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IŠVEŽIMAI RUGPJŪČIO MĖN

terito- 
kurie

svarstytas nelemtasis 
reikalas. Tuo klausimu 

komunikatas skamba

• Rusijos kariniams lėktuvams netoli Vladivostoko pašo- 
Amerikos tarnybinį lėktuvą, santykiai tarp Rusijos ir JAV 
ląbiau įsitempė, tačiau diplomatinių santykių nutraukimo

prezidento Roosevelto ir minis- 
terio pirmininko Churchillio pa
skelbta ATLANTO CHARTA. 
Tai kas gi yra ta Atlanto Char
ta?

LIETUVOS "KULTŪROS 
MINISTERIJA”

VU.s 
dar 
nelaukiama.

sovietinio s a u - 
augštas pareigūnas, 

ra ilgu paskirtas

”su teise
i”

ras nutrau- 
tuksmas. O 
- paties gy

ląs pasiruoš
ti. Pasiruošti garini i, kovai 
ir laimėjimui.<

Tūkstančiai^

Tebevaldo pagiežos jausmai

minis- 
piigal 
gene- 
MVD.

Per Vilniaus radiją rugpjūčio 
24 d. paskelbta žinutė, kad per 
Vilniaus geležinkelio stotį kas
dien pravažiuoja ešalonai į Si
biro dirvonuojančias žemes. Jie 
iš Lietuvos veža namus, įvairius 
įrengimus, miško medžiagą, 
kombainus, sunkvežimius ir že
mės ūkio mašinas. Kartu su ma
šinomis į Sibirą vyksta kombai-. 
ninkai, šoferiai mechanikai.

Vakar, pažymi šis radijas, iš 
Vilniaus stoties į Sibirą išvyko 
du ešąlonai su kombainais — iš 
Šiaulių, Klaipėdos ir kitų res
publikos- rajonų. Kartu su kom
bainais vyksta ir aptarnaujantis, 
personalas, šiandien,- priduria 
radijas, iš Vilniaus į Vidurinę

Šis h'elihopteris XH-39 Sikorski, Conn. valstybėje padarė naujų pasaulinį greičio rekordą. Per va
landą nuskrido 156 myliaa. ■__

LTSR . kultūros ministerija 
yra vadovaujama Guzevičiaus. 
Guzevičius yra senas bolševiki
nis saugumietis ir su kultūra 
tiek turi bendro, kiek priverčia
mųjų darbų stovyklos su auklė
jimu. Tebėra klausimas, ar Gu
zevičius, patekęs į LTSR kultū
ros ministeriją, buvo perkeltas 
į sovietinės kultūros ministeri
jos kadrus, ar paliko Sovietų 
saugumo žinioje ir tik laikinai 
yra komandiruotas lietuvių kul
tūros naikinimo uždaviniams at
likti?

TSRS (visasąjunginę) kultū
ros ministeriją valdo tūlas par
tietis Aleksandrovas. Tad gal 
Aleksandrovas paskyrė Guzevi- 
čių LTSR kultūros ministeriu? 
Ne. Guzevičių paskyrė Ivanas 
Bolšakovas. O kas gi tas Bolša
kovas? Tai 
g u m o
viceministerio 
iš KGB j TSRS kultūros minis
teriją. Komunistinėje nomenkla
tūroje tokios saugumiečių "ko- 
mandirovkos" yra vadinamos 
"specpolitrabota".

Taigi tas "specpolitrabotni- 
kas" Bolšakovas ir tvarko visų 
16 sąjunginių respublikinių kul
tūros ministerijų personalinius 
reikalus. Dabar aišku, kad Gu
zevičius, perimdamas LTSR kul
tūros ministeriją, paliko Sovie
tų saugumo tarnybos žinioje. 
Jis tarnybiniu atžvilgiu buvo 
"komandiruotas" į LTSR kultū
ros ministeriją, o technišku ir 
personaliniu atžvilgiu paliko 
KGB žinioje.

Bet tai dar ne viskas. Visa
sąjunginėje kultūros ministeri
joje Maskvoje veikia dar viena 
įdomi įstaiga: GUPO.

GUI’O yra visasąjunginės kul
tūros ministerijos vyriausioji 
profesionalinio apmokymo įstai
ga. Tos įstaigos vertėjas, Žalėm 
ko, yra., tokios pat rūšies ”kul-' 
tūrininkas” kaip Bolšakovas ar 
Guzevičius. Zalenko tarnybiniai 
priklauso TSRS kultūros 
terijai, o techniškai ir 
faktinąją priklausomybę 
rolui Kruglovui, vadinasi

GUPO parenka, patikrina ir 
apmoko naujus sovietinių "kul
tūrininkų” kadrus LTSR spau
dai, radijui ir kitoms lietuvių 

. sovietinimo įstaigoms • ir biu
rams. Pvz. 1953/54 metais 
GUPO apmokė ir skyrė darbui

landijos, Prancūzijos, Tailando, Pakistano, 
Azijos gynybos paktas pasirašomas rugsėjo

• New Yorko gubernatorius Thomas E. De\vey šį rudenį 
nekandidatuos jokiam politiniam postui. Dewey gubernatoriaus 
kėdėje išbuvo 12 metų. Dabar turi 52 metus. Yra kietas kovoto
jas prieš komunistus ir remia pavergtųjų išlaisvinimą.

• Komunistinių kraštų spauda labai dažnomis progomis 
giria Prancūzijos ministerį pirmininką Mendes-France.. Pasku
tiniu metu, Prancūzijos parlamentui pasisakius prieš Europos 
gynybos planą, komunistinė spauda Mendes-Frence dar labiau 
išaugštino. Pačioje Prancūzijoje prieš Mendes-France pradeda 
organizuotis stipri reakcija. Prancūzų komunistų vadas Duclos 
išskrido į Maskvą naujų planų parsivežti.

• Indijos santykiai'su komunistine Kinija visą laiką yra 
labai įtartini. Nesenai Indijoje lankėsi Kinijos'min. pirm,, gi du-- 
bar pats Nehru spalio 2 d. vyksta į Kiniją.

• Gvatemaloje pulk. Armas į savo rankas paėmė visą kraš- .
to valdžią. ' ■, ‘

• Turkijos prezidentas C. Bayar atsakydamas į Tito vizitą, 
lankosi Juguslavijoje. Jo garbei suorganizuota daug iškilmių.

• Najosios Anglijos valstybes nusiautusi nepaprastai di
delę audra padarė apie $500,000,000 nuostolių ir pareikalavo virš 
50 žmonių gyvybių.
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Atostogų c^ėnti nebėr. O 

jos buvo geros; nešė poilsį, 
džiaugsmą, wką arlfmie
stams, tolimą^ ir artimes
nes išvykas, Stovyklavimą, 
senai matytų drangų lanky
mą. .

Atostogų djei 
kė mokyklos ,š 
gal teisingiau .į- 
venimo šaul

THE FIEL
Nr. .36 ;

Rugs.-September 9,

Cleveland, Ohio

Vienas mūsų tremties politi
nio gyvenimo stebėtojas iš Eu
ropos mums rašo:

"Elta” š. m. rugpjūčio 20 d. 
paskelbė, kad rugpjūčio 11-13 
dienomis buvę VLIKo pilnaties 
posėdžiai. Juose, tarp kita, kaip 
antrasis dienotvarkės punktas 
buvęs 
Bonnos 
"Eltos" 
taip:

"Antrasis dieno tvarkė! 
punktas buvo Vykd. Tarybos 
URT valdytojo.Dr. P. Karve
lio pranešimas apie Lietuvos 
atstovavimą. Išklausęs URT 
valdytojo pranešimą, jo ir VT 
pirmininko pranešimą apie jų 
apsilankymą atitin karnoje 
įstaigoje š. m. rugp. 9 dieną, 
VLIKas tuo reikalu priėmė 
rezoliuciją, kurioje tarp kita 
ko pasakytai

VLIKas išklausė VT pirmi
ninko ir URT valdytojo pra
nešimus apie padėtį ryšium su 
Lietuvos atstovavimu ir apie 
jų 1954 m. rugp. 9 d. atsilan
kymą atitinkamoje įstaigoje, 
ėmė dėmesin, kad Lietuvos 
diplomatiniams santyk i a m s 
atkurti, VLIKas ėmėsi inicia
tyvos, įteikdamas vokiečiams 
jau 1950 gruodžio 5 d. me
morandumą. Nuo tada VLIK 
visą laiką per URT palaikė 
ryšius su atitinkamom oficia
liom įstaigom. Ponas Lozorai
tis, jo paties teigimu, ten pri
sistatė tik 1952 m. Per pa
staruosius metus VLIKas dėjo 

-visas pastangas susitarti—su 
Lietuvos diplomatais atstovo 
skyrimo reikalu, tačiau susi
tarimo dėl visiems žinomų 
priežasčių nepavyko pasiekti.

Šios padėties akivaizdoje 
1953 m. rugsėjo 1 d. posėdyje 
VLIKas nutarė pavesti VT 
skirti atstovą. Apie šį nuta
rimą painformuotas p. Lozo
raitis, pakartodamas savo nu
sistatymą, griežtai atsakė, 
jog jis nesutinka, kad dėl at
stovo skyrimo būtų VLIKo ir 
p. Lozoraičio tariamasi. 1954 
m. kovo 19 d. laišku p. Lozo
raitis pranešė, jog jis yra 
pristatęs atstovauti Dr. Geru
tį.

URT Valdytojui lankantis 
atitinkamoje įstaigoje, 1954 
m. kovo 31 d. paaiškėjo, kad 
ten apie p. Geručio pristaty
mą atstovu nieko nežino. Iš 
p. Lozoraičio 1954. VIII. 9 pa
daryto komunikato aiškėja, 
kad jis p. Gerutį pristatė at
stovauti tik 1954 m. liepos 19 
d. Dr. Karvelio ,gi oficialus 
pristatymas VLIKo Delegatu, 
su teise atstovauti Lietuvos 
valstybei, įvyko 1954 m. ge
gužės 4 d. Dėl šio pristatymo 
p. Lozoraitis yra padaręs in
tervencijų. Šių p. Lozoraičio 
veiksmų pasėkoje susidarė 
padėtis, kad šalia VLIKo De
legato p. Gerutis atstovauja 
p. Lozoraitį. VT p-kui ir URT 
v-jui 1954 m. rugp. 9 d. buvo 
pareikšta, kad Lietuvos atsto
vu galėtų būti pripažintas tas 
asmuo, dėl kurio būtų raštiš
kas VLIKo ir Lietuvos dip
lomatų susitarimas.

VLIKas didžiai apgailestau
damas susidariusią padėtį, ku
ri yra p. Lozoraičio interven
cijų pasėka, konstatuoja, kad 

lenkė su tiesa, skelbdamas, jog 
jau viską sutvarkęs...

Bet Dr. ■ Karvelis nebūtų 
politinis žonglierius, jeigu iš sa
vo diplomatinio cilinderio ne
paleistų naujų karvelių. Apvers
damas savo paties prisipažini
mus' augštyn kojomis, jis vėl 
čia pat prisispyręs tvirtina, .kad 
jo. "oficialus pristatymas VLIK 
delegatu,' su teise atstovauti 
Lietuvos valstybei”, įvykęs 1954 
m. gegužės 4 d. Vėl kyla klausi
mas: jeigu "oficialus pristaty
mas” VLIKo delegatu 
atstovauti Lietuvos valsybei1 
yra įvykęs faktas, tai kokių čia 
bereikia susitarimų su "Lietu
vos diplomatais”?. Mat, pradė
jus eiti politinio žonglieriaus ke
liu, nebeturima drąsos prisipa
žinti, kad vokiečių užsienių rei
kalų ministerijos valdininkas 
,tikrai priėmė iš Dr. Karvelio 
raštą, pasirašyta VLIKo pirmi- 
ininko prel. Krupavičiaus, bet 
tuo pat metu Dr. Karveliui buvo 
įsakmiai pasakyta, kad rašto 
priėmimas nieku būdu nereiškia 
jam teisės pripažinimo Lietu
vos respublikai atstovauti. Pa
galiau, būtų naivu net prileisti, 
kad atskiras valdininkas gali 
spręsti klausimus, dėl kurių turi 
pasisakyti visa vyriausybė.

Toliau VLIKo rezoliucijoje 
kalbama apie tai, kad VLIKas 
jau nuo 1950 m. palaikęs ryšius 
su "atitinkamom oficialiom 
įstaigom". To niekas niekada 
neneigė.. Ir Dr. Karvelis būtų 
galėjęs toliau palaikyti tokius 
pat ryšius, kaip ir jo pirmata- 
kai. Bet Dr. Karvelis užsigeidė 
pavaikščioti diplomatiniu par- 
kietu pats ap.ie savo debiutą iš 
anksto viešai, pasireklamuoda
mas. žengė pirmuosius diletan- 
tinius žingsnius ir — paslydo.

Dėl tokio jo paslydimo gali
ma būtų tiktai gardžiai pasi
juokti, jeigu jis prieš tai nebūtų 
pridaręs visokių negražių ’’zbit- 
kų”. Mat, kaip ir kiti buvusieji 
VLIKo užsienių reikalų tarny
bos valdytojai, taip ir Dr. Kar
velis, "palaikydamas ryšius su 
svetimom oficialiom įstaigom”, 
kiekviena proga laikydavo savo 
pareiga padeklamuoti, kad 
VLIKas nepripažįstąs oficiali- 
nės Lietuvos diplomatinės tar
nybos tokia forma, kaip ji vei
kia jau 14 metų. O štai dabar 
VLIKo rezoliucija prokuroriniu 
rūstumu ir tartiufiniu patrio
tiškumu skelbia, esą "vidaus 
nesutarimai išnešti iš savo kie
mo”. Tikrai, geros akys dūmų 
nebijo.

Iš VLIKo rezoliucijos aiškėja 
dar vienas dalykas. Nors da
bartinė VLIKo dauguma neigia

yra pakenkta Lietuvos reika
lui ir vidaus nesutarimai iš
nešti iš. savo kiemo. Visa tai 
turėdamas galvoje VLIKas 
nutaria įpareigoti VLIKo p-ką 
ir VT daryti visus žygius Lie
tuvos atstovavimui sutvarky
ti”. '
Skaitai komunikatą ir negali 

atsistebėti, kiek jame visa ko 
privelta ir kiek čia pridaryta 
nuostabių logikos šuolių. Bet 
kartu atsimena vienas posakis 
iš rusiškai rašiusio ukraino Go
golio veikalo "Revizorius”, kur 
sakoma, kad puskarininkio žmo
na nebuvusi išplakta, bet ji pa
ti save išplakusi...

Dar taip neseniai Dr. Karve
lis net teismu grąsino tiems, 
kurie drįso netikėti jo "laimėji
mais” Bonnoje, kur jis — kaip 
rašė "Elta” — atsteigęs Lietu
vos atstovybę, o jis pats ”for- 
mališkai” prisistatęs vokiečių 
užsienių reikalų ministerjoje 
Lietuvos Respublikai ar Lietu-I 
vos’Vyriausybei "pilnai ir visiš-Į 
kai” atstovauti prie Vokietijos 
federalinės vyriausybės, šią jo 
akciją demagoginiu lietuvių vi
suomenės Amerikoje ir Kana
doje kurstymu parėmė VLIKo 
pirmininkas prel. M. Krupavi
čius, o šiam pagal savo sugebė
jimą sekundavo Vykdomosios 
Tarybos pirmininkas K. Žal- 
kauskas. Nieko nepadėjo nei 
Lietuvos diplomatijas šefo S. 
Lozoraičio komunikatai, jog Dr. 
Karvelio teigimai paremti pra
simanymais, nei blaivūs lietuvių 
spaudos balsai, kurie Dr. Kar
velio pranešimuose įžiūrėjo ne
sąmonių ir visuomenės klaidini
mą. Tuomet plačiajai visuome
nei dar nebuvo žinoma, kokių 
negražių priemonių Dr. Kalve
lis buvo ėmęsis svetimųjų aki
vaizdoje, 
'atstovu”. Tik vėliau paaiškėjo, 
kad Dr. Karvelio žygiai kažkaip 
priminė a. a. Gabrio-Paršaičio 
vartotus politinio žonglieriavimo 
metodus.

Nūn pacituotasis "Eltos” ko
munikatas, nors ir leisdamas 
Įprastas miglas, pats pripažįsta, 
kad visa tai, kas Dr. Karvelio 
anksčiau skelbta, buvo, švelniai 
tariant, netiesa.

Pirmiausia, komunikate sako
ma, kad "Lietuvbs atstovu ga
lėtų būti pripažintas tas asmuo, 
dėl kurio būtų raštiškas VLIKo 
ir Lietuvos diplomatų susitari
mas”. Bet juk "Elta” skelbė 
VLIKo užsienių reikalų tarny
bos komunikatus, kad Dr. Kar
velis jau viską "formališkai” 
sutvarkęs ir esąs paskirtas "pil
nai ir visiškai” atstovauti Lie
tuvos respublikai ar Lietuvos 
vyriausybei. Jeigu dabar dar, 
prireikė kažkokio susitarimo Lietuvos diplomatinės tarnybos 
tarp VLIKo ir "Lietuvos diplo-' organizaciją, bet svetimieji ją 
matų”, tai iš to tarytum sektų, pripažįsta ir su ja skaitosi. Kai 
kad Dr. Karvelis šiek tiek apsi- (Perkelta j B-ta pusi?

r_ mūsų gerų 
mergaičių ir berniukų vėl 
verčia knygų 'lapus. Verčia 
kaip artojas -juodos žemės 
vagą, kad išaugintų vaisių. 
Ir bus džiaugsmo mums ir 
mūsų tėvų žemei jei tas 
vaisius bus gausus ir svei
kas. :

. Tegul Jums' visiems, ku- 
: rie vėl atsisėdome j mokyk- 
: los suolą, mokyklos dienos 
: būna džiaugsmo dienomis,
• mokytojai atmintini mieli 
i draugai, jūsų knygos — va- 
: dovai laimėti' ateitį!

Atlikime pareigą sau, tė- 
: vams, tėvynei ir gyvena- 
: mam kraštui. Po metų bū- 
: sim tikrai daug laimieję ir 
: tada, kai vėl ateis pelnytos 
: atostogų dienos, mes būsim 

arčiau palenkę savo saulę ir 
toliau išsklaidę; nežinojimo 
debesis 1

Pirmose mokslo dienose rašo-: 
moji plunksna mums, visiems: 
buvo labai didelė ir sunki.. J

PAVERGTOJE 
TĖVYNĖJE

Graikijos karalius Povilas ir karalienė Frederiką buvo susikvietę virš 100 Europos karališkų šei
mų narių pavažinėti po Egėjaus jūrą. Nuotraukoj kelionė į Corfu salą.

Aziją išvyko 70 automašinų ko
lona.

Sekančią dieną radijas anks
tyvesnį pranešimą papildė, kad 
dauguma į Sibirą išvykstančių
jų esąs jaunimas ir kad vieno 
ešalono išlydėti atvykęs paverg
tos Lietuvos sovchozinių ūkių 
ministerio pavaduotojas draugas 
Siničkinas. DViejų . išvykusių 
ešalonų sudėtyje buvę daugiau, 
kaip 100 automašinų ir šoferių.

štai kokią paramą Rusija tei
kia lietuvių tautai grobdama 
jos turtą ir tremdama lietuvius 
į Sibiro dirvonus.

Visi pažįstame Jungtinių Tau
tų Organizaciją, Sutrumpintai 
vadinamą U. N. Nekartą girdi
me apie tos organizacijos didelį 
darbą pasaulių taikai išlaikyti 
ir žmonijos gerbūviui pakelti. 
Susikaupę skaitome kilniuosius 
U. N. Chartos įžanginius žo
džius:

"MES JUNGTINIŲ TAU
TŲ ŽMONĖS, PASIRYŽOM 
apsaugoti būsimas kartas nuo 
baisaus karo padarinių ...

sugrąžinti ir sustiprinti ti
kėjimą į pagrindines žmogaus 
teises, j jo vertę ir kilmingu
mą, į lygias teises moterų ir 
vyrų, didelių ir mažų tautų...

sudaryti sąlygas, kuriose 
sutarčių ir kitų tarptautinių 
įstatymų įsipareigojimai bū
tų gerbiami ir palaikomi...

skatinti socialinį progresą 
ir augštesnį gyvenimo lygį di
desnės laisvės rėmuose ...

Tačiau tikriausia daug kas 
nežino, kad Jungtinių Tautų or
ganizacijai gimti, be jau anks
čiau praktikuotų idėjų (Tautų 
Sąjunga) didelį akstiną davė 
1941 m. rugpjūčio mėn. 14 d.

2400 LTSR kultūros ministeri
jos bibliotekų lektorių, "planuo
tojų” ir politknygų platintojų. 
Be to, GUPO apmokė Lietuvoje 
daugiau kaip 6000 "kultklubų”, 
skaityklų, prelegentų ir techni
kinių pareigūnų.

• JAV legionierių suvažiavime, įvykusiame IVashingtone, 
priimta visa eilė rezoliucijų, drąsinančių JAV vyriausybę kiečiau 
kovoti su komunistine agresija. Legionieriai pasisakė už' visuo
tinį karinį apmokymą.

• Aštuonių valstybių (D. Britanijos, Australijos. N. Ze- 
Philiphinų ir JAV) 
8 d.

Besiplečiant II Pasauliniam 
karui, Jungtinių Amerikos Vals
tybių prezidentas Roosvelast ir 
Anglijos ministeris pirmininkas 
Churchillis 1941 m. rugpjūčio 
mėn. 9-12 d. Atlanto vandenyne, 
prie Newfoundland krantų, ka
ro laivuose, turėjo eilę didžiau
sioj paslaptyj išlaikytų pasita
rimų. Tuose pasitarimuose bu
vo sutarta ir abiejų didžiųjų vy
rų pasirašyta 8 punktų dekla
racija, pavadinta "Atlanto Char
ta”. Dokumentas paskelbtas pa
sauliui tais pat metais rugpjū
čio mėn. 14 d. Chartoj iškilmin
gai deklaruota, kad signatarai:

D Nesieks teritorinių 
tokių laimėjimų.
Nesutiks su jokiais 
riniais pakeitimais,
būtų priešingi tos terito
rijos gyventojų norui.
Rems tautų teisę pasirink
ti norimą krašto valdymo 
formą.
Pripažįsta teisę į nepri
klausomybę visoms valsty
bėms, jos netekusioms.
Sieks tarptautinio bendra
darbiavimo tikslu pagerin
ti . ekonominį ir socialinį 
gyvenimą.
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DETROIT
LIETUVI!

JUDGE WALTER T. KINDER
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yra jau 
namams 
narių ir

Liet. B-nės Detroito. Apylin
kės Valdybos kviečiamas spalio 
mėn. 16 d. Detroitan .atvyksta.

r.

kvietimus, pra-. 
apie dalyvavimą

paveikslų iš visų Lietuvos gy
venimo sričių. Fotografijas pa
rengė V. Augustinas. Spalvas 
darė Ern. Bliudnikas. Greta to
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MINĖJIMAS

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

Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išeina Clevelande" kas ketvirtadienį- 

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasės 

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

tymų.
Prenumerata metams iš anksto 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50. 

Atskl N r. kaina 10 centų.

#DIRVA-*~ rinkliavą. Rinkliavos štabas, malonaus, kūrybingo ir pažan- 
kuriam, vadovauja kasirt. Anta
nas Bričkus įsikūrę T. S-gos na
muose.

lyvaus su specialiais kvietimais 
žymūs visuomenės veikėjai, iš 
tolimų ir artimų vietovių. Sve
čiai pasirašys biusto įkurdinimo 
aktą.

Po oficialių iškilmių įvyks 
vaišės. Bostono skyrius prašo 
svečių, gavusių 
nešti iš anksto 
šiose iškilmėse.
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• Naujosios Zelandijos negausi 
lietuvių kolonija, susiorganiza
vusi į N. Zelandijos lietuvių 
bendruomenę, narių informaci
jai leiclžiažjieperiodinį biuletenį 
'Naujosios' Zelandijos Lietu
vis". Iki šio laiko jau išleista 20 
numerių.

• Naujosios Zelandijos Dunedi- 
no kolonijos viši lietuviai Va
sario 16 gimnazijai aukojo vie
nos dienos uždarbį. Iš viso su
aukojo 35 svarus.

į leidyklos atsišaukimą padėti 
išleisti 50 metų .spaudos iškovo
jimo sukaktuvinį leidinį, yra 
šie: kun. J. J. čepukaitis, VI. 
Barčiauskas, Pr. Lapienė, VI. 
Kulbokas, prel. J. Balkūnas, 
kun. T. Žiūraitis, O. P., J. Sker- 
sys.

• Mažosios I Jei u vos veikėjų 
įvykęs pasitarimas Toronte, Ka
nadoje, išrinko Mažosios Lietu-^ 
vos Rezistencinio Sąjūdžio va
dovybę. Ją sudaro: M. Brakas 
— pirm., M. Anysas ir M. Pur
vinas — vicepirm., V. Pitkuni- 
gis — sekret., V. Peteraitis — 
ižd. ir E. Neuburas — narys.

• 128-tas Rėmėjų Būrelis Ade
laidėje, vadovaujamas P. Luko
šiūno, gimnazijos namams at
siuntė pakartotiną savo būrelio 
auką 464,40 DM. Tuo būdu šis 
vienas Rėmėjų Būrelis 
sutelkęs gimnazijos 
aukų iš keliolikos savo 
rėmėjų per 2.000 DM.

Amerikos Lietuvių Bendruo
menė Bostone, per savo kasinin
ką, Ig. Vileniškį, atsiuntė gim
nazijos namams auką 619,30 
DM.

Justo Vaičaičio paskaita, 
Valerijos Barmienes koncertas

Tautinė S-ga rengia savo rū
muose rugsėjo mėn. 11 d. šeš
tadienį, 8 v. v. Tautos šventės 
minėjimą, šventei pritaikytą 
kalbą pasakys Justas Vaičaitis. 
Po paskaitos įvyks meninė da
lis, kurią išpildys bostoniečiams 
gerai pažįstama solistė Valerija 
Barmienė, okompanuojant kom
pozitoriui Juliui Gaideliui. Mo
terys kviečiamos šventėje daly
vauti tautiniais drabužiais.

Tautinė S-ga kviečia Bostono 
lietuviškąją visuomenę gausiai 
į minėjimą atsilankyti.

• Gabijos, sukaktuvinio litera
tūros metraščio, leidėjai spaus
tuvei rinkti jau atidavė 53 au
torių prozą ir poeziją. Šiuo me
tu metraščio redaktoriai J. Ais
tis ir Stp. Zobarskas ruošia 
spaudai dar apie 20 autorių poe
ziją. prozą, dramą ir straips
nius. Be to, kaikurie rašytojai 
baigia savo kūrinius, ir jų lau
kiama atsiunčiant redaktoriams, 
Metraštyje bendradarbiauja' YAt 
šytojai iš šių kraštų: JAV, Ka
nados, Brazilijos, Argentinos, 
Čilės, Australijos, Anglijos, Vo
kietijos ir Švedijos.
• Pirmieji literatūros metraščio 
Gabija prenumetoriai. atsiliepę
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Ifiurlionio” ansamblis ir duos 
koncertą Western’ High School •

J__ _____

Dabar mūsų eilė pademons
truoti kas mes esam. Garbingai 
pasirodykime; kad mes savųjų 
dar nepamiršome, kad. mes jų 
vargus d&r atjaučiame. Taip, 
tokiais mes esame gimę, tokiais 
mes ir turime būti.

Atėjo proga tą patvirtinti sa
vo darbais ir mes tą ryžtingai 
padarysime. Mūsų yra daug, mes 
esam organizuoti, kultūringi ir 
tikram reikalui neabejingi. Ne
laukime didelių kvietimų ar ra
ginimų. Kiekvienas rodykime 
savo iniciatyvą, savo sumanu
mus, kaip daugiausiai surinkti 
aukų. •

Atsiminkime, kad kiekvienas 
surinktas doleris pateks į sene
lių prieglaudas, į ligonines, jis 

’ maisto pavidalu pateks į išalku
sias burnas.

šių metų spalio 2 dieną, kįek- 
' vieno lietuvio pasididžiavimas 
• ir garbės ženklas yra aukų 
1 dėžutė.

gaus nepriklausomo gyvenimo, 
kurį pavaizduos paveikslai, čia' 
bus dail. Andriulio montažas 
"Lietuva už geležinės uždan
gos’.’, vaizduojąs Lietuvą kruvi
noje vergijoje. Tautinis menas; 
gintaras ir kiti dalykai papildys 
parodos turinį.

Sekmadienį, rugsėjo 12,d. 3 
vai. prie Lietuvos Bakūžės įvyks 
programa, kur pagrindiniu kal
bėtoju bus Lietuvos garbės kon
sulas adv. šalna, šoks Ivaškienės 
tautinių šokių grupė ir kita. Pa
roda Bakūžėje tęsis nuo rugsėjo 
11 iki 18 dienos.

Brockton Bakūžės reikalus 
tvarko iš Brocktono lietuvių or
ganizacijų atstovų sudarytas 
komitetas, kurio valdyboje šie
met įeina: K. Jurgeliūnas — pir
mininkas, K. Klalis — vicepir
mininkas, Ern. Bliudnikas — 
sekretorius ir A. Strumskis — 
iždininkas. Be to, be valdybos 
šiais metais atskirose komisijo
se aktyviai dirba P. Viščinis, A. 
Barulis, Ad. Jasukevičius, J. 
Liudavičius, M. Tukas, A. Aksti
nas ir kiti komiteto nariai. B.

patalpose.
7 . >

WORCESTER

L. S. ”RAMOVfinGEGUŽINĖ
Metinė L. S. "Ramovė” Wor- 

cesterio skr. gegužinė įvyksta 
1954 m. rugsėjo ii d. (šešt) 
Maironio parke, Wocester, Mass.

Bus linksma literatūrinė pro
grama. Worcesterio lietuvių ak
tualijos poezijoje ir prozoje-hu- 
moristiniai kupletai. Programą 
išpildys: J. Vizbaras, L. Joku- 
bauskas ir J. Juozaitis.

šokiams gros "Tango" orkes
tras. Geras bufetas.

Gegužinės pelnas skiriamas 
Lietuvos laisvės kovų invalidų 
šalpai.

Visus ramovėnus iš kaimyni
nių miestų maloniai kviečiame 
atsilankyti.

BROCKTON
LIETUVIŲ BAKŪŽĖ

Lietuvių Bakūžė, dedikuota 
mūsų transatlantinių lakūnų 
Dariaus ir Girėno atminimui, 
rengiasi šių metų pasirodymui.

Naujosios Anglijos valstybė
se Lietuvių Bakūžės vardas yra 
plačiai žinomas nevien lietuvių, 
bet ir kitų tautybių tarpe. Iš 
esamų Brockton Fair Ground 
keturių tarptautinių pastatų, 
lietuvių tautinis pastatas — 
Lietuvių Bakūžė, savo pasiro
dymu užima pirmą vietą. Ne
žiūrint, jog kitų tautybių, kaip 
airių, prancūzų ar italų pasta
tai šių dienų politiniu atžvilgiu 
yra žymiai geresnėse sąlygose, 
tačiau lankančiųjų atsiliepimas 
nesulaukia to įvertinimo, ko su
laukia Lietuvių Bakūžė.

Nors lietuviams nėra, įmano
ma susisiekti su savo tėvyne ir 
gauti iš jos vretingesnių ekspo
natų, tačiau nuo kitų neatsilie- 
kamą. Dėka vietos lietuvių pa
stangų, kiekvienais metais Lie
tuvių Bakūžė lankytojams duo
da naujų dalykų, — dalykų su
rištų su Lietuvos praeitimi, jos 
tautiniu menu, jo kultūra, isto
rija.

Šių metų pasirodyme Liet. 
Bakūžė savo lankytojams ati
dengs vėl naują lapą iš Lietuvos 
praeities, t. y. "Nepriklausomo
ji Lietuva paveiksluose”. Spal
vuoti payeikslai-nuotraukos pa- 

, vaizduos tikrą Lietuvos gyveni
mą, tokį koks jis buvo prieš 

, sovietų okupaciją. Tai bus ke-

' .H. . .Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiemsTautinės S-gos Bostono sky
riaus valdyba padarė nutarimą 
steigti studentams remti fondą. 
Artimiausiam skyr. narių susi
rinkime tas reikalas bus pla
čiau aptartas. Pradžiai yra gau
ta $50.00.

¥
T-nės S-gos suruoštoj. Geno

cido parodą aplankė per 1000 as
menų.

Ištiesk gailestingą ranką 
tremtyje nykstantiems tautie
čiams.

Nelaimė žmogui patekti į 
didelį vargą ir baisu, kai 
nebelieka vilties iš jo išsi
laisvinti.

Į tokią padėtį yra patekę keli 
tūkstančiai mūsų gimtojo kraš
to sūnų ir dukterų. Jie išmėtyti 
po platų pasaulį, niekeno nemė
giami ir bejėgiai. Jų vargas yra 
baisus — jiems reikia pagalbos, 
JŲ AKYS ATKREIPTOS l 
MUS.

Balfo pastangomis Detroito ir 
Hamtracko miesto valdybos tą 
padėtį pilnai suprato ir davė lei
dimą pravesti viešą rinkliavą 
miesto gatvėse.
LIETUVIŲ T AG DĄY 
ŠIŲ METŲ SPALIO (OCTO- 
BER) 2 DIENĄ — ŠEŠTADIE

NĮ, DETROITE IR 
HAMTRAMCKE.

• Naujai išrinktosios Vokieti
jos Krašto Tarybos posėdį nu
tarta kviesti Vasario 16 gim
nazijos patalpose rugsėjo 25 ir 
26 d. Nustatyta Krašto Tarybos 
posėdžio dienotvarkė numato 
tarp kitko Krašto Valdybos ir 
kitų bendruomenės organų rin
kimus, apyskaitų ir sąmatų 
svarstymą ir tvirtinimą, statu
to pakeitimus ir t.t.
• Lietuvių Laisvės Komiteto 
pirm. V. Sidzikauskas pasveiki
no buv. JAV prezidentą H. Hoo- 
verį, 80-ties metų sukakties pro
ga. LLK rugpjūčio 10 d. sveiki
nimo telegramoje buv. prez. H. 
Hooveriui pareiškė lietuvių tau
tos padėką už jo simpatijas ir 
darytus žygius dėl Lietuvos, 
kaip ir kitų pavergtų tautų.

• Kolumbijoje yra tik dvi skait- 
lingešnės lietuvių kolonijos — 
Bogota ir Medellinas. Bogotoje 
įsteigus Lietuvių Namus, lietu
viškas gyvenimas 
šiemet sutvarkytoje 
užregistruota 230 
(įskaitant vaikus).
metu keletas šeimų išvyko į JAV 
ir Kanadą.

¥
Ant. Matjoška, vienas iš T-nės 

S-gos Bostono skyriaus steigė
jų, vadovauja Bostono Balfui, 
kurio nepaprastu lietuvišku pa-jlios dešimtys didelio formato 
sišventimu ir pastangomis Bos
tono Balfas iškilo j pirmaeilius 
skyrius. Rugsėjo mėn. 11 d. 
Balfas rengia Bostono viešą
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DIDELĖS TAUTINĖS S-GOS 
Iškilmės bostone

CHAS C. GOLDMAN

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. I)amen Avė., Chicago III. 

šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, seatad. - 
10 ryto iki 4, treėiad. ir sekmad. 

tik susitarus

pagyvėjo, 
karotekoje 

asmenų 
Paskutiniu

♦
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CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. 'ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

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

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

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, Iii.
VAI..: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

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

12—4 p. p. šeštadieniais.'

Dr. 1. Kuras Ramunis 
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
V A L.: darbo 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 CHIRURCAS 
V AL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v. 

laMad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

7156 S. IVestern Avė.
MEDICAL CENTER

TBL.: Kabineto REpublic 7-1168
: WAlbrook 5-3765

TIK ĮSIPILK 
L AL AG A LJ L

ir jūs atrasit
(savo pirma stikline) 

ką reiškia 
skoniui gaminimas!

TAUTINĖS 
SĄJUNGOS 
SKYRIUOSE

Andriaus Kuprevičiaus koncer
tas, Tautinės S-gos Pirmininko 
adv. Lapjasko kalba. Mindaugo 

biusto atidarymas

Spalio mėn. 10 d. Tautinė S-ga 
rengia dideles iškilmes savo 5 
metų skyriaus veiklai atžymėti. 
Rengiamas didžiulis pianisto 
Andriaus Kuprevičiaus koncer
tas, Thomas Park salėje.

Čia į susirinkusius pasakys 
kalbą Tautinės S-gos Centro 
Valdybos Pirmininkas adv. An
tanas Lapinskas.

Po kalbos vyks Andriaus Kup
revičiaus senai lauktas Bostone 
koncertas.

19 vai. Tautinėj S-gos rūmuo
se įvyks iškilmingas Mindaugo 
biusto įkurdinimo aktas. Min
daugo biustas' dail. V, Andriušio 
gražiai įrengtas Centrinėje sa
lės dalyje. Biusto atidaryme da-

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
Mūsų draugams ir rėmėjams

CANDIDATE FOR
JUDGE OF THE COURT OF

i. .

(Unexpired Term Ending January 2, 1957)
AKLE CONSIDERATE HU.MANE .

THE ONLY JUDICIAL CANDIDATE OF LITHUANIAN > 
' EXTRACTION

X Ip

Election Tuesday, November 2, 1954

Turtingas putojantis paviršius ... tyra auksinė 
spalva ir visiškai patenkinantis skonis, joks kitas 
alus negali prilygti. Tai skoniu gamintas Stroh’s. Jūs 
tai galit įrodyti su savo visiškai pirma stikline. 
Sekantį kartą prašykit Stroh’s, Leiskite savo geram 
skoniui pažinti skoniu gaminto Stroh’s gerą skonį

SKONIS

joks kitas alus negali. 

prilygti.

_____

Amerikoe vieninteUi
• . ■ •. ’

altu antim lamintai 
I. . • .
■ ‘ > - •

The' Stroh Brewery Co., Detroit 26,

, 29OC11PMM9.

---------- ---
Mielu gan

i
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Dabar už vietines kainas
/v
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(Laiškas iš Vokietijos)
m

r

mokytojams kur-

vasaroR stovyklą 
jaunuolės ir jau-

davė nemažam svečių

kitose
kalėjimo 
klausinėdami savo nuo-

atskirti ne tik 
ir viso laisvojo 
nuo kalinių, sė- 
kamerose. Tik 
tardymo valdi-

. 1954-m. rugsėjo 9 d,’ Nr.

■•'A ,

Kaip dek. V. Mironas
■

(Iš atsiminimų)
J. GUDAUSKIS

Pirmosios ru'sų-bolševikų oku
pacijos metu politkaliniai buvo 
laikomi visiškai 
nuo savo šeimų 
pasaulio, bet ir 
dinčių 
Kauno 
linkaiįjunkai klausinėdami savo nuo- 

^Jiūra politkalinius liudytojais 
kitų politkalinių bylose, atideng
davo ne vieno pavardę.

Ir aš pats buvau klausinėtas 
bylose: Igno Musteikio, Antano 
Tamošaičio ir dek. Vlado Miro
no. Tamošaičio bylai net iš trijų 
kartų.

Kada visų Kauno kalėjimo ka
linių nekantriai lauktas ir mū
sų kameros "didžiojo kolchozi- 
ninko” Prano Pračkio tiksliai, 
pagal datą, išpranašautas karas 
prasidėjo, be 104. nakčia išvež
tųjų, visi likusieji išsiveržiemė 
j laisvę, tame skaičiuje dek. VI. 
Mironas.

Nors Kauno kalėjime buvome 
sugrūsti, kaip silkes statinėj, 
apie trys tūkstančiai vyrų, mo
terų ir vaikų — paauglių, ta
čiau karui einant ir Kauno m. 
duominuojant partizanams, bu
vo sudaryta Lietuvos vyriausy
bė, bet mes likome pamiršti tiek 
partizanų, tiek vyriausybės, ir 
išsilaisvinome tik mūsų pačių 
pastangomis. Bet, neturėdami 
jokių insormacijų iš esančių 
laisvėj, kol išsiveržėmeį išgyve
nome šiurpų momentą, nes skli
do gandas, kad kalėjimo rūmai 
esą užminuoti ir kiekvienu mo
mentu gali mus palaidoti po sa
vo griuvėsiais.

Mironas, atsidūręs laisvėj, ra
do reikalinga mane aplankyti ir 
išreikšti savo pasitenkinimą dėl 
mano duotojo byloj parodymo.

Tiesa, bylos duomenys turė
davo reikšmės tik tada, jei kie
no byla patekdavo j teismą, kas, 
berods, buvo nepaprasta reteny-

bė.
To apsilankymo metu, Miro

nas, be kitako, man papasakojo, 
"kaip jis apgavo savo parapiją.” 
Toliau leidžiu kalbėti pačiam 
Mironui:

"Mano bylos tardytojas tar
dymo metu mėgdavo pokalbius 
apie religiją, moralę, tautybę. 
Bet vieną kartą jis atsivedė į 
tardymo kamerą tris vaikėzus, 
kurių du buvo žydų ir vienas 
rusų tautybės, kurie iš eilės ma
no akivaizdoj šlykščiausiais žo
džiais plūdo religiją, krikščio
nišką moralę ir tautybę. Kada 
jie nutilo, aš tik nusišypsojau.

• Tada tardytojas, kreipdama
sis j mane tarė: "Otiec nasto- 
jatel (taip jis visada kreipdavos 
į mane), ko šypsais? Atsakyk 
jiems”!

Bet kokia prasmė tokiais 
klausimais eiti į ginčą su patvir- 
kusiais ir durnais pusberniais, 
todėl nukrypdamas nuo tiesiogi
nio atsakymo, jam tariau, kad 
beklausydamas jų kalbų, prisi
miniau, kaip aš savo parapiją 
apgavau, todėl ir nusišypsojau.

"Na, l$ą papasakok, tarė visi, 
kaip tat padarei?” Ogi, sakau 

jiems, bardaipas iš sakyklos sa
vo parapijiečius už vartojimą 
keiksmažodžių, pakeltu balsu ta
riau: Aš nuolat jus mokinu ne- 
pikžodžiauti, o jūs ne Dievo bi
jot, ne manęs klausot. O štai 
buvo rašyta, kad Rusijoj Stali
nas uždraudė ir keismažodžiai 
visoj šaly nutilo, bet dabar čia 
girdėdamas gausybę keiksmažo
džių, prisiminiau, kad tada pri
sidengdamas Stalino autoritetu 
savo parapiją apgavau, totėl ir 
nusišypsojau.

"Vyrai” be žodžio tuoj išsi
nešdino, o- tardytojas su šypse
na veide grąžino mane į kalėji
mą. Tuo ir užsibaigė mano tos 
dienos tardymas”.

Rugpjūčio 3-17 d. Vasario 16 
gimnazijos patalpose, RennhOfo 
pilyje, Vokietijos Krašto Valdy
ba surengė lietuvių vaikų Vo
kietijoje vasaros stovyklą, o 
rugpjūčio 11-16 d. pravedė var
go mokyklų 
sus.

Į jaunimo 
suvažiavo 64 
nuoliai. Buvo stengtasi, kad jau
nimas ne tik pailsėtų ir sustip
rėtų kūnu, bet, būdamas čia gry
nai lietuviškoje aplinkoje, su
stiprėtų dvasia. Per trumpą 
dviejų savaičių laiką jie mokėsi 
lituanistinių dalykų, dainų, ei
lėraščių ir tautinių šokių, buvo 
surengtos iškylos ir nuotaikiogi 
laužai.

Vargo mokyklų mokytojų 
kursuose dalyvavo 11 mokytojų. 
Tai visokių profesijų žmonės, 
kurie šio darbo ėmėsi, nesant 
stovyklose specialistų, norėda
mi nuoširdžiai gelbėti 
nuo 
Jiems 
dinės 
šiuos 
pasidalinti mintimis ir patyri
mais ir išsiaiškinti visus rūpi
mus klausimus.

Kursai pravesti labai darbš
čioje dvasioje ir jiems talkinin
kavo Vasario 16 gimnazijos mo-| 
kytojai Venclauskas, Motgabis, 
Gailius, Giedraitis ir svečias Vy
kintas. Su vargo mokyklų mo
kytojais pravestos parodomosios 
pamokos su jų analvze.

Didelis vadovėlių ir skaitymo 
literatūros mažiems vaikams 
trūkumas labai apsunkina mo
kytojams darbą. Vokietijos Kra
što Valdyba pažadėjo kiek galė
dama pašalinti kaikurias kliū
tis, nors aprūpinimas vadovė
liais taip pat pareis nuo visuo
menės dosnumo, nes knygas KV 
irgi turi pirkti, nes ne 
gauna dovanai, nors ir su 
leidyklų nuolaida.

Sekmadienį, rugpjūčio 
oficialiai užbaigiant stovyklą irjkjnfra jjems už tą paramą, 
mokytojų kursus, jos vaikučiai

vaikus 
nutautėjimo pavojaus, 
buvo reikalingos pagrin- 
pedagoginės žinios. Per 
kursus jie turėjo progos

visas 
didele

15 d.,

būriui 
gražiai atliktą programą, kuri 
kitą dieną buvo ištraukomis pa
kartota vokiečių laikraščių re
porteriams, susidomėj u s i e m s 
šiame lietuvių mokslo židinyje 
lietuvių varomu kultūriniu dar
bu.

Svečiai buvo nustebinti jau
nimo jiems pateikta programa. 
Nenuilstama, vaikučių mėgiama 
ir klausoma vadovė per visą lai
ką jiems buvo jų sesutė, vyr. 
skautė L. Zandovaitė. Tai dar 
vienas pavyzdys, kaip savoje 
mokykloje ir tremtyje išauklė
jamos jaunos, energingos jėgos, 
jau pavaduojančios savuosius 
auklėtojus. Tokia jėga prašvito 
.v. sk.. Zandovaitė sugebėjusi 
gražia nuotaika ir rimtu darbu 
per dvi savaites sudaryti vaikų 
ansamblį, atlikusį noriai ir link
smai visą programėlę.

Visi \ąikučiai buvo apdova
noti šios stovyklos prisiminimui 
specialiai pagamintais prisega
mais ženkleliais, o dviejų sto
vyklų, Hanau ir Stuttgarto, 
kambariams, kurių įnamiai ypa
tingai rūpestingai dalyvavo vi
suose parengimuose ir buvo pa
vyzdingi savo švara ir tvarka, 
paskirtos premijos.

Stovyklai ir kursams pravesti 
Krašto Valdyba gavo lėšų iš 
BALFo 1.000 DM, iš VLIKo 
Vykd. Tarybos 800 DM, iš Lie-. 
t u vos Raudonojo Kryžiaus 300 
DM, iš Tautinių Korporacijų 
Sambūrio Clevelande 123,10 DM 
ir maistu iš BALFo 400 DM 
vertės. Tačiau didesnę išlaidų 
dalį sutiko padengti Free Eu- 
rope Citizens’ Service.

Tai yra Free Europe Vokieti
joje vadovų Mr. W. P. Abbey ir 
R. von Berg nuopelnas, kurie 
nuoširdžiai padeda lietuviams, 
remia ir vertina Krašto Valdy
bos pastangas bei darbą lietuvių 
kultūrinio ir socialinio aprūpi
nimo reikaluose. Lietuvių visuo
menė įvertina ir yra labai dė-

M. B.
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CARMEN
PROSPER MERIMEE 

Vertė V. Gintautas-Kavaliauskas

( Tęainy. it pereito nameno )

Baigiau savo darbą su domininkonų ma
nuskriptu ir išvykau į Seviliją. Po kelių mė
nesių klaidžiojimo Andalūzijoje jsigeidžiau 
grįžti į Madridą, ir vėl man teko keliauti per 
Cordobą. Ilgiau ten sustoti , neturėjau jokio 
noro, nes tebepykau hnt'šio gražaus miesto 
ir Gvadalkviviro undinių. Tačiau reikalas 
aplankyti vieną kitą draugą ir atlikti vieną 
kitą reikalą privertė mane užtrukti senojoje 
muzulmonų kunigaikščių sostinėje tris ar 
keturias dienas.

Vos tik pasirodžiau domininkonų vie
nuolyne, vienas iš tėvų, kuris visuomet nuo
širdžiai domėjosi mano tyrinėjimais Mun- 
dos vietove, mane sutiko ištiestomis ranko
mis, šaukdamas:

— Tebūnie pagarbintas Viešpats var- 
’^as! Prašau, mano brangusis bičiuli! Mes 

.visi manėme, kad jau esi miręs, o aš pats 
atkalbėjau už tavo sielos išganymą "Pater” 
ir ”Ave”, ko, žinoma, aš k* nesigailiu. Vadi
nasi, tu nesi nužudytas, o kad apvogtas — 
mes visi žinome. ' . '

‘ — Kaip tai? — paklausiau, truputį nu
stebęs.

— Jūs žinote tą puikųjį laikrodį, kuris 
skambėdavo bibliotekoje, kai tik mes paša-'
kydavom, kad mums.metas eiti į chorą. Jis .niekšai (iškeliauja iš šio pasaulio. Jis yra 
surastas, ir jums jį grąžins.

— Tai reiškia,— pertraukiau, truputį 
'^^jmišęs, — kad aš jį buvau pametęs...

f

PROFESORIŲ 
DRAUGIJOS NARIŲ 

SUVAŽIAVIMAS
Metinis profesorių draugijos 

narių suvažiavimas įvyko rug
pjūčio mėn. 28 d. 3 vai. Chica- 
goje. Be Chicagoje gyvenančių 
d-jos narių suvažiaviman buvo 
atvykusių iš‘Bostono, Rasin.ir 
iš kitur. Suvažiavimas praėjo 
darbingoje nuotaikoje ir užsitę
sė iki 9 vai. nakties.

Suvažiavimui vadovavo V. 
Biržiška, M. Krikščiūnas ir dr. 
J. šimoliūnas.

Minutės tyla suvažiavimas 
pagerbė mirusius draugijos na
rius dr. Zubkų ir Grigalavičių. 
Išklausę valdybos, revizijos ko
misijos ir Garbės Teismo pra
nešimus, suvažiavimo dalyviai 
užgyrė valdybos darbą ir pareiš
kė jai padėką. Revizijos komisi
jos protokolas vienbalsiai pri
imtas.

Lituanistikos Instituto vardu 
pranešimą padarė laikinasis In
stituto prezidentas dr. Jonikas. 
Iš jo. pranešimo paaiškėjo, kad
Institutas lituanistikos klausi
mais turi paruoštų mokslinių 
veikalų, bet' dėl lėšų stokos ne
gali išleisti. Suvažiavimas Li
tuanistikos Institutui paskyrė 
šimtą dolerių.

Senai valdybai nesutikus pa
silikti trečiajai kadencijai buvo 
išrinkta nauja valdyba, kurion 
įėjo: inž. Jasiukaitis, dr. Gar
mus, M. Krikščiūnas, M. Mac
kevičius ir A. Rukuiža. Revizi
jos komisija palikta sena. Vie
ton mirusio dr. Zubkaus Garbės 
Teisman buvo darinktas inž. Ši
moliūnas.

Einamuose reikaluose prof. 
Čepėnas pasveikino L. Enciklo
pedijos leidėjo ir redaktorių 
vardu suvažiavusius ir prašė 
nenustoti remti L. Enciklopedi
ją sraipsniais.

A. Rukuiža atkreipė profesorių 
dėmesį į J. Bačiūno raginimus 
spaudoje susirūpinti pasenusiais 
ar šiaip darbingumo nustoju
siais kultūrininkais, mokslinin
kais bei lietuvių tautos nusipe.l- 
nusiais žmonėmis. Iškeltam 
kalui 
tarė 
siant 
tis.

rei- 
■suvažiavimas karštai pri- 
ir pavedė valdybai nedel- 
pradėti šiuo reikalu rūpin-

Pratęsimas
virtuvėn

Sutaupo žingsnius ir pietus

tik 85c menesiui
taksai ir įvedimo kaina

Užsakyti, šaukite

musų raštinę šiandien

THE OHIO BELL TELEPHOHE COMPANY

ti mano nediskretiškumą. Pasakykite, kad aš esu miręs, tik nesakykite
Aš buvau pristatytas don Jose tuo lai- kaip.

ku, kai jis valgė. Jis gana šaltai linktelėjo 
man galva ir mandagiai padėkojo už atneš
tas dovanas. Suskaičiavęs cigarus, pasiėmė 
jų tam tikrą skaičių, o kitus grąžino man, 
pastebėdamas, kad daugiau imti jam nesą 
reikalo.

Aš jį paklausiau, ar negalėčiau su tru
pučiu pinigų arba savo draugų pagalba bent 
kiek sušvelninti jo likimo. Pradžioje'jis, liūd
nai šypsodamasis, tepatraukė pečiais, pas
kui apsigalvojęs paprašė mane užprašyti mi
šias už jo sielos išganymą.

— Ar negalėtumėte; — pridėjo jis ne
drąsiai, — ar negalėtumėte ir kitas užpra
šyti už asmenį, kuris jus įžeidė?

— Tikriausiai, mano mielasis, — tariau 
aš, — bet niekas, kiek aš žinau, šiame krašte

Aš jam prižadėjau atlikti šj uždavinį. 
Rytojaus dieną aš vėl jį aplankiau, ir dalį 
dienos praleidau su juo. Iš jo paties lūpų iš
girdau pasakojimą apie sekančius liūdnus 
nuotykius.

• IIJ ■

lio, todėl mes mirėme iš baimės, kad jis ne
būtų jūsų nužudęs. Nueisime drauge pas 
corregidorą, ir jis jums grąžins jūsų puikųjį 
laikrodį. Po to jūs negalėsite teigti, kad Is
panijos teisingumo organai neatlieka pride
ramai savo pareigų.

" t- Prisipažinsiu, — tariau jam, — kad 
man geriau nustoti savo laikrodžio negu liu
dyti teisme, kad pakartų vargšą žmogelį, 
ypač kad ... kad ...

— Būkite ramus. Jis puikiai yra užsire
komendavęs, o du kartu jo pakarti vistiek 
■negalės. Sakydamas pakarti, klystu. Jis, šis
vagis, yra' hidalgas, todėl jis poryt bus pa- manęs nėra įžeidęs, 
smaugtas (Augštesniojo luomo žmonės tu
rėjo privilegiją būti užsmaugti), be jokio 
pasigailėjimo. Matote, kad viena vagystė 
daugiau ar mažiau nepakeis jo. padėties. 
Garbė būtų Dievui, jeigu jis būtų tik vogęs, 
bet jis yra įvykdęs daugelį viena už kitą 
baisesnių ■ žmogžudysčių.

— Kuo jis vardu? ' . '
— Jis čia žinomas Jose Navarro vardu, 

bet jis turi dar ir kitą vardą, baskišką, ku
rio nei jūs, nei aš niekuomet, neištarsime. 
Tai, tarp kitko, žmogus vertas pamatyti, ir 
jūs, ' kuris mėgstate, kąistenybes, neturite 
praleisti progos pamatyti, kaip - Ispanijoje

bent 
nuo

vyk-

3.
Esu gimęs, — tarė jis, __ Elizande,

Baztano slėnyje. Vadinuosi don Jose Lizzar- 
rabengoa. Jūs pakankamai mokate ispaniš
kai ir tuojau pat galite pastebėti iš mano 
vardo, kad aš esu baskas ir senas krikščio
nis. Jeigu aš pridedu "don”, tai reiškia, kad 
aš turiu teisės tatai daryti. Jei aš būčiau 
Elizande, aš jums pergamente parodyčiau 
savo genealogiją. Tėvai norėjo, kad aš bū
čiau dvasininkas ir leido mokytis, bet aš 
nenorėjau. Aš labai mėgau lošti tenisą ir 
tatai mane pražudė. Kai mes, navariečiai, 
lošiame tenisą, užmirštame viską. Kai vieną 
kartą aš laimėjau, vienas vyrukas iš Alavos 
pradėjo su manimi ginčytis. Mes pasiėmėme 
savo maųuilas (Geležimi apkaustytos baskų 
lazdos), ir aš ir šj kartą buvau laimėtojas, 
bet tatai privertė mane bėgti iš savo krašto. 
Susitikau su dragūnais ir įstojau į Alman- 
zos kavalerijos pulką. Mūsų kalniečiai vyrai 
greitai išmoksta karinio
tapau brigadininku, o po kiek laiko žadėjo 
pakelti į seržanto laipsnį. Tačiau, mano ne
laimei, vieną kartą mane paskfrė į sargybą 
prie Sevilijos tabako fabriko. Jei jūs esate 
kada nors buvęs Sevilijoj, jūs turėjote pa
stebėti tą didįjį pastatą, esantį tuojau pat

. už pylimo, prie Gvadalkviviro. Man rodos, segtų prie josios marškinių. Vieųą akacijos 
kad aš tebertiataų jo duris ir šalia jų sargy
bos būstinę, ' .

Ispanai, būdami tarnyboje, lošia kor- 
•tomis arba miega. Aš, kaip tikras navarie- 
tts, visuomet stengdavausi ką nors daryti, kiekvienas, girdamas jos apsirengimą, sakę

amato. Netrukus

Aš dirbau iš vielos retežėlį šautuvo užtaiso 
kableliui. Staiga draugai sušuko: "Jau var
pas skamba. Merginos tuojau grįš į darbą”. 
Jūs žinote, senjore, kad tame fabrike buvo 
koki keturi ar penki šimtai moterų. Didžio
joje salėje jos suka cigarus, ir joks vyras ne
gali ten įeiti be "Dvidešimt keturių” (Mies
to valdyba), leidimo, kadangi jos, ypač jau
nos, kai esti karšta, apsitaiso nesivaržyda
mos. Tuo laiku, kai darbininkės po pietų 
grįžta j darbą, daugelis jaunų vyrų eina jų 
pažiūrėti ir pripasakoja joms visokių nesą
monių. Nedaug tėra tokių, kurios atsisaky
tų šilkinės mantilijos, ir šios žvejonės mėgė
jams tenka tik pasilenkti paimti žuviai. Tuo 
laiku, kai kiti jas stebėjo, aš sėdėjau ant 
suolo, prie durų. Tada aš dar buvau jaunas, 
svajojau apie savo gimtąją šalį ir nema
niau, kad gali būti gražių merginų be mėly
nų sijonų ir kasų, krentančių ant jų pečių. 
Be to, andaluziečių aš bijojau. Aš dar ne
buvau, pripratęs prie jų manierų: nuolat kal
bėti niekus ir niekad protingo žodžio. Buvau 
įknibęs j grandinėlę, kai išgirdau žodžius: 
"Gitanilla!” Pakėliau akis ir pamačiau ją. 
Tai buvo penktadienis, ir aš niekuomet jo 
nepamiršiu. Aš pamačiau tą Carmen, kurią 

' jūs ..pažįstate ir pas kurią prieš kėlis mėne
sius aš jus radau.

• :_  Niekšas yra po, užraktu, o-kadapgi
jis yra žinomas, kaip žmogus, galįs paleisti 
kulipką krikščioniui clėl vieno menko pinigė-

Jis paėmė mano ranką ir ją su labai 
rimta veido išraiška paspaudė. Po valandėlės 
tylos jis tarė:

— Ar negalėčiau paprašyti jus dar vie
no patarnavimo?... Grįždamas į savo tė
vynę, jūs keliausite per Navarrą arba 

. pdr Vittarią, kuri yra nepertoliausiai 
Navarros.

— Taip, tariau aš, — tikriausiai
siu per Vittarią, tačiau nėra negalima, kad 
aš nepasukčiau į.Parhelunę, 0 dėl jūs, aš ma
nau, mielai šį’posūkį padarysiu.

— Jei vyksite į Pampelunę, jūs pama-. 
tysite ne vieną dalyką, kuris jus domins ... 
Tai gražus miestas ..Aš jums duosiu šį 

______„______________ ___ ______ medalikėlį (jis man parodė mažytį sidabrinį
Mano domininkonas taip užsispyrusiai mėdalikėlp'4<uiį; jl^ ii^šiojd ant kaklo), jūs 

prašė, kad aš pamatyčiau pasiruošimus ”gra- jį įvynipliitbni popierių-. (j>s stabtelėjo 
šiam pakėrimo darbeliui”, kad aš nepajėgiau akimirkepį^kad sulaikytų savo jauslhus) ir 
atsiginti. Nuvykau aplankyti kalinio, apsi- perduokite pats arba per ką nors kitą. vienai 
rūpinęs dėžele cigarų, kurie turėjo pateisin-' moteriai, kurios', adresą aš jums duoąiu. — 

. ■ ’ r *

kalėjime, ir tėvas Martinez jus ten nuves.
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Ji buvo apsisegus raudonu labai trumpu 
sijpnu, ir matėsi baltos šilkinės su daugiau 
negu viena skyle kojinės ir marškiniai, rau
doni bateliai, surišti ugnies slapvos kaspi-' 
nėliu- Ji praskleidė mantiliją, kad parodytų 
savo pečius ir didelę puokštę akacijų, pri

žiedą ji buvo įsikandus ir ėjo, kraipydama 
savo šlaunis, tarytum Cordoboš žirgyno ku- •, 
melaitė. Mano krašte žmonės, panjatę taip 
apsirengusią moterį žrfgnotųsį, o Sevilijoje’
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(Pabaiga)KAZYS KEMEŽYS

Mažieji lietuviukai tremtyje

nori mokytis .Padėk jiems savo

auka!

Poligrafijos tresto metinės 
''veiklos” balainsas

dinti apie 50 knygų, kurių tira
žas sieks apie 2 milionų egzem
pliorių. Ir tikrai, bolševikai, 
suodę, kad Lietuvoje esama ge
rų spaustuvių, o kas svarbiau
sia, didelės atsargos gero popie- 
rio, tuojau užvertė mūsų spaus
tuves spausdinti Maskvos lei
dykloms visokį agitacinį šlamš
tą. Ir nemaža buvo pradžioje jų 
išspausta.

Knygos daugumoje buvo ru
sų kalba ir skirtos SSSR. Bet 
kol mūsų spaustuvės spaudė 
Maskvai spaudinius iš vietos po- 
pierio ėjo viskas gerai, kada gi 
paprašė atsiųsti popierio iš Mas
kvos, tai ir tolesnis užsakymų 
vykdymas sustojo. Be to, vietos 
įstaigos, matomai, užprotestavo 
dėl tokio gausaus rusiškų leidi
nių spausdinimo Lietuvoje, nes 
jos nustelbė vietos bolševikinius 
spaudinius lietuvių kalba. Į tą 
reikalą įsikišo ir LTSR valsty
binė planavimo komisija. Viso 
to rezultate 1941 metų antram 
ketvirčiui visiškai buvo uždrau- i , ...... , , ,

k

Maskvos instrukcijos ir 
epausdiniai Lietuvos 

spaustuvėms

Bolševikai Baltijos valstybėse 
rado nemaža gerai įrengtų spau- 
tuvių su moderniomis masino 
mis. Tokių mašinų jie pas save 
neturėjo, nes įvežimas buvo 
smarkiai varžomas ir tekdavo 
tenkintis vietos gamybos maši
nomis. Taigi, Lietuvoje jiems 
atsiskleidė platūs horizontai ne
matytų dalykų poligrafijos pra
monės 'srityje.

Kaip žinoma, buvo įsteigtas 
taip vadintas LTSR Prampro- 
jektas — pramonės projektavi
mo įstaiga, šios įstaigos užda
vinys buvo projektuoti bei kons- 
truokti naujas mašinas. Bet ka
dangi Lietuvos poligrafijos pra
monė buvo gana augštai pasta
tyta, tai jie sumanė pasinaudo
ti esamų modernių spaustuvių 
mašinų pavyzdžiais, kad galėtų 
bandyti ką nors panašaus Mas
kvoje pasigaminti. Tuo • tikslu 
buvo nusiųsta į Maskvą net 14 
Lietuvos spaustuvėse buvusių 
mašinų planai, kuriuos parengė 
vietos pramprojekto tyrinėjimų sta priiminėti spaudos darbus iš 
skyrius.
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\ . kitų sąjunginių respublikų, šio
Kita vertus, mūsų spaustu- reikalo griežtą sprendimą, svar- 

ves lankė ir tos srities specai iš blausia, nulėmė popierio stoka. 
Maskvos. Tarp kitų buvo atvy-| Pagaliau į spaustuvių darbą 
kęs "instruotuoti” tresto galvas pradėjo kištis ir bolševikinės 
Maskvos poligrafijos tresto "Po- cenzūros įstaiga, taip vadinamo- 
ligrafknyga” direktorius A. VIa- ji vyr. literatūros Ir leidyklų 
sovas. Savo pranešime tarp kit
ko jis nurodė, kad visose įmo
nėse reikia dabar turėti budrią 
akį, nes tarp jūsų jaunos tary
binės respublikos piliečių esama 
dar ir tokių, kurie yra priešingi 
tarybinei santvarkai. Jie, girdi, 
gali skverbtis į jūsų įmones ir 
visaip kenkti." Prelegentas pri
sipažino, kad ir Sovietų Sąjun
goje anksčiau būdavę toki at
sitikimai, kada kenkėjai, net 
perstatydami skyrybos ženklus, 
bandė iškreipti Lenino-Stalino 
raštų tikrą atskirų sakinių pras
mę. Toliau, prelegentas nurodė, 
kad esą dabar Lietuvos spaustu
vėms neteksią stovėti be darbo, 
nes iš Maskvos bus duota spaus-

valdyba (Glavlitas). Pirmiausia 
spaustuvės buvo įpareigotos 
siuntinėti įvairioms Maskvos 
įstaigoms gana nemažą kiekį 
spausdinių, neskaitant to skai
čiaus, kūrį reikėjo patiekti vie
tos įstaigoms. Spaustuvės turė
jo siųsti į Maskvą devynioms 
įvairioms įstaigoms kiekvieno 
spaudinio po 55 egzempliorius. 
Ir tik 2 įstaigos iš to skaičiaus 
galima laikyti bibliografinėmis, 
— o visos kitos spaudinius gau
davo, matomai, vien tik cencū- 
ros reikalams. Be to, ir LTSR 
Glavlitas pareikalavo iš spaus
tuvių nespausdinti jokių spau
dinių be šios įstaigos patikrini
mo ir leidimo.
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ganda. Jos pagalba ikį augščiąu- siautimui Lietuvoje tada padarė 
šio laipsnio iškęliąmi'iikrumoje galą naujoji — vokiečių okupa- 
nesami laimėjimai. Tačiau šiuo cija.
atveju trestas negalėjo Ir savi
kritika pridengti nesklandumų ir 
trūkumų savo darbe. Ir kasdien 
sąlygos blogėjo, žinoma ir to
liau būtų jieškomi visų negero
vių kaltininkai, tariami kenkė
jai, tik deja visam bolševikiniam

Pranešama, kad atidaryta
SOUTH SIDE BEVERAGE

6926 SUPERIOR AVĖ. EX 1-7516
Nemokamas pristatymas. Ledo šaltumo alus, vynas ir 

maišyti gėrimai už populiarias kainas.
Aidary ta vakarais iki 9 vai.,.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE MAY CO’S BASEMENT
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Per tuos vięnierius bolševiki
nio viešpatavimo metus spaus
tuvių tvarkytojai daug projek
tavo, daug rašė, kalbėjo, mėtė 
mašinas ir net ištisas spaustu
ves iš vienos vietos į kitą, daug 
planavo, važinėjo, tačiau bet ko
kios pažangos spaustuvių darbe 
nebuvo pasiekta. Priešingai, 
spaustuvėms pradėjo stigti įvai
rių mašinų dalių, trūko popierio, 
spaustuvių darbininkų realus 
uždarbis žymiai sumažėjo. Nors 
jie šimtus rublių uždirbdavo, 
bet maža ką galėjo už juos 
pirkti, nes viskas jau buvo 
brangę ir kainos vis kito, 
prekių stokos. Ir tai viskas
ko dar normaliam taikos metui 
esant.

Poligrafijos pramonės trestas 
nepajėgė kiek' nors pakreipti 
spaustuvių darbo geresne link
me, nes jis pats skendo popieri
nėje tarybų sistemos rutinoje. 
Kad taip buvo, labai ryškiai pa
tvirtina paties tresto sau sura
šytas kaltinimo aktas dėl jo me
tinės veiklos.

Štai ką konstatavo tresto ak
tyvo susirinkimas 1941 metų 
gegužės mėn. pabaigoje. Rasta 
tokie darbo trūkumai: visur 
darbas vyksta be jokio plano, o 
tiesiog pripuolamu būdu. Tresto 
skyrių darbe nebūta jokio ryšio 
tarp atskirų skyrių. Tresto va
dovybės visiškai nejaučiama 
darbe. Neaiškios tarnautojų tei
sės ir pareigos. Nėra darbo kon
trolės ir netikrinama uždavinių 
bei įsakymų įvykdymas. Darbo 
normos nustatytos, nepatikrinus 
darbo eigos ir mašinų. Nepaten
kinamai veikia kadrų, tiekimo, 
planavimo ir finansų skyriai. 
Vietos komitetas mažai domisi 
tresto darbų eiga ir silpnai ko
voja su darbo drausmės laužy
tojais.

Toks poligrafijos tresto darbo 
balansas buvo suvestas vienie- 
rių metų bolševikų buvimo Lie
tuvoje išvakarėse. Yra labai ge
rai žinoma bolševikinė propa-!

Vaikų 1.69 vilnoniai

MEGZTINIAI 
’l 

f*
Vien vilnos stori megsti- 
niai naujose rudens spal
vose. Dydžiai 3 iki 8.

VYSTYKLAI
3.95 "Curity" vystyklai 
21x40” dydžio. Kvadra
to formos. Netikslumai.

2.79 tuz.

2.49 ”Baby Mae" vys
tyklai, 27x27” dydis. 
Birdseye medvilnė.

1.99 tuz.

naujos rudens Į.99
SUKNELES

Reg. 1.99—1 ir
2 dalių Flannelette

PIŽAMOS
1.39

Raštuota flannelette dide
liam pasirinkime spalvy 

kir rūšių. 1 dalies dydžiai
4 iki 8. 2 dalių dydžiai 4 
iki 8.

z
Vaikų 3.99 su 

pamušalu išverčiamas 
Įstrižai austi

PUSPALČIAI
2.99

• Pilnas užtraukiamas priė
ji kis, tikro kailio apvedžio- 
j jimas. Raudoni, mėlyni, 

■rudi, žali. Dydžiai 2-3-4-S- 
6%.

Flainnelette ir gumos -paklodas
Plaunamas. Gumos vienam šone ir $1 yardaa 
minkšta flannelette kitam

Vaikų Flannelette sporto marškiniai
Sanf.* Corduroy ar įstrižai austos kelnės. $1
Rudos ar raudonos. Dydžiai 3 iki 6. *

Reguliariai 2.29 vertes
Dabar yra laikas nupirkti tas naujas sukneles, 
kol pasirinkimas turi daug rūšių, spalvų ir dy
džių. Pilnos spalvos, klitkuotos, raštai, visi gra
žiai pabaigti, plaunami. Jūs žinote kaip jos mėgs
ta naujas sukneles. Šios yn puikios vertis už 
šių kainų. Dydžiai 2 iki 6H.

Reguliariai 1.99 iki 2.99 rankų darbo

MERGAIČIŲ suknelės |.69

Reguliariai 7.99—1 dalies vaikų Nylono
SNIEGO DRABUŽIAI g.99

Apsiuvinėti. Berniukų ir mergaičių 
rūšys. Visos naujos spalvos. Dydžiai 

. 2 iki 4.

Gražios rankom pasiūtos suknelės ke
lių spalvų ir rūšių. Dydžiai 9 mėne
sių iki 3 metų. Vaikų Flannelette išmuštos kelnės

Spalvuoti raštai. Ilgos rankoves. Bemiu- II 
kams ir mergaitėms. Dydžiai 3 iki 6x *

59
69
59

LAYETTE REIKMENYS
c.* Medvilnes marškiniai ________ 2
cį Minkšti dekiai ____ ._______ __2
c5'Nylono Bootees ______________ 2

50r/r Quilted patiesalai (17x18”) netiksi. 3 
1.69 Terry melsti rankšluosčiai, netiksi. 
"Baby Mae” lopšio patiesalai _ 
1.39 Nylono megztiniai ______
69 c.-89 c. Flannelette naktiniai 

drabužiai

už 
už 
už 
už

$1
$1
$1
$1

----$1 
•—-$1

--$1

2 už $1

Vaikų 1.39—2 dalių Jersey drabužiai
Medvilnės jersey. marškiniai ir medvilnės II 
kelnes. Parinktų spalvų. Dydžiai 0-00. *

Reg. 1.99 Beacon lopšio dekiai
36x50” dydžio. Jrišta į rayon satin. |.49
Maži netikslumai.

\

jai komplimentus. Jinai be jokios gėdos, kaip vyrų ir vykti pažiūrėti. Paėmiau du savo 
tikra čigonė, kas ji iš tikrųjų ir buvo, laiky
damasi provokuojančiai ir vartydama akis, 
kiekvienam atsakinėjo. Pradžioje ji man ne- tus moterų su vienais marškiniais ar arti to, 
patiko, ir aš tęsiau savo darbą, tačiau ji, 
pagal įprotį moterų ir kačių, kurios neatei
na, kai šauki, ir ateina, kai jų nešauki, su
stojo priešais mane ir tarė:

— Kūmai, — kreipėsi ji andaluziečių 
papročiu, — ar neatiduotumei man savo 
grandinėlės mano nedegamos spintos rakte
liams pririšti?

— Ji bus priristi mano užtaiso nulei
džiamajam kableliui, — atsakiau aš.

— Tavo kableliui, — sušuko ji juok
damasi: — Senjoras mezginėlius mezga, kad 
jam reikalingas kablelis!

— Visi pradėjo juoktis, ir aš jaučiau, 
kad užraudau ir nesugebėjau jai nieko at
sakyti.

— Tad, mano širdelė, — tarė ji vėl, — 
numegzk man septynis mastus juodų mez- 
ginėlių mano mantilijai.

Ir, paimdama akacijų žiedą, kurį ji bu
vo įsikandus, nykščio sprigtu šovė man tie
siai į kaktą.

Pasijutau, senjore, taip, lyg būtų mane 
kliudžiusį kulipka. Nežinojau kur dėtis ir 
nejudėdamas, lyg baslys, tylėjau, Kai ji įėjo, 
į dirbtuvę, aš pažvelgiau į akacijų žiedą, ku
ris buvo nukritęs ant žemės prie mano kojų. 
Nežinojau, kas vertė manė tai' daryti, bet 
aš, draugams nepastebint, jį pakėliau ir at
sargiai įsidėjau į švarko kišenių. Tai buvo 
pirmoji mano kvailystė.

Praėjus dviems ar trims valandoms, 
aš vis dar tebegalvojau apie tai, kai į sargy
bos būstinę perkręiptu veidu ir uždusęs at
bėgo durininkas. Jis mums pranešė, kad di
džiojoje'cigarų salėje esanti nužudyta viena • rė ji. abejingai.' — "Kur mano mantilija?’ 
moteris ir reikią tenai tuojau pat nusiųsti' JinaLja taip apsirišo, kad buvo matyti tik 
argybą. Seržantas įsakė

vyrus ir nuvykau. Įsivaizduokite, senjore, 
kad, įėjęs į salę, visų pirjna radau tris šim-

ėjo paskui mano vyrus. Atvykus į sargybos 
būstinę, seržantas konstatavo, kad nusikal
timas esąs sunkus ir liepė ją vesti į kalėji
mą. Vesti ją į ten teko man. Ji ėjo tarp dvie
jų dragūnų, o aš ėjau užpakaly, kaip tai 
daro panašiais atvejais brigadininkas. Ėjo
me į miestą. Pradžioje čigonė tylėjo, bet Gy
vatės gatvėje — jūs ją žinote, ji verta šio 
vardo dėl josios išsiraitymo — Gyvatės gat
vėje ji pradėjo, nuleisdama mantiįiją ant 
pečių, kad man parodytų savo apgaulingą 
veidelį, ir, atsigrįždama į mane, tarė:

— Karininke, kur jūs mane vedate?
— Į kalėjimą, vaikuti, — atsakiau, kiek 

galėdamas, švelniau, kaip kad geras karys 
turi kalbėti su kaliniu ypač moterimi.

— O kas su manim bus? Senjore kari
ninke, pasigailėkite manęs. Jūs toks jau
nas, toks malonus ... Paskui tylesniu tonu: 
— Leiskite man pabėgti, — tarė ji, — aš 
jums duosiu gabalėlį "bar lachi”, ir visos 
moterys jus mylės.

"Bar lachi”, senjore, yra magnetinis

šaukiančių, klykiančių, mosuojančių ir ke
liančių tokį triukšmą, jog ir paties Dievo 
griaustinio negirdėtum. Vienoje salės pu
sėje gulėjo augštelninka moteris, pasruvusi 
krauju, veide dviem peilio smūgiais išrėžta 
raidė X. Priešais sužeistąją, kuriai teikė pa
galbą pačios geriausiosios moterys, pama
čiau Carmen, laikomą penkių ar šešių savo 
draugių. Sužeistoji moteris saukė: "Kunigą! 
kunigą! — aš mirštu!” Carmėn tylėjo, grie
žė dantimis ir it kameleonas, vartė akis. 
"Kas atsitiko? __ paklausiau aš. Turėjau
daug vargo, kol patyriau, kas įvyko, nes 
visos darbininkės šaukė vienu kartu. Atro
dė, kad sužeistoji moteris gyrėsi, jog ji pa
kankamai turinti pinigų nusipirkti Trianų 
turguje asilą. "Argi, — tarė Carmen, kuri 
turėjo gerą liežiuvį, — nepakanka tau šluo
tos". ši, įsižeidusi, atsakė, jog jinai, neturė
dama garbės būti nei čigone, nei šėtono 
krikšto, dukterimi, nėra susipažinusi su šluo
tomis, bet senjorita Carmencita tuojau su
sipažins su savo asilu, kai corregidaras, ly
dimas dviejų tarnų nubaidyti musėms, vyks’ 
su ja pasivaikščioti.

— Palauk, —. tarė Carmen, — aš pada
rysiu ant tavo veido musėms girdyklą ir 
jame išplėšiu šachmatų lentą. Ir tuojau pat 
brūkšt braifkšt peiliu, kuriuo ji pjaustė ei- mūsų tarimo, tačiau, iš kitos pusės, niekas •, darkyta baskų kalba, ir aš maniau, kad ji 
garų galukus, ir išrėžė josios veide šv. An- kitas, negali, išmokti ištarti kad ir "bai, jaO- 
driejaus kryžių. na"

■ Reikalas'buvo aiškus. Aš paėmiau Car- sunku atspėti,.kad aš esu kilęs iš provinci- 
men už rankos. jos. Jūs žinote, kad čigonai, neturėdami ša

norėčiau nuodėmklausio iš
- tarė tyliai banditas.

savo

— Lagūna ene mihotsarena, mano šir
dies drauge, — tarė ji staiga, — ar tu nesi 
iš mūsų krašto?

Mūsų kalba, senjore, tokia graži, kad, 
ją išgirdę svetimame krašte, mes sudreba
me ... Aš 
gimtinės, -

Po valandėlės jis vėl tęsė:
— Aš esu iš Elizondo, — atsakiau jai 

baskiškai, sujaudintas, išgirdęs kalbant ma
no gimtąja .kalba.

— O aš, — tarė ji, — iš Etchalar 
(kraštas nuo mūsų už keturių valandų ke
lio). čigonai, mane atsigabeno į Siviliją. Dir
bau manufaktūroje, kad užsidirbčiau pinigų 
grįžimui į Navarrą pas savo motiną, kuri 
turėjo tik mane ir mažą su dvidešimčia cit
rinos medžių darželį. O,- jei aš būčiau savo 
gimtinėje prie baltojo kalno! Mane 
vien todėl, kad aš nesu iš šio niekšų, 
vusių apelsinų pirklių krašto, ir tos 
visos sukilo prieš mane, kad aš joms 
kiau, jog visi jų Sevilijos pagyrūnai

Jei aš tave parstumčiau ir tu parvirs- 
tum, mano tautieti, — tarė ji baskiškai, šie 
du kastilijos naujokai manęs nesulaikytų.

Dievaži aš užmiršau įsakymą ir viską 
ir jai tariau:

— Gerai, mano bičiule ir mano tautie
te, mėgink, ir šv. Kalno Panelė tepadeda 
tau.

šiuo laiku mes kaip tik ėjome viena iš 
daugelio siaurų Sevilijos gatvelių. Staiga 
Carmen atsisuko ir smogė kumščiu man į 
krūtinę. Aš tyčia parvirtau augštielninkas. 
Vienu šuoliu ji peršoko per mane ir, paro
dydama blauzdas, pasileido bėgti!... Žmo
nėse kalbama apie baskų kojas, bet josios 
kojos buvo kur kas geresnės... tokios pat 
greitos, kaip ir gražiai išlenktos. Aš tuojau 
pat atsikėliau, bet savo jietį (Ispanų kavale
rija ginkluota jietimis), laikiau skersai taip, 
kad užtverčiau gatvę ir pačioje pradžioje 
mano draugams sutrukdyčiau ją vytis. Pas
kui aš pats leidausi ją vytis, o jiedu paskui 
mane, bet kur tu ją pavysi.

O mūsų pentinų, kardų ir jiečių bijoti 
nebuvo ko. Per trumpesnį laiką, negu 
jums tai papasakojau, kalinė paspruko,
to, visos to kvartalo kūmutės favorizavo jos 
pabėgimą, iš mūsų tyčiojosi ir mus klaidino. 
Po ilgo jieškojimo šen ir ten teko grįžti į 
sargybos būstinę be kalėjimo viršininko raš
telio. ., .- •:

Gi mano vyrai, kad nebūtų nubausti, 
pranešė, jog aš su ja kalbėjausi bastiškai.

navariętė. Tiktai josios akys, burna ir veido kad vienu kumščio smūgiu tokia mergaitė 
(Taip iąenįjorė), Tad Carmen nebuvo spalva sakę ją esant čigonę. Aš buvau kvai- Ir, tiesa sakant, nebuvo perdaug Įtikima, 

Ias ir į nieką nekreipiau dėmesio. Aš gal- taip lengvai 'partiestų mano jėgos ža-, 
vojau, kad,' jei ispanai blogai atsilieptų ajŠe liuką. Visa tai atrodė įtartina, teisingiau, 

— Sesute, — tariau jai mandagiai, — vo" krašto, amžinai keliauja ir‘kalba visomis
turi eiti drauge su manim. —"Einame”, ta- 

>”
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kėjausi jau betuns.man paimti porą viena didelė josios akis: ir švelni lyg avinėlis,

ji visuomet meluodavo. Aš 
mergina savo gyvenime yra 
vieną teisingą žodį. Tačiau,

.kalbomis, ir visur'^jie jaučiasi namie: i’or- . 
tugalijoje, Prancūzijoje,, Oataloriijoje,: net 
su. maurais ir anglais jie gali susikalbėti. 
Carmen -gana gerai, mokė ja baskiškai

aš ti

įžeidė 
supu- 
širšės 
paša- 
su jų

akmuo, su kuriuo čigonai daro daugybę bur- peiliais neišgąsdins nei vieno mūsų krašto 
tų, jeigu tik moka juo naudotis. Įskutęs į 
balto vyno stiklą, duok išgerti jo moteriai, 
ir ji bus jūsų.

Aš, kiek galėdamas rimčiau, tariau:
— Mes čia esame ne tam, kad -niekus 

kalbėtume. Reikia eiti Į kalėjimą, taip įsa
kyta, ir jokios kitos išeities nėra..

Mus, baskus, ispanai lengvai pažįsta, iš

vyro su jo mėlyna berete ir jo maąuila. Ge
rasis bičiuli, ar negalėtum kuo nors padėti 
savo tautietei.

Ji melavo, 
nežinau, ar ši 
pasakiusi bent
kai ji'kalbėdavo, aš jai tikėdavau — tai bū
davo kažkas stipresnio už mane. Ji kalbėjo

Į

mano kraštą, aš sudirbčiau jų veidą taip, perdaug jau aišku.,Aš buvau degraduotas ir 
kaip ji padarė savo draugui. Trumpai sa- . uždarytas vienam mėnesiui kalėjimam 
kant, aš buvau tarytum girtas, pradėjau buvo mano pirmoji bausmė mano tarnyboje, 
šnekėti kvailystes ir net buvau pasirengęs Sudiev, seržanto juostelėms,' kurias 
jas daryti,
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E NCIKLOPEDIJOS 
LIGOS

Steponas žiurkė jau pusmetis, 
kai jautė tokį duimą ėkausmą 
augščiau skilvio ir žinojo, kad 
nei pats velnias jo nepagydys, 
o tik Lietuvių. Enciklopedija. 
Jeigu jo vardas nebus atspaus
tas Enciklopedijoje, tai nebus 
buvę verta nei gimti, nei būti 
pakrikštytamB. Savo likimą jis 
būro sukrovęs j Vytauto A. 
Bruzgulio rankas. Jeigu Bruz
gulis bus įdėtas, tai žiurkė irgi 
bus. Juodu abu ir lygiai nuker
davo ir panašiai nurašydavo. 
Tiesa, Bruzgulis jau buvo pra
siveržęs geroką galą pirmyn, 
kai laikraščiuos pagarsino, kad 
gražiausios gėlės žydi tada, kai 
jų šeimininkė švenčia vardines 
ir duoda nekviestiems svečiams 
išgerti ir kad vokietukės vestu
vėse Bruzgulis buvo žymus, jei
gu jau ne žymiausias svečias. 
Bet istorija juk yra pagelbinė 
žmona, kai tikroji išvyksta (dė
kui Dievui) į kurortą ar giminių 
atlankyt. Žiurkė jautė, kad bus 
dar laiko su istorija pažaist ir 
Bruzgulį prisivyt. Jis juk stovi 
abėcėlės gale, kai Bruzgulis ko
ne pačioje pradžioje.

Trečiajame Enciklopedijos to
me Vytautas Bruzgulis buvo 
tikrai įdėtas. Su fotografija, da
tomis ir slapyvardžiais, žiurkė 
buvo tikras, kad jo eilė, kai 
ateis, tai jau nepralenks. O iki 
to laiko geruoju ar piktuoju dar 
įgrūs į laikraščius koresponden
cijų, reportažų ir vedamųjų, pa
sirašytų pavarde ir slapyvar
džiais, kad, ko gero, Enciklope
dija gaus jam paskirti net dau
giau eilučių, negu Brūzguliui.

Bet velnias nemiega, kai žmo
gus rojų sapnuoja.

Vieną vakarą ponia Žiurkienė 
išdėstė ant stalo visą tuziną to
kių lyg pasui savo fotografijų. 
Visos pas Talį irtitos,’ nuogais 
pečiais, vienos nugarą rodyda
mos, kitos krūtinę iki pačių pir
mųjų mitybos versmių, šypse
na visose buvo ta pati, su visais 
sveikais ir pliombuotais dantim.

— Kam tau šitos fotografijos 
dabar?

— Kam? Lietuvių Enciklope
dijai, ar kaip ji ten ta knyga va
dinas. Ar paskutinę minutę šok
siu fotografuotis, kai dabar dar 
turiu laiko išsirinkti ir pozą, ir 
šypseną, ir dydį. Tai kuri 
riausia, Steponai ?,

— Betgi, moteriške, ko 
reikia Enciklopedijoje ?

— Taip, aš ir galvojau,
tu šitaip užbaubsi! Tik tu ir 
gali šitoks būti! Tu save, žino
ma, tai jau siųsi į tą Enciklope
diją.

— Na, matai, mieloji, yra 
žmogus ir žmogus, vieta ir vie
ta. Kitur man nepritinka būti, 
o kitur vėl tau. Aš juk ir į laik
raščius jau 30 metų rašinėju, ir 
savo penkiasdešimtą gimtadie
nį užpernai atšvenčiau, ir išva
duotą Klaipėdą vadavau, ir lik
tiniu puskarininkiu buvau. Pa
galiau, jeigu Vytautas Bruzgulis 
įdėtas, tai kodėl aš negaliu?

— Teisybė, kur ne. Bet jei
gu Bruzgulienė įdėta, tai kodėl 
ne aš. Matai, kaip kiti vyrai sa
vo žmonom rūpinas, be jų nei 
žingsnio, net ir į Enciklopediją, 
o tu!

— Bruzgulienė?
— Bruzgulienė, o kas dau

giau. še, žiūrėk, ir fotografija, 
ir bjjografija, ir viskas

— Nu, mat, čia parašyta, kad 
ji • dainininkė..

— O kas žino, kad aš ne. Juk 
tų žinai, įcad aš visada norėjau 

• operoje dainuoti,' kaip tokia Zau- 
nienė. ar Dambrauskaitė. Tai ko 
aš ne .kandidatė, kaip kitos.?. i

■ — Ji yąidinuš vienam Vokie
tijos mieste. .

.— O aš kitam. .. ;
— Ji .dainavusi čiurlionyje.

1 — O aš Kanklėse.
— Ji ir per radiją dainavus.
— O aš negirdėjau.

tavęs į Enciklo 
Tada jau kra 
landa. j

— D kodėl kl
Gerai. Bet taip'it žiilokt jeigu 
aš ne, tai ir tu nė. Kur nėra 
žmonos, ten . nereikta ir vyro. 
Supranti? Tai mano paskutinis 
žodis. ■ ?

Ir žiurkė žinojo^ kad taip iki 
yra. Visada jos žodis buvo pa
skutinis. Bent iki šiol Enciklo
pedinė liga vėl atkrito. Steponas 
žiurkė galvojo, galvojo ir gal
vojo, ką dabar daryt, kol žmona 
ir kiti pastebėjo; kad jau laikas 
galvot, kur Amerikoje yra Su
valkų

■

(Atkelta'itS-o pusi.) •, 
faB«u*M lr; Karvelis nuvyko į 
lotiną, jiems patys vokiečiai 

priminė, kad egzistuoja — Lie
tuvos diplomatinė tarnyba, šau
nieji VLIKo ritieriai gėdingai 
'nuleido akis ir įrašė į savo ko
munikatą sakinį, kad, girdi, 
Lietuvos atstovas galėtų būti 
pripažintas, bet tam reikią su
sitarimo su "Lietuvos diploma
tais”. Toliau VLIKas nutaręs 
"įpareigoti VLIKo p-ką ir VT 
daryti visus žygius Lietuvos at
stovavimui sutvarkyti”.

Dar kartą: reiškia, viskas, ką 
Dr. Karvelis ligšiol skelbė apie 
"formalinį sutvarkymą” buvo — 
neteisybė (kas teisybė, tai ne 
melas!).

Nežino kaip

Mokytojas per piešimo pamo
ką liepė kiekvienam mokiniui 
nupiešti, kuo jis norėtų būti, kai 
užaugs. '

Pamokai 'baigiantis, viena 
maža mergytė parodė tik tuščią 
popierių. 1

— Kodėl? —.ntiBtebo moky
tojas, — argi lėtu nieko, kuo 
tu norėtum būti, kai užaugsi?

Taip. Aš norėčiau Ištekėti, 
bet nežinau, kaip tai nupiešti.

Pirmas reikalas

— Zigmai, — pašaukė kape
lionas vaiką per tikyboj, pamo
ką, — ar gali pasakyti, ką'tu
rime padaryti pirma; negu gali
me tikėtis nuodėmės atleidimo?

— Pirma, turime padaryti 
nuodėmę — atsakė valkas.

Vienintelė priemonė

Jonaitis visadaskųsdavos dėl 
savo žmonos atminties.. • , -,

— Ji nieko negali atsiminti. 
Tai bjauru.

— Su mano žmona buvo ta 
pati bėda, — įsikiša Petraitis, 
— ligi aš radau tinkamą receptą.

— O koks jis? .
— Paprastas, Jonaiti. Jeigu 

aš noriu, kad ką .nors mano 
žmona tikrai atsimintų, užrašau 
tai popierėlyje ir priklijuoju jį 
ant veidrodžio.

Kiek kaMtUOa . !

— Jurgi, — klausė mokyto
jas, — jeigu vienas banalias 
kaštuoja tris centus, tki klek 
reikės mokėti už tržiną. ‘ .

Jurgis stengėsi, bet nepajėgė 
suskaičiuoti.

__Palauk, gal tau gertai! sek
sis, jeigu mudu Jsjyaizdlnsiva, 
kad esava turguje it klaUStava 
pardavėją: . .

— Ar turite šiandien gerų 
bananų?

— Turime puikių pa tris cen
tus vieną, — atsakytų pardavė
jas.

— Aš imu tuziną, — tarė 
Jurgis, neva j ieškodamas pini
gų kišeniuje, — o kiek tai kaš
tuos? , .

Taip nedėta
Atsitiko taip, kad vienas Pie

tų Afrikos juodukas;.-BasUtų 
vado Washeho sehėlis, buvp su
valgytas vieno iš skvo pažįsta
mų. žmogėdis buvo sučiuptas ir

•"..'.-h,-

kė Washehas, —aš juk ne 
išniekinti savo setiėlio kap

/

Reikia pakeisti» ęy v
žmogus įpuolė Aį automobilių 

krauuyę ir siišuko.i
— Jūs žadėjot jpąkąis 

sulaužytas dalis, kai. aĮ 
savo mašiną, ar nė?

— Taip, ir mestaikc 
vo pažado, — atsakė ve

Ir tada žmogus jąnr įtbiąė (su-, 
laužytų dalių sąrašą: įfjfc Į '

1 ausis,. 2 šotikauįtaii t ,not 
sies galas, 3 pirštti.‘ ' c

Iš viso 7.

ipa&eža
Dabar žiūrėsime, kokius "vi

sus; žygius” VLIKo dauguma 
darys. . ;

Deja, maža vilties, kad tie žy
giai turės pasisekimo. Tą paro
do nors ir tai, kokį kelią prel. 
Krupavičius ir Dr. Karvelis su 
savo satelitais pasirinko, tikė
damiesi išsisukti iš to triukšmo, 
kurį jie patys neprotingai ir ne
sąžiningai sukėlė. Būtent, jie 
senu papratimu stengiasi su
versti kaltę kitiems. Girdi, 
”mes” viską padarėme "vardan 
tos”, o štai atėjo toks nevidonas 
Lozoraitis ir viską sugriovė. 
(Beje, dar neseniai Dr. Karvelis 
skelbė net apie du Lozoraičio 
"protestus” prieš jo "ambasado- 
rystę”; dabar minėtame komu

nikate kukliai bekalbama apie 
"intervencijas”.

Iš‘konąunikato ir šiaip'maty
ti, kad šiek tiek susismulkinta. 
Anksčiau buvo kalbama apie 
"atstovavimą” prie vokiečių fe
deralinės vyriausybės, dabar — 
po apsilankymo Bonnoje — be
kalbama apie "atitinkamą įstai
gą” ir t.t.).

VLIKas kai kada skelbiasi 
einąs Seimo funkcijas. Turbūt, 
nerasime pasaulyje parlamento, 
kuris po tokio blamažo, kokį pa
tyrė Dr. Karvelis po pirmųjų 
žygių ant diplomatinio parkieto, 
nebūtų pasmerkęs makedoninių 
politikavimo metodų.

Iš to, ką "Elta” skelbia apie 
VLIKo nutarimus rugpjūčio 11- 
13 d. posėdžiuose, kuriuose pa
sireiškė tiek maža politinės iš
minties ir tiek daug pagiežos 
jausmų, dar nematyti, kad Vy

riausiojo Lietuvos Išlaivinimo 
Komiteto narių dauguma būtų 
suradusi tikrąjį kelią. Ji dar la
bai tolima nuo tęs minties, kuri 
pareikšta VLIKą sudarančių 
grupių atstovų pasitarime 1954 
m, gegužės 1 d. ir atspausdinta 
minėtame "Eltos” komunikate: 
"Siekti kovojančios dėl Lietuvos 
išlaisvinimo politiškai organi
zuotos lietuvių visuomenės kon-

solidadjos”. Dabartinė VLIKo 
dauguma, kaip iš visa ko -maty- 
ti, yra pasistačiusi kitokį už
davinį: Kurstyti ir skaldyti lie
tuvių visuomenę... XYZ

Vokietijoje 683 lietuviai džio
vininkai laukia mūsų pagalbos. 
Aukokime jiems Šio vajaus mė
tų!

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

laikraštį

TĖVIŠKĖLĖ
Metams tik 3 doleriai.
Rašykit šiuo adresu:

Tėviškėlė, 
2313 West 91 St 

Chicago 20, m.

Blue Cross

Tjlue Cross užmoka už jūsų gaunamą ligoninės pa- 
tarnavimą— pagal jūsų Blue Cross sutartį.

Kai ligoninės patarnavimo kaina pakyla, Blue Cross 
turi užmokėti jums šią pakeitusią kainą.
Kadangi ligoninės išlaidos __ kaip kitos pragyve
nimo kainos — keičiasi laikas nuo laiko, jūsų Blue 
Cross turi pritaikyt mokesčius, kad užmokėtų jums 
už pasikeitusias kainas.
Yra daug priežasčių ligoninės kainų pakeitimui — 
pavyzdžiui, didesnis naudojimas naujų vaistų, ge
resnių ir daugiau instrumentų panaudojimas, padi- 
dėją darbo kainos ir daugelis kitų.

. Kaipo pavyzdys, vidutinė dienos,alga ligoninėj nuo 
vieno paciento šiaurės rytų Ohio pakilo nuo $5.74 
1944 m. iki $15.17 1954 m. Tuo pačiu metu, bendra
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Average Blue Cross payment per hospital case

vidutinė vieno paciento dienos kaina jūsų šiaurės 
rytų Ohio ligoninėse pakilo nuo $9.45 į dieną iki 
$22.01 į dienų. Jūsų Blue Cross turi pakeisti- savo 
mokesčius laikas nuo laiko, kad turėtų kuo užmikėti 
jums šias pakilusias kainas'.
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

Ar pavergti ' šimtai milionų 
žmonių nori iš "Voice” tai girdė
ti ? Bet tik tk jiems lemta girdė
ti, su priedu, kaip Eisenhoweris 
apie "Voice” pasakė: "Voice tik
slas yra įrodyti kitų tautų žmo
nėms, kad Amerikos tikslas ir 
politika sutampa su jų tikslais 
ir rems jų teisėtus troškimus 
laisvės, progreso ir taikos”.

DAR VIENO GENEROLO 
LIUDIJIMAS

■Ą-9: ’ti-

Į

Gaminame senoviškus aliejinius ir naujuH sinteti

nius dažus lauko ir vidaus dažymui.

1954 m. rutfsMo 9 d. * Nr.1 36

tarpu 
norė- 
mano

"VOICE O F 
A M E R I C A ” 
PERKELIAMA Į 
W A S H I N G T O N Ą

"Voice of America”, Ameri
kos valdžios šimtų milionų dole
rių radijo transliacijų projektas, 
veikęs iki šiol iš New Yorko, 

, perkeliamas į sostinę VVashing- 
toną. Ten visas darbas eis, be 
abejojimo, nuosekliau.

Savo laiku, paskyrus šimtus 
milionų dolerių, "Voice” radijo 
tvarkymą Valstybės Departa
mentas pavedė komercinei ,New 
Yorko radijo firmai. Ten pasi
stengė įsisprausti programoms 
vadovauti kenksmingas elemen
tas (panašiai kaip į UNRRĄ bu
vo susispraudęrkomunistai trem
tiniams persekioti). Jie "Voice” 
programas laikė tokias, kurios 
tik pikino europiečius, ypač ko
munistų pavergtų kraštų žmo
nes, kiek jie galėjo tas progra
mas girdėti. Valstybės Depar
tamento valdininkams patiko, 
kad tos programos reklamuoja, 
giria Ameriką, kaip čia visi pui
kiais automobiliais važinėja, tu: 
ri šaldytuvus, vonjas, gražius 
namus, ir t.t. ir t.t., tuo 
kai pavergtiems žmonėms 
josi girdėti ką Amerika 
daryti jų išlaisvinimui.

Deja, ir dabar, padarius pa
keitimus ir sumažinus kaštus 
nuo šimtų milionų dolerių iki 
nepilnai šimto milionų, "Voice 
of America” neturi darbo geres
nio pavergtiems žmonėms pa
sakyti.

Tik ką išsiskirsčiusio Eisen- 
howerio kongrese nuopelnų iš
skaičiavime bandoma girtis, kad 
prezidentas Eisenhoweris baigė 
Korėjos karo skerdynes, pada
rydamas su komunistais paliau
bas. Tačiau, kai buvo gvildena
ma nesenai Prancūzijos paliau
bos su komunistais Indo Kini
joje, tos pačios administracijos 
augšti valdininkai, prisiminda
mi Korėjos paliaubas, tikrino, 
kad tos paliaubos nėra vertos to 
popierio, ant kurio sutartis pa
sirašyta.

Perkeliant "Voice” į sostinę, 
rinkta nauji tų radijo programų 
tarnautojai, kuriems algos siū
lytos nuo $4,200 iki $12,000 me
tams. Tarp reikalingų tautinėms 
programoms žmonių kviesta ir 
lietuviai.

Bet ką "Voice” galės šį rude
nį skelbti už geležinės uždangos 
esantiems pavergtiems žmo
nėms? Kadangi šį rudenį įvyks 
kongreso (senato ir atstovų rū
mų) rinkimai, respublikonams 
norint laimėti rinkimus reikės 
kiek galima girti Eisenhoverio 
administracijos ir respublikonų 
daugumos kongreso nuopelnus. 
Tarp tų nuopelnų bus kartoja- 
ma-pakartojama baigimas Ko
rėjos karo kaip didelis laimėji
mas, nors tuom pusė Korėjos 
atiduota komunistams. Ar 
"Voice” pakartos pavergtoms 
tautoms prezidento Eisenhowe- 
rio pareiškimą, kad jis netiki, 
jog Kinijos pavergta liaudis ir 
partizanai, kurie dabar veda at
kaklią kovą prieš komunizmą, 
stotų į nacionalistų eiles padėti 
Kiniją laisvinti nacionalisams 
įsiveržus iš Formozos į žemyną?

Maskva, Peipingas ir kitos 
komunistų sostinės skelbia-kal- 
tina Ameriką kaip karo kursty
toją, kapitalistinės mašinos ruo
šimą trečiajam "pasauliniam ka 
rui. "Voice” į tai reaguoja ir 
reaguos, kad Amerika nenori 
karo, nori taikos ir ramaus su
gyvenimo su komunistiniu pa
sauliu ... Tas gi savu keliu reiš
kia, kad Amerika nori palikti 
esamą padėtį, jeigu tik Krem- 
flius puse žodžio pasakytų ir 
kiek ta kryptim padarytų, kad 
nori su kapitalistiniu pasauliu 

• sugyventi._.. ’

Senato vidaus saugumo komi
sijoje davė liudijimą apie Ko
rėjos karą dar vienas generolas, 
Stratemeyer, buvęs Amerikos 
Tolimųjų Rytų oro laivyno va
das. Nors prezidentas Eisenho- 
weris skaito karo Korėjos pa
liaubas "dideliu laimėjimu”, gen. 
Stratemeyer, dabar jau išėjęs 
pensijon, senato komisijoje liu
dijo, kad Korėjos karas buvo 
pralaimėtas. JAV kariniams va
dams buvo surištos rankos Vals
tybės Departamento politikos.

"Mūsų buvo reikalaujama 
pralaimėti tą karą. Man nebuvo 
leista atlikti karo veiksmų, ir 
gen. MacAarthur tikrai buvo su
pančiotas. Niekad iki šiol Ame
rikos istorijoje joks karo vadas 
nebuvo pastatytas į poziciją, kad 
jam nębūtų leista laimėti karo”, 
— pasakė gen. Stratemeyer. Jis 
patvirtino pirmiau gen. Clarko, 
vėliausio Korėjos .karo vado, 
pareiškimus, kuris tai komisijai 
įrodė, kaip kariniai veiksmai 
Korėjoje buvo varžomi kitais, 
pašaliniais išskaičiavimais.

Gen. Stratemeyer sugrįžo ir 
prie gen. Marshallio, kuris kal
tinamas pajungimu Kinijos ko
munistus į koalicinę valdžią.

Senatorius McCarthy nesenai 
paskelbė buvusio JAV Karo se
kretoriaus Woodring laišką, ku
riame jis kaltino gen. Marshallą 
už Kinijos pardavimą.

Prezidentas Eisenhoweris rūš- 
čiai paneigė McCarthy paskelbi
mą to laiško, pavadindamas 
gen. Marshallą "didžiausiu pa
triotu, kokį Amerika turėjo”.

Ir Rambyną puolė audros
Pereitą savaitę dideliu pasi- ginių nuostolių, vihon skaučių 

•sekiųiu praėjo JAV 1-jo rajono palapinės ir dalis skautų pala- 
skautų-čių RAMBYNO stovyk- pinių buvo nuleistos”.
la — Camp Child rezervate, ne-. "Apie 1 vai. "audra pradėjo 
toli Cape Cod pakrantės. silpti. Ji .stovyklos rajone išlau-

Mus pasiekė tos stovyklos ro- žė 60 medžių, kurių vienas su- 
tatoriumi spausdintas dienraš-( triuškino vieną palapinę. Nie- 
tis "RAMBYNO AIDAS”. Jame kas nebuvo sužeistas. Audra pa
gražini atspindi "Rambyno” 
stovyklos darbščiosios ir links
mosios akimirkos. Be abejo, 
įspūdingas įvykis "Rambynui” 
buvo smarkioji vėtra (hurri- 
cane "Carol”), kuri nusiaubė 
Cape Cod apylinkes. "Rambyno 
Aidas” Nr. 3, 1954. VIII. 31, 
taip aprašo tą gamtos prajovą:

"Iš pat anksto rvto šiandieną 
pradėjo krapnoti lietus, ir juo 
toliau, juo smarkiau. Pusryčių 
metu pylė kaip iš kibiro. Nema
žai palapinių, tiek sesių, tiek 
brolių stovykloje neatlaikė tokio 
spaudimo ir pradėjo leisti van
denį. Vanduo veržėsi ir per iš
kastus griovelius, nes lietus bu
vo nepaprastai stiprus. Su lie
tumi stiprėjo ir vėjas. Apie 10 
vai. ryto sužinojome, kad mūsų 
rajonas bus paliestas uragano, 
kuris bus stipriausias apie 3 vai. 
po pietų. Visi vyčiai ir kiti vy
resnieji broliai, pametę bet ko 
kius jų tiesioginius užsiėmimus 
griebėsi evakuoti seses ir jau
nesniuosius brolius. Sesės .buvo 
perkeltos į netoliese esančią val
gyklą, o broliai į tvirtą medinį 
pastatą. Vyčiai, pasidalinę pu
siau, budėjo brolių ir sesių sto
vyklose. Apie 12 vai., kada aud
ra pasiekė savo kulminacinį taš
ką, buvo nugriautos 7 palapi
nės”.

"Spėjant, kad audrai sustip
rėjus, bus nupūstos visos pala
pinės ir tuo pačiu bus medžia-

kenkė stovyklos darbotvarkei, 
nes visas antradienio laikas bu
vo skirtas stovyklų atstatymui 
ir išsidžiovinimųi”.

"Nors audros pasekmės nėra 
džuginančios, bet iš dalies nau
dinga stovyklautojams. Mes įsi
tikinome, kad ruošiantis stovyk
lai, visuomet reikia tikėtis pa
ties blogiausio, kad palapines 
reikia tvirtai pastatyti, kad sa
vo daiktus reikia tvarkingai lai
kyti. ir, svarbiausia, ji įrodė, 
kad mūsų tarpe yra tvirtas bro
liškas ryšys, kad mes mokame 
aukotis 
nepalikti 
resniųjų 
linga.”

"Rambyne” pilną laiką sto
vyklavo 102 skautės ir 113 skau
tų, viso 215 stovyklautojų. Dar
bo Dienos savaitgaliui skaitlin
gai buvo .sulėkę- dirbantieji sk. 
vyčiai ir vyresniosios skautės.

Su rambyniečiais sovyklavo 
amžinai jaunas savo skautišką
ja dvasia sktn. prof. Ignas Kon
čius. Jo pastabi akis ir taiklus 
žodis nuolatos skatino stovyk
lautojus pasitempti.

Sunkiausią vadovavimo ir. at
sakomybės naštą vyriškai tvir
tais pečiais išnešė "Rambyno” 
stovyklos viršininkas pasktn. 
Algis Banevičius. Jam padėjo 
plati patyrusių vadovių ir vadų 
vadija. — SKS —

SKAUTAI PASAULYJE

Tarptautinis Sk. Komitetas 
patvirtino skautybės plėtimo 
fondo steigimą. Prieš porą me
tų Tarptautinis1 Skautų Biuras 
paskyrė keliaujantį ’ instrukto
rių Lotynų Amerikos kraštams. 
Jo darbas davė puikius vaisius, 
nes P.’ Amerikos kraštuose žy
miai paaugo skautų skaičius, o 
kartu per Miško Ženklo kursus 
pakeltos sk. vadovų kvalifikaci
jos.

VARNIŠAI, ENEMALIAI
• * n

t

kitų labui, ypatingai 
jaunesniųjų, kai vy- 
pagalba jiems reika-

< •
Pernai Šveicarijoje, Kader- 

stege, buvo tarptautinis skautų 
vyčių sąskrydis. Jame lietuvius 
atstovavo Vokietijos rajono 
Aušros tunto Margio būrelio sk. 
vyčiai. Šveicarijos Skautų Bro
lija dabar paskelbė to sąskrydžio 
nutarimų ir diskusijų protoko
lus, kurių tekstus galima gauti 
iš šveicarų sk, Vadijos ar kiek
vieno krašto sk. vadijoje.

*

Skautų vadams lavinti šiemet 
užplanuota pravesti 45 Miško 
ženklo stovyklas — Austrijoje, 
Danijoje, Kanadoje, Prancūzijo
je, Švedijoje ir JAV-bėse. Pa
gal šakas jie skirstomi — 13 
vilkiukų vadovams, 21 — skau
tų, 9 — sk. vyčių,, 1 — jūrų 
skautų vadovams ir 1 — tunti- 
ninkams. šio skaičiai neapima 
Anglijos skautų, nes ten tų kur
sų itin gausu. Skatinintina, kad 
vis daugiau lietuvių skautinin
kų ir sk. vyčių baigtų tokius 
kursus. Iki šiol jų turima ne
daug. Kursų programoje yra — 
1) teoretinė dalis — rašomos 
temos, 2) vasaros, stovykla — 
manymasis gamtojė ir 3) gautų 
žinių pritaikymas — vadovavi
mas draugovei. Plinta paprotys 
tokius kursus baigti svetimoje 
šalyje — kelionių metu vasarą.

— SKS —

Visokios rūšys ir spalvos, tinkančios įvairiausiam 

dažymui. Tai vienintelė dažų dirbtuvė JAV. Turi 35 metų 

praktiką.

Specialios kainos lietuviams ir didelės nuolaidos da
žytojams.

ACE LABORATORY
SUBS ATTEX PRODUCTS

Sav. P. J. ŽIŪRYS 

1614 Countant
t

Lakewood, Ohio

Telef.: AC 1-5385 (40)

t

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugamsf' 1.K

DANIEL LINK

Atlanto (bartap
Nugalėjus priešą, sieks 
taikos, kuri užtikrintų 
laisvę nuo skurdo ir bai
mės.
Sieks jūros laisvės.

6)

. 7)

Sieks nuolatinės taikos 
struktūros, kuri užtikrin
tų galimų agresorių nu
ginklavimą.

Atlanto Chartą paskelbus, 
tais pat metais iki rugsėjo mėn. 
pabaigos jos principams savo 
parašais pritarė 15 prieš "ašį" 
kovojusių valstybių, o jų skai
čiuje ir Sovietų Sąjunga. Sekan
tis žingsnis buvo žengtas 1942 
m., kada 26 valstybės pa
sirašė vadinamą "Jungtinių Tau
tų Deklaraciją”, kurioje sąvoka 
"Jungtinės Tautos” buvo viešai 
panaudota pirmą kartą. Šioj 
Jungtinių Tautų Deklaracijoj 26 
valstybės priėmė Atlanto Char- 
tos principus.

8) Pavergtoms tautoms, o jų 
skaičiuje ir Lietuvai, Atlanto 
Chartos principai turi lapai di
delės reikšmės. Lietuva praras
tą laisvę atgaus tik didžiosioms 
valstybėms, priešakyje su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis, 
vienokiu ar . kitokiu keliu reali
zuojant savo taip iškilmingai de
klaruotą tiems principams išti
kimybę. V. B.

PRIEŠKOMUNISTINIS 
ĮSTATYMAS

Kongreso skubomis priimtas 
komunistų varžymo įstatymas 
prezidento patvirtintas tik iš
metus iš jo komunistams pa
baudas kalėjimu ir piniginėmis 
sumomis iki $10,000.

Respublikonai laikraštininkai 
(tačiau dabar iškėlė viešumon, 
kad demokratai kongrese juos 
tuo' įstatymu "apmovė”: res
publikonai iki šiol kaltino de
mokratus komunistų globojimu, 
šį įstatymą prieš komunistus 
pasiūlė demokratai, kurie tuo 
būdu susilpnino respublikonams 
.šio rudens rinkimų propagandą 
prieš demokratus kaip "komu
nistų globotojus”.

Respublikonai, vietoje kovoję 
su komunistais, buvo surengę 
begėdišką persekiojimą savo 
paties nario, komunistų veiklą 
tyrinėjančio senatoriaus McCar
thy. Administracijai ir jos už
kulisiniams patarėjams, kurių 
pasirodo Baltuosiuose Rūmuose 
pilna, kaip rašo respublikonus 
remrąs politinis žurnalo leidė- 
jas-redaktorius David Lawren- 
se. McCarthy pasidarė nepaken
čiamas. Lawrence sako, Baltųjų 
Rūmų "liberalų” gauja tiesiog 
laiko prezidentą savo įtakoje. 
Liberalai dabar Amerikoje žino
mi kaip Sovietų draugai, pus- 
raudoniai ir net raudoni. Tarp 
jų prezidentą įtaigoja ir jau 
minėtas prezidento brolis.

' Atsisakydamas paaukoti bro

liui tremtiniui, patamauBi tė

vynės priešui. — Jis nori, kad 

visi tremtiniai badu išmirtų.

\ CANDIDATE FOR
i

STATĖ REPRESENTATIVE,

RINKIMAI LAPKRIČIO 2, 1954

IŠRINKIT PATYRUSI VETERANĄ, KAD

PALAIKYTŲ OHIO VETERANŲ TEISES

f

.SPAUDOS IŠKOVOJIMO
50 METŲ SUKAKTUVINIS LEIDINYS — 

LITERATŪROS METRAŠTIS
GABIJA

JAU SPAUDOJE IK PASIRODYS 61 RUDENI.
šioje didžiulėje knygoje su savo naujausia kūryba dalyvauja 

kelios dešimtys lietuvių rašytojų. Metraštį redaguoja Jonas Aistis 
ir Stp. Zobarskas. . z

ši knyga — tai kovojančios ir nepasiduodančio lietuvio atspa
ros dokumentas. Ji vaizdžiau už viską kalbės apie mūsų tautos teisę 
turėti savo kalbų, raštų, laisvę ir tikėjimų.

Būkite šios knygos garbės prenumeratoriai — padėkite leidyk
lai atlikti sunkų šio didžiulio veikalo išleidimo darbų. Prenumerata 
priimama iki š. m. spalio 15 dienos. Prenumeratorių pavardės bus 
paskelbtos knygoje.

Metraštis bus didelio formato, įrištas į kietus drobės viršelius, 
kainuos $6.00. Prenumeruojant iš anksto — tik $5.00.
GABIJA, 335 Union Avė., Brooklyn 11, N. Y. (40)

AMERIKOS BALSO 
PROGRAMOS

Amerikos Balsas, kaip .ir 
kitos dalys JAV Informacijos 
Agentūros programos, jau per
organizuotos. Prieš dvejus me
tus Amerikos Balsas transliavo 
daugiau negu 49 valandas kas
dien 46 kalbose ir turėjo 125 
programas, šiandien sunaudoja 
tik apie 28 valandas kasdien 34 
kalbose ir turi 75 atskiras pro
gramas.

Transliuojaima šiomis kalbo
mis: albanų, armėnų, bulgarų, 
čekų ir slovakų, anglų, estų, 
prancūzų, gruzinų, vokiečių (į 
Vokietiją ir Austriją), vengrų, 
italų, latvių, lietuvių, lenkų, ru
munų, rusų, s.erbo-kroatų, slo
vėnų, ispanų ir ukrainų. Į Toli
mus Rytus kalbama: kinų, ja-' 
ponų, korėjiečių ir kt. Amerikos 
Balso tinklas turi 80 siųstuvų. 
Be to, privačios radijo bendro
vės, turėdamos sutartis su Ame
rikos Balsu, naudoja 30 trumpų 
bangų stočių, nuo 25,000 ligi 
200,000 watts JAV-ėse. Val
džios ar valdžios kontroliuoja
mos stotys yra Ceilone, Luzon 
saloj, Philiphinuose, Muenchene, 
Okinawoj ir Tangiere. Milionų . 
vatų siųstuvai Muencheno, Lu
zon ir Okinawa salose _yra stip
riausios transliavimo stotys pa
saulyje. Amerikos Balsas dar 
naudoja JAV.Coast Guąrd laivą 
— "Courier”. Iš čia programos 
siunčiamos per geležinę uždan
gą ir į Vid. Rytus —_ laivo da
bartinė sustojimo vietą1 yra 
Rhodes sala.

Beveik 75% visų Amerikos 
Balso programų yra siunčiama 
į geležinės uždangos kraštus ir 
į komunistų Kiniją. Sovietai 
visokiomis priemonėmis bando 
trukdyti Amerikos Balso pro
gramas.

Anksčiau JAV Informacijos 
Abentūra buvo dalis Valstybės 
Departamento, bet 1953 m. rug
pjūčio mėn; 1 d. Agentūra buvo 
atskira.

&
S-

t.

AUTOMATIC ELECTRIC COFFEE MAKER
8-cup Flavo-Matic coffee 
maker automatically 
ihuti Itself off when 
coffee is rcady t.. with 
new account of $1,000 “ 
or more.

WU
. SAVINGS AND LOAN ASSOCIATION

*. ■ 1 ' ■» . ■ . . -

R Natlonally-Advertlscd 

V-JEWEl 
K WRIST WATCH .y 
Your cholce of cither 
rncn’s oi ladies" model 
Bcnrus wrist watch with 
pcw account of $5,000 , 
C>r more.

5-pioce Kt, containing hcavy 
aluty deaver, 8" rosst slicer, 5* 

t1tandwich knlfe, 4"utility knife 
•nd 3” paring knlfe, with ncw 
account of $100 or more,

KITCHEN CUTLERY SĖT

deluxe FEN AND‘^> 
^PENCIl SETrf^'
NatSonally-advertised 
fountain pen and pen-M?

’dl Kt with new account 
cd $50X» « mot

■an-'K-’Umlf of one plft fo-ttcn <vilom«r

Gaukite vienę iš šių vertingų 
dovanų NEMOKAMAI*... > 
atidarę taupymo suskaitę

Clevelande Mosi Modern Savingt and Loan Office

•> i. ’ ę ■ ■ •

NEW LEE-HARVARD OFFICE 
-4084 Road (oppoait* the ehopplng center) 

OR AT THE MAIN OFFICE 
3)99 EAST93rd STREET
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PRADĖKIT MAŽA SUMA!
BET PRADĖKIT DABAR!

K. ŽUKAS

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

DR. VL. RAMANAUSKAS
P. J. KERŠISPIANISTAS A. KUPREVIČIUS

JEWELER

REIKALINGA MOTERIS
LEIMON’S CAFE

MARGUTIS

LANKĖSI CLEVELANDE LIETUVIAI DAŽYTOJAI

DIRVAGeriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

SUOPIS FURNITURE
EUGENE J. SAVICKĮ

STATĖ REPRESENTATIVE

PARDUODAMAS NAMAS

7012 Superior Avė.

rugsėjo mėn. 4 d. Nėw Yorke 
susituokė su Irena Žilinskaite.

NAUJAS DIRVOS 
REDAKTORIAUS 

TELEFONAS

Chimes Realty
1188 E. 79 St.

namuose šeštadienį, rūgs. 3, bu
vo jų šeimos jauniausios dukre
lės krykštynos.

Clevelande šį savaitgalį lan
kėsi Markauskaitė ir Manckus 
iš Chicagos.

RADIJO KLUBO GEGUŽINĖ

kaip jau Clevelande įprasta, su
traukė apie 200 svečių. Geguži
nėje dalyvavo ir kongresmanas 
Bender.

SOCIALINĖS APDRAUDOS 
NAUJAS ĮSTATYMAS

(7013 Superior, tel. UT 1-1932)
Ateikit į mano salioną ir bū

sit patenkintos savo grožiu.
Atdara nuo 9 vai.

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO. 
GYVYBĖS

dekoruoja namus. Duo- 
mėnesių išsimokė jimą.

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

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

WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė., 

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

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

Įsteigė kompozitoriui"
A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00 
Chicago 36, III.

6755 So. Western Avė

Geras dviejų šeimų namas po 
4 ir 5 kamb., radijątorių šildy
mas, 2 garažai, didelis sklypas. 
Namas Addison Rd., tarp Supe
rior ir St. Clair.

AUTOMAŠINŲ TAISYMAS
Jonas Švarcas nuo kovo mėn. 

atidarė automašinų taisymo sto
tį. Jo dirbtuvės adresas:

7015 Wade Park Avė.

"KARIO” GEGUŽINĖ

C. G. O’BELL REALTY 
17572 Lake Shdre Blvd.

IV 1-0239

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 
geram orkestrui

Į BENDRUOMENĖS 
PARENGIMŲ KALENDORIŲ 

ĮSIREGISTRAVO
Clevelando Skautų Vietininkija, 
spalio mėn. 24 d., sekmadienį, 
ruošianti vakarą-Jaužą Lietuvių 
salėje.

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.

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

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

dažo ir 
da 12 
šaukti:

MERGAITĖMS
Specialiai — plaukų sukimas 

mokyklinio amžiaus mergaitėms. 
Tiktai $6.50.

LA BELLE BEAUTY SHOP 
1499 E. 66th St.

Tel. HE 2-2170 Namų RA 1-6857 
Atidarą vakarais susitarus.

draudos išmokėjimus nereikia 
naujai užsiregistruoti, nei iš vi
so vykti j apdraudos raštinę. 
Pakėlimai bus įvykdyti automa
tiškai.

NAUJIENA 
MOTERIMS

Lietuvaitė Alvina Pautienė 
nupirko ir jau pradėjo darbą

SUPERIOR BEAUTY SHOP

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

»712 Superior Avė. HE 1-2198
Cleveland, Ohio

lietuvių klubo Svetainė 
IR SALĖ

Della E. Jakubs & IVilliam J. Jakubs 
Licensijuoti. laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai7023 Superior Avenue _

Saldainiai, Riešutai, Popkornąi
Čia susitikįt savo draugus po pamaldų 

Geriausia kava mieste

WOLFS FABRICS
EN 1-3764

Dirvos redaktorius persikėlė į 
naują butą ir todėl pasikeitė te
lefonas. Po 6 vai. vakaro Dirvos 
reikalais dabar šaukti: GL 
1-3976.

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. SODA.

609 Society for Saving Bld. 
Telef.: MAin 1-1773.

Rezidencija: PENINSULA 252

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba pnemiesčiuoee, kreip
kitės į mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudus-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir ifipildymae 
garantuojama. Kreipkitės j- mane telefonu arba aBmeniikai.

GERESNIU namu statytojai
-VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF Šildymą ir oro vėsinimą

buvęs krašto apsaugos ministe- 
ris, su žmona penkias savaites 
atostogavo Pennsylvanijos kal
nuose — Elmhurst.

C. G. O beli Realty persikelia į naują raštinę 17572 
Lake Shore Blvd. 25 metus ji buvo Superior ir East 71 St. 
vietovėj.

Jums ir toliau patarnaus namų pardavimo ir..apdrau
dos srityj.

namų . ruošai. Gali būti ir.su 
maža šeima. Bus duodamas pil
nas išlaikymas ir mokama alga.

Rašyti: Dr. A. M., 
36211 Vine Street, 
East Lake, Ohio 

arba skambinti: WI 2-5300.

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

VASARIO 16 GIMNAZIJOS 
104 IR 134 BŪRELIO 

RĖMĖJŲ ŽINIAI

Dėl susidėjusių aplinkybių, 
negaliu toliau vadovauti augš- 
čiau paminėtiems būreliams.' 
Šias pareigas su malonumu su-( 
tiko periimti Jonas Citavičius 
(1519 E. 85 St., Cleveland), ku
ris vadovauja ir "Čiurlionio*' 
ansamblio būreliui.

Norėčiau priminti, kad būre
liai buvo įsteigti 1952 m. rugsė
jo mėn. 1 d. Taigi šiais metais, 
rugsėjo mėn. būreliai atšventė 
dviejų metų talkinimo sukaktį.

Globotiniais buvo Edv. Rim
ša ir Giedrė Gasnerytė (pasta- 
rąjai išstojus, paskirtas Alg. 
Adomaitis).

Per dviejus metus pasiųsta 
Vasario • 16-osios gimnazijai 
$960. (Tam tikra suma dar nė
ra gimnazijai persiųsta, kadan
gi rėmėjai dar nėra atsilyginę).

Noriu- priminti, kad Vasario 
16-osios gimnazijos rūmų Sko
lai sumažinti būrelių nariai yra 
paaukoję $53.00. Po $5.0'0 au
kojo — K. Šilinis, č. Šatkaus
kas, J. Krištolaitis; po $4.00 — 
H. Macijauskas; po $3.00 — I. 
Šilinytė, Pr. Stempužis ir kiti 
mažesnėmis sumomis.

Iš savo pusės visiems rėmė
jams dėkoju už nuoširdų bendra
darbiavimą.

Kiek laikas leis ir toliau tal
kininkausiu Jūsų naujam būre
lių vadovui Jonui Citavičiui.

Pranas Stempužis

Rašomosios mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpi gar- 
siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios ‘kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviukas raidynas greta pil
no , it nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo. $67.50 ir. augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 92 
SL, Cleveland 8, Ohip. Tel.: LI 
1-6716.

Telef.: HE 2-1236
Lietuviams duodama didelė 

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

25 ‘metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763

• • ” .

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

atlieka įvairius spaudos darbus. Jūs 
galit pigia kaipa atsispausdinti pro
fesines korteles, įvairias blankas, va
rnus, plakatus ir kt.
karatas biletus, vestuvių pakvieti-

Užsakymai priimami ir paštu. 
DIRVA — 1272 East 71 St.

Cleveland 3, Ohio 
Telef.: HE 1-6344

PIX BEVERAGE
45 rūšių alaus — vlsoki gaivi 

nantieji gėrimai, 
vynas Ir šampanas 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas.
7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

Telef.: ĘX 1-3969. Bute: WA 1-2354

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

6210. Dibbie Avė., 
Cleveland 3, Ohio 

Teli: ĖX 1-0376

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

Perkant ar pratęsiant bent ko- 
kię apdraudę Jūs visad pasitei
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

• Farm Būrėjai. Mutųal Insuranca jC^. 
• Farm Bur*aitM4pt|l*l .pty !*• uraoca €•
• Farm Bureau LIfe lAiunlnca C©. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHJO

Į TALKĄ BOSTONUI

21 geriausi Cleveland Electric 
lllūminating Company laidų spe
cialistų ir' gen. asist. prižiūrėto
jas Luke Cox. pereitą’ ketvirta
dienį išskrido į Bostoną padėti 
Boston Edison Co. tarnautojams 
sutaisyti laidus 'sutraukytus 
"Carol” uragano metu ir pali
kusį 150.000 gyventojų dar be 
elektros. Darbas gali trukti be
veik dvi savaites. Ta grupė vie
nintelė pašaukta į pagalbą.

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

REMONTO DARBAI

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 

i medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RICKUS-RICKEVIčIUS
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

bar gaunantiems socialinės ap- Seniausias ir gražiausiai ilius 
truotas lietuviškos minties žur 

nalas.

CommunityChest
"Sarvintr Graater Ctėveland"

Parduoda savininkas. East 
68 ir Superior gatvės. 2 šeimų 
su dvigubu garažu. 6 kambariai 
žemai, 5 Viršuj. Prašoma $12.- 
000. Padarykit pasiūlymą, šau
kite:

Paul P. Chalko 
MAin 1-2388 1

Ruošia L. S. "Ramovė” Cleve- 
velando skyriaus. Gegužinė 

I įvyks rugsėjo 12 d. pp. O. ir Ed. 
|Karnėnų sodyboje, 6575 Rich- 
mond Rd., pradžia 2 v.

1 Gegužinės metu bus: "Kario” 
parodėlė, jaunimui komiškas 
sportas, įėjimo prizai, įvairus 
bufetas ir smagūs šokiai.

Moksleiviams įėjimas laisvas, 
suaugusiems biletai tiks ir lai
mėjimams be atskiro mokesčio.

Visi maloniai kviečiami atsi- 
> lankyti ir paremti "Kario" lei

dimą.
Neturintieji susisiekimo prie

monių skambina p. K. Karosui 
PO 1-1777.

Eisenhowerio pasirašytas rug
sėjo 1 d. naujas įstatymas pro
porcingai pakels išmokėjimus. 
Gaunantiems $25.00 iki $50.00 
bus paskirta $5.00 daugiau. 
Gauną $60.00 gaus $65.00; 
$70.00 — $78.50; $80.00 — 
$91.00 ir $85.00 — $98.50. Da-

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

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

YOU BORROVV 
W BUY A HOME

GET OUR 
LOW RATES AND 
HELPFUL TERMS
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DIRVA
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Clevelnnd 3, Ohio. — Telefonas: lIEnderson 

1-G344. Redaktorius Balys GAID2I0NA (buto telefonas: GL 1-397G).

Prancozijos lietuviai
O. Bačkienės pranešima* Europos lietuvių 

atstovų suvažiavime
Prancūzijos Lietuvių Bend

ruomenė yra pati jauniausioji 
Europos Bendruomenių. Forma
liai ir~legaliai susikūrė tik pra
eitų Tnetų pabaigoje, pravedus 
visuotinius rinkimus ir ją lega
lizavus prancūzų valdžios įstai
gose.

Prancūzijos L. Bendruomenė 
įkurta dešimts metų veikusios
L. š. D-jos rėmuose ir, tos Drau
gijos įstatus pakeitus, bendruo
menė legalizuota.

Šie metai buvo daugiau vi
dujinio reorganizavimosi metai. 
Sutvarkyta vidaus ir adminis
traciniai pagrindai. Kur tik ra
dosi šiek tiek lietuvių didesnis 
būrelis — sudaryta apylinkės. 
Dabar jų yra dvylika: Stras- 
burge, Mulhouse, Villerupte, L’ 
Hopital, Nilvange, Nord depar
tamente, Pas-de-Calais departa
mente. Bethune, Rouene, Calva- 
dos departamente, Alpes Mari- 
times departamente ir centras 
Paryžiuje.

Aktyvesnis apylinkių veiki
mas įmanomas tik ten kur yra 
susispietęs didesnis lietuvių bū
rys ir kur yra inteligentų. Pa
grindinė veikla koncentruojasi 
Paryžiuje, čia yra susispietęs 
intelektualinių pajėgų būrelis, 
menininkai, muzikai, didžioji 
Prancūzijos lietuvių studentijos 
dalis ir Lietuvos Pasiuntinybės 
personalo nariai, šiaip bendruo
menę sudarančių skaičius siekia 
virš tūkstančio. Suaugusių yra 
785, vaikų 211 ir kelios dešimtys 
lietuvių legijunierių, su kuriais 
santykių palaikymas dėl karo 
operacijų Indokinijoje pastaruo
ju laiku buvo mažiau gyvas, ži
noma, diena po dienos ir šis 
skaičius mažėja ryšium su emi
gracija.

Naujų lietuvių Prancūzijon 
nebeatvyksta, o bendruomenė 
didėja tik naujagimiais, kurių 
skaičius nėra labai žymus. Be
darbių tuo tarpu beveik nėra, 
išskyrus tuos, kurie yra ligos 
ištikti. Deja. Prancūzijoje už
darbiai menki ir sunkiai atitin
ka gyvenimo standartui. Užtat 
mūsų tremtinių gyvenimas 
Prancūzijoje sunkus. Nelaimės 
atvejais nuoširdžiai paremia 
BALFas, N.C.VV.C. organizacija 
ir CARE, o šiaip L. B-nės veiklą 
paremia E. L. Komitetas.

Būtų gera, kad nors šis ne- 
perdidelis lietuvių skaičius 
Prancūzijoje būtų daugiau susi
spietęs krūvoje. Gausiausias bū
rys. siekiąs apie porą šimtų lie
tuvių. yra Paryžiuje. Visose ki
tose vietovėse, net tuose pačiuo
se departamentuose, keliolika, 
net kelios dešimtys kilometrų 
skiria vieną nuo kito. Tad to
kioje padėtyje kova už lietuvy
bės išlaikymą darosi labai sun
ki. Vargo mokyklų kūrimas yra 
neįmanomas. Be to, trūksta žmo
nių inteligentų, kurie galėtų va
ryti tą papildomąjį tautinio 
auklėjimo darbą. Pačiame Pa
ryžiuje lietuviai taip pat dėl 
butų stokos gyvena -labai toli 
vieni nuo kitų įvairiuose šio did
miesčio priemiesčiuose; Su bai
me reikia konstatuoti, jog nu
tautėjimas su visomis savo pa-, 
sekomis gyvai stojasi prieš akis.

šeima lieką galutinis ir le
miamas veiksnys tautinės gy- 

. vybės išlaikyme ir. jos ugdyme. 

Prancūzijos lietuvių bendruome
nė atkreipė ypatingą dėmesį į 
individualinį apaštalavimą šei
moje ir ėmėsi akcijos šia kryp
timi. Pirmiausia, atkreiptas dė
mesys į gausias lietuviškus šei
mas ir jieškoma būdų jas pa
remti materialiai ir moraliai, 
aprūpinant kiekvieną jų vaikų 
laikraštėliais, tautinio auklėji
mo vadovėliais, laikraščiais. Tai 
tėra tik graži to darbo pradžia. 
Jis reikėtų intensyviai stiprinti.

Ypačiai susirūpinta moti- 
n a, kaip pirmaeile auklėtoja, 
jaunosios kartos formuotoja. 
Prancūzijos Lietuvių Bendruo 
menei, Pasaulio Lietuvių Bend
ruomenės vardu, pavyko įsijung
ti į Pasaulio Motinų Sąjūdį ir 
per jį galimai įsijungti į kovą 
už bendrą motinos gerbūvį.

Šį rudenį, po įvykstančios 
Bonnoje Pasaulinio Moterų Są
jūdžio studijų savaitės, yra 
ruošiamas memorandumas Jun
gtinių Tautų Organizacijai mo
tinų darbo klausimu. Ypač no
rima apdrausti motinos pusdie
nio darb.o klausimas. Mūsų mo
tinos tremtinės daugumoje taip 
pat dirba visą dieną fabrikuo
se, įstaigose ar kur kitur, o 
vaikai paliekami darželiuose, 
mokyklose svetimtaučių moky 
tojų įtakoje. Taigi, tiek Pran
cūzijoje, tiek kitose bendruome
nėse gal reikėtų susirūpinti, kad 
mptina nors pusę dienos galėtų 
pasilikti su savo vaikučiais na
muose, atsidėdama jų auklėji
mui. Prancūzijos Lietuvių Ben
druomenė per Pasaulinį Motinų 
Sąjūdį stengsis, kad klausimas, 
iškeltas tarptautiniame forume, 
atneštų naudos ir mūsų tremti
nei, ir mūsų Nepriklausomos 
Lietuvos motinai, šiuo klausimu 
lauktina visų Europos Lietuvių 
Bendruomenių parama.

Pasaulio Lietuvių Bendruome
nės principinę veiklos esmę, kaip 
jau minėjome, sudaro lietuvybės 
išlaikymas tremtyje ir įsijun
gimas į kovą už mūsų tautos 
laisvę, šios rūšies akcija nie
kuomet nebus perdidelė, nors 
bendruomenės dar stipriau į ją 
Įsijungtų, ją pagyvintų. Tik rei
kia pasirinkti atitinkamus veik
los būdus bei kelius. Prancūzi
jos Lietuvių Bendruomenė ple
čia savo veiklą Lietuvos laisvės'

kom-
na-

nors 
gana

or- 
in- 
ar

kovų kryptimi, bendradarbiau
dama ir bendraudama su Baltų 
Tautų organizacijomis ir repre
zentuodama mūsų tautą per 
tarptautines, ar tautines tų 
kraštų, kur gyvenama, organi
zacijas. Įsijungimas vykdomas 
arba pačios bendruomenės var
du, arba įkūrus atitinkamus są
jūdžius, arba per paskirus 
petetingus bendruomenės 
rius.

Prancūzijos lietuviai, 
negausūs, šiuo būdu yra 
daug pasiekę ir gana plačiai įsi
jungę į tarptautinio mąsto sam
būrius bei pasaulines tarptauti
nes organizacijas.

Keldami šį klausimą konsta
tuojame, kad mūsų buvimas vie
noje ar kitoje organizacijęje lei
džia lietuvių vardą garsinti kitų 
tautų tarpe, natūraliu būdu pri
minti mūsų reikalus, rūpesčius, 
tautinius siekimus ir reprezen
tuoti mūsų tautą ten, kur kar
ais grynai politiniams mūšų 
ganams, ar diplomatinėms 
stitucijoms yra neįmanoma, 
nepatogu.

Bet, kad galėtume dar sėk
mingiau įsijungti, reikalinga 
yra turėti visuomeninių bei po
litinių mūsų veiksnių- užnugarį, 
ypačiai jų materialinę paramą.

Į Tarptautines organizacijas, 
ar tautines svetimųjų organiza
cijas, išskyrus šalpos, mes ne
galime eiti, kaip išmaldos pra
šantieji, nes tuo būdu mes pra- 
rastumėm tų organizacijų akyse 
Visuomeninį prestižą bei įtaką, 
ar svorį ir liktume, kaip pran
cūzai sako ”des amis embaras- 
sants”.. . Daugumoje tarptau
tinių organizacijų yra nustatyti 
metiniai tautiniai mokesčiai. Be 
to, dalyvavimas tarptautiniuose 
kongresuose, konferencijose daž
niausiai turi būti pačių tautinių 
vienetų bei organizacijų apmo
kamas.

Be paminėtų Pr. LB veiklos 
bruožų, tenka ir jos kasdieninio 
gyvenimo aplinkumą paliesti. 
Pr. LB, kaip L. š. Dr-jos Pran
cūzijoje įpėdinė, turi jos paliki
mą — savo Svetainę-raštinę, bi
blioteką, remia Lietuvių Kata
likų Misiją, išlaiko apmokamą 
Reikalų Vedėją, kuris atlieka 
visuomeninius bei administraci
nius patarnavimus. Be to, kaip 
religinis ir tautinis veiksnys, 
veikia Lietuvių Katalikų Misija 
Prancūzijoje, kuri varo kilnų 
darbą religinėje visuomeninėje 
plotmėje.

■ Ateities perspektyvoje. Pr.

Naujosios Anglijos valstybes nusiautus Uraganas Providtmce, R. I. mieste su automobilium taip 
keistai pasielgė.

Jaunais drambliukas iš Indijos atveštas į JAV New Yorko uoste 
taip buvo iškrautas iš laivo.

Jau dešimti metai, kai mes šios stovyklos gyventojų nė vie- 
klabename jūsų širdžių durisj no nėra nebandžiusio emigruo- 
prašydami "šio to Savajai gy- ti. Rasime nemaža mėginusių 
vybei palaikyti". Mes puikiai po kelis kartus, po kelis kartus 
suprantame, kad jums jau ga
lėjome iki gyvo kaulo įkyrėti. 
Ir galbūt jau ne vienas yra pa
sakęs: "Prašo ir prašo. Duok ir 
duok. Tarti davimui ir galo nė
ra”. Tikrai, mieli lietuviai, rfies 
tai suprantame ir jus pilnai at
jaučiame. Daug maloniau būtų, 
jei nereikėtų prašyti, jei patys 
sau galėtume kasdieninę duone
le užsidirbti. Deja, ne dėl savo 
kaltės likome bejėgiai, našta ki
liems, o tuo pačiu ir nėkieno ne
mėgiami.

Po šios; įžangos noriu mielą 
šio rašinio skaitytoją pavedžio
ti po įvairias tremtinių vieto
ves, kad susidarytų įspūdį apie 
mūsų vargus šių dienų stovyk
lose. Tad, brangus broli lietuvi, 
būk kantrus ir pasidairyk po 
stovyklą, esančią netoli nuo ma
žo miestelio. Didesnis miestas 
už 11 klm. žmonės gyvena me
diniuose barakuose. Savo kam
bary sėdėdamas gali puikiai gir
dėti, ką kaimynas tiž dviejų dar- 
kaimynų su savo šeimos nariais 
kalbasi, dėl ko barasi, kokie rū
pesčiai juos slegia. Daugelis gy
vena po 6-7 asmenis viename 
kambary ir guli ant lentynų.

Iš apie šimto mūsų tautiečių

L. B-nė turi platų užsimojimą, 
būtent, turėti Paryžiuje, šiame 
dideliame pasaulio centre, LIE
TUVIŲ KULTŪROS NAMUS, 
CENTRĄ, kuris čia, kaip lietu
vių kultūros židinys,, yra būti
nas. Inf.

rai dirba sargybų kuopose, ke
turi gavo darbo prie statybos. 
O kiek' gražių vaikučių čia ęsa- 
ma! Kad nors ,jie sveiki užaug
tų. Stovyklos šalpos'komisijos 
pirmininkas jums paaiškins, kad 
čia dauguma lietuvių, kaip dar
bui netinkami žmonės, gyvena 
iš socialinės vokiečių pašalpos. 
Kiti turi išsiversti iš bedarbio 
pašalpos, karo invalidai turi 
mažas rentes. Darbų sunku gau
ti. Tik jauni žmonės dažniau
siai kokį pripuolamą darbą susi
randa. Tačiau ir uždarbiai čia 
yra labai maži. Kaikuriose šei
mose maistui vienam asmeniui 
per dieną telieka 55-75 pfenigų, 
kas lygu 12-15 amerikoniškų 
centų. Maisto kainos augštos, 
pvz., sviesto svaras 3 DM arba 
75 centų, mėsos svaras ,2.50-3 
DM arba 60-73 centai.

atidėtų ir pagaliau galutinai at
mestų, atmestų j Aferiką ir j 
Kanadą, atmestų į Ameriką ir į 
Australiją, atmestų j Ameriką, 
Kanadą, Australiją ir 1.1, ir t.t.

Pavaikščiokim po barakus ir 
susipažinkime su jų gyventojais

Pirmos aplankytos šeimos M. 
galva yra jau senas žmogus, dėl 
amžiaus nedarbingas; vyriau
sias sūnus sanatorijoje. Motina 
sveika, bet duktė namie nesvei
ka ir be motinos priežiūros ne
gali apsieiti.

Einame į kitą šeimą N. Tėvas 
džiovininkas, emigruoti atmes
tas ir dabar dėl nesveikatos dir
bti negali. Vaikas taip pat džio
vininkas.

Trečiosios šeimos G. motina 
našlė serga širdies ir kitomis li
gomis; sūnus jau beveik vyras, 
bet neišsivystęs — ligonis.

Eeiname į ketvirtą seimą D. 
Vyras tarnavęs kariuomenėje, 
buvo patekęs į karo nelaisvę 
Belgijoje. Išėjęs iš nelaisvės, 
Vokietijoje vedė, ir turi penkis 
mažus vaikus, širdis .visai silp
na. Buvo gavęs darbą, bet dėl 
širdies visai negalėjo dirbti ir 
po trijų dienų atasidūrė ligoni
nėje.
. Užėję į kitą būraką, randaem 
kitą šeimą K. Tėvas visiškas li
gonis, trys džiova sergantys vai
kai, motina nusilpusi ir palie
gusi.

Tolesnė šeima B. gausi: 8 
vaikai, iš jų du mokosi amatų, 
vyriausioji duktė sanatorijoj, 
dar vienas vaikas serga džiova. 
Tėvas ligonis. Motina suvargusi 
nuo ligonių ir vaikų priežiūros 
darbų ir pareigų.

Toliau patenkame pas pagy
venusį vyrą L., kurio 'šeima iš
emigravusi, bet jam nepadeda. 
Girdėti, esąs persiskyręs. Dirb
ti negali dėl nusilpnėjimo, nes 
nesveikas skilvis ir turi griež
tai laikytis dietos ir dažnai 
valgytti košelę. Tolesnis- mūsų 
lankomasis A. yra netekęs deši
nės rankos karo invalidas. Su 
juo gyvena inteligentas žmogus 
S., graužiamas reumato ir pa
irusiais nervais.

Visi čia išvardinti yra cha
rakteringi pavyzdžiai likusiųjų 
Vokietijoje lietuvių. Tokių ra
sime • daug visose stovyklose. 
Vienas ar keli šeimos nariai yra 
nesveiki, o kadangi šeimos ne
nori, išsiardyti, tai lieka skursti 
yisi ir.laukia pasveikimo.

Argi jau visi tik ligoniai čia 
gyvena? Nevisai taip: trys vy-

šytojąi Jonas Aistis ir Stepas 
Zobarskas.

Tokios knygos išleidimas, kai 
Tėvynėje gyvas ir laisvas lietu
viškas žodis yra užgintas, šian
dien kaip tik yra prasmingas, 
šis metraštis — lietuvių rašyto
jų garbės knyga — bus kovo
jančio ir nepasiduodančio lietu
vio atsparos dokumentas, kuris 
sutvirtins lietuvį tikėjime ir vil
tyje.

Leidykla, pasiėmusi šį didelį 
ir atsakingą darbą, tikisi visų 
— lietuvišką žodį ir raštą my
linčių __talkos. Leidykla nepra
šo aukų, — ji tiki, kad laisvame 
pasaulyje dar yra tiek lietuvių, 
kurie patys pajėgs savo jėgomis 
parodyti tokį dokumeną, kuris 
vaizdžiau už viską kalbės apie 
mažos tautos teisę turėti savo 
kalbą, raštą, laisvę ir tikėjimą.

Leidykla kviečia užsiprenu
meruoti iš anksto literatūros 
metraštį. Jūsų prenumerata pa
dės leidyklai atlikti sunkų di
džiulio veikalo išleidimo darbą.

Knyga bus didelio formato, 
apie 500 psl., įrišta drobėn. Iš 
spaudos išeis šį rudenį. Kny
gos rinkos kaina bus 6 dol. Pre
numeruojant iš anksto — kny
ga kainuos tik 5 dol. Visų pre
numeratorių — knygos išleidi
mo talkininkų — pavardės bus 
paskelbtos knygoje. Knygos 
prenumeratoriams bus „duodami 
pakitavimai, o knyga, kai tik 
išeis iš spaudos, bus atsiųsta 
paštu. Prenumerata priimama 
iki spalio 15 dienos ir siunčiama 
šiuo adresu: Gabija, 335 Union 
Avė., Brooklyn 11, N. Y.

Lentiniai barakai, statyti 
prieš 15-20 metų, yra apipuvę, 
drėgni, dažnai skylėti, kirminų 
išlandžioti, todėl nei patalpos, 
nei maistas žmonių sveikatai iš
laikyti nepalankios. Baldai labai 
primityvūs: lovos arba kariškos 
ar iš lentų sukaltos, suklypęs 
stalas, pora taburečių, tai ir- vi
sas buto įrengimas.

Kai lietuvių Vokietijoje gy
veno virš 50 tūkstančių, kurių 
tarpe buvo daugybė intelektua
lų, rašytojų, dailininkų, dainos 
ir muzikos meno žmonių, tai tas 
bedarbės laikas mokėta išnau
doti ar tai ruošiant įvairiausius 
kursus, suburiant ansamblius, 
chorus, kurių pasirodymai ža
vėjo kitataučius ir buvo paguo
da ir pasididžiavimas lieuviui. 
Šiandien, kai yra palikę mažes
nio išsilavinimo žmonės ir iš
sklaidyti po visą Vakarų Vokie
tiją mažomis grupelėmis, kul
tūriniai reikštis nėra sąlygų. 
Perskaitomi giminių ar draugų 
atsiunčiami Amerikos lietuvių 
laikraščiai, retai užklystanti lie
tuviška knyga eina iš rankų į 
rankas. Susirenkama tautinių 
švenčių ar kitų lietuvių tautai 
reikšmingų įvykių paminėti, ku
rių metu vargo mokyklos vai
kučiai pavaduoja dainininkų ir 
šokėjų ansamblius. Dvasios rei
kalams aptarnauti sekmadie
niais atvyksta kapelionas.

Taip slenka dienos, mėnesiai, 
metai. Stovykloje nieko naujo. 
Tie patys veidai, tie patys ba
rakai, tie patys rūpesčiai, ta 
pati skurdi pašalpa, alkis, šal
tis, ligos, tas pats laukimas iš 
giminės, draugo ar BALFo pa- 
kietėlio ar kelių markių ... Tas 
pats slegiantis ūpas, kad atme
tus nuo emigracijos, iškrista iš 
kūrybingo gyvenimo, ta pati 
nežinoma ateitis ir baimės jaus
mas dėl savo likimo.

Izidorius Rugienius,
BALFo Įgaliotinis Vokietijoje

ŲAŲDININKAI 
SUKA ATGAL?

LITERATŪROS 
METRAŠTIS GABIJA

Knygų Leidykla Gabija spau
dos grąžinimo penkiasdešimtme
čiui ir tremties dešimtmečiui 
atžymėti šį rudenį išleidžia li
teratūros metraštį. Tai bus 
stambiausias mūsų spaudos iš
kovojimo 50 metų sukakties lei
dinys, kuriame su savo, naujau
sia kūryba dalyvauja kelios de-

Praėjusiam savaitgalyje Cle- 
velande buvo susirinkę 45-50 ak
tyviųjų liaudininkų veikėjų 
svarstyti savuosius organizaci
nius veiklos klausimus. Iš Chi- 
cagos buvo atvykę M. Mackevi
čius, L. Šmulkštys, Kutra; iš 
VVashingtono K. Škirpa, J. Pa
jaujis, Pąramskas; Iš Waterbu- 
rio Deveniai, Blazas; iš Brook- 
lyno J. Makauskas, prof. Ka- 
nauka, J. Audėnas; iš Montrea- 
lio J. Kardelis ir kt.

Susirinkimo metu buvo pla
čiai nagrinėta paskutinieji liau
dininkų vingiai ir palinkimas 
krikščionių demokratų glėbiui, 
VLIKe išeinant į kovą prieš mū
sų diplomatus. Didele balsų dauT 
guma laimėjo K. Škirpos tezė, 
kad visus diplomatinius postus 
reikia ne tik .pripažinti, bet ir 
jiems svarbiame darbe talkinti. 
Taip susirinkusiems nubalsavus
K. Škirpa grįžo atgal į liaudi
ninkų centro komitetą. Susirin
kimas nepabijojo pasveikinti net 
St. Lozoraitį.

Reikia laukti, kad po šio su
sirinkimo turėtų liaudininkų li
nija keistis ir VLIKe. Bet to
kiu atveju turėtų K. Žalkauskas, 
kuris daugiausia liaudininkus 
taip nuvairavo, grįžti atgal. Ne- 
taip mielas toks posūkis ir pirm. 
J. Audėnui, kuris K. žalkausko 
ėjimus rėmė.

TUOJ ĮSIGYK ŠIAS PLOKŠTELES
Čiurlionio Ansamblio {dainavimai

Albumas $10.00, '
. Chicagos Vyrų Choro {dainavimai

Albumas ,$8.00
Pianisto Andr. Kuprevičiaus . 

{skambinimai
: '... • $5.00
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