai nebu-
■ vus, o ramiausiai sėdint sau 01- 
i denburge, New Yorke, ar net
■ Los Angeles. (Tą savo aprašy- 
i mą Klimkaitis kaip tik ir rašo iš 
i Los Angeles, neva ką tik sugrį- 
. žęs iš tos kelionės).
, Dar daugiau: jeigu toks daly- 
i kas buvo, tai kodėl- nei žodžio
■ apie' tai nepasirodė Amerikos 
. laikraščiuose? Ar kas išcbnzū-• »
i ravo tokį visai Amerikos spau-
• dai šiuo metu įdomų pranešimą?

¥ ¥
1 Kilus tokiems kiaušiniams, 

ėmiausi padėtį patyrinėti. "Kvo-
1 tos” apimtis terioriniu atžvilgiu 

turėjo siekti labai toli: nuo Los 
Angeles iki Adelaidės ir Sydney 
bei1 Canberros Australijoje.

Gauti duomenys nėra absoliu
čiai kategoriški, bet, mano nuo
monei gana iškalbingi.

Kolegos (lietuviai laikrašti
ninkai) Australijoje niekad nė
ra girdėję; kad ten būtų kokia 
1 i e t u. v a i t ė žurnalistė. 
Jiems ligi Šiol nepavyko surasti 
ir. iš viso, kad ir ne lietuvaitės 
žurnalistės, kuri būtų pernai 
rudenį vykusi į Sovietų Sąjun
gą, juo labiau jiems neteko ma
tyti Australijos spaudoje-jokio 
rašinio «W.9 jų apsilankymą 
Baltijos pajūryje.

Kolegos-iš Los Angeles rašo, 
kad:

1. Jokio laikraštininko Klim
kaičio' (Klimkeit) jiems tenai 
nesiseka rasti; vienas rado tik 
tokį laikraštininką, kuris, nors 
ir visiškai kitaip vadinasi (ne 
Klimkeit), bet prisipažįsta kar
tais parašąs Oldenburgo 
"Dampfbootui” ir prisipažįsta 
vienu metu parašęs jam ir pasi
kalbėjimą su iš Klaipėdos kraš
to kilusia moterimi; tačiau tik 
iš vieno "Dampfbooto” skaity
tojo tekę patirti, kad tas pasi
kalbėjimas "Dampfboote” bu
vęs ir jis buvęs pasirašytas 
Klimkeit vardu. Ar. tai tas pats 
aprašymas, ar kitas pasikalbė
jimas, tuo tarpu neaišku.

2. Jokio rašinėlio apie tokį 
apsilankymą Baltijos pajūry 
Los Angeles laikraščiuose ne
buvo pastebėta. O normaliai gal
vojant, jeigu -jau iš to miesto 
bent vienas laikraštininkas bū
tų buvęs tokios nepaprastos 
ekskursijos dalyvis, tai jau gi 
ne tam, kad paskui apie tai pa
rašytų. tik Oldenburgo laikraš
tuke. Anot Vieno kolegos: "Grei
čiau patikėsiu, kad Stalinas šiuo 
metu reziduoja Vatikane, negu 
kačĮ-tūlas Klimkaitis iš Los An
geles važinėja savo automobiliu 
po Klaipėdą. Jei kas nors pana
šu būtų buvę-, visi Amerikos 
ląikraščiai tatai būtų paskelbę

mel”). Juo toliau j. mišką, juo 
daugiau medžių: dalykas pradė
jo atrodyti dar įtartinesnis.

Iš to, dviejuose ”MD’! nume
riuose išspausdinto aprašymo 
išeina, kad Klimkaitis (W. Klim
keit). j Klaipėdą vyko tiesiai iš 
Leningrado, drauge su ausralie- 
te laikraštininke, atsiskyrę nuo 
didesnės užsienių laikraštininkų 
grupės, nuvykusios j kitas Ru
sijos (Sovietų Sąjungos) vie
tas. Leidimas jiems taip atsi
skirti buvęs duotas be jokių 
kliūjių, nors Klimkaitis dėl vi- 
soko nesisukęs, jog jis specialiai 
Klaipėdos kraštu interesuojasi 
todėl, kad iš to krašto kilęs. 
Girdi, jei būtų taip' pasisakęs, 
tai greičiausia leidimo nebūtų 
gavęs. Jis, atrodo, slėpęs net tą 
aplinkybę, kad moka vokiškai. 
Tačiau jo kolegė australietė kaip 
tik neslėpusi, kad ji esanti lie
tuvaitė ir mokanti lie
tuviška. O visgi jai taip 
pat nebūta jokių kliūčių atsi
skirti nuo bendros ekskursijos 
ir be jokių pa.lydovų, nuosavu 
Klimkaičio automobiliu, keliau
ti skersai Lietuvą iki pat Klai
pėdos ... Pats, Klimkaitis vie
šai su žmonėmis galbėjęs tik an
gliškai (kur sutikęs mokančių), 
bet australietė visur kalbėjusi 
lietuviškai, ir Klimkai- 
tls, tarytum, irgi tuos pasikal
bėjimus suprato, kadangi atpa
sakoja jų turinį. Vokiškai Klim
kaitis, lyg lxitų kalbėjęsis tik 
su vienu savo buvusiu kaimynu 
iš gimtinės, bet be liudininkų. 
Ir pasirodę, kad tas jo draugas 
esąs visiškai paraudonavęs, t. y., 
stojęs už komunistus. Iš viso 
tas Klimkaitis; pravažinėjęs po 
Klaipėdos kraštą apie pen
kias savaites, atrodo, 
lyg ir nebūtų sutikęs nei vieno 
asmens, kuris nors kokiu ženk
lu būtų parodęs savo nepasiten
kinimą dsama padėtim ...

Paslaptingiausia ' asme n y b ė 
visoj toj legendoj atrodo toji 
Australijos spaudos agentūros 
bendradarbė lietuvaitė. 
Klimkaitis kelis kartus kartoja 
jos vardą ir pavardę; June Tha- 
genv. Taip pat kelis kartus pa
žymi, kad ji yra "Fraeulein" 
arba "Miss”, vadinasi Thageny 
nėra jos vyro pavardė. Nei var
das nei pavardė lietuviška. Tad 
kas gi ji galėtų būti? Ar dabar, 
po karo, į Australiją nuvykusi 
lietuvaitė ir tapusi Australijos 
spaudos agentūros bendradarbe 
(svarbia bendradarbe, siunčia
ma tokiai svarbiai misijai, kaip 
apsilankymas Sovietų Sąjungo
je) ? Ne, tai • neįmanoma, net 
jeigu ir spėtum, kad galėjo pa
keisti pavardę- Jei tokia lietu
vaitė būtų, ji mums šiaip ar 
taip būtų- žinoma. Tai gal ji kę- 
kio Australijos piliečio ir lie
tuvės motinos duktė (ar senai 
Australijoj gyvenančio, pavardę 
pakeitusio lietuvio duktė), iš 
motinos (ar tėvo) išmokusi lie
tuviškai? Bet, jei taip būtų, tai 
irgi beveik absoliučiai neįmano
ma, kad ji ligi šiol nebūtų tu
rėjusi jokio kontaktų su tūks
tančiais ten dabar atsiradusių 
lietuvių, • -apie kurių buvimą 
Australijoj jau visa Australijos 

rašiusi.. ? ■ . - . :: t

¥
lietuvių gyvenamų 
žinios, kad jauni- 
pelnytų atostogų, 
nuotaikingai pra-

Iš įvairių 
vietų ateina 
mas, gavęs 
jas ruošiasi
leisti. Daug kur, po svetimu 
dangum, įžanga stovyklų pala
pinės, daug kur jaunimas šven
tadieniais susirenka pobūviams, 
daug kur planuojama dides
niems suvažiavimams, naujiems 
užsimojimams ir pažintims.

*

toliau stebiu tas 
jaunimo dienas, 
kartų dvasiniai

Iš arčiau ir
v »

mūsų mielojo 
Jos 'dfiugelį 
skurdesnės, negu tėvynėje męs
turėjom progos jomis džiaugtis. 
Mes dabar visur pajuntam po 
kojomisęsvetimą žemę, svetimus 
veiduS; f: ilgesį paliktų laukų, 
miškų ir ežerų. Mes matom, kaip 
tą mieląjį jaunimą svetimoji 
nematoma ranka, ima skirti nuo 
mūsų pačių kamieno. Tat ir tas 
visas pastangas, kurios suveda 
mūsų jiįunimą draugėn praleisti 
kelias vasaros atostogų dienas, 
pagaliau net šventadienius, rei
kia hepaprastai sveikinti. Rei
kia ne tik sveikinti, bet visiems, 
kiek tikį kas išgalim, padėti to
kius jaunimo susiburimus su
rengti. i

>t “
*

Mūsų rdidžiausias troškimas,

Amerikos spaudos papročius ir 
kas jai’fdomu).

Drauge buvo, padaryta žygių 
patirti, ar iš viso toks Klimkeit 
iš Los Angeles ar kas nors ki
tas iš tąnąi buvo tuo metu So
vietų Sątungon vykusių laikraš
tininkų 'tarpe. Iš atitinkamų 
įstaigų gautas atsakymas, kad 
jokių tolfių'pėdsakų nematyti... 
Giliau tyrinėjant tą reikalą, ži
noma, reiktų turėti visą tos ek
skursijos dalyvių sąrašą; ir, 
kiekvieną kontaktuojant, ti«rin- 
ti, ar jis buvo. atsiskyręs nuo 
bendros ekskursijos ir ar buvo 
nuvykęs į Klaipėdą. Tai būtų 
privačiomis priemonėmis jau 
sunkiai beprieinamas keliąs. Bet 
iš paaiškėjusių aplinkybių, at
rodo, pakanka, kad būtų galima 
prie visos tos istorijos pasta
tyti tris didelius klaustukus: 
1. Ar iš viso, toj istorijoj yra 
ijent kiek tiesos?

2. Kuliais sumetimais ”Dam- 
pfbootas" padarė šį patarnavi
mą sovietinei propagandai?

3. Kodėl Vliko "Eltos Infor- 
macijos’jtaip lepgvatikiškai už
sikabino' ant tokios nesunkiai 
įtartinos' fneškeyėB ir tą,' sovie-

APIE ESTŲ ASTOVAVIMĄ BONNOJE

J ........................•' •' •' .................—

pfbool-Mitarbęiter bešneki Me- spauda .ne karti) yra

pirmuose puslapiuose didžiulė-: tinei propagandai parankią, in- 
mis, o kurie turi; ‘tai net ir rau- formacijoj paskleidė mūsų spau- 
donomis raidėmis”. (Tas kolega doje, kada niekais kitas to "slie- 
yrą senas amerikietis, jžino( ko” nekando? ’ < •

kad tos jaunimo dienos būtų ir 
lietuvybės dienos. Juk tiek ne
daug progų belikę mūsų, jauni
mui tarpusavy bendrauti, vieni 
kitus skatinti ir drąsinti, nau
jais užsimojimais užsidegti. Iš- 
tieskim mūsų jaunimui talkos 
ranką ir jų dienas padarykim 
prasmingesnėm ir mūsų ateičiai 
kilnesnėm!

RAŠYKIT MOŠŲ ADRESU

Antri metai įpusėjo, kada 
Dirva buvo perkraustyta į Vil
ties Draugijos namus. Daug 
kartų pačioje Dirvoje ir laiškais 
esame skaitytojams pranešę, 
kad mūsų adresas yra 1272 East 
71 St., Cleveland 3. Ohio. Pra
šėme tuo adresu visą mums 
skirtą korėspondenciją ir siųsti. 
Deja, iki šio laiko, palyginti, 
dar gausaus būrio savo skaity
tojų, net vieno savaitraščio iš 
Kanados ii- kaikurių organiza
cijų, jų tarpe net Laisvės Ko
miteto, negalim įtikinti, kad 
Dirva tikrai yra pasiekiama mi
nėtu adresu, kad ji seniai išsi
krausčiusi iš Superior gatvės.

Gal šių eilučių ir nebūtų rei
kėję rašyti, jei ne pašto įstaiga. 
Ji mums vėl priminė, kad dar 
daug ' korespondencijos ateina 
senuoju adresu. Atseit, po'pus
antrų metų, vėl prašo priminti, 
kad visi Dirvos skaitytojai, rė
mėjai, įstaigos ir organizacijos, 
tą pašto pastabą gerai įsidėmė
tų. Ir mes būsime labai dėkin
gi, jei ateityje mūsų paštininkas 
nebeatneš senuoju adresu mums 
siųstų ir dėl neteisingo adreso 
gerokai pavėlavusių laiškų. Tat 
būkit malonūs, kuriems šios pa
stabos taikomos, ir savo užra
šuose Dirvos adresą reikiamai 
pa'taisykit.

"Nepriklausomos Lietu vos” 
birželio 9 d; numerio straipsny 

, "Geros žinios iš veiksnių” tarp 
daugelio netikslių žinių apie 
Lietuvos atstovavimą Bonnoje, 
yra pora, kurias skaitau savo 
pareiga atitaisyti-, kadangi tai 
liečia mano tautiečių — estų 
reikalus.

"Nepriklausom os Liet u vos’ ’ 
korespondentas (ar redakcijos 
narys) tvirtina, kad "Latvių ir 
estų veiksnių įgaliotiniams prie 
Bonnos vyriausybės taip pat su
teiktos teisės išdavinėti (tavo pi
liečiams pasus... Tuo būdu 
Pabaltijo tautų-veiksnių įgalio
tiniams Bonna yra suteikusi iš
imtinas konsularinių 
teises”.

šiuo reikalu turiu 
"Dirvos” skaitytojams 
paaiškinti:

1) Bonnoje neveikia joks "es
tų veiksnių” įgaliotinis, kaip tai 
tvirtina "Nepriklausom:/ Lietu
va” ir skelbia kaikurių lietuviš-

■ kų partijų sluogspiai, bet Bon- 
1 noje veikia Estijos Respublikos 
diplomatinės atstovybės JAV-se 
paskirtas asmuo, kuris yra įpa
reigotas rūpintis estų reikalais 
Vokietijoje. Taip pat Bonnoje 
nėra "latvių veiksnių" įgalioti
nio, bet yra Latvijos Diploma
tijos šefo min. Zaripo paskirtas 
asmuo ginti Vokietijoje latvių 
interesus.

2) Neatitinka teisybę,

estus bei 
Bonnoje, 

išdavinėti 
nežiūrint,

diplomatinę a'tsto- 
ir š. m. birželio 22 
oficialų atsakymą, 
pilietis neturi jo-

veiksmu

garbės 
štai ką

min. Selter’iui, kuris 
Estiją reprezentuoja 
būtų suteikta teisė 
pasus estų piliečiams,
kad min. Selter yra karjeros 
diplomatas ir buvęs Estijos už
sienio reikalų ministeris. Minė
tu reikalu aš užklausiau. Estijos 
Respublikos 
vykę JAV-se 
dieną gavau 
kad Estijos
kios galimybės gauti sau pasą 
Vokietijoje, bet turi kreiptis 
paso gavimo reikalu i Estijos 
pasiuntinybę Londone.

3) šie faktai turėtų praverti 
akis į tikrąjį Baltijos tautų at
stovavimo būklę Bonnoje. Ir es
tai ir latviai — Selter ir Liepinė 
asmenyse yra savo, t. y. estų 
ir- latvių diplomatinių tarnybų 
pareigūnai, bet jokiu būdu ne 
kokių nors visuomeninių sambū
riu delegatai.

' Aleksiu Rannit
'----------------- ------------------- ;------- s

Seniausias ir gražiausiai ilius
truotas lietuviškos minties žur

nalas.

MARGUTIS
Jsteigė, kompozitorius 

A. VANAGAITES 
Kaina metams $3.00 

Chicago 36. III. 
6755 So. Western Ava

. ■ ■Amerikon ambasadorius Gvatemaloj John E. Puerifoy ir JAV Ambasados rūmai Gvatemalos gos- 
. ' ' ■ ’ ‘ tinėjė. ■'

Rašomosios mašinėles visų ge
rinusių firmų, o jų tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $07.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 I 
SU Cleveland 8, Ohio. Tel. 
1-6716.

LIEUVISKO.il

