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šūviai Sarajeve
(.Mūsų Europos bendradarbio)

Birželio 28 d. suėjo 40 metų 
nuo šūvių Sarajevo mieste, ku
rie iššaukė pirrrtą pasaulinį ka
rą. Europos "parako statinė”, 
kaip Balkanai buvo pašaipiai 
vadinami, aną sekmadienį spro
go. Austrijos-Vengrijos sosto 
įpėdinis Pranas Ferdinandas ir 
jo ■ žmona Hohenbergo kuni
gaikštienė, gimusi grafaitė Cho- 
tek, žuvo nuo dviejų šūvių, pa
leistų serbų studento Gavrilo 
Principo.

Istorijos ironija norėjo, kad 
Pranas Ferdinandas žūtų kaip 
tik nuo serbo kulkos. Tuo tarpu 
jis buvo žinomas kaipo įsitiki
nęs slavų bičiulis. Kaip žinoma, 
Dunojaus monarchija teisiškai 
susidėjo iš dviejų .dalių— Aus
trijos ir Vengrijos. Po Austri
jos pralaimėjimo Koeniggraetze 
1867 metais prieš bismarkinę 
Prūsiją, tarp austrų ir vengrų 
buvo sudaryta personalinė uni
ja, pagal kurią užsienio politi
ka, kariuomenė ir finansai buvo 
bendri, tuo tarpu kai kiti rei
kalai pasiliko ūbiems valstybėms 
skyrium. Sosto įpėdinis laikėsi; 
nuomonės, kad j Dunojaus dua
linę monarchiją reikią įtraukti 
kaipo valdantįjį elementą dar 
ir slavus. Jis buvo nusistatęs 
Prahoje karūnuotis kaipo čekų 
kariilius ir prie naujos pietų sla-j 
vų karalystės prijungti Kroati
joje. Bosnijoje ir Dalmacijoje 
gyvenusius slavus.

Net ir pats karalius Pranas 
Juozas buvo linkęs nusileisti če
kams ir suteikti jiems visišką 
autonomiją, jeigu jie sutiktų 
pasilikti monarchijos ribose ir 
pripažintų Hahbsburgus savo 
valdovais. Tačiau visi panašūs 
projektai negalėjo būti įgyven
dinti dėl vengrų diduomenės pa
sipriešinimo. Vengrai nusimanė, 
kad jeigu siutams bus suteikta 
savivalda, jie turės perleisti 
pietų slavų valstybei visas tas 
slavų gyvenamas žemes, kurios 
teisiškai priklausė Vengrijai. 
Sosto įpėdinio politiniai suma
nymai kėlė Vengrijos bajorijo
je opoziciją, o pats kunigaikštis 
buvo apšauktas vengrų ėdiku ir 
slavų bičiuliu.

Tačiau kunigaikštis Pranas 
Ferdinandas turėjo priešų ir ki
tur, pačių slavų tarpe. Aršiau
sias Austrijos-Vengrijos anta
gonistų lizdas 
Belgrade, ypač 
metais serbų 
kvietė sostan
šeimos narį Petrą, iki tol leidusį 
emigracines dienas Ženevoje. 
Naujasis karalius, o ypač jo 
ministeris pirmininkas Pašičius 
vedė grynai nacionalistinę serbų

buvo susuktas 
po to, kai 190G 
karininkai atsi- 
Karageorgevičių

politiką ir be sąlygų pasidavė 
carinės Rusijos įtakai. Abu ne
seniai pasibaigę Balkanų karai 
dar labiau pakurstė serbų na
cionalizmą, kuris negalėjo Aus
trijai dovanoti Bosnijos aneksi
jos. Kaip tik trumpai prieš tai 
Dunojaus monarchija buvo už
draudusi kiaulių įvežimą iš Ser
bijos, nes vengrų dvarponiai 
reikalavo įvesti apsaugos mui
tus prieš svetimą konkurenciją. 
Tarp Serbijos ir Austrijos-Ven
grijos buvo kilęs "kiaulių ka
ras”, o pats serbų žemės ūkis 
gyveno sunkią krizę dėl rinkų 
stokos.

Belgrade viešpatavo neapsa
koma neapykanta prieš Vieną. 
Tokiomis aplinkybėmis austrų- 
vengrų karalius su savo patarė
jais nutarė Serbijos pasienyje 
surengti karinę demonstraciją. 
Bosnijoje 1914 m. vasarą vyko 
dideli austrų-vengrų kariuome
nės manevrai, j kuriuos karalius 
kaipo savo atstovą pasiuntė 
sosto įpėdinį Praną Ferdinan
dą. Pirmą kartą kunigaikščiui 
buvo leista dalyvauti oficialinė- 
se iškilmėse kartu su žmona, 
kurios karalius ligi tol nepripa
žino dėl jos nekarališkos kilmės.

Sužinojęs apie Vienos planus 
pasiųsti į Bosniją sosto įpėdinį, 
serbų nacionalizmas dar labiau 
suliepsnojo. Susidarė keli suo
kalbininkų būreliai. Tuo tarpu 
pats kunigaikštis laikė save 
slavų šalininku ir susilaikė nuo 
ypatingu policinių priemonių 
savo saugumui patikrinti. Ser-, 
bai laikė juos įžeidžiančia pro
vokacija, kad sosto įpėdinis pa-' 
gal viešai žinomą iškilmių pro-! 
gramą j Sarajevą atvyko kaip 
sykis birželio 28 d., Serbijos 
tautos šventės dieną. Kai kuni
gaikštis su žmona atvažiavo j 
Sarajevą, vienas jaunuolis me
tė bombą, bet per sprogimą te
buvo lengvai sužeisti keli aust
rų palydovai karininkai. Po šio 
įspėjimo buvo bandyta sosto 
įpėdinį atkalbinėti nuo tolesnio 
miesto .lankymo, tačiau veltui. 
Tuomet įgulos viršininkas įsakė 
bent pakeisti iškilmių programą 
ir liepė šoferiui pasukti kita 
gatve. Miesto nepažines šoferis 
nuvairavo automobilį klaidingu 
skersgatviu, kur nebuvo nei ka
riuomenės, nei policijos, šoferiui 
buvo liepta sukti atgal, auto
mobilis atsidūrė ties pat šali
gatviu ir tuo momentu pasinau
dojo serbas Gavrilas Principas, 
iš arti paleidęs po taiklų šūvį 
j kunigaikštį ir jo žmoną. Apsi
pylę kraujais, abu kilmingi sve
čiai po kelių minučių mirė.

Visų valstybių diplomatinėse

Sulaukęs beveik 72 metus 
amžiaus, liepos 7 d. 6 vai. ryto 
Springfield, Pa. širdies liga, mi
rė rašytojas Vincas Krėvė-Mic
kevičius. Jis buvo gimęs 1882 
m. spalio 19 d. Subartonių kai
me, Merkinės v., Trakų apskri
tyje.

*

Vincas Krėvė buvo įsirikiavęs 
j didžiųjų lietuvių rašytojų eiles. 
Jo kūrybos žodžiai, ne vieną 
jaunuolį, skaitant Dainavos ša
lies padavimus, magiška jėga 
traukė didžiuotis lietuviu gimus. 
Jo Gilšė, Bobulės vargai, Šarū
nas, šiaudinėj pastogėj, Skir
gaila ir žentas mus vedė per 
paprastų ir Lietuvos didžiūnų 
gyvenimą. Jie dažnam iš mūsų 
pravertė lietuviškos dirvos ve
lėną, kad gražiai augtume ir 
stiprėtume nepriklausomai Lie
tuvai.

Jo paskutinis paskelbtas kū-

vinys Dangaus iri žemės sūnus 
mus kėlė-į anas didžiausias pa
slaptis, kurios didžiais buvo ir 
bus didžiosioms- paslaptims.

*
Vincas Krėvė buvo ne tik ra

šytojas, bet visuomenininkas ir 
politikas, šiuo keliu jam sun
kiau sekėsi eiti. Ypač politiniam 
kely greit atsirado kontroversi
jų. Bet prie velioriies kapo, ku
rio kūrybos žodis1 toks didelis 
ir tvirtas, mes matom Lietuvos 
istorijon tik tvirta1! įkaltas rai
des: Lietuvos rašytojas Vipcas 
Krėvė.
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JAV santykiai su Ispanija įgauna naujas formas, štai Baltuose Rūmuose prez. Eisenhovveris pri
ima Franco dukterį ir žentą — Dr. C. Mąrtinez Bordu, lydimus Ispanijos ambasadoriaus Ame
rikoje. Iš kairės: Franko žentas, ambasadoriaus žmona. Franko duktė, ponia Eiisenhovver, prezi

dentas Eisenhovver ir ambasadorius Don Jose Felix de Leąueria.

jį*

Naujas lėktuvas XF-jO4 skrenda du kartus greičiau 
nuo vasario mėn. buyo bandomas Edwards oro jė 

Californijoj,

už 
jėgų

kanceliarijose užvirė darbas. Po 
mėnesio prasidėjo pasaulinis 
karas.

Pats atentato vykdytojas mi
rė kalėjime nuo džiovos. 1930 
m. rugsėjo mėnesį naujoji Ju
goslavija Sarajevo mieste 
mingai atidengė paminklą 
rikli Principui.

MIN. S. LOZORAITIS 
LONDONE

Lietuvos diplomatijos šefas 
S. Lozoraitis nuo birželio mėn. 
19 d. ligi liepos mėn. 4 d. viešėjo 
Londone, kur tarėsi su Lietu
vos ministerių Didžiojoje Brita
nijoje B.- K. Balučiu ir buvo 
priimtas Foreign Office šiaurės 
departamento direktoriaus, šio 
vizito metu min. Lozoraitį lydėjo 
pasiuntinybės patarėjas V. Ba- 
lickas, pavaduodamas min. Ba
lutį, kurs sveiksta po ilgesnės 
ligos.

Įdomi vidaus kova Olandijoje
Korespondencija iš Europos

iškil- 
Gav-

*

Min. S. Lozoraitis turėjo kelis 
pasikalbėjimus su Latvijos ir 
Estijos ministeriais Ismdone. 
Su jais buvo ypač aptarti Balti
jos santarvės sudarymo 20 metų 
sukakties paminėjimo sumany
mai ir kaikurie Baltijos valsty
bių interesų atstovavimo Vo
kietijoje klausimai.

Min. S. Lozoraitis atsilanky
mo Londone metu taip pat susi
tiko su J.A.V. Ambasados na
riais.

*

S. Lozoraitis dalyvavo 1941 
m. sovietų įvykdytų deportavi-i 
mų minėjime Lietuvių Namuo
se Londone ir ta proga susitiko 
su J.A.V. Kongreso nariu Ch.

Kerstenu. S. Lozoraitis turė
jo pasitarimų 
kos veikėjais 
vių Politinio 
padarė Klube

J.

garsą. Jis 
stovykloj,

Naujai JAV oro jėgų karo aka
demijai (Colorado Springs, Col.) 
vadovaus gen. R. C. Harmon.

su lietuviu politi- 
ir Londono lietu- 
Klubo pakviestas 
pranešima.

Savaime Olandijos vidaus po
litinis gyvenimas nepasižymi 
dėmesio vertu spalvingumu, bet 
šį kartą tenka sustoti ties vie
nu aname krašte išryškėjusiu 
reiškiniu, būtent, santykių įtem
pimu tarp laicistinių ir klerika
linių srovių.

Olandijos politiniame gyveni
me per ištisus dešimtmečius le
miamą vaidmenį vaidino susi
skirstymas pagal .religiją. Du 
penktadaliai olandų priklauso 
Katalikų Bažnyčiai. Katalikų] metus nuo katalikų liaudies par- 
liaudies partija laikė save t'ary- tijos atskilo dešinysis sparnas 
tum visų olandų katalikų atstu- ir, vadovaujamas buv. kolonijų 
ve. ji beveik monopolizavo kata
likiškosios gyventojų dalies po
litinę valią. Olandijoje pasidali
nimas p.agal tikybą eina taip 
toli. jog. pav.. kiekvienoje vie
tovėje galima užtikti du chorus: 
vieną katalikišką, kitą laicisti
nį; dvi gaisrininkų komandas, 
kurių vienoje dalyvauja tik ka
talikai ir t.t.

Tačiau po antrojo pasatilinio 
karo atsirado naujų idėjų ir jų 
poveikyje įsikūrė "darbo parti
ja". ši užėmė sulikviduotosios 
socialdemokratų partijos vietą. 
Bet prie jos prisišliejo visa eilė 

i nesociulistirtių organizacijų 
kas būdingiausia, taip pat 
maža katalikiškų veikėjų.

Olandijos politiniame gyvenime 
būdingas reiškinys yra katalikų 
liaudies ir socialistų darbo par
tijos bendradarbiavimas krašto 
vyriausybėje. Nors abiejų di
džiųjų partijų koalicijoje pro
tarpiais iškildavo nesklandumų, 
bet ligšiol visi ministerių kabi
netai laikydavosi jų sudaroma 
parlamente dauguma.

Katalikų tarpe reiškiasi tam 
tikra opozicija prieš ėjimą kar
tu su socialistais. Prieš kelis

VISAM PASAULY
• | Ženevą yra sugrįžę visi didieji. Molotovas atsirado pir

masis. Po to atsirado Mendes-France ir Edenas. Komunistinės 
Kinijos užs. reikalų ministeris Cou En-lai skrido per Maskvą ir, 
reikia manyti, gavo instrukcijas. JAV valstybės sekretorius Dal
ies išskrido tik antradienį po to, kada JAV ambasadorius Pary
žiuje pasimatė su Mendes-France ir su juo tarėsi Edenas. Pran
cūzai maldavo, kad Dulles į Ženevą atvyktų. Atseit, yra davinių, 
kad prancūzai besąlyginiai nekapituliuos Indokinijoje.

• Komunistinės Kinijos priėmimas į Jungtines Tautas yra 
pasidaręs aktualiu dienos klausimu. Komunistinės Kinijos pri
ėmimą remia Anglija, jau nekalbant apie komunistines valstybes. 
Tačiau JAV žada vetuoti, arba jei Kinija bus įtraukta, patiems 
iš JT pasitraukti.

• Portorikiečiai, kovo mėn. 1 d. Kongreso rūmuose sužeidę 
penkis kongresmanus, gavo tik kalėjimo bausmes: Lolita Lebon. 
— 16 metų, kiti po 25 metus.

• Gvatemaloj, kaip ir buvo laukiama, visas valdžios vade
les į savo rankas suėmė Castillo Armas. Visi didėliu dėmesiu ste
bi, kaip pasibaigs komunistų vadų reikalai, pasislėpusių svetimų 
valstybių pasiuntinybėse. Nauji 'bėgliai ten prieglaudos nebegali 
gauti, nes pasiuntinybės apstatytos sukilėlių sargybomis.

• Dunojaus upė staiga taip patvino Vokietijoje ir Austri
joje, kad pareikalavo net keliolikos žmonių gyvybių. Potvinis kilo 
dėl smarkaus lietaus ir audrų. Alpėse iškrito gausus sniegas.

• Japonijoj suimti trys, teroristai, norėję nužudyti minis-
terį. pirmininką Yoshidą. , ,

• Prancūzų Indokinijoj mūšiai artėja prie Hanoi.- Komu
nistų. spaudžiami prancūzai turėjo jiems užleisti • didelius (įlotus. 
Yra, įtarimų, kad tie4 plotai užleisti slaptai tariantis su komunis
tinės Kinijos, min. prm, Cou-En-lai. Užsieniečiai iš Hanoi išve-tinės Kinijos, min.' prm. Cou-En-lai. Užsieniečiai iš Hanoi 
žiami, gi civiliai vietiniai panikpj apleidžia .miestą.

ministerio \Velterio, sudarė at
skirti "katalikų nacionalinę par
tiją", kuri betgi parlamente te
turi du atstovus.

Nūn atsirado naujas svarbus 
faktorius, kuris, kaip atrodo>, 
turės nemažos reikšmės visam 
olandų politiniam gyvenimui. 
Katalikų episkopiitas paskelbė 
ganytojišką laišką, kuris taip 
pat išleistas 47 puslapių storu
mo brošiūros pavidalu. Pavadi
nimas skamba: "Katalikas šių 
kukli viešajame gyvenime”. Ga
nytojiškame laiške olandų vys
kupai pasisako aktualiais politi
niais klausijnais. Jie pareiškia, 
jog liberalizme. 
Olandijoje veikiančios - "huma
nistų sąjungos” pavidalu, socia
listinėje profesinėje sąjungoje, 
socialistinėje darbo partijoje, 
komunistų partijoje ir t.t. pasi
reiškiančios "nekrikščionis k o s 
tendencijos", todėl katalikai ne
turėtų ten dalyvauti. Toliau ga
nytojiškame laiške išvardina
mos organizacijos, kuriose kata
likams nedera būti nariais. Taip 
pat įsakoma reguliariai nelan- 

gal tikybą. Naujoji partija susi-: kyti socialistinių susirinkimų, 
laukė nemaža pritarimo ir per neskaityti socialistinės spaudos, 
įvairius rinkimus laimėjo balsų neklausyti socialistinių radijo 
katalikų sąskaiton. stočių ir t.t. Nepaklusnūs kata-

Paskutiniojo dešini t m e č i o likai būsią baudžiami sakramen-

ir. 
ne- 
To- 

kiu būdu būtų neteisinga vadin
ti "darbo partiją" grynai socia
listiniu junginiu. Jeigu jos pa- 
grindan visgi padėtos vakarie
tiško tipo marksizmo idėjos, tai, 
iš kitos pusės, jos ideologija 
praskiesta-ir kitokių šūkių. Pir
mą kartą olandų istorijoje ėmė 
reikštis sambi politinė srovė, 
kuri pasiryžo pralaužti iš seno 
nusistojusią diferencijaciją pa-

I
I

Gvatemalos sukiijmo vadas Castillo. Armas yra laimėjęs karinės 
juntos pripažinimų .ir užėmęš vyriausio krašto tvarkytojo kėdę.

tų neteikimu ir nelaidojami ka
talikų kapinėse.

■ Ganytojiškame laiške betgi 
pastebimas vienas reikšmingas 
nenuoseklumas. Kai minimos or
ganizacijos, kuriose katalikams 
draudžiama dalyvauti, iš to są
rašo išleista "darbo partija”. 
Laiške sakoma, kad šioje parti
joje esamą "nekrikščioniškų ap
raiškų”, bet įsakmiai neteigia
ma, kad katalikas negalįs būti 
jos narys.

Nors, kaip matėme, ganyto
jiškas laiškas atsižvelgia į tą 
faktą, kad "darbo partijos” ei
lėse esama praktikuojančių ka
talikų, bet kiekvienas olandų 
politinio gyvenimo stebėtojas 
negalėjo laiške neįžiūrėti dvie
jų dalykų. Pirma, kad vyskupai 
visu savo autoritetu siekia su
stabdyti grynai katalikiškų or
ganizacijų (ypač katalikų liau
dies partijos) irimo procesą. 
Vyskupai susirūpinę tuo faktu, 
kad katalikų dalis nebepaiso, ar 
ta ar kita organizacija yra gry
nai katalikiška. Antra, nors įsa
kmiai nepasakyta, bet visi su
prato. kad vyskupai norėtų grą
žinti klerikalinei partijai tas 
aveles, kurios, jų nuomone, nu- 

humanizme ėjusius šunkelius ir susidėjilsios 
su socialistinio antspalvio darbo 
partija.

Vyskupų laiškas sukėlė olan
dų spaudoje ir politiniuose 
sluogsniuose karštų diskusijų. 
Liberalinis laikraštis apibūdino 
laišką kaipo kišimąsi į politinę 
laisvę. Liberalai taip pat reiškia 
nusistebėjimo, - kad episkopatas 
viešai teigia, jog komunizmą ir 
nacionalsocializmą pagimdęs li
beralizmas. Tuo tarpu kalvinis- 
tinių ortodoksų leidinys nors ir 
sako, jog katalikų vyskupai nu
ėję per toli, bet jis džiaugiasi 
beatodairine kova prieš socia
listus ir pataria savo skaityto
jams pasekti šiuo pavyzdžiu.

Katalikiškuose politin i u o s e 
sluogsniuose stengiamasi kiek 
nuraminti sukeltas aistras. Ka
talikų spauda reiškia nuomonę, 
kad katalikų vadovybė neketi
nanti grįžti izoliacijon ir nė ne
mananti išsižadėti bendradar
biavimo su kitomis partijomis. 
Bet ir socialistai; kaip aiškėja 
iš jų .reakcijų, šiuo tarini nesi- 
ryžėta sprogdinti dabartinės 
koalicinės vyriausybės. Tačiau 
darbo partijos vadovybė nusivo
kia. kad vyskupų laiškas griau
na jos pagrindus, kuriais buvo , 
siekiama išsinerti iš tikybinės 
priklausomybės • varžtų politiko
je, Socialistai'pareiškė, kad'jie . 
tikrai atšauksią savo ministe- 
rius iš vyriausybės, jeigu vys
kupai žengsią dąr vieną žingsnį 
toliau, būtent, padrąsinsią sank- , 
cijoftiis tiems katalikams, kurie' 
dalyvauja "darbo partijoje”. ‘ 
Liepos mėn? pradžioje susirenka

(Perkelta j 8 pusi)
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• Seserijos atstovės dr. Marija 
Žilinskienė ir Viktorija čečetie- 
nė, liepos 9 "d. lankėsi Netv Yor
ke pas Pasaulio Skaučių Sųjun- 
gos vicepirmininkę amerikietę 
ponių Ethel Kusk. Ryšium su 
pasaulio skaučių konferencija, 
kuri įvyks rugp. mėnesyje Da
nijoje. buvo keliami mūsų Se
serijos savarankiškumo ir lietu
vaičių skaučių, gyvenančių vi
suose pasaulio kraštuose, veiki
mo klausimai.

versitete, Vokietijoje, vasaros 
atostogoms grįžo į JAV ir pa
siekiamas šiuo adresu: 6755 So. 
Wolcott Avė., Chicago 36, III. 
Atgal į Vokietijų grįš spalio 
mėli.

pritariant daina; Alvydas Va- i 
saitis, 9 m.,t—Sonatina (Kph- < 
lau); p-lė'Euri Hwung Kim — 
pora korėjiečių liaudies dainų1; 
ponia Kripkąuskienė, kolorati- 
nlnis sopranas, — Aš mergytė, 
Brahmso daina ir Mano sieloj 
šiandien šventė; p-lė Won He 
Lee, muzikos studentė, paskam: 
bino Brahmso koncertų; Marytė 
Vilkaitė, 12 m., — akrobatika. 
Programa baigta Gaudeamus ir 
Ilgiausių Metų namų šeiminin
kei poniai Hahn. Beabejo visi 
artistai turėjo didelį pasiseki
mų. Mes žavėjomės korėjiečių 

I liaudies šokiu, kurį atliko p. 
ro. Paskutiniu laiku Lake Ge- įjwo gik Sim su tautiniu kostiu- 
neva ypač išgarsėjo, nes čia bu-|niu pilžymėtina ir p-lė Won He 
vo norima parinkti J. A. V. Ka- yj giliu įsijautimu paskambinu- 
ro Aviacijos Akademijai vietų? si Brahmso koncertų. Tai ne

abejotinos korėjiečių muzikos 
talentas. Susidarius jaukiai ir 
šeimyniškai nuotaikai, labai pri
tiko parodyta korėjiečių vestu
vių spalvota filmą, kur vyriau
si dalyviai buvo mūsų tarpe.

Daugumas • korėjiečių studen
tų yra atvykę prieš porų trejetų 
metų Ir studijuoja Amerikos 
universitetuose, tikėdamiesi grį
žę į tėvynę panaudoti įgytas ži
nias. Kaikurie yra dabai gerai 
informuoti .apie Pabaltijo Vals
tybes, Lietuvų, Latviją ir Esti
ja. Reikia stebėtis jų rimtumu, 
malonumu ir giliu išsilavinimu. 
Nėra abejonės, kad ateityje grį
žusieji studentai Korėjoje iš
augs į pirmos eilės valstybinin
kus, mokslininkus bei kultūri
ninkus. Tad ir šis mūsų susiti
kimas su korėjiečiais, jeigu pa
liko mumyse simpatijų vieni ki
tiems, gali būti naudingas abie
jų tautų, nors ir tolimų, bendra
darbiavimui. Iš abiejų pusių bu
vo pareikšta, kad mūsų priešas 
yra .tas pats, o taip pat ir liki
mas. Draugu niekuomet nėra 
perdaug.

Savo iškylos proga Sambūris 
turėjo neformalų pasitarimų, 
kuriame aistyintadi organizaci
niais reikalais' Ir pasiinformuo- 
ta aktualiaisiais lietuvių laisvės 
kovos klausimais. Prieita išva
dos, kad mūsų visuomenei trūk
sta pakankamos objektyvios in
formacijos apie kaikurių politi
nių grupių užmačius netinka
momis priemonėmis dominuoti 

, ir diskudituoti likusius mūsų 
, valstybinio sūverenumo atsto- 
, vus — Lietuvos diplomatus.
: Grįžę prie savo kasdienių
, darbų, ilgai minėsime savo vieš-

L. T. K. SAMBŪRIS PAS 
KORĖJIEČIUS

J. A. V. Nepriklausomybės 
šventės proga L. T. Korp. Sam
būris Chicagoje turėjo iškylų į 
Lakė Genevų, Wis„ apie 80 my
lių nuo Chicagos. Sambūrio pir
mininko Alekso Siliūno rūpes
čiu Sambūrio nariai su savo bi
čiuliais buvo ponų Soon Kyo 
Hahn, Amerikos korėjiečių, sve
čiai.

Lake Geneva yra žinomas ku
rortas, išaugęs prie Genevos eže

nagę pas maloniuosius korėjie
čius — Korean’Village.

Petras Glemža
TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

• Danutė Saladžiūtė ištekėjusi 
už chem. inž.
Rochesterio
Brooklynų.

• New Yorko nepriklausomieji 
studentai liepos 17 d. rengia iš
vyka į p. Devenių ūkį netoli 
IVatertoįvn, Conn. Iškyloje bus 
liepos mėnesiui pritaikytos pro
gramos, susidedančios iš mau
dymosi, Alg. Gurecko paskaitos 
ir laužo su įvairiomis linksmy
bėmis (laužo programai išpildy
ti pakviesti įvairių Atlanto pa
kraščių vietovių jaunimo viene
tai). lšvykon kviečiamas ir apy
linkių jaunimas. Iš New Yorko 
reikia važiuoti Merritt Parkwa.v 
iki 52 išėjimo prie Nichols, tada 
8 keliu iki Naugatuck, 63 keliu 
iki \Vatertown ir, perkirtus 6 
ir 202 kelia iš Hartfordo, trečiu 
keliu į dešinę (Woolsen Rd., po 
to Northfield Rd. ir 3 su puse 
mylių juo pavažiuoti). Iš Hart
fordo reikia važiuoti Rt. 6 ir 
202, o nuo Waterto\vn tos pa
čios instrukcijos. Nevvyorkie- 
čiams informacijų suteiks J. Bi
tėnus (HY 7-27540.

• Pranas Sutkus. Dirvos ben
dradarbis, studijuojąs medici
nos mokslus Heidelbergo uni-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso Vlrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 Wcst Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vaki 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Reziil. 3211 W. 66th PLĄCE

E. Kasaičio, iš 
išsikėlė gyventi į

žaliuojančioje apylinkėje dau
gybė gražių vilų, ir kurortas va
saros metu gali priimti ligi 30,- 
000 vasarotojų. Tačiau puikiau
sia visoje apylinkėje vila yra 
"Koreau Village” ponų S. K. 
Hahn nuosavybė. Ji daug kuo 
primena Palangos 
rūmus, turi didžiulį 
vačias maudykles ir 
laikoma ne verslo

Balys atsiuntė pa- 
naujų knygų anglų 

Narrative

• Dr. Jonas 
minėti savo 
kalba "Lithuanian 
Folksongs". Tai 144 psl. leidi
nys. Kaina nepažymėta. Gauna
ma pas autorių — 1100 Trenton 
PI. S. E., Apt. 304, Washingtoh 
20, D. C.

• Knygų Lentyna Nr. 3-4 jau 
atspausta ir išsiuntinėta prenu
meratoriams. Knygų Lentynų 
galima užsisakyti: Lithuanian 
Bibliographic Service, 602 Har- 
vey St.. Danville, III.

• Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sųjungos suvažiavime 
Bostone dalyvavo 55 inžinieriai 
ir architektai. Jie iš viso atsto
vavo 260 Sųjungos narių. Suva
žiavime paaiškėjo, kad 13 inži
nierių įvairiose įmonėse turi va
dovaujamas vietas, 135 dirba 
kaip propektuotojai, 21 dirba 
prie statybos darbų vykdymo 
ir t.t.

Tiškevičių 
parka, pri- 
k. Vila iš- 
reikalams.

Ponai S. K. Hahn daugiausiai 
globoja korėjiečius studentus.

Ta pačia proga pas Hahnus 
viešėjo apie 40 korėjiečių stu
dentų, studijuojančių įvairiuose 
Amerikos universitetuose. Tiek 
daug girdėjus apie Korėjų ir 
jos kovas dėl laisvės, kuriose 
teko dalyvauti ir daugeliui lie
tuvių jaunuolių, būti korėjiečių 
tarpe buvo tikrai maloni staig
mena.

Savaime suprantama, kad to
kia proga visiems rūpėjo sueiti 
į artimesnius ryšius. Sambūris 
nebuvo numatęs savo iškyloje 
meninės programos. Tačiau ki
lo mintis, kuriai ir korėjiečiai 
pritarė, surengti abiejų tautų 
bendrų pasirodymų ant 
jų, per kurį vieni kitus 
me arčiau pažinti.

Liepos 4 d. vakarų
šventiška nuotaika rinkomės į 
salę. Iš lietuvių pusės progra
mų vedė p. A. Kalvaitis, buvęs 
Lietuvos konsulas Chicagoje, o 
iš korėjiečių pusės — p. Dūk Hi 
Lee, Amerikos Vid. Vakarų Ko
rėjiečių Studentų Sųjungos pir
mininkas. Programa _ 
Amerikos, Korėjos i 
himnais. Toliau seklė: 
Vilkaitė, 10 m., — 
valsas (Brainard); p-lė

greitų- 
galėtu-

visi su

• Vasario 16 gimnazijos patal
pose, Huettenfeldo lietuvių apyl. 
v-bos suruoštų kultūros dienų 
rėmuose., įvyko dail. Juozo Ka
minsko paveikslų paroda. Jų ap
lankė vietos bendruomenės na
riai, čia besimokųs jaunimas, 
kuopų vyrai, artimesnių ap.vlin- Sim — korėjiečių liaudiesSįokis, 
kių tautiečiai ir vietos vokiečiai.1 
Tokiais parengimais neturtin-' 
gai lietuvių bendruomenei Vo
kietijoje ir lietuvių gimnazijos 
mokiniams tokia paroda buvo 
retas ir reikšmingas įvykis.

pradėta 
.iettfvos 
Danutė 

yaigždelių 
wo Sik

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

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

Šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šešta*. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic'o ARniitagc 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 IVcst Chicago Avė., 

Chicago 22. III.
VAL.: 1-3.30, 7-9 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirlad., penktad , 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šcštadiėniais.

Dr. I. Kuras Ramunis
: pcc.; KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
\ AL.: darbo- dienomis 3-5 ir 6-8 v. v. 

išskyrus trečiadieniais*6-8 v. v. 
šeštad. 10-1.2 v. r. — 1-3 v. p. p.

b ' IR

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvird.'7-8.30 v. v, 
r -Jtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų 

' 7156 S. Wcstern Avė.
. ' MĖDICAI. CENTER ■
TKL.: Kabineto • REpublic 7-1168 

Juto: WAlbrook 5-3765

DETROIT
RUOŠIA DARIAUS IR GIRĖNO 

MINĖJIMĄ
Detroito lietuvių Dariaus ir Gi

rėno vardo klubas liepos mėn. 
18 d., sekmadienį, ruošia iškil
mingų Dariaus ir Girėno žygio 
ir tragiškos mirties minėjimų. 
Minėjimas pradedamas pamal
domis 11 vai. šv. Antano para
pijos bažnyčioje.

12.30 vai. minėjimas salėje, 
buv. lietuvių svetainėje. Kalbė
tojais yra pakviesti tęisėjas Jo- 
seph Uvick, kuris vadovavo Da
riaus ir Girėno žygio ruošimo 
komitetui Detroite ir Lietuvos 
aviacijos pulkininkas L. Pesec- 
kas, kuris dalyvavo nelaimės 
tyrinjo komisijoje Soldine ir yra 
buvęs tos 
rioje buvo ir Darius dar Lietu
voje.

Menine 
pinasi akt.- 
Ruošią specialų montažų.

Po minėjimo salėje, klubo na
riai ruošia išvažiavimų į p. Bin- 
kevičienės ūkį (prie Liberty 
Parko), kur kviečia dalyvauti 
visus klubo mtriuš, artimuosius 
ir visuomenę.

Ta pačia proga pažymėtina, 
kad "Dariaus ir Girėno" klubas 
nutarė “įsigyti nuosavus namus. 
Tuo tikslu, visa eilė klubo narių 
jau aukojo arba davė ilgalaikės 
paskolos formoje po $100.00 na
mų fondui.. Namų fondan tokiu 
būdu įplaukė $4000.00. Klubas 
ryžtasi aktyviai reikštis . lietu
viškoje kultūrinėje veikloje tie
sioginiai arba jų remti. Klubas 
jau yra parėmęs sportininkus ir 
skautus.’

Klubo valdybų sudaro: Vikto
ras Perminąs pirmininkas, 
Petras Padolskis—. vicepirmi
ninkas, Vytautas Ogilvis — se
kretorius, Jonas Paškauskas — 

1 fin. sekretorius, Jonas Marci- 
šaųskas — iždininkas, Stasys 
Variakojis — ūkvedis, Vytautas 
Končiūnas — maršalka, Justas 
Pusdešris — meno ir kultūrinių 

į reikalų vadovas. a. b.

1.00

... 1.50 4.00

2.50

2.25

... 2.00

1.00

eskadrilės vadu, ku-

minėjimo dalimi rū- 
Justas Pusdešris.

ROCHESTER
LIETUVIŲ DIENA — LIEPOS

25 D.

3.50

Anglų kalbos gramatiką
J. Kukanauu 1__ ..i_____ 2.00

.Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas ____

Anglų kalbos skaitymas
V. Minkūnas____________ 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis____ _

Aukso kirvis
Juozas Švaistas _________ 2.60

Aukštųjų Šimonių Likimas
lava Simonaitytė_________3.50

Broliai Domeikos
L. Dovydėnas ______

Barabas
Paer Lagerkvist____

Būkite sveiki
Dr. S. Biežis_______

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

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys__ ... 1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta____ __________2.60

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia ____________ 2.00

Cascata cristalina 
Venacijus Ališas .

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis__________ 2.00

Duktė
Alė Rūta ______________

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

Didžiosios atgailos
R. Spalis ___ .'__________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas _______

Eldorado
’ J. Švaistas ■._____________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac _______

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________

i Gimdytoja
Francois Mauriac _______1.75

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė_____ -______ 2.00

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas______________  1.50

Gyvulių ūkis
George Onvell __ _______  1.00

Giesmė apie Gediminų
B. Sruoga ir V. Petravičius 2.00

Kaimynai
J. Paukštelis ...

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.50

Kaip jie mus sušaudė
J. Petruitis __________

Kuprelis
Ignas Šeinius__ _______

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius ___

Keliai ir kryžkelės
Putinas ______________

Kaimiečiai
V. S. Reyniont I-II-III-IV

2.40

5.00

3.50

0.80

1.80

2.60

5.00

1.50

5.50

2-2»

1.(4

.- 2.75

— 1.50

1.50

1.2»

1.00

1.25

l.Ot

0.71

. 2.50

1.80

2.00

1.50

2.50

Nemunas
St. Kolupaila --- ------------ 2.50

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras___________ - 1.50

Nusikaltimas ir bausmė
F. M. Dostojevskis, J d. _.w. 3.00 
II d................................ . .....  2.50

Orą pro nobis
J. Gliaudą ___

Orfėjams medis
A. Nyka-Niliūnas _______ 8.00

Pirmoji naktis
L. Pirandello__________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės ^Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino 2.00 

Pragaro pošvaistės .
V. Alantas ___

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ___________2.00

Per Klausučių ūlytėlę 
Liudas Dovydėnas —.

Pietų vėjelis 
Vytė Nemunėlis ....

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus_____

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________ 2.80

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys ________ 4.50

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Sprlngbom__________ 2.00

Petras širvokas
Juozas Švaistas_ _

Po raganos kirviu
Jurgis Jankus ....

Pabučiavimas
J. Grušas _______

Petras ir Liucija 
Romain Rolland ...

Raudonoji meliodija
S. Laucius ..._____

Raudonasis siaubas
Salik Vogulov ___

Raudonasis Tvanas
Ignas SciniuB__ _

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ..

Ramybė man
J. Kėkštas_______

Sudie, pone Cipse 
James Hilton ___

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas 2.00

šilkai it vilkai
Runcė Dandierin is_______1.0$

Senųjų lietuviškų
1 khygų' istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.00
papr. virš........................2.00

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyr. ....

Saulutė debesėliuos
L. Žitkevičius ____

šventieji akmenys 
Faustas Kirša____

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis __

šventoji Inga
A. Škėma ________

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ____________  1.00

Teresė Neumanaitė
J. Burkus ________

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 ....

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas________ 2.50

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša_______

Vanagaitis
monografija _______

Vilnius tarp audrų 1
J. Cicėnas (jrišta)_______ 5.50

Velykų pasakos
N. Butkienė ____________ 1.00

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius

Vyturėliai Laukuose
Vikt Šimaitis ___

Trylika nelaimių
R. Spalis___ l_____

Vaikų knygelė “
M. Valančius _____

Varpai skamba
Stasius Būdavas_______... 2.50

Vieneri metai ir vieną savaitė
B. Gajdžiūnaa, .

Taupioji Virėja

A, </. s <1
į i'm'1 'Katiliškis .....
Žmonijos ' likimas 

y. Bagtionavičius ...
Žemaičių žemė

A. Vilainis ....... 
žemaičių krikštas

P,, Abelkis 3M

1.00

1.60

2.00

—. 3.00

2.50

1.50

I ir II dalis .............. po 3.00
III'ir IV dalis —____ po 3.50

Kudirkos raštai
... 5.00

Kregždutė
A. Rinkūnas_________ ... 1.50

Krėvė Mickevičius
... 2.00

Konstitucijos
... 0.70

Kiškučio vardinės

Tradicinė Rochesterio Lietu
vių Diena šiais metais įvyks lie
pos 25 d., sekmadienį, Schuet- 
zenparke. Programoje: tautiniai 
šokiai, dainos, geras orkestras 
ir specialės vaikams žaidynės, 
šventėn yra pakviesti kongres
menas KEATING ir miesto me
ras. Pelnas skiriamas Vokieti-1 
joj likusiems lietuviams remti.

Visi Rochesterio ir apylinki- 
nių kolonijų lietuviai maloniai 
yra kviečiam atvykti j Roches- 
lerio Lietuvių Dienų. Vietiniai 
lietuviai, labai prašomi tų dienų 
niekur neišvykti, o pasikvietus 
savo pažįstamus ir kaimynus 
atvykti vienintelėn metuose Lie
tuvių Dienon.

Rengėjai—Rochesterio BALF 
skyr. Valdyba.

Patark’ ir kaimynu

. k:xl rrerium.eruirt n

:•+

• Eitynėse per Buenos Aires 
miestų tarp kitų tautų gražiai 
pasirodė ir lietuviai, pralenkę 
daugelį kitų savo drabužių mar
gumu ir meniškumu. Tai buvo 
visų už geležinės uždangos esan
čių tautų tylus protestas prieš 
okupantų ir viešas pareiškimas: 
laisvės!
• Ricklingcno nervų klinikoje, 
Vokietijoje, po ilgos ir labai 
sunkios ligos birželio 15 d. mirė 
meti. Dr. Antanas Antanaitis, 
gim. 19' 8. V. 8 d. M.aziškės km., 
Griškabūdžio vaisę.

Velionis karo laikais ir po ka
ro daug pasidarbavo tautiečių 
labui.
• Minint spaudos atgavimo su
kaktį, Argentinoje pagerbti ten 
palaidotas aušrininkas Vište
liauskas, knygnešys Pauga ir
kiti kovotojai už lietuvių spau
dos atgavimų.
• Australijoje, studijuoja 46 
lietuviai studentai. Iš jų Adelai
dėj yra 22, Molbourne. 13, ir. 
Scdncy 11. Daugiausia studijupr. 
ja technikos mokslus, paskum 
medicinų.'

3.00

1.00

2.00

liai busimosios statybos pavyzdys. Manoma, kad tokie plast ik i 
niai namai bus jtotomi 1964 m. šį namų suprojektavo arih. Eliot 

Novcs. Pastatė General Eleelric inžinieriai.

AR RŪPINATĖS SAVO VAIKAIS?
Jei taip, tai nedelsiant užsakykit savo, vaikams jų 

laikraštį • • . V l ‘i J
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TĖVIŠKĖLE
Metams,tik 3 doleriai.
Jlašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė,
2313 West 91 SI

■Chicago 20. III.

Stasys Džiugas
Lietuvos Istorija

Sruogienė ______________ 3.00
Lietuviškas angliškas žodynas

V. Pėteraitis.. maž. 2.00 d. 5.00
Lietuvių Kalbos istorija

Dr. P. Jonikas__________ 3.00
Lietuvių tautos kelias I ir II d.

M. Biržiška _________ po 3.00
Lietuviškai angliškai žodynas

V. Pėteraitis __________ 5.00
Lietuvos pinigai

Juozas K. Karys
Lyrika

K. Binkis___ __
Loreta

Stasius Būdavas .
Lietuva

A. Bendorius __
Laiškai žmonėms

G. Papini  _____________ 2.00
Lietuvių kalbos vadovas -

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

J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00
Lietuvių archyvas

Bolševizmo metai_ ______ 3.00
Moters širdis - '

Guy de Maupassant ______ 2.60
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis -
Bįlėnuo vad. medaus

N. " MszalaRė J J- 2J»
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemandia —______ _ t,9$
Namai ant smėlio

J. Gliaudą
Natijieji skaitymai

Visos knygos siunčiamos pantu. Užsakant pinigus šiųskite;
‘ ‘ DIRVA, 1272 East. 71 SI., Člevelaml 3, Ohio ’ J %
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VEDA ALGIRDAS BlELSKUS

TADAS BRASTA. Kas mūsų iš mokyklos suolo 
neprisimena pedagogų pirštu 
nurodynėjimo j Suomijos ir 
Švedijos pavyzdį ? “Pasaulio do- 
rovingiausios tautos. Ten retai 
kas ir naktį rakina duris. Dėl 
pamesto daikto ar pinigo gali 
žmogus nesibaiminti. Kas ras, 
paskelbs laikraščiuose”. Mūsų 
keliautojai Suomijon ar švedi- 
jon pirmais Lietuvos nepriklau
somybės metais tai tik patvir- 

^^indavo. Grįždavo gyvi, neap
vogti, — perkrauti šviesiausių 
įspūdžių.

šiais laikais Švedijoj” gyve
nančiam nelabai atrodo, kad ji 
per daug galėtų pasigirti augš- 
tu dorovingumu. Kraštas, kaip 
kiti kraštai. Ak, pasitaiko, kad 
pamestas daiktas ar net ir di- 

■ dėsni nužioplinti pinigai suran
da savo savininką, bet kasmet 
vis dažniau krinta akin kitokie 
reiškiniai. Popietiniai laikraš
čiai, labiau linkę sensacijoms, 
dabina beveik kasdien savo pir
muosius puslapius šios rūšies darbas pakilo iki 16.000 bylų 
žiniomis: "Vyras nužudė.šiąnakt 
žmoną ir tris mažamečius vai
kus" ; "Karininkas nušovė gydy
toją, radęs savo buvusios mei
lužės lovoje”; "Plėšikai apiplėšė 
paštą gyviausio^ judėjimo me
tu”; "Banko kasininkas dingo 
su vienu milionu pinigų ir ver
tės popierių”; "Direktorius iš
eikvojo visą bendrovės turtą”, 
•"Valdininkas išprievartavo sęp- 
tynerių metų mergaitę”; "Vie
nas žinomiausių Stdckholmo tei
sėjų pasisavino visos eilės naš
laičių ir nelaimingų žmonių 
dviejų milionų kronų turtą”; 
"Augščiausias teismas nutaisė 
vidaus reikalų ministerį, nesą
žiningai deklaravusį pajamas”.

Pastaroji sensacija lyg būtų 
iš kokio romano. Ne, ji tikra. 
Vidaus reikalų ministers Hed- 
lund, ūkininkų partijos vadas, 
buvo pernai ir pirmos ir augš- 
ėiausios teismo instancijų nu
teistas dėl "grubaus pamiršimo” 
8500 kronų pajamų, šią žiemą 
dėl panašios menkos "kišeninės 
atminties” nuteisti du jo parti
jos riksdago, parlamento atsto
vų. Bet kas įdomiausia, ar sun
kiausiai įtikėtina, ir tie atsto
vai ir pats vidaus reikalų minis
teris, ūkininkų partijos vadas ir 
mokesčių tvarkos saugotojas, ir 
toliau neraudonuodami sėdi sa
vo vietose. O tai tik todėl, kad 
ūkininkų parama, stambiųjų 
ūkininkų, gyvai reikalinga Šve
dijos socialdemokratams, nusto
jusiems krašte daugumos, bet 
vistiek nenorintiems paleisti 
valdžios iš savo rankų.

Ne tik popietinė, visa 
spauda turėjo neseniai 
kesnių žinių. Uppsalos 
teismas, o štai ir Stockholmo 
augštasis teismas, nuteisė pa
šalinti iš pareigų Straengnaes 
vyskupą Helanderj, prieš pusan
trų metų šunkeliais p'asiekusį 
savo augšto ganytojiško pasky
rimo.

Švedijos 1952 metų oficiali 
statistika rodo, kad tais vienais 
metais policijos registruota 
216.460 nusikaltimų. Tai nema- 

»i septynių milionų gyventojų 
kraštui. Tarp jų 60 žmogžudys
čių, neskaitant 800 mirtinai au
tomobiliais suvažinėtų ir kelia- 
riopai tiek sužalotų, 9000 auto-

moljilių ."neteisėtų pasiskolini
mų", apie 6000 turto išeikvoji
mų ir 15.000 kitokių sunkesnių 
nusikaltimų.

Kaip visa tai galima taikiam, 
pasiturinčiam ir socialiai neblo
gai sutvarkytam krašte?

Nejau taip būdavo Švedijoj ir 
anksčiau? Laikais, kai mūsų 
mokytojai kalė mums galvon do
rovės pasakas, o išoriais įspū
džiais pasigėrę keliautojai sakė
si matė, ko nepastebėjo. Per 
penkmetį nuo 1891 ligi 1895 im
tinai pirmos instancijos teismai, 
oficialia statistika, turėjo 51.350 
bylų. Kiek daugiau, negu po 
dešimts tūkstančių kasmet. Jos, 
tiesa, metams bėgant daugėjo, 
bet atitinkamai gyventojų skai
čiui. Trisdešimts metų vėliau, 
arba penketų metų po didžiosios 
baudžiamųjų įstatymų refor
mos, pirmos instancijos teismų

liekana. Tai, girdi. 
Biblijos bausmės su- 
vertimas, mokiusios: 
akį, ranka už ranką,

krašto 
smar- 

miesto

per metus. Bet tai buvo tik pra
džia. 1945 metais tų bylų tu
rėta jau virš 30.000, o 1950 me
tais net 68.300.

Taip, pramonės ir prekybos 
spartus augimas ir miestų sku
bus didėjimas daugino nusikal
timų skaičių. Bet daugiausiai tą 
skaičių kėlė, kaip kaikas pačių 
didžiosios reformos apaštalų 
šiandien atvirai prisipažįsta, 
pati baudžiamųjų įstatymų re
forma. Ne savo padidintu griež
tumu, ne. Kaip ir kitur pažan
giuose kraštuose, buvo prieita 
įsitikinimo, kad nusikaltėlis ne 
pats kaltas, o jo aplinka. Skur
das, pakrikęs šeimos gyvenimas, 
nevykęs auklėjimas, socialė ne
teisybė, kitais žodžiais manyta, 
kad pati visuomeninė santvarka 
iškreipia žmogų iš kelio. Kad 
nusikaltėlis būtų baudžiamas 
įspėjimojo pavyzdžio dėlei, ta 
mintis pasmerkta kaip praeities 
žiaurumo 
buvo tik 
pratimo 
"Akis už
galva už galvą.’’ Kaip ir kitur, 
ir. švedų teismo reformatorių, 
juristų ir politikų iš liberalizmo 
ir socialdemokratijos Viršūnių, 
tvirtai tikėta, kad kiekvieną nu
sikaltėlį galima pataisyti. Kur, 
tinkamomis priemonėmis net 
visai perauklėti. Mirties bausmė 
buvo panaikinta, visos kitos 
bausmės sumažintos iki minimu
mo. Daugumai nusikaltimų įves
ta, Sąlyginės bausmės, taikomos 
tik nusikalstant antrą ar trečią 
kartą. Kalėjimai perkrikštyta į 
perauklėjimo įstaigas ir perdirb
ta j amatų mokyklas Jr dirbtu
ves. Jose laikomi nubaustieji, 
net sunkiai nusikaltę, gauna 
atostogų, paleidžiami šeštadie
niais ir sekmadieniais namon. 
Jei namų neturi, tai į specialius, 
gražiai įrengtus viešbučius su 
pilnu, nemokamu išlaikymu. Yra 
Švedijoj modernių, pavyzdingų 
perauklėjimo įstaigų, kur vieno 
nusikaltėlio išlaikymas kaštuo
ja 28.000 kronų metams, arba 
tiek, kiek augštasis teisėjas ar 
generolas gauna. Mokslininkas 
profesorius, turėdamas šeimą ir 
dažniausiai mokslo metų skolas, 
tiek metams negauna.

Užmušti Švedijoj žmogų da-

DIRVA
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

bar nebrangu. Jei bent kiek pa
teisinamų aplinkybių, tai tik 
dviejų metų apmokymo ir patai
sos suolo. Būti išgėrusiam ir su
važinėti ką, žymiau pigiau. Ne
seniai vienas pramuštgalvis su
važinėjo du kareivius, o įkaušęs 
pirklys ūkininką su žmona ir 
dviem vaikais ties jų namais. 
Abu gavo tik po mėnesį.

Blogiau nusikaltėliams su ap
sunkinančiomis aplinkyb ė m i s. 
Prieš teispią, tiria tokių protą. 
Radus, kad bent nusikaltimo 
metu tokiems galvoj ne visi bu
vo namie, juos siunčia j gražiai 
įrengtus ir puikiai aptarnauja
mus psichinės pataisos namus. 
Bloga tik, kad ten gali tekti pa
silikti ilgėliau. Bet neblogą el
gesį parodžiusiems duodamos ir 
ten atostogos. Jos neretai bai
giasi naujomis žmogžudybėmis 
ar kitais sunkiais nusikaltimais.

Lietuvos sportinio

Pati prašmatniausia Švedijos 
baudžiamųjų įstatymų ypatybė, 
tai "pasiskolinimas” susisieki
mo priemonės. Anksčiau Švedi
joj buvo taip, kad kokiai nelai
mei ištikus,’ gaisrui kilus ar pri
reikus gydytojo, žmogus galėjo 
be bausmės stverti pirmą pasi
taikiusį arklį. Vistiek, pakinkytą 
ar ne. Nereikėdavo net grąžinti 
ton pačion vieton. Bausmės įsta
tymus liberalinant, palikta ta 
tradicija ir motorizmo gadynei. 
Paseka šiandien tokia: jaunuo
liai skolinasi ir užrakintus auto
mobilius, važinėja kaip pašėlę 
kur nori ir kiek nori. Suvažinėja 
ką, automobilių sudaužo. Už pa
sėkas atsako ... automobilio są- 
vininkas. Tikriau: už gerą drau
dimo premiją jį nuo bet kokių 
nuostolių apsaugo draudimo ben
drovės. Nemotyvuotai pasiskoli
nusius jaunuolius kartais nu
baudžia sąlyginai, kartais paso
dina mėnesiui kitam į pataisos 
namus. Ir ten moko motorizmo, 
"kad geriau išnaudojus turimą
jį palinkimą, jį nukreipus tin- 
kamesnėn vagon”. Paleisti ir 
pramokyti jaunuoliai dar drą
siau "skolinąs” toliau. Bet spau
dai ir terrorizuojamai visuome
nei jau kelinti metai vis labiau 
širstant, įsiūto pagaliau ir augš
čiausiojo teismo nariai. Ir štai 
prieš dvi savaites sudarė teisinį 
prejudikatą, neleistiną susisie
kimo priemonės pasiskolinimą 
pavadino vienoj byloj paprasta 
vagyste.

Taip, šiandien ir kaikurių re
formos iniciatorių pripažįstama, 
kad reforma nedavė, ko buvo 
laukta. Kiti, užketėję, meta kal
tę įstaigų auklėtojams. Netin
kamai uždaviniui pasiruošę, ne
moką įsigyti nusikaltėlių pasi
tikėjimo, nesugebą sudaryti 
jiems geros įtakos.

Mokslininkai kriminologai, ne 
tik psichologai, o fiziologai gy
dytojai, sako ką kitą. Jie sako: 
pasitaiko, kad žmogus paveldi 
ar gimsta su pažeistomis sme
genimis. Pasitaiko, kad sunkios 
vaikystės metų ligos mažiau ar 
daugiau deformuoja smegenis. 
Tokie išaugę žmonės pasilieka 
ar bevaliais apatikais, ar išsi
gimsta į vienokius ar kitokius 
kriminalistus. Jų, kaip žinomas 
kriminalogas ir medicinos pro
fesorius Qlof Kinberg rašo, ne
pataisysi jokiomis, kad ir tobu
liausiomis priemonėmis. . "Kad 
nusaugojus nuo jų sveikus žmo
nes, nekaltą visuomenę, reikia 
juos efektyviai ir dažniausiai 
visam gyvenimui izoliuoti”.

Visuomenininkai, spauda ir 
šiaip sau žmonės nustato, kad 
Švedijos įstatymai dėl savo per
dėto liberalizmo yra gyvento
juose nustoję pagarbos ir res- 
pekto. Nusikalsti pasidarė pigu, 
nebaisu. Kokiu kriminalumu su
sigundęs žmogus nejaučia' rizi
kos, pamiršta sau pavojų. Ir kur 
bus koks respektas įstatymams, 
kai spaudos daugumai pareika- 30 ar 50 metų.

SPORTO ŠVENTĖ DARIUI IR 
GIRĖNUI PAGERBTI

• ■ ■■ v?',.
Liepos 17 d. sukanka 21 me

tai nuo mūsų transatlantinių la
kūnų Dhriaus ir Girėno tragiš
ko žuvimo. Kapt. St. Darius bu
vo vienas iš žymiausių Nepri
klausomos
gyvenimo kūrėjų bei ugdytojų.

Lietuvoje buvo įsigalėjusi 
tradicija kiekvienais metais su
rengti sporto šventę šių mūsų 
didvyrių pagerbimui. Vid. Va
karų sporto apygardos vadovy
bės iniciatyva ši tradicija buvo 
atgaivinta pereitais metais Cle
velande minint XX-sias Dariaus 
ir Girėno tragiško žuvimo su
kaktuves ir nusistatyta ateity
je kiekvienais metais tokią 
sporto šventę rengti.

šiais metais šios švenfės pro
ga buvo planuojama surengti 
pirmaisias tarpmiestines lengvo
sios atletikos rungtynes tarp 
Chicagos ir Clevelando, tačiau 
dėl su^dariutsiy klū&ų c.tlica- 
giečiams šiuo laiku netuript pil
no savo komandos sąstato, nu
tarta tarpmiestines rungtynes 
aidėti vėlesniam laikui ir vietoj 
jų surengti individualinio pobū
džio lengvosios atletikos rung
tynes. šios rungtynės įvyks šį 
šeštadienį, liepos 17 d. 5:00 vai. 
po piet Patrick Henry High 
School stadione. Tą pačią dieną, 
2:30 vai. po piet šiame stadione 
įvyks ir Clevelando miesto mo-

terų lengvosios atletikos pirme
nybės, (amerikiečtų) kurias 
šiais metais praveda LSK žai
bas. ' šiose pirmenybėse žaibo 
gos, mums dvi viešnios iš Chica
gos; mums jau pažįstamos D. 
Točilauskaitė ir V, Zubkutė.

Dariaus ir Girėno pagerbimo 
varžybų programa:

Vyrams: 100 m., 1500 m., į 
tolį, į augštj, rutulys, diskas, 
jietis.

Jauniams (1936-39 m. girti.): 
60 m., 100 m., 1000 m., j tolį, 
rutulys, diskas.

Jaunučiams C klasės (1940-41 
m. gim.): 60 m., į tolį, beisbolo 
sviedinukas.

Jaunučiams D klasės (1942-43 
m., gim.): 50 Yd., į tolį.

Mergaitėms: 50 Yd., 60 m„ į 
tolį, rutulys, beisbolo sviedinu
kas. .

Moterų varžybos bus vykdo-, 
mos Clevelando moterų pirme
nybių rėmuose.

Pastaba: Jaunučių C ir D kla
sių varžybos bus vykdomos lyr

Australietis John Landy,Australietis John Landy, agronomijos studentas, Suomijoj įvy
kusiose lenktynėse, pasiekė naują pasaulio rekordą 700 metrų 
bėgime. Tą atstumą prabėgo per 3 minutet-s ir 58 sekundes. Rekor

dą pagerino 1.1 sekundės.

agronomijos studentas, Suomijoj įvy
kusiose lenktynėse, pasiekė naują pasaulio rekordą 700 metrų
bėgime. Tą atstumą prabėgo per 3 minutet-s ir 58 sekundes. Rekor

dą pagerino 1.4 sekundės.

lyvius. Dalyvių registracija at
liekama prieš pat. varžybas, 

šių varžybos bus vykdomos lyr aikštėje. Sportu besidominti 
giagrečiai su Clevelando mote-l suomenė kviečiama gausiai 
rų pirmenybėmis 2:30 vai. po 
piet. Visos kitos varžybos pra
sidės 5:00 vai.

silankyti.

vi- 
at-

lavus, kad nuteistasis vidaus 
reikalų ministeris Hedlung būtų 
pašalintas iš valdžios, ministe
ris pirmininkas ir socialdemo
kratų vadas Erlander pasisku
bino jį viešai ginti. "Svarbiau
sia, kad ministeris Hedlung tu
ri savo partijos pasitikėjimą’’. O 
sumaterialėjusi stambiųjų ūki
ninkų partija, neturėdama ge
resnio žmogaus, pasitenkino pa
reiškimu : "Svarbiausia, kad mi
nisteris pirmininkas ir socialde
mokratų partiją rodo ministeriui 
Hedlundui pasitikėjimą”. Dėl tų 
pat priežasčių nieku nenukentė
jo ir tie du ūkininkų partijos 
atstovai parlamente. Prieš 30 
metų švedai ministeriai, net tie 
patys socialdemokratai, turėjo 
atsistatydinti dėl vieno kito ne
atsargaus žodžio, gi dabar ir 
augščiausiojo teismo vienbalsio 
pasmerkimo maža.

Šių laikų švedai socialdemo
kratai nemažai prisidėjo prie 
teisėtumo krašte pairimo. 1946 
metų pradžioje, prieš krašto 
įstatymus, jie atidavė bolševi
kams nieku nekaltus 167 baltie- 
čius, lietuvius, latvius ir estus, 
ir du tūkstančius vokiečių pa
bėgėlių. Jų, švedų socialdemo
kratų, nueita tiek toli, kad jų 
spauda tyčiojasi iš pernai su
darytos žymių rašytojų, moks
lininkų ir politikų Teisei apsau
goti draugijos. Ūkininkų ekono
minių organizacijų skerdyklos 
nepaiso sveikatos kontrolės nuo
statų, ūkininkų ekonominės or
ganizacijos importuoja iš Ar
gentinos ir Urugvajaus pigią ir 
nesveiką mėsą, parduodamą 
brangiai, jveisdamos krašte pa- 
ratyfaus, vidurių šiltinės epi
demiją, ūkininkų Pienocentras 
parduoda nesveiką pieną ir ne
prisileidžia jokios kontrolės, so
cialdemokratams vis tai nieko.- 
Iš opozicijos kritikos tik tyčio
jasi. Opozicija daro riksdage in
terpeliacijas dėl teisingumo mi- 
nisterio apsileidimo ir į.didžiau
sius teisės laužimus žiūrėjimą 
pro pirštus. Socialdemokratų ir 
ūkininkų partijos dirbtinai dau
gumai vis tai menkniekiai, "opo
zicijos tamsios pastangos pasi
kasti po valdžia”. Kad ant opo
zicijos malūno pilamas vanduo, 
tai valdžioj įsisenėjusių social
demokratų matyt hei kiek ne
baido.

Ne, teisėtumo atžvilgiu Šve
dija šiandien ne ta, kaip prieš

Už geriausią pasekmę vyrų 
klasėje pereitais metais yra pa
skirta Vid. Vak. Sporto Apygar
dos K-to pereinamoji dovana, 
kurią pereitais metais laimėjo 
Alg. Liutkevičius, už šuolį į 
augštį. Moterų klasėje tokios 
rūšies dovaną, paskirtą Cleve
lando Lietuvių Radijo Klubo 
pereitais metais laimėjo E. šikš- 
niūtė, už 60 m. bėgimą. Ar pa
stariesiems pavyks ir šiais me
tais apginti savo dovanas, pa
matysime aikštėje. Be šių pe
reinamųjų dovanų, kiekvienoje 
kitoje klasėje geriausių pasek
mių atsiekėjai gaus vienkarti
nes dovanas.

Be Clevelando lengvatletų šio
se varžybose laukiama ir būrelio 
Bvečių iš Chicagos. Jaunučių 
klasėje kviečiame dalyvauti Cle
velando Lietuvių Dienos proga
įvykusių sportinių varžybų da- ra

DĖMESIO 
BAIGUSIEMS 

STUDIJAS
Lietuvių Studentų Sąjungos 

leidžiamo metraščio redakcijai 
reikia žinių apie kiekvieną stu
dentą, įgijusį akademinį laipsnį 
nuo 1949 metų birželio mėn. iki 
dabar. Tuo tikslu redakcija yra 
išsiuntinėjusi virš šimto anke
tų, iš kurių tačiau tik apie pifsė 
lig šiol tegrjžo. Tad štai primi
nimas: visi, tokias anketas ga
vę, grąžina jas, drauge su 5”-7” 
dydžio fotografija (ne akademi
niuose rūbuose), iki liepos 31 d. 
šiuo adresu:

Antanas Sužiedėlis,
Box 633
The Catholic University of
America
Washington 17, D. C.
Tie, kurie šitokių anketų ne

gavę, o akademinį laipsni

įgiję (redakcija neturėjo visų 
adresų), tuo pat adresu prisiun
čia šias žinias: pavardę, vardą, 
gimtąją vietą, baigtąją gimnazi
ją (kokią ir kur), įgytą laipsnį 
(kokį, kur ir kada), pagrindinę 
studijų šaką ir paktovią gyve
namąją vietą.

Metraščio redakcija
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IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo. ko visada reikalauja ap- 
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Societv for Saving Bld.

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PEN1NSULA 2521

kiekvienoj dėžėj
STROH’S

104 metai gaminimo patyrimo

□□□□

jis yra šviesesnis!.
Dabar už vietines kainas

Amerikos vienintelis 
alus ugnim gamintas 

2000 lapsniy.

l’amėkit puikų skonį 
vienintelio Amerikos alaus 
2000 laipsnių ugnim.

TheįbohBr*w«ry Co., DeOo.l M, Mieži.

SKONIS 

joks kitas alus negali 
prilygti-

Nuo 1850, puikus skonis ir atsargus 
paruošimas laimėjo Stroh’s tikrai ge
ro alaus pavadinimą. Pamėginkite jį 
šiandieną.
Stroh’s__
gaminamo
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Uždraustas stebuklas
r,H BALYS GRAŽULIS

Stasius Būdavas ir vėl davė 
naują romaną — "Uždraustas 
Stebuklas”, apie kurį čia ir kal
bėsiu. Visi Stasio Būdavo kūri
niai, išskyrus "Varpai skamba" 
turi visas pramoginio romano 
žymes. Gal tai, ką sakau, auto
riui ir nepatiks, bet tai tiesa. 
Mums nesvarbu ko autorius 
siekė iš ką jis mano apie savo 
kūrinį, mės vertiname jį taip, 
kokiu jis mums atrodo.

"Uždraustas Stebuklas” yra 
pramoginis romanas. Taip j jį 
čia ir žiūrėsime. Tokiame ro
mane nejieškome didžiųjų pro
blemų sprendimo, gilių charak
terių, ar tikro kurios epochos 
vaizdo, jis skirtas poilsio valan

čiai, mes tenorime, jog jis mus 
riste prie savęs rištų. Jieškome 
stiprios intrigos, aiškių, gyvų 
veikėjų, lengvo stiliaus.

Vertindami šį romaną, kaip 
klasikinį, turėtumėm padaryti 
autoriui daug rimtų priekaišų. 
Tuo tik neteisingai nuskriaus- 
tumėm autorių ir atbaidytumėm 
skaitytoją. Tačiau ir pramogi
niam romanui statytini tam tik
ri reikalavimai. Pamėginkime 
peržvelgti, kaip autorius savo 
darbą atliko.

Kas yra tas "Uždraustas Ste
buklas”? Tai nacių reicho mo
teris. Į kažkokį lagerį, nei kace- 
tą, nei darbo stovyklą, atgabe
namas didokas būrys lietuvių 

■ į vyrų, bėgant nuo bolševikų prie 
sienos sugaudytų, čia nacių pa
reigūnas lietuviams pareiškia, 
jog užsieniečiams draudžiama

f t' . < ’ .1 , -

ta. Bet ne tai prikišime autoriui. 
Jis ir be intrigos sukūrė gyvą 
mielai skaitomą romaną. Di
džiausias priękąištas, kad jis 
nori mus įtikinti,. jog Ptras 
Mankus teigiamas veikėjas. Sa
vo grupėje Stovykloje Mankus 
vienintelis kalbąs vokiškai, at
seit, lyg ir būrio vadas. O. jis 
slaptai ruošiasi nuo draugų pa
bėgti ir pabėga, palikdamas 
draugus savo likimui. Tarp jų 
nėra vokiškai kalbančių, koks 
bus jų likimas? Jo elgesio ne
mažina nei tas faktas, jog jam 
gręsė bausmė už duonos atida
vimą žydui. Aš net abejoju, ar 
toks egoistas galėtų atiduoti sa
vo davinį alkstančiam. Pabėgęs 
jis jieško tautiečiu pagalbos. Ir 
suranda. Sutinka traukinyje 
Emą ir vėl jieško pagalbos. Ir 
gauna. Iš visų ima, o niekam 
neduoda. Ernai jis,, už jos pa- tapo viršininkas net Mankaus 
siaukojančią globą, net bučiniu 
neatlygina. O neva myli. Auto
rius norėtų, jog mes manytu
mėm, kad tautinė savigarba jam 
neleidžia susidėti su austre. Bet 
ta savigarba jam leidžia Ernos 
jausmus išnaudoti savo gerbū
viui. .

Kai Mankus pabėga iš sto
vyklos, mes pagalvojame, jog 
tai mokytoju apsimetęs sukčius 
ir, radę jį atstovaujantį teigia
mą lietuvį bėglį, net nustemba
me. Tokių egoistų, paliekančių 
draugus nelaimėje, imančių, bet 
neduodančių, mes nemėgstame 
ir nenorėtumėm matyti teigia
mais veikėjais knygose. Neger
biame nei tokių patriotų.

i Kitas stambesnis veikėjas yra 
i lietuvis profesorius. Laimė, kad 
. tokių profesorių nedaug, o gal 
■ ir visai nebuvo. Retas iš mūsų

net pažvelgti į vokiečių moterį 
Ji žino, kad yra vokietė, jos iš- . 
didumas neleis jai pačiai vergais , 
domėtis. Tokių, kurios užsimirš- , 
tų, nėra. Būtų stebuklas, jei to- ; 
kia atsirastų. Po šito pareiškimo , 
jau aišku, kad autorius panoro 
tą "stebuklą" atskleisti, paro
dyti skaitytojui, koks tas ste
buklas tikrumoje buvo. Deja, 
jau pradžioje tenka pasakyti, 
jog autoriui tai nepavyko, nes 
pasirinko netinkamus veikėjus. 
Lietuvis mokytojas Petras Man
kus perdaug pasyvus jam skir
tam uždaviniui išspręsti, o aus
trė Erna Morgenstrahl to "ste- 

, buklo” neatstovauja, nes yra 
. austrė, iš naciams priešiškos 
i šeimos kilusi.
: Tema įdomi. Man pačiam teko
į pasirašyti raštą, jog su vo

kietėmis nebendrausiu, teko ma
tyti užsienietį mušamą, už iš
drįsimą meiliai pažvelgti į vo
kietaitę. Lauki, jog autorius 
pins įvykius, dilgins įkaitytoji 
pavojaus vaizdais, o to nerandi. 
Ir ne "stebuklą” įsimylėjęs jau
nuolis didesnių nuotykių per
gyvena už Petrą Mankų.

Jokios problemos autorius ne
sprendžia. Karas, naciai, pabė
gėliai sudaro tik foną Mankaus 
romanui su Erną. Iš šimto pa
bėgėlių devyniasdešimt devyni 
papasakotų įdomesnių nutikimų.. 
Ne, pabėgėlių būties autorius 
neparodo. Nacių . reichą kare 
matome tik iš plakatų sienose. 
Paprastai kalbant, romane nie-.ij- visai ueouvu. neias ib musų 
kas neparodoma, nieko neįvyks-į būtumėm karo galo sulaukę.

Miela, mažoji Jakelina
VIENAM PARYŽIAUS VAKARINĖS LAIDOS LAIKRAŠTYJE BUVO ATSPAUSTAS 
TOKS PRANEŠIMAS: 25 METŲ KOLONIALINĖS KARIUOMENĖS SERŽANTAS 
PETRAS DEMARETAS, GRĮŽĘS Iš INDOKINIJOS, 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.

i T**inya H pereito numerio )

Petras kurį laiką stovėjo prie durų lyg 
suakmenėjęs. Viskas atrodė kaip sapne. 
Kas gi pagaliau tą piktą juoką iškrėtę? — 
galvojo jisai. Ir staiga pasisukęs išskubėjo 
į gatvę.

Jei jis būtų 2-3 minutes ilgiau pastovė
jęs būtų sutikęs Jakeliną, grįžtančią iš mies
to. Kai tik Jakelina įėjo į kambarį, tuoj su
prato, kad kas tai nepaprasto yra įvykę. 
Teta sėdėjo kėdėj ir sunkiai kvėpavo; jos 
akys žibėjo kaip bepročio.

— Kas atsitiko, ar tu sergi, tetule?
Teta atsikelia, prieina prie rašomojo 

stalo, atidaro stalčių, išima gražiai kaspinu 
perrištą laiškų pundelį ir paduoda juos savo 
seserėčiai. Tai ir viskas ką ji pasakė.

Jakelina atriša kaspinėlį ir žiūrinėja 
laiškus. Visi oro pašto vokai, o anspaude 
įrašyta N’ho-Trang, Indokinija. Išima vieną 
laišką, skaito ....

— Kas tai? Juk tai meilės laiškai, Ta
šyti man? ’ ;

Senutė linkteli galvą ir, verkdama, sa
ko:

— Aš esu .viso to kaltininkė ...
Petras Demaretas vėliau niekad nega

lėjo tiksliai pasakyti, kaip ilgai jis. bastėsi 
po Paryžiaus gatves. Jis buvo aklas pasau
liui, kuris jį supo. Tai buvo tikras stebuk
las, kad’tą dieną jo niekas nesuvažinėjo. Ir 
blogiausia, kad. jis neturėjo žmogaus; kam 
galėtų viską išsipasakoti.

t

Louisville Tifle Insurance Company

MAin 1-2075Standard Building
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Jo visas užsiėmimas atkalbi

nėti, lietuvius nuo darbo. Apla
mai, būdavo pabėgėliai sugeba 
be.darbo pragyventi. Iš. kur jie 
pinigų gauna, taip ir neaišku. 
O juk ne visi mes su pilnais 
kapliais pabėgome. Aišku, au
torius nori parodyti, kad mes 
sabotavome reicho pramonę, 
vengdami darbo. Tik nepasako, 
kaip mės be darbo vertėmės. Ir 
profesorius atkalbinėja nuo 
darbo, o nei vienam pinigų ne
duoda. Gal moko vogti ? Ką kitą 
veiks vargšas jaunuolis. Profe
soriaus mokslas, tai tikras ke
lias j kacetą, o autorius įtikinė
ja profesoriaus dorybėmis.

Ir koks nekaltutis gestapas! 
Žino apie profesoriatfs veiklą, o 
nieko nedaro, tik įspėja! Ir tų 
darbo vengiančių, jieško ir ne
suranda, nors turi adresus. Ges-

net

lie- 
sni-

nesuranda, nors tas vilioja jo 
merginą ir net nesislapsto. Pa
galiau, nieko nedaro, kad aki
plėšą nubaustų, drįsusį "stebuk
lą” rankomis paliesti: Porą sa
kinių apie tai pasako, bet, nors 
jieško, neatrodo, jog rimtai. 
Taip neįvertinti gestapo 
knygoje pavojinga.

Parodo autorius ir porą 
tuviais prisidengusių rusų
pelių — Sokolovą su seserim. 
Neblogi ir jie, nes didelių blė- 
džių nepridaro. Tamara net 
Mankaus meilės reikalų su Er
na nesupainioja, nors pati jį 
įsimylėjusi.

Vienintelis gyvas, šiltas ir su
prantamas charakteris yra Er
na. Jokia gėda būtų lietuviui ją 
vesti.

Visi veikėjai elgiasi padoru
mo ribose, saikingai. Įvykiai es
tetiški, ramūs. Atrodo, jog au-

torius stengiasi taip rikiuoti, 
kad tik kas neįvyktų. Netgi dar 
knygos neįpusėjus, . jau žinai, 
kad čia nieko baisaus neatsitiks, 
nes budri autoriaus akis saugo 
nuo visų nelaimių.

Tas padorumas priskirtinas 
prie didžiųjų romano ydų. Tokie 
bektaujai meilužiai, kaip Man- 
kus, jau senai atgyveno savo 
dienas. Nyksta jie ir literatūro-. 
je. Tik pas mus jie dar tvirtai 
tebesilaiko. Ana Alė Rūta savo 
romane "Duktė" pristatė ištisą' 
galeriją tokių anemikų.

Romane nėra stipresnės in
trigos, nėra spalvingų įvykių, 
nėra to meto vaizdo;'veikėjai 
išgriebti iš oro, meluoti, jų veik
senai nepateisinami, o pats ro
manas gana patrauklus. Skaitai 
neatsitraukdamas. Paskaitęs net 
stebiesi, kaip čia autorius, nieko 
nedavęs, taip pririšo, lyg koks 
burtininkas. Gi riša prie, šios 
knygos ne įvykiai, bet autoriaus 
technika. Būdavas yra tikras 
savo amato meistras. Jis čia pa
našus į šeimininką, kuris, nepa
dėjęs nieko ant stalo mėgirta 
savo svečius mikliu liežuviu pa
vaišinti. Ir jam čia pavyko. Var
giai pasigendi tų skanėstų, dėl 
kurių esi atėjęs. Pasakoja jis su 
nuostabiu lengvumu, trumpais, 
aiškiais ir vaizdingais sakiniais. 
Neapkrauna, nei palyginimais, 
nei aprašymais. Jo dialogas gy
vas, tikras, veikėjai kalba tiek, 
kiek reikia ir kaip gyvi žmonės. 
Pavyko jam išvengti tuščio fi
losofavimo ir sentimentalumo. 
Knyga parašyta taip, kaip to
kios rūšies knygos turi būti ra
šomos. Skaitytojas perskaitys ją 
su malonumu ir niekada nesi
gailės nusipirkęs.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons
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3 stiklines pieno
per tiek daug duoda

• Duodu jums rcika* 
lingi} kalciumQ.

• Atlaisvina jus, pa
lengvina nervų įtem
pimų.

• Pagerina jūsų iš
vaizdų.
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• Padeda jums geriau 
. miegoti.

• Duoda sveikatų, ne - 
svorį.

pjovė sausgysles.
{ėjęs į salę, Petras apvedė akimis baltai 

klotas lovas ir vienoje iš jų pastebėjo labai 
išbalusį Beltūrienes veidą. Jos žili plaukai 
tvarkingai sušukuoti. Veido bruožai rodė, 
kad ji jaunystėje turėjo būti labai graži. 
Pastebėjusi ligijonierių išraudo.

Petras priėjo prie lovos ir kurį laiką 
žiūrėjo į malonų senutės veidą.

— Girdėjau, kad jums atsitiko didėlė 
nelaimė... Aš tikiu, kad .dabar jums daug 
geriau ir greit visai pasveiksite.

— Taip... jaučiuosi geriau, bet būtų 
dar geriau, jei jie būtų leidę man numirti.

Jos veide atsispindėjo didelis skausmas 
ir Petrui buvo aišku, kad šis nelaimingas

— Ir vėlau, daug vėliau -r- tęsė ji — 
aš radau laikraštyje jūsų skelbimą. Aš ži
nojau, kad esu sena, bet aš norėjau turėti 
žmogų, kuriam galėčiau pasakyti, tai, ko 
nespėjau, o vėliau negalėjau pasakyti jam, 
mano seržantui. Ne, jus aš niekad nemylė
jau, jaunas žmogau, bet jūsų asmenyje aš 
mylėjau jį, mano pasirinktąjį.

— Aš suprantu jus dabar — tarė Pet
ras.

— Stebiuosi ir aš pati savęs nesupras
dama. žinojau, kad nėra tikslo rašyti, o vis 
dėlto rašiau. Kada paprašėt fotografijos, aš 
atsiunčiau ne savo, o mano dukterėčios Ja
kelinos. Prašau už viską man atleisti...

— Aš nepykstu ponia, tikrai ne — ty
liai tarė Fetras.

. Senutė šyptelėjo ir tarė:
— Dabar jūs turit eiti, aš labai pavar

gau. šią išpažintį atlikti man buvo labai 
sunku.

Išėjęs į gatvę, Petras viską pergalvojo 
ir vėl nukeliavo j Beltūrienės butą. Įėjęs vėl 
teiraujasi, ar negalėtų pamatyti panelę Ja
keliną.

Moteriškė, galvos kryptelėjimu parodo 
Jakelinos kambario duris. Pasibeldęs išgirs
ta malonų baisa: — prašau įeiti.

Prieš save jis mato Jakeliną, stovinčią 
prie rašomojo stalo, ant kurio guli išsklai
dyti jo laiškai ir fotografija.

— Tai jūs, pone seržante! Gal malonėsit 
prisėsti — tarė ji ir pagriebusi nuo kėdės 
laikraštį pridengė stalą.

Petras jautėsi labai nejaukiai, bandė 
nusišypsoti, bet tai jam nesisekė.

— Atėjau, bet ko atėjau ir aš pats 
tiksliai nežinau, o dar taip neseniai aš visai 
kitaip vaizdavaus tą mūsų pirmą pašimaty- 
mą. Dabar jis bus pirmas ir paskutinis.

Po trumpos tylos, žiūrėdamas Jakelinai 
į akis,, jis tęsė toliau:.

— Kartais kyla žmonėms kvailos min-
■ •

tys ir tas mintis jie įgyvendina visiškai ne
atsižvelgdami į kitus.

' Žinau, kad tie gražūs laiškai,. rašyti 
man, buvo ne jūsų ir jūs nieko apie juos

sįmiršti. Po kiek laiką, kada '-aš atrodžiau nežinojot, 
hdrinaįi ir vistą užmiršusi, sugrįžau į Pa
ryžių. Tikrumoje gi aš jo niekad .nepamirs na švelniu balsu. Ir tą akimirką ji, atrodo, 
sau. : ■■ .. / ■; ’’' , suprato visų laiškų, istoriją.

.''.JTaLpąsakjus, senutė ilgai tylėjo ir ste- q ~ ’

tavęs sulaukti. Ką gi daro tavo mažoji Ja
kelina?

Petras iš lengvo pradeda pasakoti viską
kas buvo nutikę.

— Nenusimink, drauguži! šiandien mes atsitikimas buvo tik priemonė tiesai nu- 
švęsime mūsų sugrįžimą į Paryžių, o ryt tu 
turėsi pakankamai laiko išsiaiškinti.

Kitą rytą Petras vėl vyksta į Jakelinos 
namus. Duris jam atidarė jau kita moteris.

— Aš norėčiau pašnekėti su ponia Bel- 
tūfiene.

— Jos nėra, ji ligoninėje — atsako mo
teris. • , »

— Kas atsitiko?__klausia Petras.
— Vakar vakare ji labai blogai jautėsi, 

paslydo ir krito į veidrodį, šukės ją labai su
žalojo. Kuo galėčiau jums pagelbėti?

Petras pakrato galvą ir nueina. Bet dar 
tą pačia popietę jis grįžta atgal sužinoti li
goninės adreso. / /

Kada jis buvo arti Beltūrienės namų, 
pro duris išėjo Jakelina. Ji buvo apsivilkus 
balta suknele ir atrodė taip gtažiai, lyg būtų 
iškirpta iš midų žurnalo. Puikaus sudėjimo, 
gražių kojų, tik plaukų-šukuosena kita, negu 
fotografijoj. Petras ją: tuoj, atpažino, bet ji 
greit nuėjo į kitą pusę, įšoko į tramvajų ir 
nuvažiavo.-■ ’ , „

Kitą,, dieną jis nuvyko į TĮtpnirię, kur 
buvo paguldyta Bąltūrienė. tĮęiįcėjo ilgokai 
palaukti, kol budinti sesuo ĮM'ddėjb.jį vesti aš nuvykau į katastrofos vietą, jiS’ buvo 
ilgais ligoninės koridoriais. ŠpecįfirtisTigo-. miręs. Aš neverkiau, nieko nešnekėjau ir 

galėtų viską išsipasakoti. ninės kvapas ^liel^lįai paHko jątin|M ii* svei-. nevalgiau. Daktaras, kuris mane globojo, bi-
Staiga jią prisiminė savo,draugą Jurgį. kam legijonierĮui, bet jis kantrai. sekė; pas

ikišo ranką j kišenių ir rado jo adresą. -kui seserį, kol; jie 'priėjo-.salą. 'Tpo Taiku iš 
Eina jieškoti jo namų. Jurgio motini, salės išėjo gydytojas, lydimas dviejų sesu- 

maloni-moteris, kviečia jį įeiti, žinoma, ji čių. Pfetras tuętj: p*|«Jau8ė gydytojo apie Bei-
-.............. «• •—* tūrienes sveikatos'sfavį.*'.

. — O, taiįi^kiietą ittmučjų pagalvojęs, 
gydytojas ____ ___ _____________ ___________ _________
vojaus gyvybei . nėra, ’ bėt'dešinę rinką - ji bėjo Petro Veidą, lyg norėdama išskaityti jo fotografiją įr, paduodamas ją Jakelinai, sa- 
jau niekad : nes f st^ mintis. ’ ’

slėpti.
— Bet kodėl jūs taip padarėt? Aš nieko 

nesuprantu. Malonėkit man viską papasa
koti.

Senutė ilgai žiūrėjo į seržanto veidą ir 
buvp. susimaščiusi. Iš akių pradėjo riedėti 
ašaros. Po valandėlės ji tarė:

— Jakelina niekad jums jokių laiškų 
nerašė. Visus juos parašiau aš. Tai ilga ma
no gyvenimo istorija. Kartais man atrodo, 
kad tai buvo visai neseniai... Buvau aš jau
na ir turėjau daug gerbėjų, bet mylėjau tik 
vieną iš jų. Jis buvo taip pat, kaip ir jūs, 
koloniaįinės kariuomenės seržantas Afrikos 
Maroke. Nei tėvai negalėjo palaužti mano 
nusistatymo tapti to legijonieriaus žmona. 
Ir štai mano mylimasis, gavęs atostogų, 
skuba pas mane, į Paryžių. Iš Marselio jis 
telegrafuoja man apie savo atvykimą. Jau 
kitą dieną, 6 vai. turėjau žengti prie alto
riaus ...

Kiek vėliau gavau antrą telegramą, ku
rioj buvo parašyta, kad Marselio — Pary
žiaus linijoje įvyko katastrofa. Vyras, kurį 
aš .mylėjau, sunkiai sužeistas; Pirmą negu

jodamas, kądneišprotėčiau, patarė tėvams 
išsiųsti, mane’ į kurortą pasižmonėti ir už

pažįsta Petrą. Juk sūnūs tiek daug rašė savo 
laiškuose. Todėl ji pradeda vaišinti ir drauge 

3 jiedu laukia grįžtančio Jurgio.
— Tai tu, Petrai, — šaukia pravėręs 

duris jo. draugas Jurgis — aš. nesitikėjau
p 
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— Turiu aš ją grąžinti jums, nes man 
ji nepriklauso. Tuo ir tesibaigia taip’ ilgai 
auginta graži svajonė.

Petras iš lėto atsikelia, apsidairo ir 
paduodamas ranką taria:

— Ryt prašysiuos, kud grąžintų mane 
į dalinį. Nėra prasmės čia ilgiau pasilikti. 
Visos svajonės išsisklaidė, kaip rūkas sau
lei patekėjus.

— Bet kodėl taip skubėti, ar Paryžius 
jus nežavi? Aš taip norėčiau jums kuo nors 
atsilyginti už tą piktą kas jums padaryta.

—i O ne! — taria Petras. Tai kvaila is
torija, į kurią mudu abu įmaišyti ir abu 
esam nekalti. Nekalta ir jūsų teta, nes ji 
darė nesąmoningai ir be piktos valios. Ji 
norėjo suteikti man kiek džiaugsmo, tat la
bai prašau nepukti ant savo tetos.

Jakelina susijaudinusi žiūri į seržantą 
ir taria:

— Taip, tokį aš jus ir įsivaizdavau, ka
da pamačiau fotografiją.

— I<ą jūs tuo norėjot pasakyti — klau- 
Petras.
— Nieko, tikrai nieko, tik aš labai no

rėčiau jus dar kartą sutikti.
— Jūs tai sakot iš pasigailėjimo, o to 

aš priimti negaliu. Jei norit suteikti man 
malonumą, grąžinkit man laiškus, juk jie 
raįyti ne jums.

— Laiškus?! Aš nežinau ar turėčiau 
juos grąžinti, __ sako Jakelina, nuimdama
laikraštį nuo stalo. Visi jie buvo išimti iš 
vokų ir Jakelinos skaityti.

Petras žengia žingsni arčiau ir sako:
— Jūs neturėjot teisės juos skaityti. 
Jakelina parausta ir, žiūrėdama jam į 

akis atšauna :
— Kodėl? Juk jie buvo man rašyti ir 

man adresuoti.
Petras nuleidžia akis.
— Tai jūs, viską dabar žinote apie ma- 

,ne: mano svajones, apie tai, kad aš tik jus 
vieną temylėjau ir troškau, -kad 'jūs man 

’ amžinai priklausytumėt.
— Ar jūs tikrai ryt žadat prašytis at

gal į savo dalinį’?. — tyliai vėl paklausia Ja
kelina. "

- Petras pažvelgia į jos degančias akis i^^į)

šia
1
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> ■ — Man labąi gailą jūsų —tarė Jakeli-

Tuo .metu Pftras išima iš piniginės jos

u

.1 »

ko:

t .k

kada Jakelina laukia tikro atsakymo, jis tik
rai žino, kad to niekad nedarys.;

' .(Pabaiga)

;Laisvai .vertė V. Orinta?.
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"NESISKAITO SU MUMIS”...

. Neseniai mes nusiiintėm 
"Dirvai" porą žinučių iš mūsų 
kolonijos. Iš universalinio ar na
cionalinio taško žiūrint, gal tai 
buvo ir menkos reikšmės žinu
tės, bet žiūrint iš mūsų koloni
jos reikalų taško jos buvo svar
bios, bent ne mažiau svarbios, 
kaip daugelis kitų laikraščiuo
se skelbiamų dalykų. Bet neįdė
jo. Vadinasi, "Dirva” su mu
mis nesiskaito. Tegu nenustem
ba, jei mes pradėsim neskaity
ti!

direktorijos pirmininkas, Hitle
rio pirmatakas Klaipėdoj. Iš 
Vokietijos dar rašo, kad tas 
pats užsienių reikalų valdytojas 
užsimojęs suorganizuoti pabal- 
tiečių - vokiečių bendradarbiavi
mo komitetą. Komitetas tuo tar
pu esąs nesudarytas tik todėl, 
kad salia lietuvių, latvių, estų 
ir vokiečių atstovų j komitetą 
panorėjusi įstoti dar ir "penk
ta koja”, būtent "Landsmann- 
schaft Ost” organizacija. Tai 
"penktajai kojai" pasipriešinę 
kiti pabaltiečiai, bet ne mūsų 
atstovas. Tai kas gi čia darosi?

Klimkaitis Floridos kalėjime
Prie "Dirvos" 26 nr. paskelb

to straipsnio. "Ar buvo Klimkai
tis Klaipėdoje" iš Los Angeles 
mums papildomai praneša:

"Pereitą vasarą pas mus lan
kėsi jaunas vyrukas, kuris sa
kėsi esąs "Memeler Dampfboot" 
atstovas, jo pavardė esanti Toe
ring (ar Doering). Jis esąs olan
dų kilmės, ir jo tėvas Nepri
klausomos Lietuvos laikais bu
vęs Olandijos konsulu Klaipė
doje. Lietuviškai kalbėjo gan 
sunkiai, bet suprasti galėjo len
gviau. Sakė dirbąs kažkokio psi
chologinės strategijos instituto

SU ALAUS STIKLU 
PALYGINUS...

Kaimynas, kurį esu paskati
nęs išsirašyti "Dirvą”, aną dien, 
gavęs sumažintą "Dirvos” nu
merį, man sako: "Paimu nu
merį — nėra ko skaityti: už ką 
gi aš 5 dolerius užmokėjau!”

Aš jam atsakiau: ”Už nume
rį mokėjai ne 5 dolerius, o ma
žiau kaip 10 centų, tai yra, ma
žiau kaip už mažą alaus stiklą. 
Argi tikrai alaus stiklas sutei
kia daugiau naudos ir ilgesnio 
malonumo, negu kad ir pats ne- 
turiningiausias "Dirvos” nume
ris?"

O kitą kartą jį sutikęs dar 
pasakysiu, kad man, pavyzdžiui, 
vienas "Dirvos” 26-as numeris 
yra vertas visos metinės prenu
meratos. .Tikrai buvau susijau
dinęs ir net supykęs ant Lozo
raičio už tą protestą, 
apie kurį tiek daug rašė net ke
li laikraščiai. "Dirva” viena n e 
ginčijosi,, o pranešė, kaip 
iš tikrųjų su tuo protestu yra. 
Ir kas gi atsitiko. Ogi pamoks
lininkai staiga nutilo, lyg van
dens į burnas pripilti. Vienu 
mostelėjimu tas kačių koncer
tas tapo nutrauktas.

KO TEN SĖDI?
7 • ' ”

Anot "Dirvos", Vilkas turi 
svarbesnių darbų, negu tie, ku
riais dabar daugiausia užsiima, 
ir kad tie dabartiniai darbai 
nesudaro nei Vilkui garbės, nei 
Lietuvai naudos. Kiek supran
tu, "Dirva" čia ■pasalto 'ir Lie
tuvių Tautinio Sąjūdžio nuo
monę. Jeigu taip, ko, tas LTS 
atstovas vis dar sėdi Vlike? 
Kam LTS duoda savo vardą pri
dengti tokiai akcijai, kuriai 
pats nepritaria?

• Taip, "Dirvos” nuomonė 
sutampa su LTS vadovybės 
nuomone. Bet Vlikas yra su
dėtinis organas. LTS yra 
o p o z i c i j o j tiems Vliko 
nutarimams bei veiksmams, 
kurie ir visuomenėj yra su
kėlę daug ginčų. Tačiau LTS 
mano, kad mažiausiai tinka
mas pasipriešinimo būdas 
prieš netikusius veiksmus bū
tų pasitraukimas j šalį ir pa
likimas visiškos laisvės to
kius veiksmus tęsti nekliu
domai. Kol yra vilties, kad 
Vlikas dar galėtų iš šuntakių 
grįžti j tikrąjį savo kelią, LTS 
laiko savo pareiga dėti visas 
pastangas, kad tatai įvyktų. 
Pasitraukimas būtų pateisi
namas tik tokioms viltims vi
siškai išnykus.

PROŠVAISTĖ ISTERIKOJ
Perskaitęs pranešimą apie 

pasikalbėjimą su ministeriu Lo
zoraičiu, iš kurio paaiškėjo, kad 
protesto, dėl- kurio buvo kilęs 
toks baisus triukšmas, visai ne
buvo, išsiunčiau "Dirvai” dole
rį : noriu prisidėti prie apmo
kėjimo telefono išlaidų, kurių 
dėka gauta ta vienintelė blaivi 
žinia visoj^tSj* maišalienėj, su
keltoj '"ambasadorinės” isteri- 
kos. Manau, kad atsiras ir dau
giau skaitytojų, kurie bent 
būdu prisidės prie padėkos 
dukcijai už rūpestingumą.

tuo
re-

DĖL ADRESO
kad 
se
tas

Redaktorius skundžiasi, 
daugelis teberašo" "Dirvai" 
nuoju jos adresu. Bet kad 
naujas adresas dedamas tokio
mis jau smulkytėmis raidytė
mis! Mano patarimas: ligi visi 
atmintinai išmoks naująjį ad
resą, taip kaip buvo išmokę se
nąjį, reikia kiekvienam nume
ryje dėti adresą skelbimėlio for
ma didelėmis raidėmis, tekste, 
netgi keliuose puslapiuose tame 
pačiame numeryje. Ir taip da
ryti kokius metus ar daugiau.

MAŽLIETUVIŲ AR 
DIDVOKIĘCIŲ ITAKA?

Perskaitęs’ V. Rastenio straip
snį apie Kiimkaičio avantiūras, 
ėmiau galvoti, kas gi iš tikrųjų 
daugiau įtąkos turi mūsų Vlike: 
mažlietuviai ar didvokiečiai ? 
Nors vienas iš. mažlietuvių vei
kėjų yra net Vliko įnformaci- 

« jos valdytojas,, visgi ”Ėlta” nu- 
rašinėją fantazijas iš "Dampf- 
booto”... Toliau, vis. ir vis stip
rėja tvirtinimai, anot kurių 

. Vliko vadinamųjų užsienių rei-
,kalų valdytojo patikiriiiausias 
patarėjas klausimais, ką Bon- 
noj daryti ir ko nedaryti, esąs... 
dr. Schreiberis, buvęs Klaipėdos 
didvokiečių vadas ir paskutinis

BROCKTON
LAISVĖS VARPO 

PARENGIMAS
Brocktone, liepos 18 d., sekma

dienį, Laisvės Varpo radijo pro
gramos vadovybė, prie lietuvių 
bakūžės, ruošia senų ir naujų 
lietuvių dieną-pikniką su pa
trauklia programa. Ten skam
bės lietuvišką sutartinė, ten 
šoks mergaitės tautinius šokius, 
ten linksminsis seni ir jauni.

Programą išpildys Bostono 
Lietuvių Tautinių šokių Grupė, 
vadovaujama Onos Ivaškienės, 
Worcesterio Lietuvių Drum ir. 
Bugle Corps, vad. B. Kvederai- 
tės ir Bostono Vyrų Choras, 
vad. muziko J. Gaidelio.

Liepos mėn. 18 d. visi keliai 
veda į LIETUVIŲ DIENĄ 
Brocktone, prie lietuvių bakū
žės.

Autobusai iš So. Bostono iš
eis 1 vai. nuo Lietuvių Piliečių 
Klubo.

DR. VINCAS KOŽICA
Išlaikė egzaminus Ohio ir Illi- 

nois valstybėse.
Dr. V. Kožica gimęs 1909 m., 

gegužės 16 d., žaliosios valsčiuj, 
Vilkaviškio apskr., ūkininkų 
šeimoj.

Mokėsi Vilkaviškio "žiburio” 
gimnazijoj, ją baigęs lankė Vy
tauto ■ Didžiojo Universitetą. 
Stažą atliko Kadno Universiteto 
klinikose ir Alytaus apskrities 
ligoninėj. Vėliau dirbo, kaip gy
dytojas, Birštono kurorte, Kau
no Universiteto Klinikose ir 
Vilniaus Raudonojo Kryžiaus 
ligoninėj. Okupacijos metais 
buvo Invalidumo komisijos pir
mininku ir Vilniaus Suriktųjų 
Darbų Kalėjimo vyr. gydytoju; 
kiek vėliau dirbo Vilniaus Uni
versiteto klinikose ir Raudonojo 
Kryžiaus Gailestingų Seserų ir 
Akušerių mokykloje lektoriumi.

Tremtyje dirbo Magdenburge 
pas žinomą chirurgą prof. Toel- 
le, Mildesheime. Su kitais, D. P. 
gydytojais suorganizavo vadi
namą D. P. ligoninę. Studijas 
gilina Frankfurto Goethes Uni- 
vesritete. Vėliau dirba Heilbro- 
no D. P. ligoninėj.

Amerikon atvykęs, kaip dau
gelis daktarų, stojo' stažistu į 
Oak Park ligoninę, Chicagoj, III. 
Kurį laiką dirbo vienoj Chica
gos ligoninėj kaip rezidentas.

Pasiruošęs egzaminams juoš 
1953 m. pabaigoj laikė Ohio ir 
Illinois valstybėse. Pasirodė, kad 
V.- Kožica valstybinius egzami
nus išlaikė ir vienur ir kitur.

Dirbti pradėjo Chagrin Falls, 
netoli Clevelando, vienoje nervų 
ligoninėje. t., t ..;.. / ,?
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tarnyboje. Po kiek, laiko vėl at
vyko, jau nauju automobilid, ir 
gyrėsi gavęs ląbai gerą darbą 
filmų-televižijos kompanijoj, net 
mums siūlė darbo. Taip pat sa
kėsi, kad jo raštus "Memeler 
Dampfboot” labai iškraipąs. Jis 
rašąs apie Lietuvą ir Argenti
nos laikraščiuose. Sakėsi buvęs 
Vakarų Vokietijoj ir prie sovie
tų zonos matęsis su savo "sim
patija”. Jis pas mus lankėsi ne
kviečiamas keletą kartų. Buvo 
matomas ir lietuvių parengi
muose. Sakėsi atsisakęs stoti į 
Jungtinių Valstybių kariuome
nę ir tai jarrt sudarą sunkumų 
išvykti į užsienius. Po kurio 
laiko, pasitaikius progai, buvo 
pasiteirauta kompetentinguose 
šaltiniuose, kas yra tas Toering

(ar Doering) ir netrukus buvo 
pranešta, .kad jis, Kiimkaičio 
pavardė, sėdįs Floridos kalėji
me. Tas pranešimas gautas šių 
metų birželio mėnesio vidury".

v »
Joks Tęering nėra buvęs Klai

pėdoje nei Olandijos nei kokiu 
kitu konsulu. Klaipėdoje, yra 
buvę keletas Doeringų, daugiau
sia smulkaus masto pirklių ar 
pramonininkų.

Iš New Yorko mums praneša, 
kad daroma žygių gauti tolesnių 
žinių apie tą "Klimkaitį” ir iš- 
itrti, kaip gimė ta istorija apie 
tą mistišką apsilankymą Klai
pėdoje.

Didelėmis ir ilgai trukusio
mis visų lenkų tremtinių grupių, 
išskyrus Mikolaičiko vadinamą 
Jaltos grupę, pastangomis at
siektoji vienybė, dokumentuota 
tam tikru aktu privedė prie 
rimtos egzilinės vyriausybės 
krizės, nes prezidentas Zaleskis 
paskutiniu momentu pareiškė 
negalįs tvirtinti generolo Sosn- 
kowskio savo įpėdiniu, o patį 
vienybės aktą laikąs priešingu 
konstitucijai.

Prezidentas Zaleskis 1953 m. 
gegužės mėn. aktu savo vyriau
sybei ir lenkų visuomenei pa
skelbė, kad einant konstitucija 
jis galįs būti valstybės preziden
tu tik 7 metus ir todėl 1954 m.

. • . ■ i ■ *
birželio 9 d. jis nustosiąs būti 
prezidentu, o savo vieton pa
skirsiąs naują prezidentą. To
kiu nauju prezidentu Zaleskis 
numatė ir visoms politinėms' 
lenkų grupėms siūlė ir rekomen
davo generolą Sosnkowskj, ku
ris savo keliu, Zaleskio remia
mas, sutiko priimti prezidento 
vietą tik tuo atveju,- kai visos 
lenkų tremties susiskaldžiusios 
grupės pasieksiančios vienybės.

Dabar, kai toji vienybė at
siekta ir kai reikia paskelbti 
generolą Sosnkowskį naujuoju 
lenkų respublikos prezidentu, 
buvęs prezidentas Zaleskis bir
želio 8 d. pasklebė, jog jo sąžinė 
neleidžianti pasitraukti ir savo 
vieton skirti gen. Sosnkowskį, 
o vienybės aktą laikąs priešin
gą konstitucijai, nors prieš tai 
dėl jo abejonių nekėlė, o Sosn- 
kovvskio asmenį pats viešais po
litiniais aktais augštino ir kon
krečiai siūlė savo įpėdiniu;

įontf

tla yra — Parkview Ba- 
213 East 93 St. Telef.: 
585. .
ą lietuvių rajone galima
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Pirmasis atominės bombos 
sprogimas

Prieš aštuonerius metus (rug
pjūčio 5 d.) amerikiečių milži
nas bombonešis Enola Gay ant 
Hiroshimos, Japonijoje, numetė 
atominę bombą. Po vienos sa
vaitės Japonija kapituliavo.

Besidžiaugiant Ramiojo Van
denyno karo pabaiga Hiroshi
mos ir Nagasaki bombardavimai 
buvo užmiršti. Tačiau po kurio 
laiko pradėję tyrinėti bombų 
padarinius patys amerikiečiai ir 
išsigando.

1945 metais prezidentas Tru- 
manas nedelsdamas pasiūlė pa
saulinę atominės bombos kont
rolę ir pareikalavę, kad Kon
gresui būtų perleista visa JAV 
federalinės vyriausybės žinioje 
esančios atominės energijos 
kontrolė. Sekančiais metais JAV 
pasiūlymas dėl tarptautinės 
priežiūros buvo įteiktas tada 
vos besiorganizuojančioms Jung
tinėms Tautoms. Sovietų Sąjun
ga planą atmetė kaip pažeidžian
tį jos suverenumą ir norą kon
troliuoti jos pramonės našumą. 
Tada prasidėjo atominio ginkla- 
vinimosi lenktynės. Nesant tarp
tautinės , kontrolės Jungtinės 
Amerikos Valstybės visomis jė
gomis vysto atominį ginklą savo 
ir laisvojo pasaulio apsaugai.

XhUrch Services
' . .for,all. faiths V ;

B.S. HIGHWAY 6,511 MILĖS EAST OF SMIMIK
' FERRYFBBMSAMaUSKY

THE MAY CO’S BASEMENT

Pardavimas! Vyrų Jelilunkantieji

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
kią -apdraudę Jūs visad pasitei- 

■ raukit
PAULINA MOZURAITIS 

13706'Benwood Ave.
Tel.'LO 1-7795

FARM BUREAU
. INSURANCE COS..

• F>rjn Bureau Mutual Insurance Co.
• Farm Bureau Mutual Flre Ineųrance.Co 
• Farm Bureau Lile Inauranca Co. 
HOME OFFICE^ COLUMBUS, OHIO
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^Palvos: trumpų ar ilgų rankovių

Vėsios austos rayon

Trumpų rankovių

Reguliariai 2.95

Ilgų rankovių

Reguliariai 3.95
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Jūs GALITE padaryti tą vyrą jūsų gyvenime pa
tenkintu su vienu iš šių vėsių sportinių marški
nių! Puikins rūšies austo rayon... lengvi... 
jokio medžiagos sunkumo jausmo! Garantuota 
neblunkanti spalva. Jie plaunami lengvai, atrodo 
ryškūs ir nauji po kiekvieno įmerkime! Parink 
jo mėgstamų spalvų dabar. Trumpų ar ilgų ran
kovių rūšys mažo, vidutinio, didelio ir labai di
delio, dydžio.

Pašto

Thę

ir telefoną užsakymai priimami — šaukite' 
Cllerry 1-3000 , ’

May Co.'s Bašeinent Mon's Furnishings
t Departinent

t
.• Balta
• žalia
• įMėlyna

' • Auksinė
• Ruda
• Pilka

• Rausva
. • Geltona
• Raudona
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

TAUTININKAI 1 R
S A N I) A R I E č 1 A I

Mano kolega rašytojas adv. 
Nadas Rastenis (Baltimore, 
Md.) Vienybėje pareiškė, kad 
tautininkai ir sandariečiai yra 
tas pats ir kad sandariečiai dau
geliu atvejų dirba su tautinin
kais.

Tikrai taip. ALT. Sandara 
pradžioje, 1915-16 metais. įstei
gta kaip tautininkų organizaci
ja. Joje priklausė, dirbo ir va
dovavo tautininkai per 10 metų, 
iki 1926 metų.

('■ia noriu, ne polemikos delei, 
bet aiškumui nors trumpai nu
sakyti tautininkų atsiskyrimą 
su sandariečiais.

Lietuvoje prezidentu išrinkus 
Dr. K. Grinių, liaudininkai jaus
damiesi galingesni, atsiuntė sa
vo politiką J. Makauskj 1926 
metų pavasarį. į Ameriką. Ir 
jis, lankydamasis pas sandarie- 
čiiis, paveikė taip, kad tų metų 
birželio mėn. metiniame ALT. 
Sandaros suvažiavime Clevelan
de buvo priimtas nutarimas: 
"Nuo dabar A LTS laikysis Lie
tuvos liaudininkų programos".

Amerikiečiai sandariečiai ma
žai žinojo liaudininkus ir dėl 
tokio tarimo netriukšmavo. Ta
čiau padėčiai Lietuvoje ryškė
jant tą pat vasarą, kai žydai 
komunistai pradėjo Kaune dau
žyti Lietuvos karininkams ke
pures, kairiesiems sandarie- 
ėiams tas gal patiko, bet deši
niesiems ne. Ir Dirva (mano re
daguojama) ir Vienybė (J. O. 
SfrMydo ' redaguojama) ir eilė 
tautininkų - sandariečių veikėjų 
priėmė aiškų neprielankų nusi
statymą prieš Lietuvos liaudi
ninkus.

Sandariečiuose skilimas įvyko 
po gruodžio 17 perversmo Lie
tuvoje. Dešinieji pritarė įvy
kiams, bet kairieji, buvę centro 
valdyboje, už tautininkų vy
riausybės parėmimą, dešiniuo
sius iš Sandaros išbraukė (Sir
vydą, chicagietį veikėją Dr. K- 
Draugelį, mane ir kelis kitus). 
Su jais nuėjo ir daugiau sanda
riečių.

Kairieji sandariečiai pradėjo 
skelbti, kad Lietuvoje "vulka
nai kunkuliuoja” Smetonai val
dant. Ir Amerikoje tikrino, kad 
'Vodiafistai sandariesiems yra 
artimesni, negu tautininkai”.

Organą "Sandarą” iš Bostono 
perkėlus į Chicagą, ir pavedus 
redaguoti M. Vaid.vlai, dirbu
siam "Naujienose", pradėta 
griežta, antitautininkiška politi
ka Sandaroje. Ir ji tokia yra 
šiandien.

Tautininkai rankų nenuleido. 
Jų veikėjų eilės augo, visuome
nėje pradėjo surasti pasekėjų, 
ir gražiai sugyvendami ir pare
miami Sandaroje likusių deši
niųjų sandariečių (kurie mėgo 
savo organizacijos vardą ir lai
kės jos nariais), sustiprėjo tiek, 
kad pralenkė skaičiais ir savo 
darbais sandariečių - sociali s t ų 
bloką.

Sandaros centro vadovybėje 
pavydas tautininkų 

niekad ne

patiko ir dešiniesiems sanda- 
riečiams, kurie tą organizaciją 
palaikė, bet kartu veikė ir su 
tautininkais. Piktai neigė kiek
vieną tautininkų pastangą su
kurti savo centrinę organizaci
ja-

Tarp dešiniųjų sandariečių ir 
tautininkų visada buvo sutari
mas iki tam tikro laipsnio, kiek 
tai lietė Lietuvos reikalus. Tie 
sandariečiai džiaugėsi Lietuvos 
tautininkų valdymu, lankėsi 
Lietuvoje, matė jos pažangą, ir 
tenkinosi savo tėvynės kylan
čiu gyvenimu.

Už tokį su tautininkais san
tykiavimą dešinieji sandarie
čiai sulaukdavo Sandaros vadų 
pabarimų ir priekaištų, bet tas 
negelbsti ir po šiai diegai.

Sandariečiai, kurie skaitosi 
tautininkais, turint mintyje jos 
pradinę konstituciją, nepritaria 
organo "Sandaros” politikai. 
Bet "Sandara” visada stengiasi 
savo "darbą” atlikti.. Kai tau
tininkai ką reikšmingesnio daro 
(kaip pav. Misijos Washingto- 
ne, siuntmas delegacjos į UN su
važiavimą San Francisco), or
ganas- '.'Sandara” visad neigė ir 
Vaidyla asmeniškai tokius savo 
narius visad barė. Ir tie sanda
riečiai turėjo plėšytis tarp loja
lumo Sandarai, nepasitenkinimo 
Sandaros vadais, ir noro dirbti 
su tautininkais.

Vaidyla nėra 
giasi atsargiai, 
kius, kurie yra
pasekėjai; kitus nedrįsta baus
ti, žinodamas, kad atstums juos 
nuo Sandaros ir nuo savęs. Iš 
kitos pusės, Vaidyla sueidamas 
su tautininkais beveik kryžia- 
vojasi, kad jis yra geras, drau
giškas, niekam nepriešingas. Ir 
tautininkams įrodinėja, esą nė- 
ra ko mums tampytis, esam vi- 

■;fij "tų pačių minčių" žmonės, 
tik "menki nesusipratimai mus 
skiria”.

Jis tą dabar aiškina ir jį su
einantiems naujiems ateiviams 
tautininkams. Ir kaikurie jam 
linkę tikėti, kad iš tikro mes ir 
jie "tie patys žmonės”.

Tačiau Vaidylos kovos prieš 
tautininkūs ir visus jų darbus 
per 30 metų laikotarpį liudija, 
kad jo tokios kalbos yra tik ta 
pąti sena klastinga politika 
vandenį drumsti ir pačiam išsi
laikyti.

paikas. Jis el- 
baudžia tik to- 
akli kairieji jo

TrfRLIlfKtSE
BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS
KULTŪRINIŲ DARŽELIŲ

ŠVENTĖ

Tradicinė kultūrinių darželių 
šventė šiemet įvyks liepos mėn. 
18 d. (sekmadienį) 2 vai. po 
pietų. Kultūrinių Darželių Drau
gija, kuriai vadovauja J. Bra
zauskas, rūpfntfsi lietuvių at
stovavimu. Draugijai padeda 
Bendruomenės apylinkės valdy
ba. šiais metais lietuvišką pro
gramą atliks L. Sagio vadovau
jama lituanistinės mokyklos 
tautinių šokių grupė. Rūpina
masi suorganizuoti ir lietuvių 
tautodailės parodėlę. Visuome
nė kviečiama kuo gausiausiai 
atsilankyti į šią šventę.

RAŠYKIMĖS LIETUVIŲ 
KOLONIJOS NARIAIS

Bendruomenė ypač remia min
tį, kad lietuviai burtųsi vienon 
vieton. Tuo tikslu Bendruomenės 
Ekonominė Komisija ėmėsi ini
ciatyvos steigti lietuvių koloni
ją. Kad šį sumanymą būtų gali
ma įgyvendinti, reikia jog visi 
stotume organizuojamos lietu
vių kolonijos nariais, užsiregis
truodami Lietuvių Banke ir pra
džiai įnešdami į Bendruomenės

PARDUODAMAS NAMAS
Naujosios Parapijos rajone — 

Lakė Shore — Neff Rd. rajone, 
6 kambarių coloriial stiliaus, ge
ram stovyje. Parduoda savinin
kas. $16.500.

KE 1-1424

DU NAMAI
vienas dviejų šeimų — 5 ir 5 
kamb., kitas vienos šeimos 5 k. 
Abu namai, vienam sklype — 
999 E. 63 Št. šaukti:

EN 1-9140 arba HE 1-6379

PARDUODAMI BALDAI

SEKMADIENĮ, LIEPOS M. 18 D. NUO 12 V
Rusų draugijų Clevelande rengia didelį pikniką 
Serbųcerkvės vietovėje, -prie Wallings Rd., tarp 

Broodview ir Statė Rd.

PARDUODAMAS NAMAS
Didelis 5 kambarių namas. 

1385 Addison Rd. Arti St. Fran
cis parapijos. Kaina $9200. Par
duoda savininkas.

EX 1-4762

gyvenamojo kambario baldai, 
kilimas, gasinis pečius, stalas, 
lovos ir kt.

1489 E. 66 St.

Važiuoti Broodview iki Wallings Rd. ir pasukti j 
dešinę.

PARDUODAMAS NAMAS
East 95 St., 8 kambarių vie

nos šeimos, gaso šildymas, du 
garažai, gražus sklypas.

CE 1-0201

GERAS NAMAS
5 kambariai ir prausykla, 1 

mašinos garažas, namas geriau
siam stovyje, $65 per mėnesį 
įnašas. Pageidaujama šeimyna 
be kūdikių, šaukite: EX 1-9837.

. P. J. KERŠIS, 
MA 1-1773

(29)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS
5 kambariai ir virtuvė ant

ram augšte. šildymas anglimis. 
1331 E. 66 Ęt.

šaukti: HE 2-0599.

PARDUODAMAS NAMAS
Dviejų ir pusės šeimos na

mas. 6, 5 ir 2 kambariai. Dvi
gubas garažas. Didelis sklypas. 
Kaina $14.500. Kreiptis: 

1382 Russell Rd.
r

Seniausias ir gražiausiai illu» 
truotas lietuviškos minties žur-

PROGRAMA:
Rusų liaudies dainos ir šokiai, kitų tautybių pasirodymai. 

Gros du orkestrai.
Bus premijos už įvairius žaidimus. 

Atskira vaikams žaisti aikštė.
SPECIALUS BUFETAS 

šiukai ant

Kviečiame visus

su rusiškais valgiais. Kepti par- 
jiešmo ir šašlykas.

mūsų piknike dalyvauti.

vis buvo 
veiklai. "Sandara” 
praleido progos tautininkus ir 
kaip paskirus asmenis ir kaip 
veikėjus neigti, įžeidinėti. Pra
vardžiavo kartais smetoninįn- 
kais, kartais fašistais. Tas ne-

OPPENHEIMERIS 
NEPATIKIMAS

sąskaitą Nr. 12978 šimtą dolt nemėgstame 
,rių. Banke kreiptis j K. Šukį, ityti teigia- 

;ose. Neger- 
triotų. 
veikėjas yra 
Laimė, kad 
iaug, o gal 
as iš mūsų

Vyt. K.

JUMS GERI NAMAI
Superior ir E. 95 St. rajon 

labai geras dviejų šeimų, laba 
geram stovyje namas. Tfaso šil
dymas.

PARDUODAMAS NAMAS
1463 E. 92 St., 7 kambarių ir 

vonios, dvigubas garažas, labai 
geram stovyje. Dėl apžiūrėjimo 
šaukti:

-------
na nesupainioja, 
įsimylėjusi.

Vienintelis gyvas, š. 
prantąmas charakteri 
na. Jokia gėda būtų lį 
vesti.

Visi veikėjai elgiais 
mo ribose, saikingai. ‘

RaSomosion mašinėlės visų ge
riausių 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 $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
SL, Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716.

MARGUTIS

—Y 
na

į

Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

Chicago 86, m. 
6755 So. Western Ava.

VANAGAITIS
KNYGA

jau gaunama Dirvoje. Siųskite $2.00 ir labai daug pa

tirsite apie Amerikos lietuvių gyvenimą.

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

¥
E. 124 ir St. Clair rajone dvie

jų šeimų, 5 ir 5 kambariai, labai 
gera kaiminystė.

¥
E. 120 mūrinis, didelis bango- 

lov rūšies įiamas. 2 miegamieji 
ir vonia žemai, 3 mieg. ir vonia 
augštai. Labai geras pirkinys.

RAY NAUSNERIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

THE .LORAIM
BAHIK CO

LORAIN, OHIO

Atominės Energijos Komisi
ja, kuri sprendė Dr. Oppenhei- 
merio apeliaciją, po pirmos ko
misijos daugumos (2 prieš 1) 
buvo aišku, kad Oppenheimeris 
nepatikimas. Dabar vėl, 3 bal
sais prieš 1, nusprendė, kad tas 
atominės bombos mokslininkas 
nustoja visų teisių į pasitikėji
mą, ir negali būti grąžintas į 
ankstesnes pareigas. Apeliaci
jos komisija gavo dar aiškesnių 
įrodymų apie jo slaptus santy
kius su komunistais. Pvz., dar 
tik gruodžio mėn. 1953 metais, 
Dr. Oppenheimeris būdamas 
Paryžiuje turėjo pasimatymą su 
komunistu, kuris prieš 10 metų 
yra kalbinęs Oppenheimerį duo
ti jam slaptas žinias apie atomo 
tyrinėjimus perduoti sovietams. 
. Iš VVashingtono praneša, kad

VAISIŲ KRAUTUVĖ
Vytautas Klimaitis praneša 

draugams, pažįstamiems ir vi
siems lietuviams, kad pirko ir 
perėmė Superior Self Service 
vaisių-daržovių parduotuvę, ku
ri yra 7031 Superior Avė.

Nuoširdžiai kviečiami visi at
silankyti. (29)

PARDUODAMAS NAMAS
Parduoda savininkas. Labai 

geram stovy, lietuvių gyvena
mam rajone. Vienos šeimos: di
delis salionas, valgomasis, 4 
miegamieji, geras rūsys, gara
žas. E. 94 St., netoli Notre 
Dame Academy. šaukti apžiū
rėjimui: SW 1-2714.

jam nebus duodamas pasas iš
važiuoti užsienin. Jis yra žydo 
ateivio sūnus, Amerikos pilietis.

Smulkmenos

Condensed Statement Of Condition At

Close Of Business June 30, 1954

ASSĘTS

Cash on Hapd and in Banks ..............................................................................
United Statės Government Obligations .....  i................................. ...............
Statė, Municipal and Other Bonds and Securities, including Stock in Federal 

Reserve Bank, Less Reserves ................................. ..............................
Loans and Discounts, Less Reserves ...................................................................

Banking Premises, Furniture and Fixtures ........................................................
Other Resources ................  :...............................

2,704,477.40
6,423,843.13

3,628,129.73
6,150,026.56

40,000.00
4,891.76

Totai 18,951,368.58

LIABILITIES

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro {dainavimai 
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
, įskanibinimai

$5.00
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

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

I

PREZIDENTAS Eisenhoweris 
iki šiol yra gavęs apie 2,000 nu
žudymo grąsinimų iš lygsvaros 
netekusių piliečių. Grąsintojai 
gaudomi. Apie 100 tokių, kurių 
grąsinimai yrš perdaug aiškūs, 
jau uždaryti kalėjiman.

♦

PULITZER komisija nerado 
1953 metais tokios išleistos no
velės, kuri tiktų pjemijuoti. Ki
tos Pulitzer premijos išdalintos.

Pulitzer premijų fondą įstei
gė pereito šimtmečio žymus lai
kraštininkas, New York World 
dienraščio leidėjas

Capital Stock (15,000 shares - $20.00 Par) 
Surplus and Undivided Profits .................
Reserves ....................................................
Deposits...................... .................................
Dįvideiids payable July 1, 1954 ..... s...
Other Liabilities ............................... .........

300,000.00
714,951.60
100,000.00 1,114,951.60

17,775,445.03 
18,750.00 
42,221.95

Totai 18,951,368.58

Member Federal Reserve System 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

Member 
Federal Reserve

INTEREST RATE Member 
Federal Deposit 
Insurance Corp.
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GERESNIO INVESTAVIMO
NERASITE!

RADIO — TV TAISYMAS 
AM UR C O

KPT. DARIAUS LAIVAS 
VANDENY

DR. VL. RAMANAUSKAS, 
nuo liepos mėn. 18 d. iki rug-l 
pjūčio mėn. 4 d. išvyksta atos
togų.

Už indėlius, įneštus iki liepos mėn. 20 d. procentus gausit 
nuo liepos mėn. 1 dienos!

Santaupos apdraustos iki $10.000
3% palūkanų.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

Liepos 11-ji buvo nepaprasta 
diena Clevelando* jūrų , skau
tams. Tądien jie North East 
Yacht Club uoste nuleido į van
denį savo vėliavinį laivą ”S. S. 
Cpt. Darius — Cleveland 311’’. 
Savo plaukiojimo pastatą jūrų 
skautai pernai parsigabeno iš 
Ashtabulos Clevelandan.

VLIKo PIRM. CLEVELANDE

ALT skyriaus kviečiamas 
Clevelande lankėsi VLIKo pirm. ■ 
kun. M. Krupavičius ir clevelan- 
diečiams liepos mėn. 11 d. Lie
tuvių salėje padarė' pranešimą.

Vizituodamas lietu v i š k a s 
įstaigas ir pažįstamus lankėsi ir 
Dirvos redakcijoje.

LIETUVIŲ DIENA
Clevelande, įvykusi liepos 

mėn. 4 d., praėjo gražiu pasise
kimu. Buvo susirinkę per 1300 
dalyvių. Buvo ypatingai gausu 
jaunimo, matėsi svečių ir iš to
limesnių Amerikos lietuvių ko
lonijų.

Šventėje trumpai kalbėjo 
Hondruomends apyl.' pirm. S. 
Baifzdukas Įir vicepirm. P. J. 
žiūrys. Programą pranešinėjo 
R. Maleanaitė. Jaunimo grupė 
vadovaujama St. Stasienės ir 
pritariant čiurlioniečiams at
liko "Kaip gi gražus, gražus 
rūtelių darželis”. Tautinių šo
kių šokėjai pašoko Blezdingėlę, 
Kepurinę ir pirmą kartą Cleve
lande matytą Sadudę. Šokėjai, 
L. Sagio vadovaujami, buvo la- 

. bai gerai paruosti ir paliko dar
nų įspūdį.

Gausus jaunųjų būrys daly
vavo sporto varžybose. Sportui 
vadovavo Alg. Bielskus. Broliai 
česnavičiai pademonstravo lėk
tuvų modelių akrobatiką ore.

P. Juozui Jarašūnui su ponia 
tenka nepaprasta padėka, kad 
jie maloniai užleido jūrų skau
tams savo kiemą laivui padėti. 
Tas įgalino jūrų skautus tinka
mai ir kruopščiai atlikti visus 
remonto darbus sausumoje.

Laivo nuleidimas į Erie 
kiek užtruko, nes neturėta 
vos prieplaukos. Dėka laivo 
struktoriaus jūrų sktn. VI.
tukausko asmeniško kontakto 
su Commodore George Chupick, 
Kpt. Dariaus laivui dabar N. E. 
Yaiht Clubo uoste paskirtas pir
masis dokas. Tas jashtklubas 
yra greta White City Bcach, pa
siekiamas bet kuriuo metu jūrų 
skautų užsiėmimams.

ež.
sa- 
in-

Pe-

."/ i. $7*;

GERAS INVESTAVIMAS JŪSŲ; RYTOJUI!
Dviejų šeinių namas (side by aide) po 7 kambarius; 

kiemas ir 3 garažai. E. 66th St. prie Superior.
Prieinama kaina, geromis sąlygomis.

* *
Jeigu norite patogiai gyventi rytų Clevelando prie

miestyje, pamatykite vienos šeimos ’’Bungalow” 2121 
Green Rd., prie Euclid Avė. 7 kambariai ir didelis sklypas. 
Kaina: $17.500.

Teiraukitės pas JONĄ NASVYTĮ. Tel. FA 1-5450 
La Riche & Forte Reaity Co. Ine.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.
Telef.: OL 1-1790 

(30)

BEN. PAULIONIUI
liepos 4 d. išvakarėse pįktada- 
riai buvo pavogę 1954 m. Fordą. 
Po savaitės laiko — liepos 
d. policija mašiną surado.

11

LANKĖSI A. KIRŠONIS
Torontiškis A. Kiršonis tris 

dienas • viešėjo Clevelande. Iš 
Clevelando aplankyti artimųjų 
išvyko į Chicagą.

Dviejų šeimų mūriniu na
mas Euclid Hts. Blvd. 6 ir 
5 kambariai; didelis me
džiais ir žalumynais apso
dintas sklypas ir 2 garažai.

Jums prieinama kaina 
Cleveland Heights apylin
kėje.

Klauskite pas JONĄ NAS- 
VYTĮ, tel. FA 1-5450. 
2729 EUCLID HTS. BLVD.

PARDUODAMAS NAMAS
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)

ČIURLIONIO ANSAMBLIO 
RĖMĖJAI

ČIURLIONIECIAI PER 
TELEVIZIJĄ

Čiurlionio ansamblis, 
muz. A. Mikulskio, liepos i 
9 d. pasirodė spalvotoje televi
zijoje. Tai greičiausia pirmoji 
lietuvių grupė spalvotoj televi
zijoj pademonstravusi spalvin
gą tautinį meną.

vad. 
mėn.

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
GEGUŽINĖ RUGPJŪČIO 8 D.

Clevelando lituanistinės mo
kyklos gegužinė, kuri buvo nu
matyta rengti liepos 25 d., nu
keliama į rugpjūčio 8 d. Gegu
žinė įvyks p.p. Karnėnų sodybo
je. Puiki aplinkuma, įdomi pro
grama, šaunus bufetas ir kitos 
įvairenybės. Kviečiami: visi — 
jaunimas ir suaugusieji.

NAUJA DUONA
Latviai, geros duonos kepėjai, 

įsigijo kepyklą ir pradėjo kepti 
europietiškų duoną.

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

PARDUODAMA AUTO 
MAŠINA

Pontiac 1949, labai geram sto
vyje. Visi priedai. Kaina $800. 

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

BALFo PIKNIKAS
įvyks liepos mėn. 25 d. Green 
Rd. Visi kviečiami dalyvauti.

PRADĖKIT MAŽA SUMĄ! 
BET PRADĖKIT DABAR!

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

(_ t c o

GERESNĖS statybos kontraktoriai

Įstato MONCRIEF oro ventiliaciją

• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

r

Čiurlionio ansamblio metinė
je šventėje buvo pranešta, kad 
Ansamblio rėmėjais yra įstoję: 
J. J. Bačiūnai, Z. Dautartas, 
Paulina Mozūraitis-Bennett, Dr. 
S. Virkutis, Dr. M. Vaitėnas, 
Dr. K. Pautienis, J. T. DeRigh- 
ter. Vyt. Mozoliauskas, A. Paš- 
konis. Draugas. SLA, Lietuvių 
Bendruomenės Clevelando apy
linkė ir Julija S.

UŽ INDĖLIUS 3%
Superior Saving and Loan 

Ass’n. (lietuvių bankas) nuo 
liepos mėn. pradžios indėlinin
kams pradėjo mokėti 3%.

ATOSTOGAUTOJAI

TĖVYNĖS LAUŽAS
Clevelando skautės ir skautai 

liepos 2 d. užbaigė malonias 
stovyklavimo dienas prie Paine- 
sville p. Čiuto ūkyje. Mielajam 
vilniečiui p. čiutui, abi stovyk
los reiškia nepaprastą padėką 
už leidimą pasinaudoti jo žeme. 
Jauniesiems s t o vyklautojams- 
joms tos dvi savaitės gamtoje 
paliko malonius įspūdžius, o li
pais savininkas buvo pamėgęs 
triukšmingąjį atžalyną, nes daž
nai su savo šuneliu aplankyda
vo stovyklas.

Paskutinysis laužas buvo pa
skirtas lietuviškajai dainai. Per 
tas porą savaičių stovyklauto
jai susidainavo ir Tėvynės lauže 
jų dainos gražiai skambėjo. Tuo 
laužu Clevelando skautai įžengė 
j visoje Lietuvos Skautų Broli
joje vedamas lietuviškosios dai
nos varžybas. ■

Dr. J. Sukarevičius su šeima 
dvi savaites atostogavo Kana
doje. Dr. Degesys su šeima 
atostogavo Atlantic City. At
lantic City atostogauja ir K. Sa- 
kalienė su sūnum. Dirvos lino
tipininkas H. Macijauskas ir 
nuolatinis talkininkas Ąlg. Mu- 
liolis atostogas praleido Kana
doje. V. Maurušaitytė atostogas 
praleido pas savo gimines Ka
nadoje. P. Kaunas dvi savaites 
atostogavo Kanadoje. Daug 
clevelandiečių, naudod a m i e s i 
atostogomis, išvyko į kitas ko
lonijas aplankyti savo artimųjų.

CHIMES REALTY
1188 E. 79 St.

GERI. IfAMAI TARP v 
SUPERIOR IR ST. CČAIR" j
4 šeimų 74 St.; 6 kambarių 

vienos šeimos 85 St.; 2 šeimų po
5 k. Baylitss Avė.; 6 šeimų mū
rinis Ansel Rd.; krautuvė ir na
mas 79 St.; 8 kamb. vienos šei
mos 72 St.; 2 šeimų po 6 ir 5 
kamb. Ida St.; 8 šeimų aparta
mentas 81 St.; 2 šeimų po 6 ir
6 kamb. 78 St.

Atstovas: Victor Banionis 
ofise UT 1-0323 

namuose SW 1-9568

PARDUODAMAS NAMAS

2 šeimų 6 ir 5 kambarių. Di-

delis sklypas. 3 mašinų gara

žas. Puikiam stovyj. E. 70' ir

PIX BEVERAGE 
rūšių alaus — vlsoki gaivi

nantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas 

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

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

45

Superior apylinkėj, šaukite: TALIS STUDIO

Duoną lietuvių rajone galima 
gauti:

Fredec’s Store — White ir 
East 65 St. kampas. Telef. EN 
1-9089.

Dunbaras Cafe — 6704 Supe
rior Avė. Telef. EN 1-5131.

Romond Delicatessen Store — 
10109 St. Clair Avė. Telef. MU 
1-9607. (27)

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade- Park Avė., 

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

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

Laikrodžių taisymas. Brangenybės, (vairus dovanų į 
S pasirinkimas. I
| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre |

Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-23541
LEIMON S CAFE

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitė Alvina Paulienė 
nupirko ir jau pradėjo darbą 

SUPERIOR BEAUTY SHOP 
(7013 Superior, tel. UT 1-1932).

Ateikit į mano salioną ir bū
sit patenkintos savo grožiu.

Atdara nuo 9 vai. (27)
>

J. OI JUNSKAS 
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

DIRVA 
LAUKIA 

JŪSŲ TALKOS!

šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Starops

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.

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. 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

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės 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.

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas ii Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

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

»

609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

DIDELIS ATIDARYMAS!

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avc.

Tel. HE 2-0144 OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521

Norėdami pigiai pirkti namus. mieste arba pneraicsčluoce, kreip
kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą l»ai- 
muse >|Hlruunus-insurance reikaluose.

' Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir ikpildymaa 
garantuojama. Kreipkitės i .mane telefonu arba asmeniikai.

■r-

MA 1-4-150 arba EV 2-0261

i

! J'

Mūsų nauja šalutinė raštinė 14726 Lake Shore Blvd.. 
Sustokit šią savaitę mūsų atidarymui.

H. ANDRUKAITIS, Broker
Telefonas? IV 1-7900

Taip pat statomi nauji namai.
; ,f..' i ; lt t , - . . _ . -
' t, '•i ' '■'< ■. <'?■

Atidarymo specialus pardavimas Lakė Shore ir'Nėff 
Rd. 6 kambarių, gaso šildymas,' Al- stovyj. Savininkas ‘ 
vyksta į pietus. Labai pigiai. .

č , * • ■■ ’ ■’ .

$20.000 6 ir 6 dviejų šeinių, puiku \ namas prie Nau
jos . parapijos.

. Bet kuriuo laiku, bet kokios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

UoternCu portretai, voatuvhi, 
lUImiy, vaiky ir kitos

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų lr filmų 

* ivalfUilų fotofralas, daka> 
CLŽVELANDC. ‘

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas,šyąrcas^pĮi.0. kovo mėn. 

ąijdąre automašinų įįisyhįo'štd' 
tį. Jo dirbtuvės adresas.:

7015 Wade Pąrk Avė. 
Telef.; HE 2-1236

Lietuviams duodamą didelė 
.nuolaida, čia taip pat , galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo

J AKUBS & SON
FUNERAL HOME

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

PAMĖGINKIT ARCH SUPPORT minkštus, 
išklotus masažinius batus

DVIGUBAI ŽENKLŲ ANTRADIENIAIS

JAMES SHOE STORE
704! Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA

’ ’■ Im a r n e l t <Š"
■■■ .■ r ' / -.' '

7023 Superior Avenue
Saldainiai; Riešutai, Popkomai 

čia susitikit savo draugus po pamaldų 
Geriausia kava mieste

Delta E. Jakulis & William J. Jakubs 7 ‘

Liąensijuoti laidotuvių direktoriai ir bąlsamuotojBl 1 
'/ ■ ’■ '■ č'. ' , >

2,5 mėtai ąimpatingo ir rimto patarnavimo ’’ i .’ 
6621 Edna Avenue ENdicoU A



Rct’uk : .f h.l ninislincijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1 GfM l. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Prel. Krupavičius per "Ihaii- su Vlikit, teigia, o prieš: 
ga’ p.irm-kė;

' Jei turime omeny opoziciją! 

Vilke, tai reikia pripa :illti. kadį 

tokios opozicijos rsmia. Pirmu

tinėje opozicionierių eilėje stovi 

bolševikai. Antroj vietoj kiti. 

Ir vįpni-.ir kiti smarkokai puola 

Vliką,-Dažnai mitrieji opozicio- 

nit riai užmiršta bolševikus”.

Jei Vliko Pirmininkas kalba 

įimtai, lai tektų klausti, nuo 

km io meto Vlike yra bolševikų? 
liet tas bolševikų 'opozicijos 
"atsiradimas" pačiame Vlike 
yra. lie abejo, lik nevykusio žo

džių sudėstymo pasėka. Bet, 

aiškumo vardan, pažymėtina, 

kad bolšeiikai doroja pačią Lie
tuvą ir tuo tarpu tebėra tokioj 

pozicijoj, kuri iš jų nei uerei-j 

kalmija liuli no tik opozicijoj 

Vilkui, bet nereikalauja nei 

ypatingo dėmesio jam skirti. 

Netenka girdėti, kad bolševikai 

Uit. kurie laiko Lietuvą savo 

replėse) l.-ada nors užsiimtų 

"smm l.oku \ liko puolimu".

Ne 1 olševikai yra opozicijoj 

Vilkui, bet Vlikas turėtų su

kuri: kiek galima efektingesnę 

opoziciją bolševikų veiksmams 

L'etuvo.ie. Prel. Krupavičiaus 

vadovybėje Vlikas. tačiau, toj 

sritv ligi šiol nenuėjo tolimi, 

kaip tik iki sudarymo sąrašo 
darbų, kurie turėtų būti tam 

tikslui atlikti. Ir tai daugiausia 

todėl, kad tani tikra Vliko lyde

riu dalis neturi lai k o . 

pirmoj eilėj Imdami užimti "Lo

zoraičio l.yla”. štai dėl ko via j al kreipti 

opozicija Vlike. Bet ji. yra ne joms 

prieš Vliką. kaip tai prel. Kru- vos 

pavirins, save sutapdindamas kad galima būtų

1. Vliko uždavinių vykdymo
I apleidimą,
į 2. Suaukotų lėšų vartojimą 
Lietuvos bylai nereikalingoms 
išlaidi ilgoms kelionėms,

3. Tų lėšų vartojimą ir toles
nius liesinimus vartoti, steigiant 
Lietuvos bylai nereikalingas si- 
nekflras, •

■I. Neapgalvotus, nekompeten
tingai paruoštus, Vliko bei visos 
Lietuvos bylai skirtos susiorga- 
nizavimo vardą kompromituo
jančius žygius,

. 5. Faktų neatitinkančią graž
bylystę, kuria nevykusius žygius 
bandoma visuomenės akyse pa
versti laimėjimais.

| šiuos priekaištus Vlike esa- 
I moji opozicija kreipia ne j Vli
ką, kaip instituciją, o į asmenis, 
kurie Vliko vardu veikia, nesi
laikydami netgi savų deklaraci
jų, daromų tuo metu, kai reikia 
gauti įgaliojimus. Konkrečiai 
šiuo metu opozicija, kiek ji Vli
ke yra, yra ne prieš Vliką, o 
prieš prel. Krupavičiaus, p. K. 
Zaikausko ir <lr. P. Karvelio eilę 
veiksmų. Prel. Krupavičius sa-

> vo pareiškime tatai 
kalba taip, lyg būtų 
tai aš!”, vadinasi, 
veiksmu nepagiriu, 
prieš Vliką!

* *

Prel. Krupavičius
reiškė:

"...mes lietuviai 
sportines opozicijas 

rimčiausią 
nurodyti

laisvė

mano 
eina

toliau pa-

į tokias 
privalom 

dėmesį ir 
jų vietą. Lietll- 

perbrangi vertybė 
ja bet kari)

RVA “

D I R ' V A

papjaus
Jei tapsim avinėliais- 

i • •raudomej

1954 m. liepos

jau tiikrai 
jsidėmė- 
ir šalia 

taip pat 
ne kokie

žaisti”.
fitaį kur nueita 

pertoli. Cerb, Prelatui 
tina, kad Vlike (arba 
jo) esamoji opozicija 
yra "mes lietuviai”, o
pašaliečiai, kuriems "Vilkas — 
tai aš” galėtų "nurodyti vietą”. 
Savo vieta bus greičiausiai pa
miršęs tas, kas kreivoku būdu 
Lietuvos laisvės vardu išsipra
šęs j svečius, švaistosi botagu 
ir savąjį, finansiškai brangų, 
esme pigų žaidimu kitiems pri- 
seginėja.

¥ ¥

Apie savo „vizitus Washing- 
tone prel. Krupavičius pareiškė: 

",.. žygio pasekmėmis esu vi
sai patenkintas”.

"Vilkas — tai aš” patenkin
tas, bet ar visas Vilkas bei kiti 
lietuviai turi kuo būti patenkin
ti, tai jau kitas klausimas. Net 
ir vadinamoji opozicija iš tik
rųjų yra patenkinta, kad:

1. Vliko Pirmininkas (nors ir 
per netikslų vertėją) turėjo pro
gos kalbėti su Lietuvos reika
lus gerai jau žinančiu bei palan
kiai vertinančiu augštu Valsty
bės Departamento pareigūnu ir 
įteikti per jį dovaną pačiam 
Valstybės Sekretoriui,

2. Jis turėjo progos padėkoti 
Jungtinių Valstybių Preziden
tui per patį Viceprezidentą, ku
ris tą padėką tuojau perdavė 
telefonu tiesiog Prezidentui,

3. Turėjo progos matytis ir 
nusifotografuoti su Lietuvos 
reikalams palankiu senatorium.

bet yra gerokai nepatenkinta, 
kad visi šie laimėjimai mūsų 
padėty yra perdidelė prabanga, 
finansiniu" požiūriu.

Toliau, prel. Krupavičius gal 
ir patenkintas, bet Vlikas ir 
apskritai visi lietuviai vargu ar 
gali būti labai patenkinti, kad 
šių pasimatymų metu buvo lyg 
ir prašyte išprašytas primini
mas. Vliko Pirmininkui, kad 
jis... žinotų savo vietą.

Vadinamoji opozicija, kuriai 
prel. Krupavičius žada "parody
ti vietą”, visada buvo nuomonės, 
kad Vlikas pats turi žinoti savo 
vietą ir nesileisti į tokias situ
acijas, kuriose jam tai, tegu ir 
labąi mandagiai, kiti turėtų nu
rodinėti. Ta "nelemtoji” opozi
cija dabar galėtų būti patenkin
ta, kad pirmininkas bent per 
vandenyną perplaukęs sužinojo 
tai, ką galėjo žinoti ir Reutlin- 
gene, tik ji nėra patenkinta, kad 
tokia paprasta pamoka Tautos 
Fondui brangokai atsieina ...

Tiesa, po pamokos Pirminin
kas, berods, atitinkamai pataisė 
savo memorandumą ir todėl lau
kia atitinkamai gero atsakymo. 
Bet atsakymas tuo tarpu neži
nomas, o memorandumo galuti
nis turinys irgi beveik tik Pir
mininkui težinomas, tad ir ne
nuostabu, kad tik jis vienas ir 
tėra patenkintas.

Yra žmonių, kurie savo gyvo- organizuoja mitingus vis Lietu- 
nime daug laiko ir jėgų pašven- vos labui; vadovauja ir sekmin- 
čia yisuomeniniems reikalams.1 gai praveda Amerikos' lietuvių 
Per daugelį metų jų nuopelnai(visuomenėje Lietuvos Universi- 
tampa žymūs, todėl yra pras- lėto studentų tautininkų korpo- 
minga, sulaukus garbingo am- racijos ”Neo-Lithuania” stato- 
žiaus, prisiminti juos bent spau- miesiems rūmams aukų vajų ir 
dos lapuose. tampa tos korporacijos mecena-

Gausingose sukaktuvininkų tu. Dariaus ir Girėno istorinis 
eilėse šiais metais yra

Juozas Cinkus,
neseniai šeimos ir artimųjų tar
pe paminėjęs šešiasdešimt penk
tąjį savo gimtadienį, Tur būt 
neapsiriksiu pasakęs, kad New 
Yorko lietuvių kolonijoj nebus 
nei vieno, kas nepažintų Juozo 
Ginkaus arba apie jį nebūtų gir
dėjęs. šioj kolonijoj J. Cinkus 
lietuviškaisiais reikalais rūpina
si nuo pat atvykimo į Ameriką, 
tai yra 47 metus. Dar ir dabar 
nėra svarbesnio darbo ar žy
mesnio parengimo, kuriame ak
tyvistu nebūtų sukaktuvininkas. 
Apie jį sukasi neivyorkiečių lie
tuviškojo gyvenimo didesnioji 
dalis.

Kai Juozą Cinkų paklausi, ar 
nepavargsti taip daug dirbda
mas.ir taip aktyviai dalyvauda
mas visuomeniniam gyvenime, 
jis tik atsako, kad dėl lietuviš
kos veiklos turėjęs bėgti į Ame
rika ir todėl čia, kur vra tokia• •» 
plati veikimo dirva ir laisvė, ne
turįs teikės užmigti, ypač da
bar, kada Lietuvą dar žiauriau 
engia, nei anais laikais, tas pats 
maskolius.

— O 1905. metais, — aiškina 
sukaktuvininkas, — Joniškyje 
jau vertėm caro valdžią, reika- 
lav.om lietuviškų mokyklų, spau
dos ir žodžio laisvės. Bet kazokų 
baudžiamoji ekspedicija išvaikė 
ir išgaudė lietuviško judėjimo 
veikėjus.

Nors Jįiozas Cinkus tada dar 
buvo gana jaunas, bet dėl mas
kolių persekiojimo turėjo palik
ti gimtojo Joniškio apylinkes, 
1!)'!7 metais jam pasisekė pa
siekti Ameriką.

Nuo pirmųjų j Ameriką atvy
kimo dienų“ Juozas Cinkus yra 
veikliųjų lietuvių eilėse. Nedaug 
tada dar būta organizacijų, bet 
jis dalyvavo veik visose, neap
lenkdamas nei Susivienijimo nei 
Simano Daukanto teatralinės 
draugijos, ši draugija Brooklv- 
ne ruošdavo lietuviškų kūrinių 
vaidinimus, kuriuose rolę visa
da turėdavo ir Juozas Cinkus.

Nepriklausoma Lietuva Ame
rikos lietuviams prafilėtė veiki-, kuris turės tarti savo žodį dėl 
mo horizontus. Juozas Cinkus 
atsiliepia į kiekvieną prisikėlu
sios tėvynės šauksmą. Jis renka

. aukas, platina paskolos lakštus,

skridimas j Lietuvą taip pat yra 
jo remiamas. K'i.kvienu sun
kiuoju lietuvių tautai momentu 
Juozas Cinkus, tartum karys 
pirmas žengia kovon. Lenkų ul
timatumas, Klaipėdos užėmimas, 
Lietuvos pagrobimas,' masinis 
trėmimas, tūkstančių karo bėg
lių šauksmas Juozo Ginkaus šir
dy rado atgarsį ir kiekvienos 
nelaimės atveju jis bėgo gelbė
ti, padėti' nesišykštėjo nei stam
bios aukos. Kaip vienas direkto
rių dalyvauja BAIa’o ir ALTo 
centruose. Su ALTo delegacija 
Lietuvos reikalais lankėsi Bal
tuose Rūmtlose ir buvo priimtas 
prezidento Eisenhovverio. Be to, 
jis yra vienas iš steigėjų Tau
tinės Sąjungos, tos organizaci
jos I skyriaus garbės pirminin
kas, Prekybos buto pirmininkas 
ir kitų organizacijų aktyvus ka
rys. Karo metu išplatino už .vie
ną milioną dolerių paskolos bo- 
nų, už ką Amerikos vyriausybė 
jam suteikė Mėlynosios 
dos generolo laipsnį.

Beveik dvidešimtieji 
kai Juozas Cinkus kas
per radijo stotį WWRL prabyla 
lietuviškai į New Yorko ir apy
linkės lietuvius. Jo radijo va
landėlėje daugiau laiko skiria
ma ne komerciniems, bet visuo- 
meniniems ir kultūriniams reika
lams. Tautos švenčių ir istorinių 
sukakčių minijimai, aktualieji 
visuomenės reikalai, lietuviška 

1 daina ir muzika J. Ginkaus ra- 
. dijo. valandėlėje užima pirmą 

vietą.
Juozas Cinkus 

kovotojas tikra 
me. Jis tartum 

. Romos filosofo 
, nusio Kristaus 
, gyventi

kiti sukaktuvininkas laivo, tokiu 
yra ir dabar. Todėl jis nevengia

Juozas P. Cinkus

pasakyti aštresnį žodį ten, kur 
jam atrodo, kwl vienas ar kitas 
reikalas yra vertas pabarimo. 
Neretai jis viešai pasmerkia pa
raudonavusius lietuvius, kurie 
pritaria Lietuvos maskoliškajai 
okupacijai. Su šia atskalūniška 
visuomenės dalimi jis ragina vi
sus kovoti, sakydamas, kad jei 
tapsim avinėliais, tai raudonie
ji vilkai mus papjaus.

Santykiuose su visuomene 
Juozas Cinkus yra nuoširdus ir 
kuklus. Kalboje nevartoja išdai
lintų frazų, kalba taip; kaip šir
dis sako.

Sukaktuvininkas yra nusipel-

nęs nemažos pagarbos dar ir 
todėl, kad jis, atvykęs į Ame
riką, nepaskendo asmeniškuose • 
rūpesčiuose, bet daug laiko ir 
jėgų atidavė visuomenei. Veik 
jau pusšimtis mętų, kai Juozas • 
Cinkus purena lietuviškus dir
vonus Amerikoje. Tenka laukti, 
kad jis ir toliau sėkmingai dirbs 
tarp Amerikos lietuvių ir liks 
gražiu pavyzdžiu naujai atvyku- 
siems. darbingo amžiaus.sukak
ty Juozui Cinkui daugelis bičiu
lių ir artimųjų linki ilgiausių 
metų, ištvermės bei jėgų toli
mesniam jo gyvenime.

Antanas Sodaitis

Brigą-

metai 
savaitė

yra lietuvis 
to žodžio pras- 
laikosi senovės 
Senekos, gyve- 
metais, dėsnio:

reiškia kovoti. To-

KOVA OLANDIJOJ
(Atkelta iš 1 psl.) 

socialistų partijos kongresas.

Vytauto Didž. ir Vilniaus Universitetu

ord. prof. VINCUI KRĖVĖl-MICKEVIČIUI mirus,

jo šeimai ir artimiesiems nuoširdžią užuojautą reiškia

Atominio karo baimė verčia jieškoti apsisaugojimo priemonių, 
štai karo laivas, po atominių bandymų, apsisaugojimui nuo pa
vojingų spinduliavimų, įrengtais purkštuvais, tą pavojų pašalina.

Iš New Yorko pranešama, 
kad liepos 24 dienų dar kartą 
susirinks Vliką sudarančių gru
pių vadovybių' atstovai. Links
tama beveik lažybų eiti, ar Vli
ko Pirmininkas bus su Vliko 
"tėvais” šį kartą atviresnis, ne
gu buvo gegužės 15 d. .

VT Pirmininkas K. žalkaus- 
kas buvę gana sunkiai susirgęs, 
dabar išvyko pas gimines j Illi- 
nois valstybę. Tuo būdu jis iš 
visų žygių, .dėl kurių, kaip buvo

teįgiama .keliauta j Ameriką, 
praktiškai yra išsijungęs. Ir čia 
yra lažybų objektas: ar jis grįš 
i pareigas, ar ne. Iš liaudininkų 
sluogsnių oficioziškai tuo tarpu 
paneigiami bet koki abejojimai 
tuo klausimu. Tačiau abejonė, 
ar betikslinga p. Valkauskui 
(ypač p. Valkauskienei) grįžti 
į Europą, juntama, nes mano
ma, kad jau dabar bent dalis 
Vliką sudarančių grupių rengia
si iš anksto pasakyti, jog kitai 
kadencijai p. V. jų balso nebe
gali tikėtis. O šios kadencijos 
nuo grįžimo liks vos puspenkto 
mėnesio ... Tas įspėjimas, grei
čiausiai palies tuo pačiu ne tik 
P. Karvelį; pet gal net ir Vliko 
Pirrųininką.

Dar vienas dalykas kybo ore: 
Vilniečių Sąjungos pareiškimas 
dėl jų priėmimo j, Vliką. Niekas 
nesiima iniciatyvos, kad klau
simas būtų įtrauktas į dieno
tvarkę. Ne visai aišku, net kas 
tai turėtų padaryti. Vliko pir
mininkas,be to. yra prasitąręs,' 
kad LAS esanti padavusi net ne 
vieną pareiškimą įstojimo j'Vli
ką reikalu, bet tie pareiškimai 
taip pat guli kažkur ."po žalia 
gelumbe”. .

tolimesnės laikysenos klerikali
nių srovių atžvilgiu'

Kokių padarinių turės gany
tojiškas laiškas, šiandien dar 
neįmanoma pasakyti. Bet jis 
sukėlė karštų diskusijų ir išju
dino savaime ramų olandų vi
daus politinį gyvenimą. Jeigu 
nutrūktų bendradarbi avim a s 
tarp katalikų ir ■ socialistų, tu
rėtų iš pagrindų pasikeisti esa
mas politinis kursas, vairuoja
mas labiau vidurio keliu. Suirus 
dabartinei koalicijai, olandų 
valstybės laivas pakryptų neiš
vengiamai į kraštutinumą: ar 
tai j klerikalinį konservatyviz- 
mą, ar tai į radikalinj socializ
mą. ,

♦, jį •Žinoma,

mano telefonas padeda

man nudegti saule”

ė.'-,/. ' ’ ' .

■t •: ■

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir

vos fondui aukas atsiuntė: - 
Mackevičius V.( DeKalb .... 1.00 
Mažeika V., Pittsburgh .... l;Q0 
Juška F., Cleveland......... ,. 1.00
Genaitis Jos, Woodhaven $1.00 
Jančys Aloiząs, Rush ........ 2.00 
Striuogienė y., Cleveland 2.00 
Bruožis Vincas, ClevėlancP-l-.OO 
Kuprėnas J„ Washington 1.00 
Židonis P., Cleveland 2.00
Klevaitis J., Chicago    1.00 
Verbalis J. R., IVilkes Barre 1.00

VisiemsG aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką.

Net ir užimfiTSeimininkė randa laiko 
savo kieme nudegti saule, kai ji at
lieka namų ruošą telefonu. Vietoj il
gų, varginančių pirkimo kelionių, ji 
randa ko ji -nori iš telefonų sąrašo 
Yellow Pages. Ji sutvarko balių ruo^ 
šą per telefoną ir lanko, savo drauges 
kitoj miesto pusėj neišvykdama iš 
namų. Telefonas sutaupo jai laiką ir 
vaj-gą tuzinu būdų. Nestebėtina, kad 
ji turi laisvo laiko išeit į lauką. Todėl 
gudrios moterys, kurios pilnai nau
doja telefoną, moderniam gyvenimui 
supranta, kad jis yra geriausias šei
mos išlaidose pirkinys.

ž>


