
(Mūsų Europos bendradarbio)

Nv muklausomos Lietuvos kelias į jūrų pintam; Klaipėdos uosto švyturys.
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TUNISE niDIE.II KARŠČIAI ORE IR POLITIKOJ. _ KERŠTO ŠŪVIAI. — NERŪKO TABAKO 
IR NEGERIA KAVOS. — KAS TAS GENEROLAS SASSI? — TUNISAS PAVERSTAS KARINĖ 
STOVYKLA. — KARINĖMIS PRIEMONĖMIS NEGALIMA NI M ALSINTI ARABŲ NACIONA
LIZMO. — IR ČIA. KOMUNISTAI IŠNAUDOJA A TGIMSTAN I Į ARABŲ NACIONALIZMU.

Nauja vokiečių repatriacija ir 
naujos žinios.
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Saulė neg: :- 

kariid k-1-

kare jis tenusleiika iki 92 I; ups-; lių. Seiiegaliečiai. arabu <

nių. Iš aplinkinių dvieju <■:ier.1,1 jauni naujokai ir vyresnio

tarp kuriu ’l'itniso miestas .yra! -'.itins atrargimai

įsiterpęs, kyla drėgnai kai•š‘..,s tineniis •.užmoją

oras ir paverčia ii tikru ši 1’ na-Į | Ul, t-,1 įin ;p ai,
•j inoi. r,

min. Bp to. artirrius• I;...- Inos '.m duii"’-.t - plautuvei.“ I

skleitlžia nepuk.-iiema k: apą.1 liesu mieži .; <;<. Iii.. 

Visi prakaituoja ir keikia-karš-i ]<■ lUm.-M svilina liet 

čiu:-. Niekas negali kaip ri iki.i'it l liauja i artim'i k'ld’.'t: 

miegoti; no, ir naktį karšta. Vi- Past/it ’a mum--.aidžių 

si žrnone- kažkaip vpa,tingai -u- C'l'me vra i. it virtinę f;d 

erzint i. | t"s. t’ ia

Tačiau klimato iššauktas '"‘bas. 

I .. .
Ilgumus dar btiltl pusė li.-dor.i’atu im 

jeigu n.-lttltil politin'-s lu-rdr;; - ’ 'l’D I

Nesi-niai at.-i.-'.'.tvdii. , T't-

iii- '. l-ė. nes v i.-.-oji opi-

puk.'d1 Ino n. veik’.i::' i

Visame 'Tuniso krašte veikią!

unito:’m-uotoz. gmijos
■i panda

atent.-iią

Norimo ir

din’ : vi

'Tunise gyvenimas pavirto tik- nardo sunkvežimiai, prigrūsti 

ra kankynę. Prasidėjo didi.-ji, kareiv iu. Tankai saugo kuiėjm. 

karščiai. Dieną termometras pa- kurie ilgomis kolonomis kulia 

lipčja iki 12') laipsniu, o ir va- nesibaigiančiu kviečių laukų <ler- 

-pahi.

> am- 

mlks- 

oliais.

.1.0-1 

korta!

if r.)-i
: ūvii-.i. 

agi; gan-

'•ra i -m ut v rn.'iišt i ninku Į p.apt 

Sutiaiikta kvltiri iul;s-l 

ka rie. ■ i * ■ r pav t- •' ti .u i-j 

aia.'.'U ;t ■ ir: mimus. Bot'

< ::< caųiia via 'ūkia iam-’T.ė.Į 

•:a av ai g’ •.<••.tojai pužtsta tiek' 

lakeliu tnri-okliu kurims :ie 

iin.atant išsisklaido. kai tik 

pasirodo knriuomi nes daiiui:.id 

i< g -1 ii'.; i'-ii'ie ■ t-oiti- ;-
.1

jo.-’ neita'.<• lemiamų re;

k...- iš to, kad nededama dv imt! 

ar >1- ;ii'-.-'.'i.l .. ; : iio'ti oanC.dę; 

Jų vi< ioū- a'.-iramla nauju ...

Tunise pasKelbia : apsiausties 

k'mt-

. ".'t t >-

lienė 
bą
IOP
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• bū-

Vokiečių spam ..s žiniomis, 

tarp Sov. Sąjungų- atitinkamų 

žinybų ir Rytinės v okietijos .zo

nos vykę pasitarimai dėl jier- 

kėlimo į Vokietiją Karaliaučiaus 

srities ir Pabaltijį- vokiečių j.-,u 

baigt i.

" Volksbote", '■'D;.r Ostpreus- 

senblatt". "Ost-M’e t-Kurier" it 

k-t. vokiečių laikraš ai rašo, kai 

pasitarimai, ėjo I.araliantiujc.l 

Karaliaučiaus sritė ir Baltijos; 

kraštu vokiečiai n • a’ i Tūlodami' 

į Vokietijos Ryti r • zona. Tik 

tarp delegacijų s'-idai’ū nuo-, 

moniu skirtingumą ka laikvti 

vokiečiu. Sovietų a' 'ovai ne vi

sus vokiečius, gyvenančius šiau

delyje 

nori Įnik.

-. kurie nė- 

.-ov'ietu jsi- 

'! nė kalbos

: į’ep.itrm-

nuošalesnėje vietoje esanti pra

monės įmonė. Net patys kais

ti,tusieji europiečių . ant iteroris- 

tii.es akcijos šalininkai ima’įsi

tikinti. kad nei teroru. nei kari

nėmis priemonėms . nebus* gali

ma .'"i-lepint i arabu naciona- 

h's.io. 'I uniziečiai nori Imti Lii-- 

siekia nusikratyti pran- 

-p.-.iai imu. Vmtinii.i n.- 

europiečiams jau atv i- 

s;p >> neapykanta.

ta atmosfera dar labiau 

europiečių dirksnius, 

m ir šiaip suerzinti ne- 

,i kar-i’-ių. Bet niekas ne- 

.ižiuoti i netolima pa1 į- 

sdien ūž

ti lankia 

pagali 

iel, 

. k; 

'-.-y 
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u
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pa
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ri’ne.ie Rytprūsių 

Baltijos kraštuose, 

."kiečiais, o tik ti

rą sovietu piliečiai 

tikinimu, "negalį I. 

apie sol tel iniil pili-

;i";.iv.

"'i-V.

..i'l jei
ledam'

. rašte

itis galis

'-K." reški 

Ryt prūsių. 

vokiečių, ’ 

palikusių v 

siekti 

reikia

I 
aioa.

i; jungos |

zblim. i

Vliko 

ninku

Vliko

•••ttsiriiikime. 

d I d.. Novv 

,!l. 'tž ja l'alsuotant 

(kriks.-, ilčių . Darbo 

S-g'>s ir k'ienyl'es 

prieš irū | ('l'aui.. f

Lat.sv. Kov.. Soe. I h-Hi i n 

laikim dviems (i.iaud, ir

Są-i pranešimus einama kitų klatl n-j; 

te- ntų svardyti" - - irgi buvo ;d-'

n. atmesta I prieš 1, susilaikius 

dviems, 'taip, po pirmininkų 

apv skaitinio pobūdžio praneši

mų ir ilgų diskusijų nerasta jo- 

kuis i protokolą įrašytinos išva- 

-1įlos . . .

PATVIRTINO 
"PRASIMANYMUS

Vliko Pirmininkas savo pra

nešimą pradėjo nurodymu, kad 

spaudoje apie jo apsilankymą 

Vashingtone esą paskelbta daug 

prasimanymų. Jis maloniai nu

stebino susirinkimą savo atvi

rumu. Paskaitė ištisai memo

randumą, ktiyis po vizito įteik

tas Valst. Departamentui, ir iš 

užrašų pacitavo pasimatymo 

metu gautus atsakymus. Tačiau 

įspėjo, kad viešai tos citatos ne

gali būti skelbiamos... Jos ta

čiau jau liesai paskelbtus spau

dos "prasimanymus" didžiumo

je pat virtine:

L Buvo 

pripažinimo 

riau.sybe". 

"prasimaniusi", bet beveik kaž

kuo daugiau, būtent, vyriausiu 

lietuvių politiniu komitetu (ar 

organu). reiškiančiu lietuvių 

tautui politine valią ii' vykdan

čiu Lietuvos suverenumą.

i 

>

I

k

<■

pi u- ’ kuriu- 

d.llito Baltijos kl’a .,ose gyve

nančių vokiečių, p. "kušių ten 

iš Rytprūsių 194 1947 bado

melais.
"l’ressedienst . r Ibun .itv. .- 

trieliem-n" 1951'. 15 r;.-.. .1

pirmasis didesni- .okieiiu tr;. i- 

-pogtas iš ..šiaiir :,ės Rytp'f.-u 

dalies turi atv' Kr. dar š. m. Ii 

pos mėnes-j, M r. snės t-epat: - 

jtto'Lijų g-rnpės i yra pelkė

tos į Rytinę V.d: etijos zonų.

Svarbiausia ... dėl reii;'.’ri:i- 

vimo taria Sov ' i repatria. 

komisija Karai. įčiuie. D:d.nr 

nirnioje eilėje ■ .nulyti p.-rk. !- 

ti t ie vokiečiai, i rie per p., u 

ruosius .!> me'" nėra -u.

K. ŽALKAUSKAS NUSLYDO 
NUO LIAUDININKŲ

Kadangi K Zaikauskas dėl li-

1 gos praktiškai buvo priverstas 

išsijungti iš svarbiausios ap'-i-

'lankymo programos dalies vyk- 

t. y., iš vizitų tVadiinr- 

liandininkai regimai bm’O 

nusiplauti ranka- dėl to, 

daryta \V i- 

Tai rodo jų pasiūlv- 

girti nei peikti", šis 

suprantam; s.

Žalkansk.is 

vietoj pas! i- 

IA ą

Vliko Birminin- 

nepriėmė ir rv- 

l peiešing ii 

m Vliko mi’ai'inuiiI. ’l i- 

Žalkauskas *n brinkime 

l’ęe visus Vli- 

•eiksnuts, tuo

f.'io baudi-' 

ninku CK sekretoriaus žymiai f’tly'a. 

suneut raiinto pasisakymo.

i tvirtinant, 

nugaros tie-

•arl 
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gim

pri' 
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Kai;
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.atvin sankryžose 
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s'iiiir.'se ga 
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v<

vykdymą, 

ta prasme, 

žinomas, 

liet n viu

jog(Perkelta

:alą tai vergi- apie 

liai 

kiai

-akili-

ir u .-

tėv-

kreiptasi dėl Vliko 

ne "Egziline Vy- 

kaip spauda buvo

s. km ita- . i- 

valdovai - I tauta. Aš 

,pie I.onimii.— 

it'i

Dievu

Dievui.

H šio- korpll- 
ebūs sel.mi'.-

■ Į
padegineiami 

ir vii iii ’vh.
i akm komunistu

mieste, Dilio, i i. 

bendruomenė, i. ; i .gerai

■. ietij pilie jais. So'. 'etai ir toli .u 

taikosi Įsitikinimo, kad tie v •- 

'■ i- < iai.-kurie jau yra priėmę S 

v.e’u piliel v|,|.. |.(.in'j,alo būti 

’• t'Ci itm.ti.

denio.
tom-

link--

-as l-t i kaip buv

shim;i one.

mas "nei

m pasitraukiu

paaiškėjus, 'kad K.

buvo laimios savo 

lyti liaudininkų CK pirmi,

.1 \lldėna. bet

kas paskailtdo

.■■i veikti \«i.’n:is

įsak'iu:

i'-'.aii K

abiem sparnais d-

ko Pirmininko

'■ gerokai skirdamasis

'K

.t

■.

>ziun 
tuvą.

3 yra

. .serą t-is 

nepraneš’ n 

ar naują 

ne’ ik rūmo

ame krašte, 

.ei ūk.ui gyvenimą ir gil: a 

. kurio.- padariniai reišk'.:- 

amybos siaurinimu. visoie 

■ prato,-i-ės imoiiiii.

i ai ■ -.ti’.mas pri n-, u. ii j t i- 

pet'iUi' limo, vis |;d-i:,i!

■i- .; em opici i i a -.: it'-r .-

i-, klir:.-’ i kiekvieną -

at.-'Tr.o tuo pačiu, štai vie- 

’nk;ud:.-ii; uv.-.iiionii Į.-rori-- 

ti’, . a/'’.t. t- aiitomobilm prie 

arai-iškas, kavim-s net t-Ii 

o. pašovė 'ris t'::Lzie’ii-s 

kates, kurie k im teisme 

C| ' Opi'-C"! miŽ'l'C Ii'! U ’- 

ld'IS6 vietinius gyv.-ii'i pi ;.. 

v:::t" d:i nn'fozmtio.ti ;-■-!

.•'ipom'td :iio paleid-i ši;-l 

an:nm: 1 i”.io ginklo i v ii--| 

erašoje sėdeinsies 

Dairu' vėl tenka' 

atpildo iš .':i"’opi"-l

■ m o • i ■ * -
1 .- T-ubi;

kas

• kur 

žmonių knib.' 

žiūrint .'trupios 

linr padegama 

ra, k'ir V‘l ■>

it ha 
gi|

i

i 

n roti.

u 

•e 

europiečių 

gailės Vid- 

agen-

toks 
jau 
čia
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kas nežino, 'kmi

igs. .Atrodo, kad 

galvas. Vi> na ai 

■■ timlzie. m m 

udė j ii ia' , a t stojau 'am 

siu r '■ rūpės, j:. H : vist "in
di n mji■ < te-.-o; i.-.kn’• ■ 

. ijes. 

ai; sėdi ti:iiis.i 

staliiiki: savo kalinėse ’-aliga - 

pakraštyje. Bet niekas nu

li. s tn-’ 

paleisti s 

n ?i

r negeria kavos, 

ių organizacijų 

šūkis nevartoti nei la’ ako. 

kavos. Tu i liūdit siekiam:, pa

kenkti jicancū’.ų viešiesiems 

Ir iš tikriiių. vai 

dabar padaryta skau

džių nuostolių. Ligšinl vadovau

jama vaidmenį vaidino Neo- 

Destor partija, kuri reikalavo 

nepriklausomybės Tunit'.iti. Šian

dien kovos šūkiai skleidžiami

• maištininkų 'vado Sassi-Lassued 

vardu, kurį liaudis vadinti ge-| 

neroltt Sassi. Niekas'tiksliai ne-l 

vio-

teror;' ir žianr .■ 

roinški Kremu.:’ 

f o.ta prieš 1 i« '1 • 

taip pa' girdei, 

tų pastangas 

mis jūsų "tikė.iim 

gesinti jūsų na": 

nei ir laisvei. '!.. 

įlįstų pastangų

gali pasakyti, kas jis per 
nas, bet yra nuomonių, kati t:.i 

•esama vieno pagarsėjusio; pa-Į 
prasto dykumų plėšiko, kuris sa-i 
vo ligšiolinį amatą įvilko į ne.-' 
cionalinės .rezistencijos’ formą. |

Visas Tunisas panašus į karo, 
manevrų lauką. Prancūzai su
telkė krašte stambius karinius ropoję bangomis narsiai lietuvių 
dalinius, kuriu uždavinys .nuslo- t< 
pinti politinį terorizmą. Visais i gerėjimą Jūsų 
plentais darda tankai, keliais; dvasia akivaizdoje

Džiaugiuosi ' šiandien . galėda
mas kalbėti Amerikos Balso Eu-

tautai. Reiškiu’’.savo* gilų* pasi- 
nepalaužiaina 

komunistu

\ i.-nim 

kietis yr;i 

kieiiją ir 

Kai liiauiii; je. kuri jis l:i

i a. p;i i- ta. t ėra iš v i~<<'! 

-• vokė.ėiai. Miesto .eut 

siv t;.s, mie-te daug 

karui, im.-ta.- atdvi l’la-. 

i'i .diui g . veniojai atrod 

■■ki;rd'.::.i. Nak’iin.s ; imt 

'ti;i baisa i’it-taraisiais 

•iu.is l.il.u iižpiddllie ami ne! so-j 

vi.-'ii 1- ari įlinkai, l’rti' kranliįvmi 

s'isular.. di.'.au-ios uodegos, ypač, 

i ’i pa- klimla gandas, kad ' pfi-| 

.-tatv - H cs.js" gįo į \ ak. \ o-, 

klėti m '.t ■•’vku-:■> d.’dlitl ' ’igi- 

mu. pastaruoju laiku Karaliai.- 

ciuje pasirodė daug laimimo iš 

Lietuvos ir Lat' i’is. kurie aiš

kiu;.. kad jie::i.-. nieko kilo lie- 

l elito, -ka.p eit. svetur, nes .jų 

g i m t'»io- -d. i ..s įjiiigios i 

kotelio * u -.

Kuršiu Neringoje numatoma; 

st i t raukini" i•;:i,.ą. t:u iii i 
a esu sunl*. ka mirs t.iks-

■tižinoti.- fu-, p jtu'is smar-: 

sąiigota::;;..-. Į jį be spev.

leidimo n.-t :.a . . .i,.iuoti ne! ir 

raudonai ma čiai. Maiidyiiįi lei

džiam;’ tik kurortuose siaurais 

i;iio. ;,ts,. Daiųr kur smarkiai r.p- 

nlinti miškai.

•iš Karaliaučiaus pakeliui į 

lgdjgūvą lankuose vaizdas labai 

prastas,. kaįmąi aV’odo skurdūs 

ir sunykę. Tavimi atbėgusiam, 

gavus leidimą, buvo leista p;>- 

čiatn'.savo lėšomis nusipirkti ge-

Atsakymas į tai iš esmės lai

vo neigiamas, kiek lai liečia su

verenumo 

mas. tik 

kas v ra

ir teigia- 

kad 

kaip 

komitetas

Lietuvos •

. Nil
su ve-

ųialdaujil Visa

ta išveš šviesa 

istų .Lietuvai.
tautinę nepri- 

po pirmojo

tironijos ir priespaudos, kurią 
jūs šiuo.metu turite,kęsji.-

Būdamas Amerikos kongręsi-. 
nės komisijos komunistų agre
sijai tyrinėti nariu, aš girdėjau 
iš lietuvių liudininku lupu apie

(’leveland.i 

'ausi lietuvi i 

žiu. 

apie jūsų nelaimim ą padėtį. Te

nykščiai lietuvi;., turi savo pa

rapijas, daug org;-. lizacijų. saro 

radijo programa r savaitraštį 

Dirvą. Jie ir vi.-: kiti ameriku- 

iai žino apie ji;.-.; vergiją be

protiškų Kreti Ii..lis vadeiv.ll 

priespaudoje ir j • daro visa, k.i,

tik gali stengdamiesi padėt Lemt 

jums pagreitinti 

jai. Be tt>, jie il

gai; Dievą, kad 
greitai vėl nušv 

Lietuva savo
klausomybę atgavo 

pasaulinio karo. Antrojo pasau
linio karo metu maskoliai netei
sėtai įjungė Lietuvą į Sovietų 
Sąjungą. Istorija kartojasi. Tai 

ta pati istorjia .ienos despotiš

kųjų imperijų, lt iri šį kartą yra 
užsimaskavusi komunistinė im
periją.

• Raud. K'nijos lėkim ą: pašovė Didž. Britanijos keleivinį 

ktma netoli Bailiam Lėktuvas paskendo. Žuvo ln keleivių, jų 

upe ir amerikiečiai. Amerika tuoj pasiuntė du karo laivus į 

v1- m viri... Didi- Br;'::::i :. i.-'il-;.- griežta protestą. Kinai prisi- 

:zi>-., ir tei-inasi padare ki.'iėa.

Amerikie. iai. kaip prar-šama is Kon Kongo, iau nuleido 

. "d. n: 2 kiltie; ių lėktuvu.- Sl.-l-.ima. ar iš šių imidentų neišsi

ūs rimtesni įvykiai.

• Maskva laimingai im i.iusi lnllokinilos laimėjimo kąsnį 

pradeda plačią agitaciją, kad galima jo: reiepf'l suvienyti

kietiią ir m-t Korėja. Tik rėkia, kad daugiau t artistų tokių 

i:des- Ei .nove, kurie lengva ranka atsižada savu interesų...

• .Lenkų egzilinės vyriausybės krizė labai pagilėjusi. Tik 
Mikalaiėiko grupės lenkai pritaria dabartinio prezidento- Zaleskio 

'..damai linijai. Bet pastik vokiečių .laikraščiams, Zaleskis nau- 

t ioiit lenkų egz.il.'vyriausybės t įin. pirmininku paskyręs St. Mac- 
kievv iczių, redagavusi Vilniuje "Šleivo". Jis pats po B mėnesių 
;:-i-rauksiąs ir einamas egziiinio prezidento pareigas perduos

Andersui.-/’

• Pietų Korėjos prezidentas SvngmiMi. Rltee atvyko j JAV 
asitarimams su JAV prezidentu Korėjos reikalais. Po Ženevos

1 o::iereni i ms. kur Korė jos reikalas ne kiek npiš.iudėio iš vietos, 
r.imd ankstesnius JAV įsipareigojimus, padėtį vėl reikia iš naujo 
aptarti su Korėjos, vądovyliė.

• Rytų'Vokietija pranešė, kad ten kalėjimuose jau laikomi 
o JAV špionažo agentai,- kuriuos išdnVė 'į komunistų pusę perbėgęs

j Vakarų, Vokietijos saugumo v.iršii.iinkas Otto Jolin. Dėl patie3• Amerikiečiu • tailta neužmiršo' ležinkelio bileta. tik keliauti i ... . , ;
Vokietija'turėjo per Blėst f.i- '”'*ę John pid'ėgipio yra-įvairių versijų, kurios artimiausiu laiku ■ 

’• ' •• • ' paaiškėsiančiiis. ' ■ «• ■

• Maskva pranešė a piė sušaudymą-MG B •vic.eministerio 'M. 
didelių snn- Ritimino. Tvirtinama, kati 
Vokietiją. . ikingieji valdininkai.

sųvo draugų lietuvių.. Mes nie
kad nenutrauksime savo ryžtin
gos kovos dėl laisvės, taikos ir 
teisingumo, visoms pasaulio tau
toms

tovską ir Varšuva. Iš ten per 
Frankfurtą pilie Oderio .njivv k •“ 
i sovietinę zoną, po 
kurnu pasiekė. Vak.

Beri jos palikti ita
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Lithuanian Weekly, published by 
American Lithuanian Press & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Telephone: HEnderson 1-6344. 
lasued in Cleveland every Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Sccond-Class matter 

December 6th. 1915, at Cleveland 
snder the act of March 3. 1879.

Suhscription per year in advanee: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 
nnda — $5.50, elsewhere — $6.50.

Single copie — 10 centą.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. 

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande kas ketvirtadieni- 

RedaktoriUsrBalys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. Įsta

tymą.
Prenumerata metama Iš anksto: 

Jungt Amerikos Valstybėse 85.00, 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centu.

18 dieną Waterbury 
apsilankė Vliko pirmi-

• Apie min. B. K. Balučio svei
katą "Europos Lietuvis” taip 
rašo: "Teko patirti, kad seniai 
sergančio ministerio B. K. Ba
lučio sveikata šiuo metu po 
truputį—taisosi. Retkarčiais mi- 
nistėffs’-įveikia atsikelti ir trum
pą laiką pasivaikščiuoti po 
kambarį”.
• Kompoitoriaus VI. Jakubėno 
kūrinį "Miško džiaugsmas” iš
pildė Chicagos Grant Parko 
simfoninis orkestras. Dirigavo 
N. Malko. Susilaukta labai gra
žių įvertinimų.

gumas lietuvių dirba tekstilės ir 
metalo pramonėje. Į D. Britani
ją 1947-48 m. iš Vokietijos at
vyko apie 6.000 lietuvių, kurių 
čia liko tik apie 3.000. Kiti išvy
ko į Kanadą, JAV ir kitur.
• Rašytojas Mykolaitis-Putinas, 
kaip praneša komujiistinė spau
da, rašo naują romaną "Sukilė
liai”.

• Pasaulinis spaudos kongresas 
šiais metais numatytas Brazili
joje. Sao Paulo miesto 400 metų 
sukakties proga. Į kongresą iš 
kiekvieno krašto kviečiama po 3 
atstovus. Per konsulą A. Poli- 
šaitį pakviesti ir lietuviai.
• Birželio 30 d. saulės užtemi
mas buvo matomas ir Lietuvoje. 
Užtemimas buvo matyti Vilniu
je, ilgiausiąi truko Šilutėje, 
Naumiestyje ir Marijampolėje 
(čia net 146 sekundes). Į Šilutę

.stebėti užtemimo buvo atsiųsti 
mokslininkai iš .Latvijos ir Es
tijos. o Marijampolėje cukraus 
fabriko rajone stebėjimo aikš
telę įsitaisė Pulkovo observato
rijos specialistai su prof. A. V. 
Markovu priešakyje,
• Daugumas lietuvių D. Brita
nijoje gyvena miestuose. Žy
mesnės kolonijos yra Londone, 
Glasgove, Manchester.vje, Brad- 
forde, Nottingrame. Coventry- 
je, Birminghame, Derby. Dau-

•M--:-

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Te), ofiso VIrginia 7-6583
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

rreėiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
Šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th I’LACE

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

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

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais G iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

• Vyt. Alseikų, metus laiko iš- f 
buvęs Vokietijoje, grįžta atgal
i JAV. ;
• Vaikų vasaros stovykloms Vo- j
kietijoje ligi šiol aukų gauta : 
$1,070.15 Džiugu, kad atsiliepu- I 
šieji buvo labai dosnūs. I

Liepos 15. d. pradėjo stovyk- • 
lauti skautai, subūrę 120 vaikų; 
rugpjūčio 1 d. prasideda Selova- 
dos ir P. L. B. Vokietijos Krašto 
Valybos rengiamos stovyklos, 
kuriose dalyvaus iš viso apie 240 
vaikų. Nors laiko jau labai ma
žai, nėra pervėlu — dar galima 
skubiai šiam reikalui paaukoti. 
BALFas jūsų aukas tuoj pat 
persiųs stovykloms.
• Philadelphijoje šią vasarą yra 
sėkmingai vedamas BALFo va
jus, randąs daug atgarsio visuo
menėje. Nors vajus dar nėra 
baigtas, iš jau gautų aukų Phi- 
ladelphijos BALFo skyrius at
siuntė Centrui $2,250.00, skirtų 
30,000 svarų cukraus užpirki
mui ; šis cukrus bus siunčiamas 
Vokietijoje likusiems lietu
viams.

Cukrus Vokietijoje yra labai 
brangi prekė — dabartiniu metu 
1 svaras kainuoja net 16 ameri
koniškų centų, todėl lietuviai, 
daugumoje gyvendami iš men
kučių pašalpų, niekad neįsteng
davo juo pakankamai apsirūpin
ti. Sunkiausia’ yra gausioms 
šeimoms, nes cukrus vaikams 
yra itin reikalingas. Gi vasaros 
metu, turint cukraus, galima iš
virti įvairių uogų ir pasidaryti 
atsargas žiemai.
• Stasys Gudas, Chicago, III., 
atsiuntė BALĘo Centrui $300.00

. auką, pažymėdamas: "Tuos pi
nigus sunaudokit Vokietijoje li
kusiems, kuriems reikalinga

• greita pagalba. Tai yra gailes
tingas darbas”.

Tel. offic’o ARniituge 6-0161 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Ccnter 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAI..: 1-3:30, 7-9 p. |». pirmad., 

antrai!., ketvirtai!., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4. p. p. šeštadieniais.

Dr. 1. KurasRamunis
Spcc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbu dienomis 3-5 ir 6-8 v. V. 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v. 
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR
Dr. Jaras Ramunis

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 

teštad. 3-5v. p. p. ir pagul susitarimą 
.7156 S. įVestern Avė. 

MEDICAL CENTER ;
TEL.: Kabineto - REpublic 7-1168 

Bato: WAlb?ook 5-3765
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TUOJ ISIGYKIT 
SIAS KNYGAS!

Liepos 
netikėtai 
nijrkas prel'. Mykolas Krupav.i- 
čiu,š.

Apie svečio apsilankymą ko
lonijoje tesužinota išvakarėse. 
Bendruomenės pirnįininkas per 
dr. H. J. Colney vedamą radijo 
valandą pranešė apie tai ir val
dybos vardu kvietė visus wa- 
terburiškius pasiklausyti "labai 
svarbaus pranešimo". Nors va
sarą susirinkimai čia ir nepopu
liarūs, nors menkai tegarsinta, 
susirinko ne taip jau' mažai — 
apie 150 asmenų.

Pusvalandį pavėlavus, pradė
ta sveikinti svečias. Sveikinimų 
buvo turiningų ir neturiningų, 
trumpų ir ilgų, gana pasakius, 
kad tas visas balastas truko tiek 
pat, kiek visas pagrindinis pre
legento pranešimas- — apie tris 
ketvirtis valandos. Duok Dieve, 
kad ši nuobodi viešo susirinki
mo tvarka čia neįsipilietintų .. . 

Vliko pirmininko pranešimas 
susidėjo iš vienos ilgos ir dviejų 
trumpų temų. Pirmiausia Pir
mininkas įvertino Vliko vidaus 
santykius , ir dirbamus darbus. 
Vlikas dirbąs vieningai, o jei, 
girdi, net dešimties partijų at
stovai 
tai esą 
bu — 
viduje 
suomenei akių negraužtą.

Toliau prel. M. Krupavičius 
labai išsamiai išdėstė min. S. 
Lozoraičio nedorybes. Kybartų 
aktų nebuvo, o jei yra — fikty
vūs, Urbšio telegrama — pre
latas pats ją matęs — negalio
janti, pieštuku rašyta, be jokio 

. antspaudo, Lozoraitis nesukal
bamas, nepripažįsta jokių kom
promisų, o jei kartais sutaria, 
tai vėliau visko atsisako, atsi
žada. Romoj neturįs jokių ryšių, 

t nepažįstąs nei vieno užsienio 
reikalų ministerijos valdininko 
ir t.t. ir t.t. Nušvietė prelatas, 
žinoma, ir garsią Bonnos atsto- 

į vybės istoriją. Jos čia nebepa
sakosime, nes jo pasakotoji ver- 5 ....sija, suprantama, nesiskiria nuo 
"Draugo” su "Darbininku” pa
skelbtosios.

Galiausia svečias kiek pakal
bėjo apie lietuvybės išlaikymą 
ir bendromis lietuviškosios ko
vos temomis. Priminė pareigą 
visiems kovoti už lietuvybę, tvir
tai tikėti Tautos prisikėlimą, pa
barė už mišrias vedybas, o ypa
tingai abiejų lyčių viengungius.

Kas nežino, kad prelatas mo
ka kalbėti? Jis moka agituoti, 
jis moka papasakoti ir pacituo
ti, moka pagauti ir sujaudinti. 
Kaip gaila, kad jis taip mažai 
ir trumpai kalbėjo, tokiomis 
bendromis lietuviškomis temo
mis, o taip gausiai naudojosi 
auditorijai kurstyti prieš min. 
S. Lozoraitį.

Po pranešimo prelegentas apie 
pusvalandį atsakinėjo į klausi
mus, kurių visi sukosi apie ne
lemtus santykius su diplomati
jos šefu.

Ar Vliko pirmininko prakalba 
Wąterbury yra vienas strategi
nių puolimų jo "kryžiaus kare” 
prieš Lozoraitį, ar tik. atsitikti
nis išsiplepėjimas — sunku pa
sakyti. Viena aišku, jei tai buvo 
vienas iš mūšių už viešosios opi
nijos laimėjimą, tai Waterburio 
Bendruomenės pirmininkas jam 
gerai patarnavo ir vertas mę- 
•daliaus. Prieš uždarydamas su
sirinkimą, labai skubėdamas ir 
nesinaudodamas mikrofonu, lyg 
ko bijodamas, paskaitė ilgoką 
rezoliuciją. Sunku ją buvo visą 
išgirsti ir suprasti. Viena te
buvo aišku, kad giriamas Vil
kas ir prašoma toliau garsinti 
Lietuvos vardą skyrimais, pa- 
našiais j Bonnos. Ko mūsų Ben
druomenės' pirmininkas tolyn 
rezoliucija - nori — ar "sulaužy
ti” kitaip galvojančius bendruo-, 
menės narius, ir juos visus varu 
nuvaryti j prelato glėbį? . 
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VID. VAKARŲ SPORTO 
APYGARDOS KOMITETO

PRANEŠIMAS N R. 10

Papildydami savo neseniai 
spaudoje tilpusį pranešimą apy- 
gardinių lengvosięs atletikos 
pirmenybių reikalu (žiūr. Pra
nešimas Nr. 9); pranešame:

Apygardinės lengvosios atle
tikos pirmenybės įvyks rugpjū
čio mėn. 15 d. (sekmadienį) 
Chicagoje. Apygardos komiteto 
pavedimu, technišką pirmenybių 
pravedimą sutiko atlikti Chica
gos LSK Perkūnas. '

savo tarpe ir susipešą, 
ir nenuostabu, ir nesvar- 
viskas susitvarką Vliko 
ir kilę dūmai plačiai vi-

am-i -

per

lapą. Regis- 
išsiuntinėti 
sporto klu- 
nepriklausą

..T. 1.50

1J0

8.00
2JO

4.00

Pirmenybių programa:
Vyrams: 100 m., 400 m., 1500 

m., 4x100 m. estafetė, į tolį, j 
augštį, rutulys, diskas, jietis, 1 
mylios ėjimas.

Jauniams: 100 m., 1000 m., 
4x100 m. estafetė, į tolį, j augš
tį, rutulys (12 lbs.), diskas (jau
nių), jietis (moterų).

Jaunučiams: 60 m., į tolį, 
beisbolo sviedinukas.

Moterims: .100 m., 4x60 m. 
estafetė, į tolį, į augštį, rutulys, 
diskas, jietis.

Vyr. mergaitėms: 60 m., į to
lį, į augštį, rutulys, diskas.

Jaun. mergaitėms: 50 m., į 
tolį, beisbolo sviedinukas.

Jaunių ir vyresnių mergaičių 
gimimo datos riba yra .1936 m- 
sausio 1 d. Jaunučių ir jaunes
nių mergaičių gimimo datos ri
ba yra 1940 m. sausio 1 d. Jau
nesnių grupių dalyviai privalės

VEDA ALGIRDAS BIELSKUS

dokumentaliai įrodyti savo 
žiatis tinkamumą.

Registracija atliekama
Sporto klubus, užpildant atitin
kamą registracijos 
tracijos lapai bus 
visiems apygardos 
bams. Klubams
sportininkai registruojasi tie
siog pas rengėjus pranešdami, 
kokiose rungtynėse numato da
lyvauti. Registracijos adresas: 
Vilius Juška, 6718 So. Union 
Avė., Chicago, III. Terminas, — 
rugpjūčio 10 4

Smulkesnės informacijos yra 
atskiru aplinkraščiu išsiuntinė- 
tps sporto klubams.

V. V. S. A. K-tas

S.OO

1.50

r

Seniausias ir gražiausiai ilius

truotas lietuviškos minties žur

nalaa.

MARGUTIS
Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00

Chicago 36, Dl.

6755 So. VVeatern Avė.

X.

2.50

2.25
8.50

. 2.00

1.00

DIRVA

;iv

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

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES:
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai

Albumas $10.00

Chicagos Vyrų Choro įdainavimai
Albumas $8.00

Pianisto Andr. Kuprevičiaus 
įskambinimai

$5.00.
Užsakymus ir pinigus siųsti: 

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

Anglų kalbos gramatika
J. Kukanauza ___ _______ 2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _____ _ 1.00

Anglų kalbos skaitymas
. . V. Mlnkūnas J........................2.00

Anoj pusėj ežero
' P. Andriušis______

Aukso kirvis
Juozas Švaistas  ______ 2.50

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva 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 _______ •_____ 24)0

Cascata cristalina
Venacijus-Ališas____

Didžioji kryžkelė
B. Brazdžionis ______

Duktė
Alė Rūta _________

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

Didžiosios atgailos
R. Spalis _________

Doleris iš Pittsburghct
Stepas Zobarskas 

Eldorado
J. Švaistas_________

Gyvačių lizdas 
Francois Mauriac ..

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ____________

Gimdytoja
Francois Mauriac ...____ 1

Gintariniai vartai
N.'Mazaiaitė_________ __

Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas ______________

Gyvulių ūkis
George Orwell _______ __

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius 

Kaimynai
J. Paukštelis ____ ____ _

Karoliai
Guy de Maupassant_____ 2.60

Kaip jie mus sušaudė
J. PetruitiB ____________ 1.80

Kuprelis
Ignas šeinius ____

Konrodas Valenrodas
Adomas Mickevičius _____ 1.50

Keliai ir kryžkelės
Putinas ________________

Kaimiečiai
V. S. Reymont I-II-1II-IV
I ir II dalis____ ____ po
III ir IV dalis —.2... po 

Kudirkos raštai

Kregždutė
A. Rinkūnas___

Krėvė Mickevičius

Konstitucijos

< Vi.

Enough 1 •Shore

V

Rašomosios mašinėles visu Sū
riausių firmų, o ju tarpe gar
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo 167.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
SL, Cleveland 8, Ohio. Te!.: LI 
1-6716.
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3.50

... 2.00

2.40

5.00

3.50

0.80

1.80

2.00

5.00

1.75

2.00

1.50

1.00

2.20

1.M

2.Ž4

2.00

4.50

2.00

2.75

.1.50

1.50

1.20

1.00

1.25

. 1.5L

035

0.71

2.00

2.50

2.00

2.50

3.00
3.50

5.00

... l.Go

2.00

0.70
Kiškučio vardinės

Stasys Džiugas .
Lietuvos Istorija

Sruogienė ______________ 3.00
Lietuviškas angliškas žodynas

V. Poteraitis.. 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. Pčteraitis __________  5.00
Lietuvos pinigai

Juozas K. Karys
Lyrika

K. Binkis ..............
Loreta 

Stasius Būdavas .-.
Lietuva

A.Bcndorius ....
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 .
Moters-širdis

Guy de Maupassant
Lietuvių Literatūra

Pranas Naujokaitis
Mėnuo vad. medaus

. N. Mazalaitė ..........  2.50
Meškiukas Rudnosiukas

Vytė Nemunėlis ..
Namai ant smėlio 

J. Gliaudą -----------
Naujieji-skaitymai

1.50

5.00

2.00

1.80

2.75

Nemanas
St. Kolupaila ——.. 2.M

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
B. Daubaras ...------ ——

Nusikaltimas ir bausmė -
F. M. Dostojevskis, I d. ... 
II .d. ..............................

Orą pro nobis
J. Gliaudą____________ ,

Orfėjaus medis
A. Nyka-Niliūnas _____

Pirmoji naktis
L. Pirandello___________

Po Tėvynės dangum 
žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino_ 2.0t

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas — 

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus __________ 2.0*

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas____ ...

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ________

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus......................

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus __________

Pietų kryžiaus padangėje
Sudarė Gaučys ________

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom__________

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 Šeinius ___ ______

Raudoni batukai -
Jurgis Savickis ________

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

Sudie, pone Cipse
Jamcs Hiltoh___ ._____

Strėlė danguje
Henrikas Radauskas _____ 2.00

šilkai ir vilkai
Runcč Dandierin is ...

Senųjų lietuviškų 
knygų istorija

V. Biržiška, kiet. virš. ___ 3.09
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 ________

Teresė Neumanaitė
J. Burkus _________

Tarp žalsvų palapinių
P. Kesiūnas ________

Tėvų pasakos
A. Giedrius ________

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ...

Tautosakos Lobynas
J. Balys___________

Tomas Nipemadis
August Gailtt______

Tarp pelių ir vyrų
John Steinback ____

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ______...

Užgesęs sniegas
Aloyzas Baronas-________ 2.50

Ugnies pardavėjas 
Balys Rukša_______

Vanagaitis
monografija _______

Vilnius tarp audrų
J. Cicėnas (įrišta) _

Velykų pasakos
N. ' Butkienė__ ______

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius   1.50

Vyturėliai -Laukuose
Vikt. Šimaitis _________0.71

Trylika nelaimių
R. Spalis ____

Vaikų knygelė
M. Valančius .

Varpai skamba.
Stasius Būdavas_________2.50

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžiūnas __________ 1.10

Taupioji Virėja

1.00

1.00

1.60

2.00

— 8.00r
... 2.50

1.00

3.00

3.00

— 1.00

2.00

3.00

2.50

1.25

... 0.30

1.00

2.00

5.50

1.00

1.21

__ 1.80

3.00

2.00 2.00
Užuovėja 

M. Katiliškis —... 
žmonijos likimas 
“ V. Bagdonavičius__
žemaičių žemė < 

A. .Vilainis ............
Žemaičių krikštas 

., P. Abelkis ______
Visos knygas siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite: _ 

. DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohte

u. 3.50

230

2.50

8.50

1.50



Vlike dalyvaujančių grupių susirinkime
.Jausdami, jog esamoji, padė

tis reikalauja, kad Vlike daly- 
. vaujanČiosios grupės painfor

muotų viena kitą apie savo nu;- 
sistatymus aktualiaisiais Vliko 
veiklos klausimais, pranešame 
šias savo nuomones:

1. VYKDOMOSIOS TARYBOS 
REIKALU

bu- 
VT

tuo

y., iki gruodžio 31

tikslu pareiškiame, 
galutinai nusistatę 

prieš p.

Dabartinės Vykdomosios Ta- 
tfftybos kadencija formaliai yra 
J^iratęsta ne ilgesniam laikui 

kaip iki 1954 m. gruodžio 31 
dienos. Tikrumoje turėta galvo
je, kad ši VT veiks tik ligi gru
pės priims nutarimus dėl Vliko 
organizacinių pertvarkymų. Tik 
tokią apriboto ilgtio kadenciją 
turint galvoje, mūsų balsas 
vo pareikštas už dabartinės 
palikimą pareigose.

Reorganizacijos klausimui
tarpu beveik nepasistūmėjus 
sprendimo linkme, esamos VT 
kadencija gali nusitęsti iki mak
simumo, t. 
dienos.

Aiškumo 
kad . esame
ateityje balsuoti 
K. Zaikausko pasilikimą VT pir
mininko bei dr. P. Karvelio pa
silikimą VT nario pareigose.

M o t y v a i :

a. P. K. Zaikausko iniciatyva 
VT darbo vadovavime nebuvo 
tinkama visuomenės konsolida
cijai po Vliko vėliava stiprinti. 
Dvejų metų bandymo balansas 
rodo padėtį greičiau pablogėju
sią negu pagerėjusią. Nors at
sakomybė dėl to nekrenta Vie
nam VT Pirmininkui, tačiau 
t-same įtikinti, jog p. Zaikauskas 
neteikia jokių vilčių besugebė
siąs parodyti šiuo reikalu efek
tyvesnės teigiamos įnciatyvos.

b. Vliko bendradarbiavimo su 
Diplomatine Tarnyba srityje 
per dvejus metus padėtis regi
mai pablogėjo ir tapo dar dides
niu visuomenės susierzinimo’ ob
jektu, nei buvo prieš šios VT 
darbo pradžią. VU Ko taktikos 
nustatymas šioje srityje parėjo 
daugiausia nuo URT Valdytojo 
ir Vliko Pirmininko iniciatyvos. 
To dėka Vliko santykiavimas su 
Diplomatine Tarnyba tebėra ve
damas toje pačioje kovos, o ne 
bendradarbiavimo dvasioje, ko
kia buvo ir prieš šios VT su
darymą. VT Pirmininkas nesu
gebėjo šios negatyvios taktikos 
pakeisti pozityvesne ir neteikia

vilčių, kad besugebėtų tai 
tyje.

c. Daugiausia URT Valdytojo 
iniciatyva, remiant ją Vliko Pir
mininkui ir sutinkant VT Pir
mininkui, Vlikas šiuo metu yra 
daugiau negu bet kada įveltas į 
ginčus dėl Lietuvos bylai nees
minės reikšmės teturinčių ar vi
sai jos neturinčių klausimų, o 
esminiuose Lietuvos bylos rei
kaluose darbas yra žymiai ap
leistas, arba vietomis atliekamas 
apgailėtinai nekompetentingai.

Jei Vliko organiz.acijos siet
inoje ir toliau būtų palikta VT 
institucija (kuri, mūsų nuomo
ne, iš viso nėra reikalinga), mes 
esame nusistatę balsuoti tik už 
tokius kandidatus j'jos pirmi
ninko bei narių pareigas, kurie 
teiks patikimų vilčių norėsią.ir 
sugebėsią ' paminėtose srityse 
parodyti naujos pozityvios ini
ciatyvos.

Ryšium su tuo mes kviečiame 
kitas grupes prisidėti prie šio 
nusistatymo ir to išvadoje pa
reikšti sugestiją, kad esamose 
aplinkybėse VT Pirmininkui K. 
Zaikauskui nėra tikslinga be- 

į Europą vien tik baigti 
trumpą kadencijos laiko-

grįžti 
likusį 
tarpį.

2.

atef

VLIKo PIRMININKO
REIKALU

Vliko Pirmininko kadencija 
irgi baigiasi 1954 m. gruodžio 
31 d. Laikome reikalinga kon
statuoti :

1. Vliko Pirmininkas prel. M. 
Krupavičius neseniai yra viešai 
pareiškęs savo nusistatymą, 
priešingą naujų grupių į Vliką 
priėmimui. (Lietuvių Dienos, 
1954 m. vasario mėn.). Mes ne
galime pritarti pažiūrai, anot 
kurios Vlikas yra lyg ir koks 
ekskliuzyvinis politinis klubas, 
ir negalime besutikti, kad tokios 
pažiūros reprezentantas būtų 
Vliko priešakyje.

2. Vliko Pirmininkas neslepia
mai deda pastangas įnešti ne
santaiką į Diplomatinės Tarny
bos pareigūnų savitarpinius san
tykius. Tą laikome nesuderinamu 
su Vliko Pirmininko funkcijo
mis. Vliko Pirmininkas savo pa
brėžtu Diplomatinės Tarnybos 
reprezentacinio organo niekini
mu Vliko bendradarbiavimą su 
Diplomatine Tarnyba yra pasta
tęs į beviltišką padėtį, šiuo me
tu pats Vliko Pirmininko asmuo 
yra tapęs viena iš rimčiausių

kliūčių Vliko santykiuose sti 
Diplomatine Tarnyba;

3. Vliko Pirmininkas 1954 m. 
kovo 26 dienos įgaliojime dr. 
P. Karveliui neabejotinai per
žengė jam Vliko suteiktų teisių 
ribas. Vlike dalyvaujančių gru
pių susirinkime, 1954 m. gegu
žės 15 dieną, Vliko Pirmininkas, 
drauge su VT Pirmininku, teigė, 
kad tokio turinio įgaliojimą pa
sirašyti Vlikas buvo jį įgaliojęs, 
nors, pasirodo, tai netiesa.

4. Vliko Pirmininkas, drauge 
su VT Pirmininku, informavo 
Vliko narius, kad jie 
čiami vykti j Ameriką, kad ta1 
kelionė Tautos Fondo lėšų ne
pareikalausianti, ir kad tos ke
lionės pasėkoje Vliko darbe ga
lės prasidėti nauja era. Vėliau 
Vlikas buvo pastatytas prieš 
pusiau įvykusį faktą: kelionei 
esą pasiruošta, ji išgarsinta, tik 
pirma minėto kvietimo, taigi ir 
lėšų kelionei, nesą. Betgi naujos 
eros viltys vistiek buvo pasta
tytos į kelionės uždavinių pro
gramą . ir tuo sumetimu Vliko 
narių dauguma pripažino kelio
nę reikalingą bei paskyrė jai 
lėšų. Tačiau, po kelių mėnesių 
rengimosi Europoje ir po pusan
tro mėnesio Amerikoje, pasiro
dė, kad Vliko Pirmininkas į 
svarbiuosius pasimatymus vyko 
nepasiruošęs, lyg netikėtai jų 
užkluptas. Pagaliau, tie pasima
tymai jokios naujos eros ..Vlikui 
neatidengė ir jo statuso jokiuo
se santykiuose nepakeitė.

5. Vliko Pirmininkas ėmė 
ryškiai sutapdinti savo asmenį 
su Vliko institucija ir netgi pa
čiame Vlike dalyvaujančių gru
pių motyvuotą opoziciją tiems 
ar kitiems jo veiksmams skel
bia esant opozicija Vlikui, kaip 
institucijai, ir viešai graso to
kiai opozicijai "parodyti vietą” 
("Drauge” paskelbtas pasikal
bėjimas).

Tatai konstatuodami, mes pa
reiškiame, jog esam nusistatę 
ateityje balsuoti prie š prel. 
Krupavičiaus pasilikimą Vliko 
Pirmininko pareigose. Mes kvie
čiame ir kitas grupes, laikui 
atėjus, Vliko Pirmininko parei
goms rinkti asmenį, kuris:

a. Nuoširdžiai pritars sieki
mui sujungti Vlike visą išeivi
joj esamą politiškai organizuotą 
lietuvių visuomenę,

b. Bus nuoširdžiai pasiryžęs 
lojaliai ir deramo respekto pa
grindais bendradarbiauti su Lie
tuvos Diplomatine tarnyba,

c. Bus kruopštus Vliko nuta
rimų atžvilgiu,

d. Bus pasiryžęs nukreipti 
Vliko darbą į Vlike dalyvaujan
čių grupių 1954 m. gegužės 1 
d. sutartus uždavinius.

Neseniai suėjo . metai, kaip 
pradėjo, Europęje darbą Lais
vosios Europos Komiteto Tau
tinės Pagalbos Tarnyba. Jos di
rektoriaus W. P. Alybey žodžiais, 
tarnybos užduotis ysa "padėti 
vakarų kraštuose gyvenantiems 
tremtiniams sėkmingai spręsti 

esą kvie- įvairias problemas, su kuriomis 
'.jiems tenka susidurti ir remti 
jų pastangas stiprinti savo tau
tinę dvasią ir moralę”.

Jau per. tą trumpą laiką nuo 
jos steigimo Tautinės Pagalbos 
Tarnyba yra suteikusi daug pa
ramos tremtinių kultūriniams 
reikalams tenkinti. Laisvosios 
Europos Komitetas teisingai su
prato, kad iki šiol visas dėmesys 
buvo nukreiptas į tai, kaip pa
lengvinti tremtinių materialinę 
būklę. Tuo tikslu dar ir dabar 
veikia visa eilė šalpos organi
zacijų, bet beveik niekas negal
vojo ir nesirūpino, kad tremti
niai ne vien tik duona gali būti 
gyvi, kad jiems reikia ir dvasi
nio peno.

Kas buvo iki šiol toje srityje 
padaroma, tai tik pačių tremti
nių iniciatyva ir lėšomis. t) ka
dangi tremtiniai daug lėšų su
kelti niekada negajėjo, tai gra
žiausi ■ sumanymai bei projektai 
dažniausiai tik sumanymais ir 
likdavo. Taigi, palikdama ir to- 

. Hali patiems tremtiniams darbo 
iniciatyvą, Tautinės Pagalbos 

, Tarnyba laiko savo užduotim 
. parūpinti lėšų tiems tremtiniu 

užsimojimams kultūrinėje, švie
timo ir kitose srityse įgyven
dinti. Ji remia tremtinių kultū
rinius 
švenčių

kykįas, padeda įrengti stovyklo
se klubus-skaityklas ir pan. To
ji Tarnybą taip pat palaiko tau
todailės dirbinių gamybą, parū
pina rankdarbių dirbtuvėlėms 
įrankių ir medžiagos, ir skati
na įvairių rankdarbių kursų or- 

l ganizavimą. Ji palaiko tremti
nių spaudą, gelbsti aprūpinant 
tremtinius knygomis. Drąsiai 
tat galima tvirtinti, kad jau da
bar Tautinės Pagalbos Tarny
bos teikiama parama pasireiš-

noje. Tarnyba taip pat savo fi
nansine parama prisidėjo. Atei
tyje Tautinės Pagalbos Tarnyba 
numato dar platesniu mastu 
remti lietuvių kultūrinius rei
kalus.

Visam tam darbui Europoje 
vadovauja W. P. Abbey. Prieš 
įsijungdamas į Laisvosios Eu
ropos Komiteto darbą, W.. P. 
Abbey turėjo augštas pareigas 
amerikiečių laivyno štabe, y vė
liau — okupacinėje valdžioje. 
Visi tremtinių reikalai yra jam 
labai arti širdies. Jis artimai 
bendradarbiauja su tautiniais

Mia visose tremtinių tautinio, 
kultūrinio ir švietimo darbo sri
tyse.

Ir lietuviai Europoje yra tąja 
parama pasinaudoję. Praėjusiais 
metais Tautinės Pagalbos Tar
nyba išpirko už kelis tūkstan
čius markių leidyklos "Patrios" 
vokiečiu spaustuvėse paliktų 
knygų, kurios buvo išdalintos 
lietuviams Europos kraštuose ir 
užjūryje. Kalėdų švenčių proga 
buvo gauta 800 DM dovanėlėms 
vaikams Vokietijoje. Prancūzi
jos lietuvių bendruomenės Val
dyba Tautinės Pagalbos Tarny
bos dėka gali išlaikyti ir admi-jtremtinių komitetais, praktiškai 
nistruoti savo svetainę-skaityk- Tautinės Pagalbos Tarnyba per 
lą. Ruošiant šiais metais birželio juos ir veikia, 
įvykiu tragišką minėjimą Bon-

Jums
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jas yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas

Amerikos vienintelis 
alus Ugnim gamintas 

2000 lapsniy.
W. P. Abbey, Laisvosios Euro
pos Komiteto Tautinės Pagalbos 

Tarnybos direktorius.

Visoj Amerikoj... 
nėra tokio alaus kaip 
skoningai gamintas 
STROH’S

parengimus, tautinių 
minėjimus,

Assad atliko uždavinį
IGNAS J. ŠEINIUS

I
— Na, kas čia dabar? — topterėjo As

sad pašai pamatęs, kad siūbčiojąs šaho ad
jutantas jį veda ne laiptais augštyn, o seral
jo koridoriais sodo pusėn.

Adjutantas šlubčiojo iškilmėms Miškuo
tais, bet dar kilimais neklotais koridoriais 
daugiau negu kojai reikėjo. Kad nepaslystų, 

■ A^ssad buvo priverstas šlubčioti abiem. Ne- 
^Jūrint geros pažinties, ir seną režimą ver

čiant bendrai pralieto kraujo, tylėjo ir vie
nas ir kitas. Laikėsi taisyklės, kad einant į 
Šviesiausiąją Didenybę reikia susikaupti ir 
lytimam ir lydinčiam. Net ir tais atvejais, 
kai Assad paša, vidaus reikalų ministeris ir 
keturiasdešimties metų apvaliai išąugęs. vy
ras, pastaromis savaitėmis lankė senuką ša
bą Hussam-Eddin ne tiek valstybiniais rei
kalais, kiek palošti šachmatais. Atsikvėpi
mui nuo įkyrių valstybinių reikalų šviesiau
sioji Didenybė labai męgo šachmatus. Jūm 
įpatiko Assad pašos savotiški, drąsūs šoniniai 

•asiveržimai su bokštu ir arkliu. Kviesda- 
,'oš jį paprastai popiečiais, kartais darbo 
įkarščio metu.

Šį kartą neatrodė, kad šahui būtų už-

1

S

”o:

ėjęs noras išmėginti kokį naują būdą atrem
ti šoniniams puolimams.

Nuo nepatogaus balansavimo ilgais ko
ridoriais Assadui ėmė gelti prieš dvejetą 
mėnesių peršauta alkūnė. Jam vadovaujant 
sukilėlių daliniui ir apsupus ministerių ta
rybos rūmus. Ministeriams svarstant prie
mones sukilimui numalšinti. Tik didingų va
landų prisiminimas nupūtė skausmą kaip 
kokią dulkę.

Išėjus sodan adjutantas grįžo. Kelią to
liau, pagtil seną paprotį, turėjo vidaus rei
kalų ministeris susirasti pats. Juk šiaip daug ne tiek peraugusį. Užgulusių kvapų galėtų 
kur jam buvo privalu pačiam susiorientuoti.

■ šaho rūmų sode Assad dar nespėjo būti. 
Pažinojo jį tik, iš kariškių pasakojimo ir mi
nisterijoj saugomo slapto žemėlapio, žinojo, 
kad tarp kitų pastatų ir pastatėlių jame bu
vo senų senoviškas šaho Apmąstymų Kios
kas. Kurin jis vienui vienas pasitraukdavo 
Namiristano" rimties valandomis.

Kas šį kartą rimtą, vakarietiškai išauk- nius, apsaugotų nuo per didelės skubos, 
lėtą ir pratųsį bet kokiomis aplinkybėmis 
galvoti Hussam-Eddin būtų nuvedęs seno
vės liekanon, Assad paša neturėjo laiko pa
galvoti. Iš daug ko nujautė, ■ kad jam rei-

kėjo skubinti.
Tik kaip čia skubinsi, kad atsidūręs so

de jis pasijuto, lyg būtų panertas kokion 
žalion jūron? Laibaliemenės palmės, storu
lės' ir augštos, išsikerojusios paulionijos, 
plačialapiąi klevai ir po jų visų pasilenkę 
platanai. Krūmų krūmais, po praėjusios sa
vaitės liūčių ir grįžusios kaitros, pavasario 
duosnumu ištriškusios gėlės. Ir sodintos 
aikštelėse, palei takus, ir pačios pasisėjusios 
pakrūmiais, ir paunksmės nebijančios tarp 
medžių. Sodo tyloj pritvinkęs magnolijos ir 
jazmino svaigiai gludus kvapas. Bet kai
čia sodo tyla! Paukščių čirškimas, įsidaina- 
vimas, povų veriantis klyksmas, bičių ir 
vabzdžių, vabzdžių zimbimas!

Visa tai nieko nepaprasta Assadui. Jis 
pats turėjo sodą, nors ir. ne tokį didelį ir

jis ir nejausti ir įsismaginusi.r orkestro nei 
neišgirsti, jei ne tas klausimas: kuriais ta
kais jam dabar čia pasukus?

Sodo takai buvo išvingiuoti, lyg stat
menai per dirbtinus kalniukus ir kuprotus 
tiltelius permesti. Tyčia, kad šabui prireikus 
kada pasišalinti nuo savo patarėjų, pats ke
lias sprendimų, vieton verstų jį lėtinti žings-

Stabterėjant, apsidairant, Assadą pra^ 
dėjo apimti susirūpinimas, kad jis nepavė
luotų. Ar nepaklausti ko iš seraljo ir sodo 
apsaugos, savo paties, vyrų ? I’o„vieną sto-

vinčių didesniuose taku susikirtimuose ar reakcini 

angliškai atmatuotais žingsniais angliškose mo? Po 

uniformose vaikščiojančių strateginiais slė- nimo su 

niais ir pakilomis. Tik augščiausiam sangulno <) Debr 

vršininkui pasirodyti prieš žemesniuosius prckylio 

klausiamojo padėtyje, ne, netiko. Nors kiek- rikes .h 

vienas iš tolo pastebėjęs ir pažines šefą, ir gracija, 

nek misterėjęs atrodė kaip pats paslaugumo ras. sos' 

ženklas. suliko \

Ne tik alkūnė pradėjo jaustis iš naujo, ristūno 

šilumos i c susirūpinimo sunkinamos kojos vinisiini 

ėmė lyg netilpti naujos mados baltuose per- pavojai 

terliotuose batuose, šiaip lengva ir erdvi iieimim.ii 

balta eilutė veržė sodo drėgnoj ir triukšmui- .ėmusios 

goj šilumoj pažąščiimse ir kur kitur.

Kojų ir kūno nekokia savijauta priver

tė Assad pašą visai sustoti. Prakaitas atsi

stojo rasa kaktoje ir po nylono marškiniais. 

.Jo kažinkur nuklysta.

Staiga, lyg pasakoje, prieš jį. anapus 

platanų bangų lauko, ant kalniukų, fenikso 

palmių paiinksmėje apąižėjusiu smaragdu, 

sušvito nusnųdlintas kupolas, šabų garsusis* 

gerų ir nelabai kokių sprendimų kioskas.

Palengvėjusios kojos nunešė Assad pa

šą aplinkiniais takais tiesiai į tuo metu ap-* 1 
nuirusią šviesiąją Didenybę.

Tik kodėl jis,pakviestas? Anksčiau joks 
šąhas jokių, pačių patikimiausių vyrų ten 
nesikviesdavo. Ir kodėl pasirinktas jis? Grė
sė Namiristano vidaus tvarkai koks rimtas, 
nenumatytas pavojus? Po to, kai atrodę visi

As.-ado klausimu; nutraukė ties kiosko 

durimis pasipainioję, čia paunksni, -s jiesko- 

ję povai. Nusiauti batus? Balų misiav imas 

einant į šalia jau .senokai, po llussain-Eddi- 

no šostan įžengimo buvo panaikintas. Vis- 

dėltn Assad atsisėdo laiptuose ir nusiavė. 

Rimta,'laibai ailgšta, nuo senatvės suaižėju

sių žalios spalvos Kiosko koklių' išraiška 

vertė. Tiek pat nuo šilumos pabrinkusios ir 

. sukaitusios kojos,

Nugara atsirėmęs adv.erijos Assad v išu 

kūnu gėrė lengvo atodūsio gėri. Dar karta 

lengvai atsidusęs atsistojo, susikaupė ir at

sargiai. tyliai vėrė smarkiai sugirgždėjusias 

duris. '

"•— Greičiau daryk duris, musių prileisi!
— išgirdo.jis iš vidaus rimtą, gilų balsą.-

Nors stiprokus sudėties, ramių judėsiu
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K. S. KARPIUS

I 0 METU N U O I 
P A SAULINIO 
KARO

šiemet suėjo 40 metų nuo pir
mo pasaulinio karo pradžios. 
Tai buvo "vasarą, birželio 28 d. 
Sarajeve, Bosnijoje (Balkanuo
se), serbas studentas nušovė ten 
besilankantį Austro - Vengrijos 
sosto įpėdinį kunigaikštį Pran
ciškų Ferdinandą ir jo žmoną.

Liepos 28 — Austro-Vengrija 
paskelbė Serbijai karą. Rusija 
pradėjo mobilizaciją Serbijai 
užtarti.

Rugp. 1 — Vokietija paskelbė 
Rusijai karą. Tą pat dieną Pran
cūzija pradėjo mobilizaciją sa
vo talkininkei Rusijai padėti.

Rugp. 3 — Vokietija paskelbė 
karą Prancūzijai. Sekančią die

nią Anglija paskelbė Vokietijai 
karą.

Taip antras pasaulinis karas 
įsiliepsnojo.

Amerika įstojo į karą prieš 
Vokietiją beveik trimis metais 
vėliau, balandžio 6, 1917, kada 
vokiečių povandeninis laivas 
nuskandino Anglijos keleivinį 
laivą Lusitania, su kuriuo žuvo 
daug amerikiečių.

1917 metais, prasidėjus Ru
sijoje revoliuciniam bruzdėji
mui, Kerenskis užėmė ministe
rio pirmininko vietą. Rūgs. 16 
d. jis paskelbė Rusiją respubli
ka, pašalinant carą. Lapkr. 7, 
Rlisijos bolševikai pagrobė Ru
sijos valdžią Petrograde. Gruo
džio 3 bolševikai padarė karo 
paliaubas su Vokietija Brest 
tovske.

" Tuo pat laikotarpiu ėjo ir 
tuvių bruzdėjimas atstatyti
priklausomą Lietuvos valstybę.

Vasario 16, 1918, Lietuva pa
siskelbė nepriklausoma, gauda
ma ir Rusijos pripažinimą.

Liepos 16, 1918, Ekaterinbur- 
ge, bolševikai sušaudė nelaisvė
je laikomą visą Rusijos caro šei- 
mą.

žinomas katalikų kalendoriuose, 
bet pirmutinis popiežius kano
nizuotas 242 metų laikotarpyje 
(paskutinis popiežius saskelbtas 
šventuoju buvo Pijus V). Tas 
atrodo, kaip sunku popiežiams 
patekti į šventuosius, nors labai 
dažnai paprasti vyrai ir mote
rys, kartais ir jaunamečiai, pa
statomi į šventųjų eiles. Kaiku- 
riems, kad paskelbtų šventai
siais, tos garbės reikia laukti 
šimtmečiais.

Popiežius Benediktas XV taip 
pat uoliai darbavosi taikos gra
žinimui, siūlydamas baigti karą 
be užgrobimų svetimų teritori
jų, be apkrovimo nugalėtų vals
tybių sunkiomis kontribucijo
mis.

Karas baigėsi' Vokietijos nu
galėjimu lapkr. 11, 1918 
tais.

Pasikeitimai Europoje 
Lietuvai 22 metus laisvo,
žaus gyvenimo. Bet jis baigėsi 
tragiškai iškilus antrajam pa- 
saulihiam karui. Daugybe lietu
vių turėjo apleisti savo tėvynę, 
likusieji kenčia didžiausius var
gus, persekiojimus ir mirtį.

"VIENYBĖS KELIAS”
Turbūt dar neturėjome tiek 

kivirčių išeivijoje. Nežinau ar 
kitos tautybės'jų tiek pat turi. 
Jei. ir turi, tai mums nėra sekti
nas pavyzdys, nors prel. M. Kru
pavičius sako, kad tai esąs nor
malus reiškinys (Draugas, lie
pos 13, 1954).

Daug kartu JAV lietuviškoje 
spaudoje esame su dideliu dė
mesiu skaitę apie spaudos etiką,_______ _____. ___

išgabenti į užsienius.
Guatemaloje nauja vyriausy

bė išleido įsakymą neduoti rin
kimuose balsuoti beraščiams ir 
negalintiems skaityti,, nes jais 
paninaudodami komunistai, bal
sus klastojo ir rinkimus laimėjo.

me-

davė 
gra-

ROSENGERGAI IR 
GUATEMALOJ

Armas

ROMANO PASISEKIMAS

Li-

lie-
ne-

Popiežius Pijus X šventasis
Dideles pastangas išvengti 

pirmojo pasaulinio karo padėjo 
tuometinis popiežius. Pijus X. Ir 
sakoma, jis mirė iš širdgėlos, 
kad niekas jo nepaklausė.

Rugp. mėnesį sueis 40 metų 
nuo Pijaus X mirties. Jis mirė 
būdamas 79 metų amžiaus.

■ Kaip atsimename, šį gegužės 
mėnesį, nesuėjus nei 40 metų 
nuo mirties Pijus X, jis buvo 
paskelbtas katalikų bažnyčios 
šventuoju.

Sulyg katalikų bažnyčios už
rašais jis yra 4,394 šventasis,

Pulkininkui Castillo 
greitomis pravedė sukilimą ir 
išvertė komunistinį rėžimą Gua
temaloje. Dabar jis eina Guate- 
malos prezidento pareigas. '■

Suklaidinimui ir laiko išloši
mui, komunistas prezidentas 
Arbenz buvo pavedęs savo arti
mam šalininkui pulk. Diaz pa
imti vyriausybės vadovybę. Diaz 
tuoj kreipėsi į Amerikos amba
sadorių sakydamas, kad pervers
mas jau įvykdytas. JAV amba
sada tuo nepatikėjo, dar labiau 
tuo netikėjo sukilėliai, kol ne
nuvertė ir patį Diaz.

Tyrinėjant komunistų rėžimo 
žiaurumus, daug rasta tokių pa
čių vaizdų, kaip lietuviams jau 
yra žinoma iš Lietuvos: kanki
nimų kameros, kraujais apte
kėjusios sienos. Iš kalėjimų iš
ėjo gyvi rodė kankinimais su
kapotus kūnus.

Kalinių kankinimams vadova
vo policijos viršininkai pulkinin
kai Cruz Wer ir Jaime Rosen- 
berg. Kaltininkus naujoji vy
riausybė gaudo ir baudžia, ta
čiau Wer ir Rosenberg paspru
ko į Meksiką.

šimtai komunistų valdininkų 
sugužėjo į kitų valstybių am

basadas, kur jiems suteikta ap- 
! sauga ir neliečia|mybė. Ir tų 
valstybių protekcijoje jie norimi

krikščioniškąją moralę, tautos 
vienybę ir kitus pamokančius 
reikalus. Bet pastaruoju metu 
pavartykime kataliką leidžiamą 
"Draugą” ir pasiskaitykime ką 
jo puslapiai byloja šių dienų 
reikalais. ,

Kaip eilinis skaitytojas noriu 
iškelti keletą labai skaudžių 
mums visiems reikalų.

Š. m. birželio pradžioje, atsi
šaukime ”J Tautą” , Drauge, bu
vo kreipiamasi j lietuviškąją vi
suomenę, be ko kita sakant... 
Moraliniai remkime Lietuvos 
diplomatinius atstovus ... Bet 
štai jau birželio gale Lietuvos 
Diplomatijos šefas išvadinamas 
vadistiniu "kruvino rėžimo” val
dininku (Draugas VI. 26. 1954) 
ir tame pat laikraštyje, liepos 
10 d., rašoma, kad mūsų diplo
matų vaidmuo tegalįs būti men
kas, o jų vedama kova jį daran
ti net neigiama; tą girdi, .turį 
suprasti mūsų diplomatai, ir ga
le dar priduria, jog kaikurie 
veiksniai savo veiksmais atsi
stoja prie gėdos stulpo (sic!).

Jau nė nebeminėtinas,’ pvz., 
"Tėvynės Sargas” 1953 ir 1954, 
kuris’ skelbia, kad Prez. A. Sme
tona Valdęs Lietuvą tik kaip de 
facto prezidentas, kad jo laikais 
išleisti įstatymai negalioją bei 
neturinčios galios -taip pat jo 
laikais padarytos sutartys su 
kitomis valstybėmis.

Šioje vietoje klaustina, kur 
tokių laikraščių žurnalistinė eti
ka, krikščioniškoje moralė ir ar 
tuo keliu eina vienijimo darbas? 
Juo labiau, kad Draugas skelbia
si veikiąs Amerikos lietuvių or
ganizuotosios ir patriotingosios 
visuomenės vardu (Draugas VII. 
13, 1954).

Kiekvienas tikras Lietuvos 
sūnus-dukra su giliausiu širdies 
skausmu ir pasipiktinimu seka 
tų lajkraščių paskutiniojo Ne
priklausomojo gyvenimo laiko
tarpio, jos vadovavusių asmenų 
bei ją atstovaujančių užsieniuo
se diplomatų šmeižimus. Tai gė
da prieš svetimuosius ir savuo
sius tautiečius. Tokiais keliais 
tautos vienybės nepasiekiama.

"Dirvos” skaitytojas 
iš Worcesterio

Amerikos kinuose, kartu ir 
Clevelande, po 18 metų atnau
jintas rodymas filmos ”Gone 
With thę Wind” (laisvas verti
mas būtų "Nuėjo Vėjais"). Tai 
moteries parašytas romanas, 
didelis, virš 800 puslapių. Ir fil
mą taip pat labai ilga, žiūrima 
netoli 4 valandų.

Tas veikalas atnešė didelį pa
sisekimą ir autorei Margaret 
Micrell. Pirmiausia, už teisę ga
minti iš jos romano filmą ji 1936 
metais gavo $50,000 (kas skai
tosi maža, nes mokama dabar 
už filmoms perkamus veikalus 
šimtais tūkstančių dolerių),. Bet 
ta filmą iki šiol, rodoma visa
me pasaulyje, atnešė jau $37,- 
000,-000 pajamų, iš kurių ho
noraras taip pat eina autorei.

Tas romanas, vaizduojąs liki
mą vienos amerikietės Amerikos 
pilietinio karo (1861-65) fone, 
supažindina skaitytoją (ir fil
mos žiūrėtoją) su prezidento 
Li.ncolno negrų išlaisvinimo iš
vada — pilietiniu karu. Viskas 
kitkas rutuluojasi tos moters 
išgyvenimais, kuri pasiryžo, 
daug kentėjus kare "daugiau 
nebadauti ir nevargti”.

To romano, kurį išreklamuoti 
padėjo ir greitomis padaryta 
filmą, parduota jau virš 10 mi
lionų knygų. Jis buvo išverstas 
j 30 kalbų. Nors tai buvo vie
nintelis Margaretos Mitchell pa
rašytas romanas, 1937 metais 
laimėjo Pulitzer premiją, kaip 
geriausias to meto romanas.

Autorė, Atlanta, Georgia, gy
ventoja, pasiekė didelio pasise-'nau' Amerikoje ir dabar, atsa- 
kimo. Visa nelaimė tik, ji 1949 kau, kad dabar Chicagos apylin- 
metais žuvo. Ji buvo užmušta kėje niekas jau nebemato gra- 
gatvėje pralėkiančio automobi- žiu juodų meškučių, o liko tik 
lio. priemiesčiuose voveraitės ir

TOKS SKIRTUMAS
Kai mane klausinėja kokį.skir

tumą aš pastebėjau po 44 metų 
laiko, kada pirmą kartą gyve-
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kartais užklydęs kiškelis. Kažin 
kur dingo salavieišiai, kurie įdo
miai pasimelsdavo skersgatviuo
se. Visai nebeliko puošnių iridi- 
jonų, kurie pašokdavo. Šaitanuo
se nebeliko nei vėžių nei krebų, 
o vietoj to viso atsirado, plačiai 
vartojamas žodis O. K.

T. J., Chicago

VANAGAITIS
KNYGA

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

> ’ DIRVA: 1272 E. 71 St.
- Cleveland 3. Ohlo

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
/
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Pirmą kartą šiom žemom kainom...

DYDŽIO
Chamhray Kasdieniniai
Pirmą kartą šiom kainom! 
Chambray visą laiką gražiai at
rodo! Chambray puikiai plauna; 
ma! Pasiūta moteriškai figūrai, 
pritaikyta suploninti ir pagrą
žinti .. t jūs pamėgsit jų įmant
rią, gerą išvaizdą! Dydžiai 32 
iki 38.

BERMUDA KELNAITĖS
VIRŠUTINĖS KELNAITĖS

ILGOS KELNAITĖS
CULOTTES

Rudos

KIEKVIENAS

PRITAIKYTOS BRAS

CHAMBRAY BLIUSKOS

CHAMBRAY SIJONAI

1.29
1.29
2.99

Dovanokit, pašto ir telefono
The May Co.’s Basement Sportswear Depurtnient

užsakymai nepriimami

ir pastovaus žvilgsnio vyras, Assad paša 
įėjęs vidun krūpterėjo. Apskritos aslos- vi
duryje, tarp išmėtytų margų pagalvių, pa
linkusią galvą įgaubęs žalio šilko turbanu, 
sėdėjo sulinkęs, susigūžęs šahas, rudą ak
somo palaidinę įsivilkęs. Nuo vakar dienos 
nesiskutęs, matyt nakties nemiegojęs. Sle
giamai susimąstęs, akių neatkeldamas čiul
pė jis beviltiškai vandeninę pypkę. Dar nie
kados Assad nematė Šviesiausios Didenybės 
Hussam-Eddino tokiam apdare, sėdinčio pa
naikintu papročiu asloje ir vietoje įprastos 
cigaros čiulpiantį vandeninę pypkę. Per dve
jetą dienų atrodė šahas keletą metų senste
lėjęs. Jei Assad būtų turėjęs kiek laiko ir 
kilsterėjęs galvą augštyn, būtų pastebėjęs, 
kad iš smailai augšto urkuzų spalvos kupolo 
daiktais plevėsavo ilgi voratinkliai, įkliuvu
sių musių svorio pailginti. Liekana nuversto 
nacionalistinio režimo, kuris dėjosi kovojęs 
dėl Namiristano šventų tradicijų išlaikymo 
ir atgaivinimo! Drauge __ pavyzdys naujo
rūmų ministerio nekokios priežiūros.

tydamas vandens pypkę šonan. — Kur už
trukai, sūnau, taip ilgai? Gal kelio nesura
dai?

— Mano automobilio motoras ėmė.dusti 
kaitroje, — teisinos Assad sėsdamas ir Ties
damas po savim kojas. Nenorėjo pasirodyt, 
kad blogas vidaus reikalų ministeris.

—. Mačiau, kad turi naują automobilį. 
Jei pats neturi laiko, duok jį kam kitam ge
riau įvažinėti. Aš duosiu tau kuo kitu pa
laužyti galvą.

mas, su žmona pažaišdamas, gali ją pakeisti. 
Perauklėti pagal savo idealą. Svarbu, kad 
moteris anksčiau nebūtų išlepinta. O idarai, 
kaip visi žinom, savo moterų nelepina.

— Taip, idarai savo moteris perdaug 
kietai laiko.

__ Suprantu, sūnau, kad tu kaip geras 
ministeris norėjai man tada padėti. Turi pa
dėti ir dabar. Kitaip idarai mums nedovanos, 
pasityčiojimu iš savęs paskaitys. Padėčiai

ministeri, nujauti, kur šahpurą būtų galima 
surasti?

— Deja, šį akimirksnį ne.
— Aš spėju, kad jis laikosi pasislėpęs 

pas kokią gražią, jį apkerėjusią moterį. Jo 
gyvenimo lemiamu metu apkerėjusią, jį nuo 
pareigų paviliojusią.

— Galimas daiktas, Viešpatie.
• Šahas vėl atstūmė vandens pypkę šo

nan.
— Pavedu tau, paša, šahpurą surasti. 

Asmeniškai, be pagelbininkų. Jei šahpuras, 
Allah jį apsaugok, nesileistų įtikinamas, n» 
sutiktų čia su tavim atvykti... Pasielg 
juo, kaip seniau Namiristane elgdavosi. Ne 
su juo vienu, ir jo gundytoja. Kas atsitiks, 
bus šių dienų papročiais pavadinta nelaime. 
Tai aš, .šahas, sakau ;tau čia, šioje vietoje, 

. šį galvos, apdarą užsidėjęs.
— Matau, tu vėl protingai galvoji. . - Šį kartą prąsiskyrė kiosko sienos Assa-
Ir šahas-ir jo ministeris rado bendrą do akyse dar staigiau. Jis pasijuto vienui 

kalbą. Vėl abu jautėsi' nors ir duobėtoj, bet' vienas ore pakybęs, be kilimo, be nieko. Ver- 
pastovioj tikrovė/ žemėje, šahas iš naujo" petai sukaliojo jį ir vartė, atimdami jam 
užsitraukė ‘pypkę.'Assad klausė, ar ' nebūt kvapą.’Tik neilgai. Jis vėl pasijuto, vyras, 
gerai kioskan išsikviesti sosto įpėdinį Nir- • pareigos ■ vyras ir namiras. ■ 
saną. Kad su juo blaiviai ir ramiai dar kartą , — Aš pasistengsiu, mano Viešpatie. Ne

o,.Allah! — kas at^

riusios padėties., Tik kaip atsakingas vals- 
tyvės vyras ramino jis šahą.

— Mums visdėlto reikėtų ir suprasti 
šahpurą Nirsaną. Juk tai ne taip sau koks 
paprastas Oxforde išauklėtam vyrui pasiau
kojimas. Jungti savo gyvenimą su moterim, 
viena vienatine moterim, kurios jis nėra 
matęs. Kas iš to, kad ji geros kilmės. Gali 
būti ir negraži ir šiaip. Be to, iš tokio tam
saus, Allaho pamiršto krašto.

— Sūnau, tu šneki apie Oxfordą kaip . susiraizgius, nebus ir amerikiečiams įdomu 
kokį šviesos šaltinį. Ar vakarietiškai išauk- ' tęsti su mumis derybas.
lėtas, patyręs vyras nesupranta, kad tikrai 
pažinti moterį galima tik po vestuvių?

— Bet moterį anksčiau matęs, iš ar
čiau pažinęs ,ir apsisprendęs vyras bent žino,- 
Hur ir kaip buvo apviltas.

— Mažas pasitenkinimas. Pats oxfor- 
dietis, tu anksčiau kitaip kalbėjai. Mano 
akyse' tikinai šahpurą, kad pašaukimo, pa
skirties vyru? moteris- tik antraeilės reikš
mės. Nors ji šiaip būtų kaip šaltinis1 keliau
tojui tyruose ar žvaigždė naktį.

— Atsimenu, Viešpatie. . .
— Sakei, kad didžiausią džiaugsmą ir 

gyvenimo prasmę krašto valdovui sudaro po
litiniai laimėjimai, laimėjimai karo lauke, 
sunkioj medžioklėje.

— Taip, teisingai. , .
— Sakei; kad valdovas, laiko surasda

Šaho balsas nuskambėjo tamsiai, glū
džiai.

— Atsitiko kas netikėto, mano Vieš
patie?

Šahas patylėjo, pavargusiai pakraipė 
galvą, žvilgterėjo išmintingom akim tiesiai 
į Assad pašą, dėl vidaus tvarkos atsakingą 
vyrą. ' • • .

— šahpuras Niršau, mano mylimas sū
nus, staiga pakeitė nuomonę. Atsisako' va
žiuoti Idaristanan ir vesti šahsenem Adilė. 
O.vestuvių iškilmėms jau pasiruošta ir idarų 
ir namirų.

Lyg kiosko sienos būt prasiskyrusios ir 
' didelis sunkus'kilimas su juo ir. šahu atskilęs 

ir> pasinešęs nežinoma kryptimi. Assad įsi
rėmė kilimo abiem rankom. Jam buvo beveik 
aišku, kokios pasėkos- galėjo kilti iš susida-

Assad paša nesurado žodžių. Tik jautė, 
kad kilimas su juo ir visu kiosku palaidai, 
be atramos plūduriavo ore.

— O kiek nusivylimo kils žmonėse ir 
čia. ir Idaristane!. Be j-eikūlo tiek išsiruošiu- 
siems neįvykusioms vestuvėms.

— Taip, galėsim turėti labai didelių 
sunkumų! , .

Į t

Ne tik nuduotai; liet tikrai'Assad .pašai 
šaho .pagailo, žengė du žingsnius arčiau ir 
žemai, tradiciniai nusilenkė.

— Mano Augštasis Viešpatie, šahinšah!
— Imk pagalvį ir sėsk, .•— šypterėjo 

Hussim-Eddin. pabliškusiai tėviškai, atsta-

išsišnekėjus. Juk jau po 'dviejų su puse dienų jęi ir man pačiam, - 
jis turės keliaut Idaristanan. •, . tiktų!,

—Gal tu, mano gerasis vidaus reikalų



DIRVA... ■■

Kaip mes stovyklavome
Visus metus laukėm stovyk-| O mūsų broliai, dažnai išalkę, 

loB, o štai, ji jau praėjo... At- traukdavo j sesių virtuvę, kas 
rodo, kad per greit, nes tose juos čia. traukdavo, sunku pa- 
geltonose palapinėse) kuriose sakyti, bet .traukdavo ... 
gyvenom, jautėmės , lyg viena O sesės nesnausdavO) tuojau 
lietuviška šeima, kuri turėtų vi-* atsilankiusius čiupdavo, . gerai 
są laiką būti stipriai surišta ir vandeniu išpraupdavo, ar nutvė- 
niekuomet neišsiskirstytų, ne- rusios prie garsiosios obelies 
išsimėtytų tarp svetimųjų.

Ten, stovykloje, mes laisvai 
galėjome siekti kilnių skautiškų 
idealų ir su didesnių, pasisekimu 
ugdyti lietuvybės supratimą. Iš 
čia lietuviškas žodis ir graži dai
na, kylanti iš audringų mūsų 
širdžių, lėkė per laukus ir miš
kus kartu su Laisvės šauksmu į 
gražiąsias Nemuno pakrantes. 
Rodos, lyg visas pasaulis girdė
jo mŪBų "Leiskit j Tėvynę, leis
kit pas savus ...!”

Malonu prisiminti tą palapi
nių miestą su jos gyventojais, 
valdžia, taisyklėm, darbu, bau
da, poilsiu, džiaugsmais ir lūke
siais ... Ir puikius šios dainelės 
žodžius:

"Skautai dirba, skautės pluša, 
skautai atilsio neturi, 
visus darbus skautės dirba, 
kur tiktai tu nepažiūri...” 
Jie sako, kaip skautės ir skau

tai per dienas dirbą-plušą. švil
pukas, kybantis ant budinčios 
kaklo, lyg bažnyčios bokšto laik
rodis ... Jis rytą visus kelia iš 
minkštų lovų ir nepaprastai sal
daus rytmetinio miego... Bet 
nėra kada raivytis, reikia ryti
nę mankštą atlikti ir nubėgus j 
upę nusiprausti bei upės žalčiu
kus išbaidyti.

O po to, taip ir. prasidėdavo 
diena su visais malonumais, 
vargais ir juokais. Nepaprastai 
daug mūsų jėgų ir kruopštumo 
pareikalavo stovyklos stalas, vė
liavų aikštė, vartai ir takas į 
stovyklą. Mes norėjom lietuviš
kom tulpėm, rūtom, .tautiškais 
raštais gražiausias stovyklos 
vietas ir takelius išmarginti. 
Lašas po lašo krito ir Itrito lie
tuviškas mūsų prakaitas į’sve
timą žemę palaistydamas tulpes 
ir lelijas ir tuo pačiu priartin
damas, primindamas toli likusią 
tikrąją mūsų žemę.

Kiekvienas darbas reikalauja 
jė/ų, taip ir mes išprakaitavu
sios ir privargusios semdavomės 
fizinės jėgos iš mūsų pačių ga-j 
mintų puikių valgių. Rodos, ir 
dabar ausyse skamba virtuvėje 
dirbančių sesių dainos:

"Tas puodas, tas puodas, 
kur žiūri vis juodas ir vis 
nesiduoda oi, oi...” 
Virtuvėje dirbti tai džiaugs

mas, tik kai reikia malkas rink
ti, jomis ugnį kurti, ir kai iš 
ugnies kylančios liepsnos "si
dabrinį” puodą padaro juodu, 
tai nuo dūmų ašaromis pasru
vusios akys dar labiau sudrėks
ta .:. Na, bet skautas ir skautė 

i nebijo darbo ir tik "dzir dziar Nallėy ir P. J. Kelly vaidins vy- 
dzirr” šveičia tą puodą ..

rišdavo, nežiūrėdavo kokio kili
mo brolis bebūtų, kad ir pats 
stovyklos viršininkas ir jo de- 
šinioj ranka, ar vyrausioji vir
tuvės galva. Gi broliai ataiker- 
šydavo, ar tai palapines nuvers
davo, ar nelankymo valandą į jų 
rajoną patekusią sesę, lyg ka
linę surišę, į sesių rajoną įmes
davo ir dar gerą pamokslą iš
droždavo ... Tai taip ir miela ir 
graudu dabar tik atsiminti... 
Ach, ta stovykla, stovykla ...

Taip gera prisiminti tas va
landas, kai mūsų kapelionas, 
skaūtininkės sesės akademikės 
ir mūsų mielos talkininkės kas
diena . įvesdavo' turiningus pa
šnekusius ir pamokymus. Jiems 
pasibaigus, mes ilgai ir giliai 
mastydavome ir dažnai vieną 
kitos klausdavome žinių, kurios 
mums buvo taip naudingos.

Tėvynės valandėlės su savo 
pasakojimais, dainom ir prisi
minimais vedė mus visus atgal, 
o kitas galbūt ir pirmą kartą į 
tėvų numylėtą šalį, čia mes tik
rai prisimindavome savo šalelę 
su jos vargais, rūpesčiais ir 
gražumu.

O kada po sunkaus dienos dar
bo, susirinkdavome prie lieps
nojančio laužo ir užtraukdavome 
lietuvišką sutartinę, tai rodos 
viskas išnykdavo, kas sunku, 
vien tik juokas ir džiaugsmas 
spindėdavo mūsų akyse... Ir 
nuskambėdavo juoku svetimieji 
miškai, kai per pasirodymus, 
kiekvienas stengdavos pavaiz
duoti juokingiausius šposus ar 
praėjusios dienos įvairius nuti
kimus. Labai dažnai mūsų aky
se pasirodydavo ilgesys ir gal
vos pasisukdavo j tą pusę, kur 
mūsų Nemunas, Baltija ...

Ir kada rankų vainikas už- 
niuniuoja "Ateina naktis” tada 
giliai paspaudžia ranką atsisvei
kinant nakčiai, kad rytoj vėl su 
daina, su juoku 

[stovyklos diena.
I Gražu gyvent 
ilgu praslinkus 
drioms dienoms, 
viltinga, kad ateinantis pavasa
ris ir vėl mus visus suves sto
vyklos padangėje ...

Stovyklavusi Dalė Koklytė

Skautas visad skautas
Liepos 2-5 dienomis Kanados 

skautų Ernvvigle stovykloje, 
Erie ežero krante buvo ketvir
toji Akad, Skautų Sąjūdžio sto
vykla. Jon buvo suvažiavę iš 
JAV ir Kanados kraštų stud. 
skautės ir vytiečiai atšvęsti aka
deminės skautijos 30-metį.,

1924 m. spalio 16 d. Kauno 
VDU-te buvo pasėtas pirmas 
ASS grūdas — tądien gimė VDU 
Stud.. Skautų Draugovė. Su abi
turientais iš .gimnazijų VDU-tan 
atėjo ir skautybės idėja. Skau
tiškasis jaunimas nutarė ir uni
versitete žengti kartą pasirink
tuoju- idėjos keliu. Iš mišriosios 
draugovės vėliau išąugo du stip
rūs vienatai — Stud. Skaučių 
Draugovė ir Korp! Vytis.

Ta akademinės skautybės dva
sia vėliau persikėlė Vilniaus 
U-tan ir j kitas augštąsias ne
priklausomos Lietuvos mokyk
las. Su išklydusiais pasaulin 
tremtiniais išėjo ir skautija. 
Taip ir vėl studentijoje atgijo 
stud. skaUtų-čių vienetai. Jų bu
vo Vokietijoje, kur tik studija
vo lietuviai skautai. Jie tebegy
vuoja ir dabar tolimuose 
tuose.

kraš-

atsi
laiko

praeitų graži

prisiminimais, 
tokioms žy- 
bet kartu ir

MUSICARNIVAL
Didelis muzikinis pastatymas 

"Finian’s Rainbow” prasidės an
tradienį, liepos 27 d. ir tęsis iki 
sekmadienio, rugpj'. 1 d. Garsūs 
Broadway .artistai Maurėen Mc

riausiose rolėse šiame airių vai-

išsisklaidymu kartu 
reikalas laiks nuo 
nariams sueiti draugėn, 

geriausia proga — stovyk-

Su 
rado 
ASS 
Tam
los gamtoje. Taip 1947 m. Vo
kietijoje daugelis suskrido bir
želio mėn. pirmojoų ASS stovvk- 
lon Ragainėje, prie Horneburgo 
(į pietus nuo Hamburgo). Ant
rojoje ASS stovykloje — Fi- 
schene, Alpėse, sutikti Naujieji 
1948 metai. Trečioji ASS sto
vykla jau buvo Dėdės Šamo že
mėje pas mecenatą Bačiūną — 
Tabor Farm vasarvietėje. O šią 
vasarą stud. skautės ir vytie- 
čiai sutiko prie ošiančio Erie, 
Kanadoje.

Oras, gamta ir šios jubilieji
nės stovyklos dalyvių skaidri 
nuotaika visiems paliko mielus 
įspūdžius. ASS 30-metis buvo 
atšvęstas iškilmingame posėdy
je — gamtoje.

Į paskutinį — uždaromąjį lau
žą sulaukta gausybės svečių iš 
Detroito, IVindsoro ir kt. vieto
vių. Ytin galingai skambėjo lie
tuviškos dainos, nes joms pri
tarė visi svečiai. Net ir kana
diečiai pritarė melodijai. Jie 
mainom pravedė kelias savo dai
nas. Lauže atsilankė .Amerikos 
Balso redaktorius vytietis jūrų 
sktn. P. Labajnauskas, kuris 
sveikino ir žadėjo perduoti šios 
ASS stovyklos nuotaikas radijo 
bangomis į pavergtąją Tėvynę.

Šioje stovykloje neleistas lai
kas vien poilsiui, aisčiai turėta 
darbo posėdžių, kurmiuose svars- 

; tyti organizaciniai reikalai. Pra
vestas stud. skauto teismas. 

. Teisiamasis buvo išteisintas su 

. perspėjimu, kad daugiau dirbtų 
su skautais. Pašnekėsiu mintys, 
kiek leido laikas, buvo plačiau 
diskutuojamos.

Be šios didžiosioms ASS sto
vyklos Amerikos kontinente, dar 
bus dvi mažesnės — Europoje 
ir Australijoje. Pirmoji busian
ti Vokietijoje — prie Bonuos, o 
antroji prie Adelaidės.

— 38 taškai.
Draugovių tarpe pasižymėjo: 

1) Kap. M. Kukučio laivas Chi- 
cagoje, 2) DLK Gedimino, drau
govė Chicagoje ir 3) DLK Bi
rutės dr-vė Clevelande.

Pavienių ' platintojų tarpe 
smarkiai pasivaržyta. Laimėto
jais tapo: 1) vyr. skltn. J. Da- 
naitis, Toronte — 114 taškų, 
dovana — dvivietė palapinė. 2) 
Pasktn. ž. Buknytė, Detroite, — 
30 t., dovana — tautiniais mo
tyvais albumas. 3) Pasktn. VI. 
Bacevičius, Clevelande, — 28 t., 
dovana — stovyklinė lova. 4) 
Psktn. VI. Pažiūra, Los Ange
les, — 23 t., dov. — kompasas. 
5) Sk. vytis J. Alkimavičius, 
Londone — Anglijoje, — 22 t., 
dov. — skautiškas peilis. 6) 
Skltn. E. Gerdauskaitė, Roches- 
tery, — 16 t., dov. — prožekto
rius. 7) Sktn. Ig. Serapinas, Chi
cagoje '— 15 t. 8-9) Sk. V. ši- 
pelis, Montrealyje, ir II. Juk- 
naitis, Chicagoje, — po 11 t. 
10) R. Bliudnikas, Rochestery,
— 10 t. 1-10 vietų laimėtojams 
paskirta po knygą.

Omahos Taurams, kurių gali
mybės nedidelėje kolonijoje bu
vo labai ribotos, reiškiamas vie
šas pagyrimas už gražias pa
stangas skautiškosios spaudos 
platinimo vajuje. Jų skiltinin- 
kas yra St. Radžiūnas.

Varžybų komisiją sudarė sktn. 
St. šileikytė, sktn. C. Senkevi
čius ir skltn. V. Macas.

f. y

Našlaičiai ir pabėgėlių vaikai, amerikiečių rūpesčiu, iš Berlyno vežami j Vakarų Vokietiją peinkių 
savaičių atostogoms. Tokių atostogų gauna apie 1500 Berlyno vaikų.

atšventė savo veiklos 4 m. su
kaktį.

Toronto Perkūno sk. vyčių 
būrelis savo sueigoje pagerbė 
inž. G. šerną, kuris po 4 m. 
studijų Toronto U-te grįžo bū- 
relin su inžineriaus diplomu. 
Perkūniečiai po ilgesnės per
traukos džiaugiasi jų šeimon 
sugrįžusiu energingu broliu.

Toronto Rambyno ir Šatrijos 
tuntai nuo liepos 24 iki rugpjū
čio 2 d. trisdešimt mylių nuo 
Toronto puikiame gamtos prie
globstyje leidžia puikias stovyk
lines dienas;

vadovių-vių iš Nevv Yorko, Hart
fordo, Worcesterio, Stamfordo, 
Elizabetho ir kt.

Kursai gyvai pravesti — pa
šnekesius sekė žaidimai ir prak
tiniai užsiėmimai gamtoje, vie
ną vakarą užkurtas laužas su 
įvairia programa. Kursus vedė 
vyr. sktn. Ant. Saulaitis. Ins
truktavo ir skaitė pašnekesius

— sktn. kun. St. Yla, sktn. Ru- 
seckienė, sktn. O. Saulaitienė, 
sktn. A. Matonis, pasktn. R. Šil
bajoris, vyr. skltn. V. Pileika ir 
vyr. skiltn. A-. Zelenkevičius. 
Kursų dalyviai nepaprastai dė
kingi vietos skautaims-tėms bei 
jų dosniosioms rėmėjoms, kurios 
taip puikiai visus maitino.

— SKS —

ĮSIDĖMĖK

SKAUTŲ SPAUDOS VAJAUS
LAIMĖTOJAI

t Vaizdai iš Clevelando skautų ir skaučių, stovyklų: 1. Stovyklos 
vaizdas, 2. Sktn. Bajoraitis užriša jaun. skautui Pautienių! kak
laraištį, 3. Skautų stovyklos ūkvedis. V. Bacevičius su virtuvės 
talka, 4. Skautės puošia rajoną, ’5. Vietininkas V. šenbergas kal
basi su skautais ir 6.-Vyresnės skautės iškylauja su pačiais jau- 

, ‘ niausiaib skautais. Nuotr. V. BACEVIČIAUS.

DETROITO SKAUTĖS-TAI 
ŠOKO MINDSORE

Detroito • Gabijos ir Baltijos 
tuntų skautiškoji tautinių šokių 
grupė iš 16 šokėjų Kanados 
VVindsoro miesto 100-mečio šven
tėje puikiai reprezentavo lietu
vius. ■ Pirmoje šventės dalyje 
buvo didžiulė eisena, kurioje 
darnios šokėjų gretos žygiavo 
paskui vindsoiriečių lietuvių ne
šamą lietuviškąją trispalvę. An
troji šventės dalis buvusi skirta 
tautinių grupių pasirodimams. 
Čia tarpe 16 tautinių grupių di
deliu pasisekimu pasirodė ir 
mūsų jaunieji šokėjai. Rugeliai 
ir Malūnas buvo palydėti katu
čių audra.

Ši skautiškoji tautinių šokių 
grupė jau daugelį kartų puikiai 
pasireiškė pavergtosios Tėvynės 
garsinimo darbe. Tūkstančiai 
žiūrovų ją stebėjo Detroito 250 
m. sukakties šventėje, žavėjo ji 
mokytojų suvažiavimą bei De
troito turtuolius. Net ir kaimy
ninį Toledo jie buvo aplankę su 
savo darniais šokiais. Turėjo 
puikų pasirodymą televizijoje ir 
kt. šiai šokių grupei ištvermin
gai vadovauja G. Gobienė.

SKAUTŲ VADOVŲ KURSAI

Birželio pabaigoje IVaterbu- 
ry, Conn., buvo pravesti porą 
dienų trukę kursai skaučių-tų 
vadovams. Tai buvusi kovo mėn. 
Hartforde pradėtų kursų antro
ji dalis. Į juos suskrido apie 45

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj

7106 Superior Ave.
Tel. HE 2-0144

Bet
rūšies foto patarvimas Jums. 

Modernu* portretai, vestuvių, 
Ukilmių, vaikų ir kitos nuo- 
VauMos.

PAS TORONTO 
SKAUTUS

Toronto Skaučių Šatrijos tun
to vyresniosios skautės jaukiai

Pasibaigė 1953 54 skautų 
spaudos platinimo varžytinės. 
Varžytasi trimis grupėmis: tarp 
skilčių, tarp draugovių ir pavie
nių platintojų. Skilčių tarpe lai- 
mėtojąis tapo: I-II'vieta __To
ronto Šatrijos tunto oro skau
čių VAIVORYKŠČIŲ skiltis ir 
Toronto Rambyno tunto JŪRŲ 
BUDŽIŲ vienetas, surinkę po 
134 taškus. Tiedu vienetai gavo 
dovanų po skilties palapinę. III 
v. .teko ' atskirai TAURŲ skil
čiai Omahoje su 83 taškais. 
Taurai gauna stovyklos darbo 
įrankius. IV-ji v. teko Birutės 
dr-vės Voverių skilčiai Bostone 
— 62 taškai ir'V-ji v, Mindaugo 
dr-vės Sakalų skilčiai Detroite

kuriuo laiku, bet kokiou

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
• Europinių žurnalų ir' filmų 

žvaigždžių fotogrulas, dabai 
CLEVELANDE.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

P. J. KERŠIS
609 Sodely for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252)

• \
Everythmg fer the v/oman 

who sews . . . ^9

at SINGER
Taip, visur yra putogiui įsteigtos SINGER 
krautuvės, pasiruošusios patenkinti visus jūsų 
siuvimo reikalavimus. Jūs rasit puikų p r e- 
k i ų pasirinkimų, pradedant garsiomis SIN
GER siuvimo mašinomis, visų rūšių ir mode
lių, iki pilno siuvimo idėjų pavyzd?, ų.

SINGER SEWING CEHTER
Pažiūrėkit savo telefono kn* goj jutas artintos krautuvės.

> • • t

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

laikraštį • •

TĖVIŠKĖLE
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

« " . Tėviškėlė,
2313 West 91 St., 

Chicago 20, III.

DIRVOS

CLEVELAND

ADRESĄ—

7 I

3,

ST.

OHIO

NORITE RAMUNIŲ ŠVARUMO KIEMO?

GAUKITE GASO DEGINTUVĄ!
Kvėpuok it šviežiu oru vietoj gendančiu maisto kvapu užterštu 
>ro. Matykil gėles vietoj negražių dėžių! Padarykit savo 
kiejnų švarų, kaip ramunę — su GASO degintuvu.

Kai tos vaizdų gadinančios dėžės bus pašalintos jus ne
vargins palaidi šunės ar katės — ar joki graužikai — jicš- 
kodami maisto. Ir kai jūs Įstatysit GASO degintuvu, dings 
gaisro pavojus nuo senų laikraščių, sudėtų jūsų rūsyje. Jūs 
ypač džiaugsitės būdami laisvi, kad nereikia vaikščioti'į kie
mų kada ateis šaltas, drėgnas oras.

Sūnaikinkit šiukšles kasdien — moderniu, sanitariniu bū- 
Gaukite tylų, pigų, GASO degintuvu ko greičiau.du.

[COMPANY
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V. S. Jokubynas
80 darbo metu amžiaus slenksti peržengus

gyvenimas
IGNAS ALEKNA, Melbourne

ApyLIHKESE
BENDRUOMENĖS 

ŽINIOS

Kas nežino skautų?! Ir čia, 
vos tik iškėlę kojas į svetimą 
žemyną, ima organizuotis ir re
prezentuoti. Reikia tik džiaug
tis, kad skautai savo eilėse jau 
turi gražų lietuvių jaunimo bū-

Pastaruoju metu Skautų Glo
bos Komitetas daro žygių išnuo

moti valdinį sklypą ilgatermi- 
nine nuoma. Jame būtų pastaty
ta Skautų Namai. Be skautų 
būklo juose tilptų centrinė sek
madieninė lietuvių mokykla ir 
lituanistiniai kursai. Taip pat 
numatoma įr salė susirinki
mams, tautinių šokių grupės ir 
choro repeticijoms bei valdybų 
posėdžiams.

Vos tik atvyko šeimų trans
portai su mokyklinio amžiaus 
vaikais, skautai nė kieno nepra
šomi Melbourne įsteigia sekma-

dieninę mokyklą, kurioje per 5 
metus gražus mažųjų būrys iš
moko lietuviško žodžio ir mal
dos. Vėliau įsisteigė dar 2 mo
kyklos, kurių viena vyr. skaut. 
A. Krauso privačiuose namuo
se.

Deja, šiais metais taip gražiai 
veikusi centrinė mokykla, kun. 
P. Vasejįio veiksmų pasėkoje, 
skilo. Centrinė mokykla turėjo 
glaustis australų senelių namuo
se, o buvusiose patalpose kuni
gas įsteigė jo kontrolėje esan
čią parapinę sekmadienio mo
kyklą.

Daugumas į Australiją atvy
kusių buvo sveiki ir darbingi, 
tačiau ne visiems lemtas lai
mingas ir gražus gyvenimas. 
Radosi šelptinų tiek moraliai, 
tiek ir materialiai. Taip pat liko 
nepamirštini ir tautiečiai Vo-

lietuviškus kalendorius ir 
iš Tacilausko gaudavo. Kai
meli. dienos rytą policija su 

ir langus. Krėsdami vidų rado
"ūkininką" ir du kalendorius. Areštavo ir nuvarė į valsčių, 

kalėjime išlaikė penketą dienų. Paskui išsiuntė į Kal-

Vint as S. Jokubynas gimė iš tėvo Simono ir motinos Pran
ciškos lpagal tėvus Slebnliaiiskailės). Klinavo kaime, Liubavo 
V alse iil.lv. Suvalkijoj. iŠ?:’, m. rugsėjo 29 dieną.

Tėvai teturėjo tris margus žemės, buvo neturtingi. Mažas 
būdamas Jokubynas dažnai sirgdavo visokiomis ligomis, todėl 
buvo menkos sveikatos, sunykęs, menkutis, kaimynų vadintas 
"ga išena".

Paaugės lankė pradžios mokyklą. Mokslas labai sekėsi. Ka
dangi Suvalkija tada laivo skaitoma "Lenkijos" dalimi, todėl mo
kyklose tikybos pamokos buvo lenkų kalba. Čia buvo proga išmokti 
lenku kalbos, kurią vienok paskui vartojo tik ten, kur nebuvo 
galima susikalbėti lietuviškai ar rusiškai. Lietuvių, savo prigim
tąją kalbą,, visur ir visuomet statė pirmoje vietoje. Net ir mo- 
b.v kloję, moky tojui duodant klausimus lenkų kalba, atsakinėdavo 
tik litū-uviškai. nes mokytojas Juozas Krivickas, buvo tikras lie- 
1 uv is...-BST| ris kartus klausė Jokubyno, kodėl neatsako į jo klau
simus lenkiškai. šis atsakydavo, kad esąs lietuvis, ne lenkas. Mo
kytojas to jam neskaitė blogu ir vienodai užbaigdavo: "A, nu tai 
perai, gerai."

Sėkmingai'baigęs pradžios mokyklą ir gavęs gerą pažy
mėjimą su pagyrimu, broliui iš Amerikos tėvus prašant, jie leido 
\ inea į Kalvarijos miesto dviklasę mokyklą (Gorodskaja Dvuklas- 
noje Skola) ir žadėjo vėliau leisti į gimnaziją, Mariampolėn. 
1 iziaugsnmi nebuvo galo. Naujoj mokykloj mokslas irgi sekėsi 
Jąbiii gerai, tik tuo ne ilgai teko džiaugtis, nes tėvui mirus, turėjo 
mokslą pertraukti ir eiti namo padėti motinai.

Atsisveikinęs su mokykla ir pabuvojęs namie, susipažino 
su revizorium J. Taeilauskti. gyvenusiu Aleksandrove, kuris anuo
met platino lietuviškus raštus. Jokubynas atėjo jam talkininku 
ir iš jn gaudamas platino "Ūkininką" 
šiaip lietuviškas knygeles, kurias 
mylini įskundus, vieną balandžio 
šalt y šiom apstojo namų duris 
vieną
Valsčiaus
v,arijos kalėjimą, kuriame išbuvo septynius mėnesius.

Po daugelio tardymų, kurių metu vienodai visuomet atsa
kydavo. kad laikraštį ir kalendorius jam įdavė atsilankęs nepa
žįstamas elgeta pasiskaityti, iš kalėjimo buvo paleistas. Gavo tik 
įspėjimą, kad. kaipo nepilnametis, su "elgetomis" neturėtų dau
giau reikalų.

Į namus sugrįžęs, susidūrė “su daug nesmagumų, nes viena 

— revizorius Tacilauskas jau buvo iškeltas iš jo apygardos j Prie
nus. o antra — tamsūs žmogeliai leido paskalas, neva jis kalėjime 
"tupėjęs" už... vagystę! Jokubynas nesiaiškino jiems, nes matė, 
kad įtikinti juos vistiek nebus galima, kadangi kalėjimo viršinin
kai paleisdami nedavė jokio raštiško liudijimo, kuriame būtų 
nurodyta jo liovusi kaltė. <■

Spaudos platinimo darbo Jokubynas vienok nemetė ir, su
siradęs kitus šaltinius, iš kurių gaudavo lietuviškų knygelių ir 
laikraščių, visvien platino, tik jau su didesniu atsargumu.

Tiek' tedirbti jam išrodė permažai. Ėmėsi mokyti vaikus 
lietuviško rašto. Artimesnių apylinkių vaikus mokė vakarais, 
nueidamas į jų namus, o dienomis mokė namie septynetą iš toli
mesnių kaimų ateinančius. Ir vėl vjeną pavasario dieną žandarai 
apstojo duris ir langus. Ir vėl krata, liet šį kartą nieko nerado, 
nes lietuviški rašai buvo gerai paslėpti, o mokiniai jau buvo 
paleisti vasarai. Vienok Jokubyną nusivarė į valsčių ir uždarė 
kalėjimai!. Po pusvalandžio atėjęs policijos vyresnysis, lietuviš
kas perkrikštas į stačiatikius Antanas Ramanauskas, ėmė jį lie
tuviškai barti ir "grūmoti" Sibiru. Paklausus ko jie iš jo norįs, 
jis susikeikė rusiškai ir pagaliau liepė eiti namo.

Jokubynui artinosi subrendimo metai ir šaukiantieji jį ka
riuomenėn. Brolis iš Amerikos laiškais pradėjo kviesti pas save. 
Amerikos Jokubynas negeidė ir norėjo verčiau eiti į kariuomenę, 
nes buvo tikras, kad mokėdamas rusų kalbą ir raštą, ten nepra
puls. nes jau buvo girdėjęs, kad tais laikais kariuomenėje mokant 
rusų kalba ir raštą, pasitaikydavo gerų progų. Motiną tačiau ėmė 
įkalbinėti, jog būtų geriau keliauti į Ameriką. Ji sakė: "Vistiek 
aš tavęs neteksiu, tai jau geriau keliauk į Ameriką".

Ilgai svyravęs nusprendė motinai nesipriešinti ir 1895 m. 
lapkričio 11 d. iškeliavo. Bet pirmą kartą ties Kybartais pereinant 
sieną saigai sugavo. Po trijų savaičių kelionės "etapais" sugrįžo 
namo ir po keturių dienų vėl iš namų iškeliavo, šį kartą pasisekė, 
į Ameriką atvyko tų pačių metų gruodžio mėn. 22 dieną.

Amerikoje teko pratintis prie naujo gyvenimo. Eilinių 
amerikiečių gyvenimas tada buvo nepavydėtinas, nes visi kentė 
ketvirtus b'logmečio -metus 
žmonės vargo ir skurdo. Be 
sus metus laiko.

- ' Brolis dirbo už $1J>() per mėnesį, tai iš to uždarbio ir mui
lino. įsiskolino lie tik už-kelionę, bet ir už pragyvenimą. Tik po 

. metų gavo darbą, bet jau po trijų dienų gavo strėnose dieglį ir 
turėjo pasitraukti. Reikėjo kastis iš skolų, todėl teko iieškoti 
įvairiausių darbų, dirbinėti tai šen tai ten, kad iš-skolų nors kiek 

išsiristų.
Apsimokėjo skolas, bet ir vėl nepasisekimas;-susirgo šil

tine ir šešias savaites prabuvo ligoninėj. įbrido į naujas skolas, 
kurias vėliau ilgą laiką teko gražinti.

'Bais laikais Amerikoj ateiviams nebuvo tokių progų, ko
kios vėliau atsirado. Todėl atvykę turėjo tik vieną kelią: griebtis 
fizinio prasčiausio ir sunkiausio darbo. Tik vėliau ateivių gyveni- ! 
mas ėmė keistis ir gerėti.

1902 m. pabaigoj gavo kvietimą iš Jono Tanavečiaus, ”Ka- , 
tuliko” leidėjo (savaitinio laikraščio), kad atvažiuotų į Chicagą 
užimti vietą jo ofise kaip raštininkas. Pasdžiaugęs tokia proga, 
jog dabar galės dirbti savųjų tarpe, 1903 m. sausio mėn. atvyko 
į Chicagą ir pj-adėjo dirbti "Kataliko" leidykloje už $10.00 per 
mėnesį, šalia to dar gavo valgį ir kambarį. Kai po trijų mėnesių 
redakcijoj atsirado laisva vieta, ją užėmė jau kaip redaktorius.

Jonas Tananevičius buvo kilęs iš sulenkėjusių tėvų, be to 
ir šeimyniniai su lenkais susimaišęs. Nors gyveno iš lietuvių, 
tačiau lenkams simpatizavo daugiau. Jis įžiūrėjo Jokubyno reda
guojame "Katalike" lietuviams perdaug simpatijų, o lenkams 
permažai. Pradėjo reikšti nepasitenkinimą. Tuo tarpu atsirado 
iš Brooklvno Brandukas, kuris neturėdamas vietos, piršosi Tana- 
nevičiui j redaktorius. Kad savo tikslą greičiau pasiektų, ėmė 
skųsti Jokubyną, kaip "neužtektiną" kataliką ... Tananevičius iš 
darbo tada Vincą Jokubyną atleido ir jo vieton priėmė Branduką.

Jokubynas buvo neseniai vedęs ir pradėjęs naują gyveni
mą. Netekus darbo ir uždarbio, atsidūrė keblioje padėtyje, nes iš 
tokios algos pinigų susitaupyti negalėjo, o gyventi dabar reikėjo 
jau dviem.

Mėgino keliauti per lietuvių kolonijas platindamas laik- 
aščius ir knygas, organizuodamas SLA bei TMD kuopas, bet 

pasirodė, kad iš to dviem pragyventi vistiek jokiu būdu negalima. 
Ir nesant kitokios išeities, reikėjo griebtis vėl fizinio darbo. Tad 
škeliavo j Rockfordą, III., ir ten gavęs darbą apsigyveno.

SLA 1907 m. steigdamas savo organą paskyrė Jokubyną 
"Tėvynės" redaktorium. Turėjo keltis į Bostoną. "Tėvynės" re
daktorium išbuvo pusketvirtų metų ir patyrė tuo laiku daug ne
malonumų, nes iš tūkstantinės organizacijos narių minios atsi
rado šimtai "instruktorių" (vėlesnieji SLA seimai tokią tvarką 
pakeitė), kurie, jausdamiesi turį valią ant "savo samdininko”, 
mokė redaktorių, kaip jis turi laikraštį vesti, ir davinėdavo viso
kius įsakymus bei reikalavimus, dažniausia be jokio pagrindo ir 
prasmės.

Įgrisus dėl tų visokių nemalonumu, 1910 m. pasitraukė iš 
redakcijos, ir grįžo į Illinois valstybę, tikėdamas gauti darbo prie 
"Lietuvos" laikraščio. Nepavykus, persikėlė vėl į Rockfordą ir 
gavęs užsiėmimą ten apsigyveno.

1916 m. gavo iš Cleveland, Ohio, A. B. Bartuszewicziaus 
, kvietimą atvykti pas jį padėti jam įsteigti lietuvišką savaitraštį,
■ ir vėliau prie jo dirbti redaktoriaus darbą. Po ilgų pasitarimų 
. Jokubynas sutiko ir nuvykus įsteigė laikraštį!,— "Dirvą”. Iš pri-
■ gimties Jokubynas visada buvo tautinių pažiūrų lietuvis, todėl 
; negalėjo ir tą laikraštį vesti kitokioj dvasioje, kaip tik grynai

tautinėje. Tat nepatiko leidėjui Bartuszewicziui, nes šis buvo 
. sulenkėjęs, taip pat šeimininiai su lenkais susigiminiavęs. Norė- 
: damas pašalinti kliūtis, Jokubynas už paskutinius pinigus nusi

pirko laikraščio leidimo bendrovės kelioliką akcijų ir manė tuo 
jg.vsiąs didesnės įtakos ir pagerinsiąs savo padėtį. Bet kai tik 
akcijas įsigi jo, tuoj išgirdo, jog redaktoriaus vieton leidėjas jieško 
kito asmens, gi Jokubynas būk esąs netinkamas "katalikų poli
tikai”.

Mėgino Bai:tuszewicziui išaiškinti padėtį, bet šis- pasisakė 
nieko neišmanąs laikraščių reikaluose, o tik ręmiasi į jo karčiamą 
atsilankančių žmonių reikalavimais... Ir vėl turėjo imtis fizinio 
darbo, kuriame išbuyo arti penkerjų metų. >

Pasibaigus 1 Pasauliniam Karui darbai -pradėjo stoti ir 
pasirodė nedarbo dantys. Susitaupęs kelis šimtus dolerių, pasi
taręs su žmona, nusprendė persikelti į kaimą. Nuvyko į Hąrt, 
Michigan, kur išnuomavo 40 akrų žemės ir ėmėsi-ūkininkauti. Bet 
užsimokėjus nuomą ir susipirkus sėklą bei ręikalingiausius įran
kius, savininkas ūkį pardavė ir Jokubynui-norom nenorom vėl teko 
išeiti. Turėjo viską beveik dykai parduoti. Ir taip vėl liko be nieko.' 

(B. d.)'

PRANEŠIMAS LIET.' 
KOLONIJOS REIKALU
Bendruomenės Ekonominė 

Komisija, papildydama Apylin
kės Valdybos spaudoje paskelb
tą raštą liet, kolonijos reikalu, 
suinteresuotiems praneša: 

Lietuviai, apsisprendžią iš 
centro keltis į geresnes vietas, 
kviečiami kurtis naujosios pa
rapijos rajone arba artimiau
siose jos apylinkėse. Tokio kvie
timo motyvai yra tokie:

1. ten jau yra pastatyta baž
nyčia ir po kelių metų taip pat 
bus pastatyta mokykla bei salė; 

. 2. yra sveika gamtos aplinku
ma ir geras susilėkimas su 
miesto centru (ateity žadama jį 
dar patobulinti);

3. jau dabar ten gyvena apie 
pora šimtų lietuvių šeimų.

Kurtis šiame rajone galima 
perkant jau esamus namus arba 
pasistatant ir naujus.

Tačiau laisvų statybinių skly
pų ten nedaug, ir jų kaina pa
lyginti augšta. Todėl reikia jieš- 
koti dar laisvų nepadalintų že
mės plotų, kurių, atrodo, dar ir 
šiandien ten galima rasti, juos 
nupirkti ir patiems išs.idiilinti į 
statybinius sklypus. Vykdyda
mi šitą darbą kolektyviai, mes

kietijoje, kuriems likimas pa- . 
šykštėjo lamės emigruoti į lais- , 
vus ir sočius kraštus. Pavienių • 
asmenų šalpa neefektyvi. Lie- ( 
tuvė moteris giliau tą jautė šir- ■ 
dyje. Tam tikslui jos sukūrė 
Lietuvių Moterų Socialės Glo- j 
bos D-ją. D-ja savo aktyve jau . 
turi gražių globos nuopelnų.

Buvę Lietuvos kariuomenės 
kariai, gavę įgaliojimus iš Cent
ro Valdybos, įsteigė K. S. "Ra
movė’’ Melbourno skyrių. Sky
riaus veikla kukli. Lauktina, 
kad buv. kariai aiškiai pasisa
kytų Melbourno lietuvių bend
ruomenės kultūrinio, visuomeni
nio ir tautinio gyvenimo bei 
veiklos klausimais.

Būrys lietuvių, kurie jautė 
pareigą remti tiek moraliai tiek 
ir materialiai Mažosios Lietuvos 
reikalus, įsteigė Mažosios Lietu
vos Bičiulių D-jos skyrių. Sky
riaus veikla kukli.

galėtume laimėti: • ;
1. žymiai atpiginti statybinio - 

sklypo yertę; '■
2. -sumažinti. namų statybos i 

išlaidas;
3. .sutelkti j vieną vietą dau- , 

giau lietuviškų šeimų ;'
4. padėti įsigyti žemės ne

augėta kaina ir tiems, kurie 
šiandien ‘dar keltis negali, bet 
kurie norėtų pasilaikyti Vietą 
ateičiai.

šiam tikslui Bendruomenės 
Ekonominė Komisija ryžtasi 
steigti bendrovę, kurios pirma
sis informacinis susirinkimas 
jau įvyko gegužės 29 d. Iš pra
nešimų ten paaiškėjo, kad vieno 
sklypo urmo kaina (priklausant 
nuo pasirinktos vietos) galėtų 
svyruoti nuo 5 iki 15 Šimų dol. 
Su gatvių, vandentiekio ir ka
nalizacijos įrengimais vienas 
sklypas atsieitų tarp 15 ir 25 
šimtų dol. Būtiina turėti pinigų 
žemei pirkti, o kitus įrengimus 
galima atlikti su paskola (namų 
statybai galima gauti paskolos 
iki 75/1). Panaudojant savo 
darbo jėgą ir kolektyvinį staty
bos būdą, namų statybos kainą 
būtų galima žymiai sumažinti.

šis susirinkimas taip pat nu
tarė kolonijai vietą rinktis 
orientuojantis į nauj. parapijos 
centrą. Apylinkės Valdyba, su
sirinkimo prašoma, lietuvių ban- 

. ke atidarė einamąją sąskaitą, 
į kad norį dėtis prie kuriamos 
I kolonijos galėtų įmokėti po šim

tą dol. kaip savo sutikimo pa
reiškimą. Susirinkimo protokolą 
pasirašyti ir reikalą privesti prie 
steigiamos bendrovės teisėtų 
akcininkų susirinkimo buvo pa
vesta šiems asmenims; dr. Ad. 
Damušiui (tel. CE 1-4971), St. 
Golšanskiui (RA 1-4734) ir inž. 
E. Kersnauskui (SW 5-0759).

Visi jiešką geresnės vietos 
pastoviau įsikurti kviečiami dė
tis į šią steigiamą bendrovę. Kas 
norės — galės statytis namus

jau dabar; kas norės — įsigytą 
vietą galės. pasilaikyti ateičiai, 
į žemę įdėti pinigai bus saugūs 
ir pelningi.

Informacijų galima kreiptis į 
čia paminėtus asmenis telefonu 
ar žodžiu. įsirašymo terminas 
baigiasi rugpjūčio 1 d. Akcinin
kų susirinkimas šaukiamai rug
pjūčio 7 d; 8 vai. vak. (jame taip 
pat kviečiami dalyvauti ir visi 
suinteresuotieji).

PIX BEVERAGE
45 — vJsoki gaivi- 

gėrimai, 
Sampanas

rūšių alaus 
nan tieji 

vynas ir
(prancūziškas)

Parengiama vestuvėms, baliamt, 
pobūviams. Nemokamas prista
tymas. Atdara ir trečiadieniais 

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

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

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

ĮVADE PARK REAI.TY
7032 Wade Park Avė., 

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

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas:

7015 Wade Park Avė.
Telef.: IIE 2-1236

Lietuviams duodama didelė 
nuolaida. Čia taip pat galima 
tartis dėl vartotų ir naujų ma
šinų pirkimo.

sutartinai dirbti 
laisvos Tėvynės

(depresijos...). Darbų nebuvo, tad 
užsiėmimo ir Jokubynas išbuvo, išti-

t

-- . ... J...... - . ' -- - ■ ■ j

L. Kultūros Fondo Apygardos 
.V-ba vadovaujama Dr. P. Rau- 
linaičio, jam pačiam pasiūlius 
įsteigė Karaliaus Mindaugo 
Augštųjų Mokslų Institutą su 
įvairių mokslo šakų fakultetais 
ir katedromis. Tačiau institutas 
neturėdamas jokio realaus pa
grindo, L. K. F. skyrių atstovų 
suvažiavimo nutarimu buvo už
darytas.

Instituto direktorius p. Rau- 
linaitis pakeitęs pavadinimą į 
"Karaliaus Mindaugo Institutas” 
(be augštųjų mokslų!) ir nesi
skaitydamas su daugumos nu
tarimų paskelbė ir joje jam pri
einamoje spaudoje, kad institu
tas veikė ir veiks. Nenuostabu, 
nes direktoriui rūpėjo jį išlai
kyti, kad galėtų per jį propaguo
ti krikščionių demokratų par
tinę liniją.

Čia trumpai paminėtos orga
nizacijos ar sambūriai daugiau 
ar mažiau pasireiškė Melbourno 
lietuvių organizaciniame gyve
nime. Be paminėtų yra ir dau
giau (apytiksliai iš viso 50, ta
čiau jos į viešąjį lietuvių gyve
nimą neturėjo įtakos, kaip pav.: 
studentų d-ja, katalikių moterų 
d-ja, inžinierių d-ja ir.t.t.

Jau iš suminėtų organizacijų 
matote, kad melborniškiai lietu
viai juda. Pastaruoju metu už
gulęs Melbourną juodas debesys, 
tikime,- praeis ir sudrumsta ben
druomenės gyvenimo rimtis su
grįš. Tada dar su didesne ener
gija galėsime 
prisikeliančios 
gerovei

UAISTO saldytuva

Kai jūs turite modernų Elektrinį 
nicii ša'dytuvą, jūs sutaupot pi-
kain'o T Jv 'S dideliu kiekiu, kada

iū's Ji * JŪSų Piniginei. Dar daugiau, 
5,1 e m<ižiau kartų, ir taip sutaupot 

daug laiko ir transportacijos.
U«tip! Elektrinis maisto šaldytuvas 

gali sutaupyti jums laiką, 
Pinigus ir pastangas per višus 

metus j r -įgalina duoti geriausius 
„„„ n ,, valSius visai šeimai. Pamatykit 

et 1 y Kilowiitt Elektros.prekėją šiandien 
jūsų naujam masto šaldytuvui.



36 KUOPOS PIKNIKAS

NAMAMS

MOTERIMS

prie PARDUODAMAS NAMAS

S

5

SVEČIAS Iš FLORIDOS
NAMAS LEIMON ’S CAFE

PARDUODAMAS NAMAS

są- LIETUVIAI DAŽYTOJAI

2
EX 1-4215 (30)

DIRVAir

LAUKIAi
JOSŲ TALKOS!

• šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagle Stamps

SUOPIS FURNITURE
WOLFS FABRICS

7012 Superior Avė. EN 1-3764

I

NEPAPRASTA PROGA IR KOKYBĖ!

Šaukit IV 1-7900

5
3

SLA 14 KUOPOS 
SUSIRINKIMAS

kreipkitės į Dirvą. Iš mums pri
klausomų mokėjimų už skelbi-, 
mus labai papiginta kaina ga
lit gauti kambarius Hotel Brea- 
kers.

1221 E. 71 St. 2 šeimų, 5 ir 
kambariai, anglių šildymas, 
garažai, didelis sklypas.

Telef.: HE 1-8056

•J. C I J U N S K A S 
L A I K R O I) I N I N K A S

Mūsų-prekybinė gaibė paremta 10 metų praktika 
parenkant medžiagų rūšis ir už jas garantuojant.

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

NORINTIEJI PIGIAI 
VASAROTI CEDAR POINT 

VASARVIETĖJE

PARDUODAMAS NAMAS 
Parduodamas 3 šeimų namas, 
garažai. 8, 3, 3 kambariai. 
Kreiptis: 7403 Lexington 

Telef.: HE 1-7748

i>7 kambarių namas su 4 mie
gamais. Didelis salionas. Nau
jai atremontuota virtinė ir vo
nia. Parduoda savininkas.
1401 E. 95 St., telef. t E 1-5288

ANTANAS IR VERONIKA 
GARMAI

persikėlė į savus namus — 629 
E. 118 St. Telef. LI 1-9382.

Lengva 
liepos 30 
Norintieji 
SW 5-6313, room 308.

dažo ir dekoruoja namus. Duo
da 12 mėnesių išsimokėjimą. 
Šaukti:

Viskas papiginta 25'1 iki 50'1 už sukneles, megztinius, 
bliuskas, marškinius.

įvyks rugpjūčio mėn. 3 d. 7:30 
vai. Lietuvių salėj. Bus prane
šimai apie SLA seimą ir finan
sinė kuopos padėtis. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

$9.500.
GLOBOKAR REALTY

986 E. 74 St.
HE 1-6607 (30)

IŠVYKO Į TORONTO 
SKAUTŲ STOVYKLĄ

Drauge su V. Bacevičium 
Toronto skautų stovyklą išvyko
Jolanta Drąsutytė, Jūra Laikū- 
naitė, Julė šenbergaitė ir Vik
torija Vaivadaitė.

T

V K JO
Nekilnojamą turtą parduodi ar perki

KEIPKIS l ' .

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

VASARIO 16 GIMNAZIJOS’ LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
RĖMĖJŲ BŪRELIS

Tautinės Sąjungos skyriaus 
pavieniai nariai, susiorganizavę 
į talkos būrelį, nuo 1952 m. rug
pjūčio mėn. išlaiko vieną Va
sario 16 d. gimnazijos mokinę. 
Per dvejus metus, iki 1954 lie
pos 31 d., šie būrelio nariai visi 
sumokėjo po $24.00: S. Nasvy- 
tis, J. Chmieliauskas, J. čiuber- 
kis, K. Cicėnas, K. Karpius, O. 
Karpienė, P. Pračkys, S. Mačys, 
K. Velyvis. I. Gatautis, J. Sme
tona, S. Smetonienė, A. Augus- 
tinavičienė, N. Gaidžiūnienė, E. 
Karhėnas, E. Skrabulytė, F. 
Mackus, A. Vilkaitis, D. Dege- 
sys ir J. Leimonaš. Nuo 1954 m. 
gegužės 1 d; į būrelį įsijungė VI. 
Šumąkis. Kalėdų ir gimtadienio 
proga mokinei asmeniškai dar 
suaukota $37.00. Per būrelį gim-į 
nazijos namams E. Karnėnas 
paaukojo $5.00. Taigi iš viso sėms skautininkėms: dr. žilins- 
gimnazijai remti būrelis pasiun- kienei, Barniškaitei, Jonaitienei, 
tė $488.00 ir asmeniškai moki- Balašaitienei, Petukauskie n e i, 
nei $37.00. Iš viso pasiųsta $525. Chmieliauskaitei, Juodvalkytei.

Pašto išlaidas pirmus metus1 A Mikulskiui ir poniai už sto. 
apmokėjo būrelio vadovas ^- vykios lankymą ir suorganizuo- 
Leimonas. šių metų pašto išlai- ,a pjnjgjnę paramą, dr. Pautie- 
das apmokėjo dabartinis būrelio njuj uį rūpestingą stovyklos 
vadovas K. Cicėnas.

GEGUŽINĖ RUGPJŪČIO 8 D.

Clevelando lituanistinės mo
kyklos gegužinė įvyks rugpjū
čio 8 d. p.p. Karnėnų sodyboje. 
Puiki aplinkuma, įdomi progra
ma, šaunus bufetas ir kitos įvai
renybės. Kviečiami visi — jau
nimas ir suaugusieji.

SKAUČIŲ PADĖKA

Visiems, prisidėjusiems 
skaučių stovyklos įrengimo ir 
pagalbos stovyklaujant, tariame 
lietuviškai skautišką ačiū. y

Ypatingai esame dėkingos Tė
vų ir Rėmėjų Komitetui už mo
ralinę ir medžiaginę (200 dol.) 
paramą ir stovyklos įrengimo 
talką.

Už turiningus, gilius ir nau
dingus pašnekesius dėkojame: 
kun. dr. Cukurūi, Stasienei, se-

JONĄ NASVYTį

La Riche & Forte Realty Co., Ine.
GA 1-7228

Specialiai $10.00 plaukų susu
kimas, tik už $8.50 su šiuo skel
bimu.

LA BELLE BEAUTY SHOP 
1499 E. 66th St.

Tel.: HEnderson 2-2170
Atidarą vakarais susitarus.

Rugpjūčio 1 d., šį sekmadie
nį, Moterų S-gos 36 kuopa Nau
jos Parapijos sode (18022 Neff 
Rd.) rengia savo metinį pikniką, 
kurio metu veiks gausus valgių 
ir gėrimų bufetas. Gros Nema- 
nio orkestras. Pradžia 4 vai. po 
pietų. Įėjimo mokestis 50 centų. 
Pęlnas bus skiriamas kuopos vė
liavai įsigyti.

Maloniai visus kviečiame at
silankyti į šį mūsų metinį pik
niką.

Moterų S-gos 36 kuopa

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790 
(30)

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

Santaupos apdraustos iki $10.000
3/< palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

>712 Superior Avė. HE

Cleveland, Ohio

Ad. Noreika, senas Dirvos 
skaitytojas, iš Floridos dviem 
savaitėm buvo atvykęs pas gi
minus į Clevelandą. Aplankė De
troitą ir grįždamas atgal į Flo
ridą buvo sustojęs Pittsburghe.

Būdamas Clevelande aplankė 
ir Dirvos redakciją.'

medicinos priežiūrą, E. Čapke- 
vičiui už transportą, o mielam 
šeimininkui čiutai ir sūnams 
priklauso mūsų visy gili padėka.

Psktn. G. Modestavičienė, 
"Neringos" skaučių Tunto 

tuntininkė

JUMS GERI NAMAI
Tarp Superior ir St. Clair, ne

toli East 79. 3 šeimų, labai geros 
pajamos. Pigiai.

¥
East 95 — Superior, dviejų 

šeimų, labai geram stovy.
¥

E. 124 — St. Clair, geras 
šeimų. Gera kaiminystė.

RAY NAUSNERIS,
Namų prekyba; namų, baldų 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

NORINTIEMS VYKTI Į
CH1CAGĄ
mašina penktadienį, 

d. vyksta j Chicagą. 
drauge vykti šaukit:

I

Geras, vienos šeimos, 8 
kambarių (4 miegamieji). 
Gaso šildymas. Garažas. Di- 
dels, gražus sklypas, gera 
vieta.

Visad galit apžiūrėti: 
1234 East 89 St. arba šauk
ti po 6 vai. telefonu GA 
1-7406.

Galit pirkti tiesiai ir iš 
savininko. Labai priešinama 
kaina.

Bus laisvas nuo rugsėjo 
pradžios.

(i kambarių vienos šeimos. Namas yra Į dešinę nuo 
Ncff Ild. Naujai dažytas. Duokit pasiūlymą.

* *

Didelis, dviejų šeimų, po 8 kambarius kiekvienas. Kai
na šumažnnta iki $17,000. “

¥ ♦
7 kambarių vienos šeimos. Gerame stovyje. Kaina

ANDRU REALTY
(14726 Lake Shore Blvd.)

. H. ANDRUKAITIS, Broker

PAMATYKITE! 
PALYGINKITE!
ĮSITIKINKIT!

Mūrinis vienos šeimos namas 
gražioje Edgehill gatvėje Cle
veland Hts. 9 kambariai, 3 vo
nios, erdvus rūsys, 2 mašinom 
mūrinis garažas ir didelis žalu
mynais apaugęs sklypas. Virtu
vėje daug patogių ir modernių 
įrengimų. Kaina tik $22.000.00.

2. JEIGU JIEšKOTE KO 
NORS NAUJESNIO

Mūrinis vienos šeimos, 6 kam
barių (Brick Colonial) tik 5-kių 
su puse metų senumo namas 
laukia pirkėjo Bavard Rd., S. 
Euclide.

ILLUMINATING CO. APIE 
CLEVELANDO ATEITĮ

Atidarius jūros kelia pro Šv. 
Lauryno upę Clevelando apylin
kėj žymiai pakils įvairi pramo
nė, nes tuomet geležies, magne- 
zijos ir titaniumo rūda bus lai
vais atvežiama iš tolimų vietų. 
Tai paruoš apie 2100 naujų dar
bų rūšių ir pakels prekybą. Ir 
elektros naudojimas bus dides
nis, kaip praneša Elėctric Illu- 
minating Co. Net 55'. daugiau 
kaip buvo 1953 m. pavasarį.

Į .Clevelandą jau yra atplau
kęs jūrinis laivas iš Bremeno.

PARDUODAMAS NAMAS
E. 58 St., į šiaurę nuo Supe- 

ricr, dviejų šeimų, 5 ir 4 kam
bariai, gaso šildymas, garažas, 
labai geram stovyje. Parduoda 
už

Clevelandicčiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF su ^įtaisymiu

I. J. S AMAS, JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Thcatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

3. GERAS INVESTAVIMAS 
JOSŲ RYTOJUI!

Dviejų šeimų namas (side by 
side) po 7 kambarius; kiemas 
ir 3 garažai. E. 66th St. prie 
Superior.

Prieinama kaina, geromis 
lygomis.

Pamatykite — patiks!
. Klauskite paš
JONĄ NASVYTĮ, 

tel. FA 1-5450 
La Riche & Forte Realty Co. Ine.

I GA 1-7228

1. ĮSPŪDINGA, 
PATOGU, MODERNU

Medinis 8 kambarių (southern 
colonial) Euclid Hts. Blvd. Cle
veland Hts. Daug medžių, kurių' 
pavėsyje galite praleisti karštas 
vasaros dienas. Prieinama kai
na.

2. JOSŲ PATOGIAM 
GYVENIMUI _

Didelis ir erdvus medinis na
mas: 9 kambariai, 3 vonios, di
delis rūsys, sklypas 60x140 ir 
2 garažai. Kaina $19.000. Ma
žas įmokėjimas.

Klauskite pas
JONĄ NASVYTĮ, 

tel. FA 1-5450
La Riche & Forte Realty Co. Ine.

GA 1-7228

GERAS NAMAS
Lietuvių gyvenamam rajone, 

4 miegamieji, didelis salionas, 
gaso šildymas, garažas, įreng
tas rūsys.

šaukti: SW 1-2711. (31)

GERAS PIRKINYS
Du namai ir abejuose (Įviejų 

šeimų, butai. 7-5 ir 4-4 kamba
riai. Namas VVittney gatvėj. 
Nuomos $200 per mėnesį. Kaina 
$17.000.

P. P. MULIOLIS 
6606 Superior Avė.

PARDUODAMA 
DELICATESSEN KRAUTUVĖ

Esanti ant Superior.'Moder
nūs įrengimai. Yra butas ir, ki
tos patalpos. Savininkas pasi
traukiu, todėl ‘sąlygos geros. 
Siūlyti: .

CE 1-9703

7 kambarių namas prie Eddy 
Rd. 2 dideli miegamieji žemai 
ir 1 viršuj. Gaso šildymas, di
delis plotas, garažas. Parduoda
ma G. I. ar FHA būdu. Apie 

I $3500 įmokėjimas.
P. GIBBONS, Broker 

UL 1-2327

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

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Tel.: EX 1-0376

EZELLA DRESS SHOP
7011 Superior Avenue EX 1-8653

DVIGUBAI ŽENKLŲ KAS ANTRADIENĮ

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

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

DVIGUBAI ŽENKLŲ A N T'R A D I Ė N I A I S ■

JAMES SHOE STORE
7041 Superior Avė.

SUMUŠTINIAI. ■ GĖRIMAI. SODA.

MĄRNELL’S.
7023 Superior Avenue 

Saldainiai, Riešutai, Popkornai 
čia susitįkit savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste

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

įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
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

Namu Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio.

Visokių rūšių baldai' ir elektriniai bei kitoki reikmenys 
virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
689 East 185 St. IV 6-0400

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

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

OF1SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PEN1NSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus miesto arba priemioačiuoee, kraip- 

kitėa i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą (vai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmu morgečio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas orąs Jūsų patogumui

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
LicenBijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojsl

, 25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue . ENdicott 1-17VB
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kia 3IHI ketvirtainių kilometrų 

pūdą. l’ro\imijos įstaigos tetu

lei savo žinioje apie Itin policiniu-. 

' kų ir žandarų. Tačiau jie yra 

‘beveik visiškai bejėgiai, nes 

‘Streiko vadovybė- yra -suorgani- 

. žuvusi pavyzdingai veikiančią 

j žinių tarnybą, kurios narini, su

sėdo i automobilius ar važinėda

mi motociklais. siuva plentais ii 

keliais. Tiktai po to. kai streikas 

truko jau daugiau kaip ">0 dienų. 

Romo.š' vyriausybu' įsikišu ir su

stiprino sargyba;.

Komunistinė' spauda pasiuntė' 

į "kovos lauką" savo korespon-: 

denius, kurie be atodairos kalti

ną, "reakcinius dvarininkus ' dėl

1 iolševi-

"Unila" atvirai 

grasina žemvaldžiams, kurie ne

norį tartis su samdiniais. Ta

čiau neretai jokios derybos - ne

įmanomos. nes komunistų su

kursti t! darbininkai vyk.ta 

paskiria deryboms lieta an-i 

ginklavę šakėmis ir dalgiais...

Tuo tarpu streiko prientonė'S 

išvirsta i pasibjaurėtinas for

mas. Streikai užbarikaduoja gat

ves. sprogdina tiltus. Mediniu 

tiltelių sijos perpjaunamos iki!''inkais sl£vi prieš, visų Diplo- 

pilsės'; jos į lojau jlūžtii. kai lik ! ",:,lil’ės Tąrnylms postų pažiūrą, 

užvažiuoja koks vežimas. Keli t] 

I rodikliai arba mtdrttskemi 

sukeičiami, kad Ino būdu

c. policiją, ai.-
nepažįsta učių apylinkė

kytis Jungtinėse 

drauge patvirtintas ir tas 

simanyma.-". anot 

krašto vald.i.i nesijaučia j

specialiai d"l Vliko keisti 

imigraciniu- įstatymus ir teikti 

tokioms kelionėms didesnio pa

lankumo, negu tai įstatymų lei

džiamose liuese jau daroma.

Diskusijose krikš. dem. 

tos artimos grupės gyrė 

Pirmininką, kajl jis darė 

ką galėjo, Lietuvos labui,

lė jo kontaktų su visuomene 

reikšmę. Drauęe barti visus tuos, 

kurie "kimba prie smulkmenų”.

Socialdemokratų atstovas pik

tinosi Pirmininkų nebendradar

biavimu su čia esamomis jėgo

mis ir jų nepasiruošimu apsi

lankymo uždaviniams.

Tautininkų atstovas smerkė- 

faktiškai padarytu veiksmu .is- 

sigvniojimą, stengimąsi berei

kalingus ar nepavykusius žygiu- 

patiekti viešumai kaip' liepa 

prastus laimėjimus, o patį af> 

silankymą vertino kaip nei savo 

tikslais nei reziiltatpis nepatei

sinusi įdėto vargo ir išlaidu'.

Ūkininkų Partijos atstovai 

yp;(-.- pabrėžė- Pirmininkų klaidu, 

kad .tie savo žygiuos" n.-bendra

darbiavo, kaip derėjo, su Lietu

vos Pasiuntinybe nei laktiko; 

nei žygių -turinio atžvilgiu, ii 

dėl to susilaukė nepatenkinamų 

paseku.

Pats Pirmininkas pareiškė, 

kad po šio apsilankymo nieko 

saujoj ni'sivežąs, bet turįs vil

ties, kad kada ums kaikas iš to 

išaugsią.

Iškilo kl.'iu-'ina's. kodėl Pirmi- 

sakma'.is Vliko 

ri'.'žlai kontak- 

P. Žadeikių. Anot’ M. 

pranešimo Sandaros 

ė'hicagą ir

aparatas, išrastas Port Montnonth. N. .1. laboratorijose, daro

NUNEIGTAS 
PRASI MA N Y M AS

’i iesa, Vliko Pirmininką'; ša

lo pranešu ie irodė. kad dalies 

spaudos prasimanymas apie Vli

ko santykius su Diplomatine 

Tarnyba ' tikrai neteisingas,. Tai 

prasimanymas, kuris kelis kar

tus figūra.o paties Pirmininko 

spaudai 

imtose 

mimse.

kad su visa Diplomatine Tarn.v- 

ia bendradar-iiav imas vyksta 

puikiai, o nevvk ta "lik su Lo

zoraičiu". Paaiškėjo, kad akcija 

Vi'ashiiigtojic buvo atlikta labai 

nesklaiuiaits su 

bendradarbiavimo

l.tul lionnos reikalu Vilko Pirmi-

ihlot Huse pasikalbęji- 

ir jo viešuose praneši- 

■Būtent. prasimanymas.

pasiimt in.yb" 

aplinkoje'. ir

šis

nuotraukas iš 30 mylių atstumo. Jis turi 100 colių ir 1:12,5 stip

rumo objektyvą. Apačioj parodyta Nėw Yorko nuotrauka, foto

grafuota iš 30 mylių atstumo.

I 
iI
I 
j

I

arba] 

įklai- 

ųstą iš tolimi 

ir nepažįstančia apylinkės vie- 

toviti. Daug kur pastebėta kloji

mų padegimu, kitur vėl iiupjmts- 

l lomos telefono bei telegrafo vie- 

I los. Kilikui- streikininkai užblo- 

:i pagaliau'kuoiii žemvaldžiu gyvenamus

Al SAKYMAS Į 
Ml&IORAN DŪMĄ

rinkai nesila'liė i 

aula rimo veikti g 

te su min.

Valdytos

seime, jie atvyko i 

prašė AlZP pagok.os \Vashmgto- 

no žygiams, liet Pirmininkai 

tvirtina.' kad jie uorėje vykti 

visų pirma pas.min. žadinki, tik 

P. Grigaiti", pareikalavęs tuo

jau vykti į. Chieagą, <> ten bu

vusi pasiūlyta visa pagalba ir 

ji.mis li.ivę nciiatogti i"; n-'pri- 

imti. 0 kai jie painformavę min. 

žadinki apie jau turima ptigal- 

bą. tai jis neprieštaravęs. Me

morandumo ir pati.-- asmeninio 

pasikalbėjimo turiniui todėl 

daugiau turėjo įtakos.P. Grigai

čio nuomones, negu min. P. Ža

deikių, nekalbant .jau apie ALT 

parūpintu vertėjo yaiiliileiiį.

neišspręstų problemą s 

ir t.t. Iteikajavo. kad 

'litui., į Vliką geriausi, 

pajėgas, (šiai viepei \ 

i ar. atstovauja krikšm d 

tų jai pet leistas dr. P.\l 

Savo atstovo .ii Vilkui ll 

davusi).

l.iatidininKH atstovė- 

kad ’i'lil.a,- vr:i 

sfilucija, lodė! 

gumos nutarta 

imi viso '.'liko t 

Iš. kad nutari! 

ne at.o limiškai 

nema,' kuri grupe 

t y :.- a pareiškė. ■ 

duodami j Vliką

sudarę jo veikloje 

Buvę labai <Įau 

m i įlįst r: minių Vliko darb1

punaičius, telegramas, legitima

cijas iš tautos ir t t. I am cikvo- 

jani laiką ir Užmirštam pagrin

dinius dalykus. Neverta kalbėti 

apie persitvarkymus kol nebū

sim pertvarkę savo mąstymo 

budo.

sji-Memorandumą įt 'iknr, <u 

sidomėjimu buvo laukiama atsa

kymo. ir buvo rengiamos toli 

eimim ios išvados,’tiesa, no Lie

tuvos. o tk .. . ' Lo.mraiiio su

laužymo"reikalu. Dabar paais-Į 

kėjo, kilif atsakymas jau 

Tai trumpas pranešimas, 

•notas asmeniškai prel. Krupa- 

liėiui. kad memorandumas, pri

manąs pasimatymo metu palies-

i klausomis, Vaisi. Departa-i

NAl JŲ GRUPIŲ KLAUSIMAS

Lietiniu Tautinio Sąjūdžio 

atstovas susirinkimo pradžioje 

primine, kad: »

L Grupių yra 

p.i.bi'č-.:.i • oi I.imas 

I išimi organizuotą 

i \ ūke,

i 2. Yra žinomos mažiausiai l.e- 

itiirios giiipės. kia’lilįkliūtos ba

lti Vlike, bet esančios už jų ribų, 

I 3. \ liko Pirmininko žodžiais, 

tyje. Sutinka, kad Vliką reikia: ,- |Ų j AS v,,k

įu.'.-i i:et neii. vieną pareiškimą 

1 '-’plei įstojimu i Vliką,

•1. Kita iš'jų, Vilniečių S-g.-i, 

beveik prieš tris mėnesiu.; irgi 

yta padavusi tokį pareiškimą ir 

atsikreipusi į visas grupes, pra

šydama tą pareiškimą paremti. 

Po to įvyksta jau antras grupių 

su i rink ima s.

Sb;l,'' jlrattkli į dienotvarkę 

nm i',. '.'repiii į Vliką priėmimo 

l-l“ l'ią. Kin:Išimti.-; l-tivo įtrau

ktas. bei ligi atėjo jo eile, buvo 

jau labai i eitis laikas ir reikalas 

liko nepaliestas. Galimas daly- 

i l-'.'i". kad kitame susiriėikime tai 

•Ims pirmas darbu tvarkos punk- 

i

pabrėžė.' 

ili'l.'.-.ki'it1 ine in-i 

ko-' jam.' <lt;u-' 

turi būti Iniko-i 

i.aėKiti - iėi-l 

lutų daromi] 

t..ui imtų ,-:i- 

kokį n'1 - isia- 

Liaiidininkai 

K. žalkauska 

prošiai-ti .

padaryta ad-

i sri-

pakartei inai 

telkti poii- 

visiiomenę

PAREIŠKIMAI DĖL ATEITIES

namus ir neleidžia jiems susi-j 

siekti su likusiuoju pasauliu.

Taip šiai jau apie du mėne

sius ištisa provincija terorizuo

jama partijų;, kuri į streiką 

žiūri kaip į repeticiją būsimai 

revoliucijai,, kurios pagailiu ji 

tikisi pagriebti valdžią j savo 

rankas. Gyventojų kantrybė bai

gia išsekti, reikalaujama griež

ių priemonių prieš teroristus. 

Dabartinė Scelbos vyriausybė, 

perimdama valdžios vairą, ža

dėjo apvalyti Italiją nuo komu

nistų sauvaliavimo. Tiesa, ji šį 

tą padarė/ bet Eerraro provinci

joje vis dar tekėsiančia bolševi- 

gaišta, 

sau-

kinis teroras; gyvuliai 
derlius nemivalomas, žolė 
lės deginama. *

Italu komunistų partija 
geri a ii šia i-(. susiorga niza'vęs 
tinis junginys Italijoje, o 
ir 'visoje Vakarų Europoje, 
lijti ir Prancūzija yra tie kraš
tai, kur Kremliaus' strtegai • pir
moje eilėje planuoja įsigalėti ir 
nukelti raudonosios imperjos ri
bas iki Viduržemio juros ir At
lantu

snstipiinli, įtraukti daugiau j'i-j 

ryšium su tuo perkelti j: 1 

sustiprinimas būtų galimas,: 

tada ir reikalauti iš \'liko, 

nebūtų jame apleisti gyvy-:Nors darini tvarkini 'bucui 

i i! raukius labai skambus ptiiiii- 
las — laisvinimo organizacija; 

klausimai!!) — tačiau, iki vė

liaus pavakario užtrukus tušti,- 

•'1 a' | koms ir be išvados pasibaigti- 

‘ e"lsioms diskusijoms apie svečių 

apsilankymo reznltli! hm, buvo 

pasitenkinta lik trumpais gru

pių p;>reiškimais dėl artimiausi'.: 

Vliko vidaus reikalų.

Tautininkų pareiškime 

pranešta, kad šiai pirmininkų1 j 

kadencijai pasibaigus šios gru

pės balsas ni-bebtts duotas nei 

iiž K. Žalkaitsko, nei už I’. Kar

velio, nei ttz prėl. Krupavičiaus 

kandidatūrą (žr. pareiškimo 

stą atskirai 3 psl.).

Socialdemokratų atstu'

t eiškė. 
grindų 
jam ne 
yra. Iš 
ir dėl Vliko Pirmininko bei Vyk
domosios Tarybos. -

Ūkininko Partijos atstovas 
irgi pasisakė, kad nemano pri
sidėti prie tolesnio dabartinės 
padėties pratęsimo ir mano, kad 
■Vlikas turi būti 'perkeltas bet 
žymiai pertvarkytas.

Krikše.' demokratų atstovas 
skatino Vliką rodyti daugiau 'di
namikos, ąu Dipi. .šefu nesigin
čyti, o skirti ko daugiau atsto
vų, kur tik pasiseks.

ūkiii. S-gos ąt,stovas skatino

vaiidenyno.

gu. 

kur 

b< t. 

kad

i iniai reikalai. . '

Vieny bionikų atstovas pareis-, 

kė, kad Vlikas via vyriausias 

išlaisvinimo organas. Dėl-jo vei-[ 

kimo vietos — tik jis pats turi 

spręsti. Dėl patobulinimo — iš 

čia galima diioti patarimų. VT 

reikia iiadidimi iki 5 asinemi irj

įplėšti pagalbines Vilko. įstatui';.]

Laisvė'. Kovotum atstovas 

btivojsiūlė ne tik neatidėliojant pri

imti i Vliką tas grupes, kurios- 

yra padavusius pareiškimus, bet, 

ir pakviesti įsijungti ar grįžti 

į Vliką taip pat ir Lietuvių Re

zistencinę Santarvę bei Lietuviu 

Frontą. Dėl Vliko vadovybė.; pa

žymėjo. kad ateityje palaikys 

tik lokius asmenis j vadovybę, 

kurie nebus priešingi plačiai vi

suomenės konsolidacijai Vliko 

rėmuose.

Mažosios Lietuvos Rezisten
cijos atstovas pareiškė, kad' ši 
grupė, nesiekianti net valdžios 
nei kurios ideologijos laimėjimo, 
o siekianti tik iš seno visiems 
lietuviams bendrų aspiracijų 
įgyvendinimo, nesidės j jokius 
blokus. Jie- siekia vieningo nusi
statymo Mažosios Lietuvos- rei
kalu. Vlike tas klausimas aiškus, 
tačiau Vlikas ne vi.e.nasUyra dar 
Diplomatinė' Tarnyba, ALT, 
LLK, ir visi tie keturi ratai be
rieda visai viena kryptini. Ne
galima tenkintis vien Vliko lo-

t ūk

as pa

kini Vliką reikia iš pa- 

perorganizuol i ir kad 

vieta ten. kur jis dabar 

to atitinkamos išvados

.Vliką plėtoti pozityvią veiklos fjVnuj bei asmenų kaitaliojimu, 
prograrrtą visose srityse,• ypač Sergame kažkokią psichine liga, 
santykiuose su kaimyninių tau- kuri reiškiasi kalbomis apie dė
tų egzilinėmis organiz'aęijomiš,'mokra’tiją, tolatizmą, cilindrtls,

progranftą visose prityse,
e-

las.

GRUPIŲ PASITARIMU 
KOMPETESiUIJ \

si.

b.

Susirinkimo pradžioj . laivo 
priimti Vlike dalyvaujančių gru
pių susiriiikinių-pasitarimų nuo
statai. Juose apibūdinta ir šių 
susirinkimų kompetencija:

Vliko konstitucinių pagrin
du keitimas,
grupių į Vliką priėmimas 
ar esamų išjungimas,

c. Vliko uždavinių apibrėži
mas.1

"Tie klausimai galės būti iš
spręsti lik 4 5 grupių sutikimu. 
Koki Vliko santvarkos nuosta
tai bus laikomi konstituciniais 
pagrindais, spręs šis susirinki
mas.

Nenumatoma, kad šie nuo- 
•statai žadėtų artimesniu laiku 
radikalių permainų Vliko orga
nizacijoje. kadangi ne taip leng
va rasti tokį sumanymą, su ku
riuo sutiktų nė mnžiaU-kaip 4/5 
visu grupių


