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EGZILŲ SPAUDOS 
KONFERENCIJA SU 

DIDŽIĄJA JV 
, SPAUDA 

Gruodžio 6 d. Washingtone 
C9EEC padarė priėmimą didžio
sios JV spaudos ir kitų reikš
mingų veiksnių (ALF ir kt.) 
atstovams. CEEC (Central and 
Eastern European Conference) 
yra įsteigta 1$51 m. kovo 21 d. 
Jos tikslas — kova su komur 

nizmu ir su sovietiniu imperia
lizmu, bendradarbiaujant su vi
sais, tų pat tikslų siekiančiais 
veiksniais, ypatingai su NCFE 
(National Committee for a Free 
Europe). CEEC sudaro Baltijos 
valstybių diplomatiniai atstovai 
Washingtone ir Čekoslovakijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Vengrijos, 
Pietų — Slavijos tautinių ko
mitetų atstovai. CEEC veikloje 
aktyviai dalyvauja ir Baltijos 
kraštų patariamųjų grupių pir
mininkai. 

CEEC yra paruošusi ir įtei 
kusi 55 UNO nariams memoran
dumą dėl Sovietų Sąjungos vyk
domo genocido. Memorandume 
prašoma: 

1. laikyti deportacijų klausi
mą įpareigojančiu visus 
UNO narius, 

2. paveikti Sovietų Sąjungą, 
kad ji sustabdytų tos rūšies 
akciją, 

3. pasmerkti deportacijas kaip 
p r i e š t a r a u j a n č i a s  U N O  
Chartai ir Visuotinai žmo-

t gaus Teisių Deklaracijai. 
Memorandumo prieduose iš

samiai pavaizduotas sovietinis 
genocidas Lietuvoj, Estijoj, Lat
vijoj, Čekoslovakijoj, Lenkijoj, 
Rumunijoj ir Vengrijoj. 

Memorandumui įteikti UNO 
jfltneraliniam Sekretoriui Tryg-
ve Lie ir kitai su juo susijusiai 
akcijai UNO sesijos metu Pa
ryžiuje sudarytas spečialus ko
mitetas. Jame Lietuvai atsto
vauja Lietuvos atstovas Pran
cūzijoje dr. S, Bačkis. 

Dean Achesonui memorandu-
mą įteikė min. P. žadeikis. 

Memorandumas su visais prie
dais išleistas atskira knyga, ku
riai įvadą parašė Laisvosios Eu
ropos Komiteto direktorių tary
bos pirmininkas, buv. Valstybės 
Sekretoriaus Pavaduotojas ir 
buv. JAV ambasadorius Japoni
joje, Joseph' C» Grow, kuris be 
kitako rašo: 

"Tegul visi, kurie turės pro
gą matyti šią knygą, skaito 
ją su atyda. Ji nėra košma
riškos utopijos fikcija. Blai
viais faktais ir skaisčiais joje 
aprašomi baisūs dalykai, ku
rie diena iš dienos ištinka mi
lijonus tokių pat žmogiškų 
būtybių kaip ir mes patys. Ji 
pasako, kas gali ištikti kitus, 
galbūt mus visus, jei mes ne
suprasime ir neveiksime, kol 
dar yra laikas." r > 
Lietuviškąjį memoran d u m o 

priedą paruošė ir anglų bei pran
cūzų kalbomis mimeografavo 
700 egz. Pat. Liet. Grupė. 

Memorandumo išspausdinimo 
ir jo UNO Generaliniam Sekre
toriui įteikimo proga ir buvo 
padarytas priėmimas Washing
tone. 

Ptfeš pat priėmimą įvyko 
\ CEEC bendrųjų reikalų komisi

jos posėdis, kuriame buvo svars
tomas siūlymas ant-genocidinę 
veiklą grįsti Genocido Konven
cija. Iš esmės tuo klausimu bus 
nusistatyta kitame CEEC po
sėdyje gruodžio 18 d. Washing
tone. Komisijos posėdyje Lie
tuvai atstovavo min. P. žadei
kis ir Pat. Liet. Grupės pirmi
ninkas V. Sidzikauskas. 

Spaudos priėmime dalyvavo 
m v. Sidzikauskas, kuris pa
ryškino kaikuriuos momentus, 
susijusius su sovietiniu genoci
du okupuoto j Lietuvoj, ypač tą 
aplinkybę, kad, kaip matyti ii 
sovietinių dokumentų, masinės 
deportacijos iš Lietuvos jau bu-
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I iii n via i 
Praėjusiame Dirvos Nr. skai

tytojai rado reto įspūdingumo 
žinią: septyni Venecuelos lietu
viai visų toje šalyje gyvenančių 
lietuvių vardu paaukojo pusan
tro tūkstančio dolerių 1952 metų 
Literatūros premijai už geriau
sią grožinės literatūros kūrinį. 
Tai yra tokia auka ir iš ten, iš 
kur šitokio žygio tikėtis nė ne
buvo galima. Visiems žinoma, 
kad tie pora tūkstančių mūsų 
tremties brolių, atsidūrusių, tie
siai šnekant, žemės pragare, 
vargsta, nekalbant jau apie sun
kiai šiauriečiams pakeliamas 
tropinio klimato sąlygas, žem© 
tos šalies lygio gyvenimą. Kad 
per trejus ketverius metus būtų 
pavykę jiems tapti milijonie
riais, irgi niekas netikėtų. Jeigu 
dar pridėsime Venecuelos boli
varo ir JAV dolerio santykį 
(3,3:1), tai ši venecueliškių pre
mija tegali būti vertinama kaip 
jųjų besąlyginės savosios tauti
nės kultūros meilės nuoširdi iš
raiška. 

Lietuvis falytojas pastarai
siais metais reiškiasi gaivališku 
kūrybiniu veržlumu. Mūsų bib
liografijos tarn .v bos skelbiama 
jau nebe rankraščiai. Knygų 
rinkoje varžosi ne tik romanai 
su novelėmis, bet ir poezija su
geba prasimušti pro leidėjų bu
halteriją. Jau ir paslankesnis 
skaitytojas nusiskundžia ne 
kiekvieną išleidžiamą lietuvišką 

3>i*vod talka 

Dirvos talka iki gruodžio mėn. 
12 dienos davė 351 naują skai
tytoją. Tie skaitytojai sudaro 
1188 taškus. 
Paskiri talkininkai turi taškų: 

Taškai 
Paplėnas J., Chicago 221 
Astrauskas St., Worcester 188 
Pauža V., Detroit 92 
Švarcas P., Collinsville 04 
Sodaitis A., Brooklyn, r $4 
Česonis A., fJaltimomr #2 
Paršeliūnas J., Toronto 80 
Smigelskis A., Cleveland 24 
Diržys A., Venecuela 20 
Saladžius P., Rochester 20 

Kiti talkininkai turi po ma
žiau taškų. Talkai liko 18 dienų. 
Visus talkininkus kviečiame 
stipriau pasispausti. 

TIK ŠIAIS METAIS 
DIRVA 4 DOL. 

Primename, kad prie Dirvos 
pradėjus leisti "Tėviškėlę" ir 
numačius kitus priedus, Dirva 
nuo 1952 metų Amerikoje me
tams kaštuos 5 doleriai. Kana
doje kaštuos 5 dol. 50 ct., o ki
tuose kraštuose 6 dol. 50 ct. 

Tačiau* kas prenumeratą pra
tęs iki šių metų gruodžio 31 d., 
moka seną, nepakeltą kainą, t. 
y. Amerikoje 4 dol., Kanadoje 
4 dol. 50 ct., o kitur 5 dol. 50 ct. 
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vo suplanuotas 1939 in. spalio 
mėnesį, t. y. tuo laiku, kai Bal
tijos valstybės dar buvo nepri
klausomos, bet tuoj po slapto 
susitarimu Molotovo su Riben
tropu. 

knygą begalįs perskaityti. O ar 
mūsų rašytojai ilgesnį laiką pa
jėgs ištesėti dabartinį įsibėgė
jimą? Kiekvienam pernelig aiš
ku, kad veikalui parašyti reikia 
ne tik gabumų, bet ir fizinių bei 
moralinių sąlygų, ir to paties 
laiko šimteriopai daugiau ne
gu... jam perskaityti. 

Kada kiekvienas šviesesnis 
skaitytojas, skaitąs lietuviškus 
laikraščius, įsitikins, kad jo vi
dinei kultūrai ugdyti, jo tauti
nei sąmonei stiprinti reikia dau
giau negu dienos žinių, tada pa
kilęs lietuviškos knygos tiražas 
įgalins leidėjus sudaryti knygų 
autoriams bent tokias sąlygas, 
kad kūryba nebūtų perkama ne
išvengiamo k'no naikinimu. Iš 
tikrųjų pats rašytojas tų sąly
gų neturėtų prašyti ir dažniau
siai neprašo, kadangi pati kū
rybinė trauka verčia jį dvasios 
reikalui aukoti kūno patogumą 
bei poilsį, kol pagaliau, išsekus 
gyvybinėms jėgoms, žūna ir ne
baigtas išsakyti žodis. To dėlei 
pati tauta ar tremties atveju 
tautinė bendruomenė turėtų pa
sirūpinti ilgesniu išsilaikymu tų, 
kurie - formuoja +au£os dvasią, 
kurie iškelia, užfiksuoja ir gy
venimui atgaivina tautines sa-
vybefc, kurie pagaliau parodo 
svetimiesiems mūsų tautos kul
tūrinę gyvybę. 

Taigi, didis ir nepalyginamas 
yra rašytojo uždavinys. Kur kas 
jis pasidaro atsakingesnis lais
vajam lietuviui rašytojui šian
dien, kada reikia liudyti už tuos 
milionus, kurie planingai ver
čiami besieliais robotais, turin
čiais pakeisti laisvus žmones. 
Tai ypatingai misijai rašytojas 
reikalingas visų pirma savos vi
suomenės moralinės paramos. 
Jau prieš 16 metų švietimo mi
nisterija rado reikalą įsteigti 
valstybinę literatūros premiją, 
aišku, svarbiausia moralinio 
principo vedama: grožinei lite
ratūrai tuo buvo pripažinta di
delė reikšmė tautos kultūrinimą 
vyksme. 

švietimo ministeriją, kftip ir 
daug kitų šviesių dalykų, pali
kome Lietuvoje. Ją turi šian
dien mums pavaduoti šviesi mū
sų visuomenė, kuri tegali būti 
vienintelis lietuviškos kultūros 
išsilaikymo būdas. JAV-bėse yra 
lietuvybės, taigi ir lietuviškos 
kultūros, centras, čia išeina dau
giausia mūsų laikraščių, čia iš
platinama daugiausia lietuviškų 
knygų, čia yra Lietuvių Rašy
tojų Draugijos centras, čia dau
giausia dirbama, čia daugiausia 
kuriama ir gal dar daugiau rė
kiama. čia buvo atkurtas Lite
ratūros fondas, čia, biudžetinių 
pajamų nesant, renkama tam 
fondui pinigai; čia kasmet įtei
kiama už geriausią pasirodžiusį 
kūrinį literatūros premija, čia, 
rodos, būtų lauktina, kad senieji 
ar naujieji lietuviai ar jų orga
nizacijos būtų mecenatai tos 
aukščiausios literatūrinės pre
mijos, kuri yra valstybinės mū
sų literatūros premijos tradici
jų tęsėja. 

O vis dėlto ta rinktine pre
mija didelę ir malonią staigme
ną padarė taurūs Venecuelos lie
tuviai : lietuviška knyga ir laik
raštis jiems, aišku, žymiai re
tesnis svečias negu šiaurės Ame
rikoje, rašytojų atsišaukimai 

i ^ \ » * 

* * * ' % V ' * ,t' • \ , .• ^ 

Korėjos derybų klampynė ir tušCiOs 
jąstangos derinant skirtumus 

*1 n two Sect i*o n s 
#  i  r  s  t  S e c t i o n  

CLEVELAND, OHIO 

m 

TRUMANAS SKUBA Į 
WASHINGT0N4 

Pereitą; sekmadieni, Savaitę 
sutrumpinęs atostogas Key 
West, prezidentas Truman neti
kėtai grįžo į Washingtoną. Pir
madienį Baltuosiuose Rūmuose 
jau įvyko svarbūs pasitarimai 
su štabo viršininkais, ir valst. 
dep-to pareigūnais. . , 

Krizės reiškiniai? Ne, pareiš
kė Trumanas, jis tik norįs pasi
tarti su savo diplomatiniais ir 
kariniais patarėjais ir valst. 
prokuroru (mūsiškai — teisin
gumo min.). Vis dėlto, diploma
tinių sluogsnių žiniomis, stai
gus prezidento grįžimas esąs 
susietas su pasitarimų eiga Ko
rėjoje. Pastarosiomis dienomis 
pasitarimai vėl įstrigo besikal
bant dėl belaisvių grąžinimo, ša
lia Korėjos reikalų prezidentas 
žada išsiaiškinti su iš Europos 
grįžusiais politikais apie Pary
žiaus darbus ir gynybos pastan
gas Europoje. 

HELIKO 15 DIENŲ 

Korėjoje jau šeštą mėnesį be
sitariančio ais deiefwijomfi- be
liko tik 15 dienų ligi nutarto 
termino sudaryti paliauboms, 
jei... pavyks susitarti visais 
klausimais. Pastarųjų dienų 
vaizdas rodo, kad komunistai 
nerodo didesnių pastangų grei
čiau susitarti. Vis tebėra eilė 
klausimų, kuriais iš dalies susi
tariama, bet galutinai reikalas 
lieka neišspręstas. Priešui - pa
siūlius neutralių kraštų, ne JT 
narių, paliaubų "inspektorius", 
sąjungininkai būtų linkę pri
pažinti, jei jie būtų atsakingi 
prieš abiejų pusių komisiją. Ta
čiau ligšiol dar neaišku, ar pa
vyks susitarti, kur bus atlieka
mi tie priežiūros veiksmai? Są
jungininkai reikalauja ir aviaci
jos stebėjimo priežiūros, iš ki
tos pusės komunistai "civilinės 
aviacijos vystymo" tikslu rei
kalauja teisės jiems Korėjoje 
statyti naujus aerodromus ir 
taisyti sužalotuosius, čia sąjun
gininkai prisibijo klastos. Aero
dromai galėtų būtų panaudoti 
Mandžiūrijoje esantiems naikin
tuvams. JTautos nesutinka ir su 
komunistų reikalavimu neįleisti 
į Korėją jokių naujų pajėgų. 
Tatai reikštų, kad amerikiečiai 
turėtų atsisakyti savo vad. ro
tacinės sistemos — kas mėn. 
siunčiamo Korė j on 30,000 vyrų 
pakaitalo. 

Jei šiuos klausimus pavyktų 
greičiau išspręsti, beliktų iš
lukštenti dar stambesni riešu
tai — karo belaisvių ir vad. 
"pasiūlymų vyriausybėms", t. 
y. karo dalinių pašalinimo iš 
Korėjos klausimai. Artimiausios 

dienos parodys, ar bus bet ko- Washingtono, šaltą jam karui 

tiesiogiai jų neužkliūva, paga
liau jų kišenėse ne doleriai, tik 
bolivarai. O vis dėlto... 

Mūsų rašytojų vardu, mieli 
Venecuelos broliai, už tą ne
lygstamą idealistinį jūsų žygį 
tautinei mūsų kultūrai kelti ta
riu lietuvišką ačiū. Jūsų lietu
viškos knygos meilė, lietuvio 
rašytojo vertinimas, lygiai kaip 
ir pagarba Lietuvos valstybinin
kams tebūnie visiems mūsų tau
tiečiams šaunus pavyzdys. 

Ben. Baboauskas 
Bašytojų Duaugijos Pirm. 

kios viltys pasiekti susitarimą ir 
ar Kalėdų trečiąją dieną pasau
liui galės būti patiekta sunkiai 
patikima staigmena. 

RYTŲ VOKIEČIAI SKUBA 
l PARYŽIŲ 

Paryžiuje slaptieji keturių 
pasitarimai nusiginklavimo rei
kalais eina prie pabaigos. Pasi
reiškus lauktiems nuomonių 
skirtingumams, visą reikalą ban. 
dė gelbėti susirinkimo pir. Ner
vo. Jo optimistiniai nudažytas 
pasiūlymas nebuvo priimtinas 
vakarams ir pirmadienį jis įne
šė kiek pakeitimų, šios savaitės 
pradžioje susirinkus delegatams 
ir pradėjus vėl derybas pol. ko
misijoje, tikimasi, kad vietoje 
ligšiolinės atominės energijos 
komisijos bus sudaryta nauja 
komisija... 

Jau įdomesnis būtų Rytų Vo
kietijos delegacijos, JTautoms 
pakvietus, atvykimas į Paryžių. 
Ji turėtų pareikšti savo nuomo
nę dėl sudarymo specialios ko
misijos, kuri ištirtų galimybes 
pravesti laisvus rinkimus Vo
kietijoje. Kaip ir reikėjo tikė
tis, rytų Vokietijos vyriausybė 
savo šefo Otto Grotewohl gruo
džio mėn. 8 d. pareiškime griež
tai atmetė mintį sudaryti JT 
komisiją, pabrėždama, kad tai 
pačių vokiečių vidaus reikalas. 
Sekmadienį atvykę keturi dele
gatai — patikimi komunistai, 
atrodo, turės uždavinį patiekti 
savo pažiūras ir neabejotinai 
atmes JT pasiūlymą. Kiek ankš
čiau Paryžiuje pasirodę Vak. 
Vokietijos delegatai pol. komisi
joje pareiškė sutinką su komisi
jos sudarymu ir drauge patikri

no, kad 18 mil. rytų vokiečių 
mielu noru sutiktų su panašios 
komisijos veikla. Pastebėtina, 
kad abiejų Vokietijų delegatų, 
atvykimas į Paryžiaus JT susir 
rinkimą ir vieši jų pasisakymai 
yra pats pirmasis vokiečių pa
sirodymas JT forume. 

ARTĖJA KRITIŠKIEJI METAI 

Pasauliui kreipiant žvilgsnius 
į Paryžiaus kalbas, susidomima 
ir gen. Eisenhowerio veikla be
statant vakarų gynybos pylimą. 
Amerikiečių spaudos praneši
mais iš Paryžiaus, Eisenhowerio 
štabo, vad. SHAPE nuomone, 
dabar diplomatiniai' sluogsniai 
dar gali tartis su sovietais ir 
tai galį užtrukti ligi metų. Ka
rinės žvalgybos duomenimis, tik. 
rasis pavojaus periodas būsiąs 
1952-53 m. žiemą ir pavasarį. 
SHAPE generolai .vis dar esą 
įsitikinę, kad vakarai turėsią 
pralaimėti pirmąsias kovas, ta
čiau pabaigoje ateisiąs laimė
jimas. Tiek daug sovietų karių 
sukoncentravus ties Europos 
vakarais, tai, tų sluogsnių nuo
mone, gali ir netikėtai, net per 
nesusipratimą užžiebti karą, juo 
labiau, esant šio meto įtempimui. 

PLEČIAMA PARAMA 
ANTIKOMUNISTINĖMS 

PAJĖGOMS 

Amerikiečių spaudoje pasiro
dė pranešimai apie veiklai prieš 
komunizmą už geležinės uždan
gos tiekiamą ir vis augančią pa
ramą. Patikimais pranešimais iš 

YYasmngcone vadovauja gyny
bos, valst. dep-tai ir vienas spe
cialus komitetas, veikiąs tarp 
šių dep-tų. Jo pareiga esanti 
atsverti sub veršy vinius komu
nistų veiksmus vakarų pasauly, 
derinti propagandos veiklą tarp 
paskirų dep-tų, be to, atrodo, 
jo vienas uždavinių esąs sk*-
tinti laisvųjų žmonių pasiprie
šinimą kituose kraštuose. Lig
šiol šiems reikalams JAV netu
rėjusios pakankamai lėšų, dabar 
gi padėtis jau žymiai pasikei
tusi. Jau atsirado didesnės pi
nigų sumos, užmegsti ryšiai su 
antikomunistiniais veikėjais už 
geležinės uždangos. Jau minėta, 
kad Amerikos kongresas nuta
rė paskirti 100 mil. dol. anti
komunistinei veiklai, šis nutari
mas suerzino sovietus ir šie dėjo 
pastangų reikalą kelti JT susi
rinkime. Atsikirsdami sovietų 
kaltinimui, kad iš tų lėšų nu
matoma remti pabėgėlius iš už 
gel. uždangos kraštų, šiuo metu 
amerikiečiai primena, kad jie pa
tys tik pasibaigus karui perda
vė sovietams apie 4 mil. pabė
gėlių, kad daugelis jų išvežti į 
Sibirą ir nemaža žudėsi. Dal^ar 
gi pradedant stambesniu matfiu 
remti šiuos pabėgėlius tai jiems 
reikštų gerą, nors ir dramatišką 
naujieną. 

Kovoje su sovietų veržimusi 
į vakarus ne tik kariniais gink
lais mes turime atsispirti tokiais 
pat ginklais ir išmesti tokias 
pačias lėšas — tokia yra pasta
rojo meto Washingtono nuomo
nė. Amerikos politika esanti ne 
tik sulaikyti sovietus dabartinė
je jų padėty, bet ir juos nu
stumti į ten iš kur jie atvyko. 
Tačiau šis rimtas ir opus rei
kalas, tų sluogsnių nuomone, ne
galįs būti paliktas tik karių, 
diplomatų ar radio pranešėjų 
veiklai. 

KORUPCIJOS ŽYMĖS 
VALDŽIOJE 

Pastaruoju metu amerikiečių 
spauda ir visuomenė yra nema
žai susidomėjusi paaiškėjusiais 
korupcijos reiškiniais valdžios 
aparato tarpe. Pabrėžiama, kad 
JAV vyriausybei dabar metams 
išleidžiant 60 bil. dol. ir tiek pat 
surenkant mokesčių, atsiranda 
didelės pagundos įvairių parei
gūnų tarpe. Ryškiausias šių 
vad. "skandalų" pavyzdys — 
visos eilės mokesčių rinkėjų at
leidimas, papirkimai, dovanų 
įteikimas augštiems pareigū
nams ir t.t. šiuo metu speciali 
Kongreso komisija pradėjo ty
rimus ir įtariamų asmenų ap
klausinėjimus. Politin i u o s e 
sluogsniuose dabar vyrauja pa
žiūra, kad šių korupcijos reiški
nių iškilimas turėsiąs neišven
giamai politiniu požiūriu pažeis
ti Trumano administracijos ge
rą vardą. Suprantama, respubli
konai tik trina rankas, nes kon
greso komisijos duomenys jiems 
pradeda tiekti pirmaeilę amuni
cijos medžiagą rinkiminei kovai 
su demokratais. Galimas daly
kas ir prezidento skubus grįži
mas į Washingtoną turi ryšių su 
naujomis bėdomis skandalų for
moje. Vis dėlto, politiniai sluogs
niai pabrėžia, kad ne korupci
niai reiškiniai, bet užsienio po
litika būsiąs tas veiksnys, ku
ris nulems prezidento rinkimuf. 

V. Rimvydai 

L I E T U V I A I  
AMERIKOS 

MOKSLININKŲ 
SĄRAŠE. 

šių metų lapkričio mėnesį iš
spausdintas, po devynių metų, 
stambus leidinys: "Directory of 
American Scholars. A Biogr%? 
phical Directory". Redaguojįa . 
Jaques Cattel, bendradarbiau
jant Amerikos mokslo draugi
joms. 

Knyga virš tūkstančio pusla
pių, talpina apie dvidešimti 
tūkstančių Amerikos mokslini®* 
kų su trumpomis biografinėm!# 
bei mokslinio darbo žiniomis. 
Asmeniui vidutiniškai skiriam^ 
nuo 3-50 eilučių. Tą knyga pa» ' 
sklaidžius randama joje ir li<#*i J 
tuvių mokslininkų, kurie yra žl* . ^ 
nomi arba bent kurių pavardei#' * 
nepakeistos bei lengvai atpažįdk 
tamos. Jiems toje knygoje duotp • 
nuo 6-14 eilučių kiekvienam. Mi- * 
nimieji septyni profesoriai pa
raidžiui yra: 

l 

Alminauskis —• Alminas, Ca-
simir A., prof. Loyola Universi
ty, Los Angeles, Cal. Juciu 
Michael J., prof. Ohio State Un 
versity, Columbus, Ohio. Juodei
ka, Vladas, prof. Portland Uni
versity, Portland, Oregon. Kre-
ve Mickevicius, Vincent, prof. 
University or Pensylvania, Phi
ladelphia. Kučas, Antanas, prof. 
University of Scranton, Scran-
ton, Pa. Račkauskas, Constanti-
ne, R., prof. Fordham Universi
ty, New York City. Salys, An
thony, prof. University of Penn
sylvania, Philadelphia, Pa. 

Neabejojama, kad toje kny$ 
goje esama įtrauktų daug dau
giau, ypač cia gimusių "Hetw rtfr-
mokslo įmonių, kurių pavardė# 
pakeistos arba iškraipytos vff 
suprantama yra sunkoka ji 
atpažinti. 

»» 
PRAIRSIMAS 

L. tautosakos lobyno" 
prenumeratoriams 

Abi "Lobyno" dalys jau at
spausdintos, baigiamos įrišti ir 
netrukus bus išsiuntinėtos pre
numeratoriams. Jei kas yra pa
keitęs adresą, prašomas tuojau 
pranešti leidėjui, jei dar to nėra 
padaręs. Daugiau prenumerata 
nebepriimamą. Dabar abiejų da
lių kaina $3.00. 

Dr. Jonas Balys 
Indiana University 
Bloomington, Indiana 

NAUJOS ROMANAS 
"Tremtis" jau išleido Vyt. 

Alanto romaną "Pragaro po
švaistės". "Dirva" jau gavo 1 
egz., netrukus laukiama daugiau. 

Šią knygą bus galima gauti 
pas "Tremties" atstovus, taip 
pat ir "Dirvoje". 

METINIS TAUTINĖS 
S-GOS DETROITO 

SK. SUSIRINKIMAS 
Amerikos Lietuvių Tautines 

Sąjungos 4-to Skyriaus metinis 
susirinkimas įvyks sekmadienį 
gruodžio 16 d., 12:30 vai. po 
piet, šv. Antano parap. mokyk
loje, 25th St. ir Vernor St. 

Svarbiausi dienotvarkės klau
simai: 

1. RmWmas 1952 metafttR fck. 
valdybos. 

2. Rengiamo sausio 27 <1. 
koncerto reikalų sutvarky
mas. 

8. Valdybos ir komisijų pra
nešimai. 

4. Draugijos VILTIS atsišauk 
s Urnas. r 

Skyr. Valdyba 
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..Lithuanian Weekly, published by 
Ohio Lithuanian Publishing Company, 
68(20 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. 
Phone; ENdicott 1-4486. Issued in 
Cleveland every Thursday. Editors: 
Vincas Rastenis, Balys Gaidžiūnas. 

[Entered as Second-Class matter 
December 6th, 1915, at Cleveland 
aifider the act of March 3, 1879. 

ijBubscription per year in advance: 
in: the United States — $4.00 in Ca
nada — $4.50, elsewhere — $5.50. 

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
Ohio Lietuvių Leidybos Bendrovės, 
6820 Superior Ave., Cleveland 3, 
Ohio. Telefonas: ENdicott 1-4486. Iš
eina kiekviena ketvirtadieni. Redakto
riai: V. Rastenis, B. Gaidžiūnas. 

Įregistruota kaip antros klasės 
siunta 1915 mėty gruodžio 6 d., Cle-
velande pagal 1879 m. kovo 3 dienos 
įstatymą. 

Prenumerata metams iš anksto: 
Jungtinėse Amerikos Valstybėse — 
$4.00, Kanadoje — $4.50, kitur — 
$5.50. 

KAS ir KUR 
• iVenecuelos lietuviu bendruo
menes centro valdybą sudaro: 
Vladas Venskus — pirmininkas, 
Jurgi\ Bieliūnas — vicepirmi
ninkas, Antanas Diržys — se
kretorius, Petras Neniškis — iž
dininkas ir Kostas Lepšys — 
narys. 

• J. J. Bachunas (Tabor Farm, 
Sodus,* Mich.) išleido knyg-ą 

% "Balutis". Tai mūsų pasiunti
nio Anglijoje Broniaus Kazio 
Balučio gyvenimas ir darbai. 
Knygai įžangą parašė Mykolas 
Biržiška, o pats J. J. Bačiūnas 
leidėjo žodį. Knyga 128 psl. ir 
joje labai daug svarios medžia
gos. Kaina 1,50 dol. Gaunama ir 
Dirvos redakcijoje. 

I**, TV'. 
-a "e ]r ešeriai ntvyftęs i§ 

Vokietijos, jau užsakė į Zelandi
ją ir Vokietiją Dirvą savo pa
žįstamiems. 

• Lietuviams marijonams Ame. 
rikoje, Marijonų kongregacijos 
Tarybos nutarimu, vadovaus 
provinciolas kun. Valentinas At-
kočius. Jam paskirta visa eilė 
p a v a d u o t o j ų .  t u * .  
• Gruodžio m€n. 7 id. So. Bos
tone, Mass/ rtiirė advokatas 
J. Bagočius. 

• ̂ Viikas savo laikraščiui leisti 
paskyrė 28,000 markių. Redak
cijos * komisijoj du katalikiškų 
grupių veikėjai (kun. Šidlauskas 
ir Pauliukonis) ir tautininkų J. 
Grigolaitis. 

• Socialdemokratus Vlike, iš ei
lės išemigravus J. Kanynskui ir 
J. Skorubskui, dabar atstovaus 
J. Glemža, buvęs Pienocentro di
rektorius. 

• Brooklyno siuvėju lokalas Nr. 

54 RenatČs gydymui paaukojo 
300 dolerių. Iš viso tam reikalui 
jau surinkta 923 dol. 30 ct. 

• Įvairiais kanalais ateinančios 
žinios iš Lietuvos praneša, kad 
šių metų rudenį vėl įvykdytas 
masinis žmonių išvežimas. 

• A. Steponavičienės, Chicagoje, 
mergaičių choras, nesulaukda
mas reikiamos visuomenės pa
ramos, ruošiasi darbą užbaigti. 

• Redakcija gavo paminėti. A. 
Giedriaus" parinktų ir jaunimui 
skaityti paruoštų pasakų rinki
nį "Tėvų pasakos". Ta knyga iš
leista Vokietijoje. Iliustruota J. 
Kaminsko. Knyga išleista sko
ningai, kietais viršeliais, 150 
pusi. 

• Kalėdinių lietuviškų atvirukų, 
pieštų dailininkų B. Vilkutaity-
tės — Gedvilienės, I. Davydo-
vaitės, V. Adamkevičiaus ir P. 
Osmolskio, išleido "Gabija". 16 
atvirukų komplektas kainuoja 1 
dol. Galima užsakyti šiuo adre
su: Gabija, 340 Union Ave., 
Brooklyn 11, N. Y. 

• Petrė Orintaitė parašė lyrinę 
poemą "Tafilė nuo Kražantės". 
Knyga, kurią iliustravo dail. B. 
Vilkutaitytė — Gedvilienė, ati
duota spaudai. 

• Prof. J. Žilevičiaus 60 m. am
žiaus sukakties proga jam pa
gerbti Newarke, N. J., sausio 20 
d. ruošiama dainų šventė, kurio
je dalyvaus septyni chorai. Pa
skaitą apie lietuvių muzikinės 
kultūros raidą ir sukaktuvinin
ką skaitys prof. K. V. Banaitis. 

• Brooklyno tautinių šokių gru
pė, vad. J. Matulaitienės, pa
kviesta dalyvauti tarptautinia
me šokių festivalyje, kurį ruo-

Pro mano akinius |J; V. ALSEIKA 

Tarp Mrlpės ir antrosios žmonos 
i Greetings and Best Wishes 

— Patarčiau mesti itą nMtrslhČ-
jimą" Amerikos keistenybių ... 

— Geriau fanibukas kaip 
"lietuviška" birbynė ... 

— Buhalteriškai griebia tik
rinti KF kompetencijos ribas ... 

Štai tik keletas pastabų, ku
rias yra gavęs šių eilučių au
torius. Ne tik spaudoje, bet ir 
laiškuose. Diskusijos, ginčai su 
kitokių nuomonių reiškėjais už
imtų daugiau vietos, todėl au
torius, džiaugdamasis, kad iš
keltos mintys nenueina vėjais, 
bet ir skaitytojų tarpe sukelia 
kiek dėmesio, čia norėtų vieną 
kitą mintį patikslinti, paryškin
ti, papildyti, norėtų bandyti at
sakyti į vieną kitą ryškesnį 
priekaištą. Ligšiol 15 straipsnių 
seriją pradėjus fanibukais, jie, 
atrodo, bus susilaukę ir dau
giausia atgarsio. 

Fanibukas ar Mifeynfc? 

Tik fanibukas — tvirtina K. 
S. Karpius (Dirva, 42 nr.), nes 
jį ant grindų sugulę vaikai ra
miai "studijuos", o birbindam1' 
birbynę jie gadins tik suaugu
siųjų nervus ... Gali būti, kad 
taip, bet gerb. Karpius viena 
pamiršta — kas svarbiau — ar 

CHICAGIEČIAI, ĮSIDĖMĖKITE 

DR. ANTANAS 
RUDOKAS, O. D. 

tikrina akis, pritaiko akinius, 

keičia stiklus 

4701 S. Damen Ave^ 

Chicago 9. J1L ,.t. , 
• i 

(47-sios ir Damen kampas) 
Priima: 6-9 v. v.; 

šeštad. 10 v. r. — 6 v. v.; 

trečiad. tik susitarus. Tel. YA 7-7381 

šia The Cosmopolitan (buv. 
Greenwich Folk Dance Group). 

• "Gabija" išleido naują Nelės 
Mazailaitės knygą "Mėnuo, va
dinamas medaus", šios apysa
kos, turinčios 220 psl., kaina 
$2.50. Viršelį knygai piešė dail. 
B. Vilkutaitytė — Gedvilienė. 

laikinai paerzinti tfVų nervus, 
ar pastatyti į pavojų savo vai
kų ateities gyvenimą? 

Esmėje, tie fanibukai nekal 
tas padaras, bet, jei jų prisi
skaitę vaikai griebiasi revolve
rių, apiplėšimų imitavimo ir vė
liau neretaį atsiduria gatvės 
plėšikų vaidmeny, ar tektų tuo 
pasidžiaugti? žinoma, ne visas 
jaunimas išaugs sužalotas, bet 
kad fanibukų daroma įtaka yra 
pavojinga — aišku ir todėl čia 
reikalinga ypač budri mūsų tė
vų ir pedagogų talka. Tas pats 
Karpius (Vienybė, 44 nr.) pa
taria naujakuriams tik stebėti 
ir stebėtis Amerikoje matomais 
dalykais, bet nesipiktinti ir ne
bandyti juos keisti. Esą, geriau 
jau mesti tą "blusinėjimą", ypač 
kad čia seniau gyvenantiems 
viskas neatrodo taip jau keista. 

čia p. Karpius bus iškėlęs ir 
keistus ir drauge būdingus se-
natn krašto gyventojui sampro 
tavimus. Ne, gerbiamasis, nie 
kas iš naujai atvykusių neban
do keisti čia esančių dalykų, nie
kas net jais nesipiktina, bet tik 
konstatuoja, ką pastebi, gal kar. 
tais stebėdami kiek ir stebisi. 
Į naują pasaulį atkeliavęs žmo
gus negali nęstebėtl ir nedaryti 
savo išvadų. 

Nairieii ateiviai rali kartaic 

ir s»klysti, bet neabejotina, kad 
jų įspūdžiai galės išryškinti 
daugelį dalykų, į kuriuos senieji 
žiūri pro pirštus. Tai būtų lygiai 
tas pats, kai lankėtės Lietuvoje 
ar kituose Europos miestuose, 
ar nekreipėt' dėmesio į įvairius 
skirtingus gyvenimo bruožus? 
Tad, neatrodo, kad būtų tikslu 
smerkti naujai atvykusių norą 
iškelti šviežiai įgytuosius įspū
džius. Atviručiai, tie įspūdžiai, 
spaudoje ar "knygose paskelbti, 
turėtų būti surašomi nieko ne
delsiant, nes. po keleto metų 
tikrai jau gili būti per vėlu. 
Be to, niekas ir nebando keisti 
tą amerikinį gyvenimą. Negi 
galima pavadinti griovimo dar
bu kurios no# srities neigiamų
jų pusių iškalimą? štfci, kad ir 
tie*" 

užpuolimai gatvėje. 
Daug teigiamo čia nerastume, 

bet kelti tuos reiškinius tenka, 
nes tai būdingi amerikinės tik
rovės dalykai. Tylėti? Ar būtų 
prasmės, jei patys amerikiečiai 

visoje eilėje tAiygų ir straipsnių 
susijaudinę kelia gatvės pasi
reiškimus (p^Terror jįa- the 
streets). ! " 

Pagal surinktus duomenis, 
per 10 šių metų mėnesių Cleve-
lando gatvėse buvo užpulta 150 
moterų, atseit tiek kartų pa
vyko išaiškinti (žiūr. Cleveland 
News, spalio 30 d.), žinote, kiek 
atsidūrė kalėjime iš per 100 už
puolikų? Tik penki. Iš 31 suim
tojo pusė buvo jaunesni kaip 
18 m. Ką visa tai reiškia? Nak
timis plėšikai siaučia be baus
mės baimės, nes policijos ap
sauga aiškiai nepakankama. 
Jaunamečių dalyvavimas ne tik 
moterų, bet ir bankų, benzino 
stočių, krautuvių apiplėšimuose 
ar kiek nekvepia fanibukų ir iš 
viso menko auklėjimo įtaka? 

Gatvės auklėjimas yra pats 
pavojingiausias. Mūsų manymu, 
tektų smerkti tie tėvai, kurie 
savo vaikus lengvabūdiškai pa
lieka džiaugtis gatvės malonu
mais. Ne tik draugų įtaka, ne 
tik fanibukai ir lengva ranka 
pasirenkamos filmos čia gali at
nešti nepataisomos žalos. Pavo
jinga ir pati gatvė. Dabar tėvai 
bei pedagogai dar galėtų įžvelg
ti tuos gatvės pavojus, bet lai
kui slenkant ir jie jau tvirtins, 
kad nieko čia nesą keiste ir vis
kas OK. 

žiūrėkit ne savo, lietuviško
mis akimis, seikėkit to krašto 
saikais, kur gyvenat, tai dar 
viena, tik iš dalies teisinga K. 
S. Karpiaus pastaba. Bent šiuo 
metu, gerbiamasis, mes negali
me ne savomis akimis vertinti 
Amerikoje pastebimų reiškinių. 
Tiesa, mes dažnai žvelgiame ir 
europietiškomis akimis. Lietuvos 
ryšiai su Europa ir mūsų pri
verstinas buvimas 5-6 metus 
Vokietijoje, Prancūzijoje ir kt., 
suprantama, negalėjo mums ne
palikti atitinkamų pėdsakų. Bet, 
dar kartą sutikime, lietuviškos 
— europietiškos akys geriau 
įžvelgs naująjį gyvenimą kaip 
storu metų sluogsniu apdengti 
brolių amerikiečių akiniai. Kitas 
dalykas, kad daug kas Ameri
koje tenka seikėti amerikiniais 
saikais ir čia daug kas mūsų šį 
dėsnį pamiršta. Esame krašte, 
kur skirtingi papročiai, pažiūros 
į įvairius reiškinius ir skirtin
gas žmonių galvojimo būdas. 

A. GORDOrt FURNITURE 

COMPANY 

1729 Superior Avenue 

PR 1-2622 

BEST WISHES 

IV) Our Friends and Patrons 

H U S H A  

REPAIR SERVICE CO*' 

Over 30 Years of Washing 

Machine Service on All Makes 

13508 BARTLETT AVENUE 

LO 1-6195 

Stebėkime tą gyvenimą ir kel
kime jo gerąsias ir neigiamąsias 
puses. Bet kokie kraštutinumai 
visai čia nevietoje. Ir šių eilučių 
autorius savo "kolumnoje" ne 
taip jau retai iškelia ir teigia
mųjų dalykų įvairiose srityse ir 
jas numato ryškinti ir vėliau. 
Jis nemano atsisakyti ir nuo 
Kultūrinio JAV gyvenimo ap
raiškų (literatūra, teatras ir 
pan.) palietimo, kaip kai kas 
pageidautų. Būtų keista, jei ne-
reikštumėm susidomėjimo dva
siniu gyvenimu tame krašte, 
kur tenka ilgiau gyventi. 

Tamsta puoli mūsų kultūros 
institucijas, buhalteriškai imie
si tikrinti jų kompetencijos ri
bas — tai jau pastabos iš naujai 
atvykusių. Nerasdamas reikalo 
eiti į platesnes diskusijas, au
torius ir toliau laikosi pažiūros, 
kad toms institucijoms tektų 
griežčiau laikytis savo tiesio
ginės paskirties gairių. To iš jų 
ir laukia mūsų visuomenė. Įvai
rios pakraipos spauda atsiliepė 
ir kitais paliestais klausimais. 
Pvz. antrosios žmonos reikalu... 
Viena čia pabrėžtina — auto
riaus uždavinys buvo tik iškelti 
šią opią temą ir ją nušviesti dau
giau teisiniu požiūriu. Jei šioji 
tema sulaukė atgarsio, belieka 
tik džiaugtis. Reiškia, tai klau
simas, kurį tenka ne tik kelti, 
bet ir jį plačiau panagrinėti. 

BEST WISHES 
To Our Many Friends '"N 

And Patrons 
•. * 

F I N N 

SERVICE STATION 

ATLANTIC GAS 

10635 ST. CLAIR AVE. 

Liberty 1-9775 

BEST WISHES 

To All Our Friends 

Leonard Electric 

. Co. 

3907 Perkins Avenue 

HEnderson 1-8736 

iah'Ąi.iit. 

Greetings and Best Wishei' 
TV) Our Many Friends 

ELECTRICAL 
WORKERS 

Local 39 
X C. MASTERS, BUS. MG& 

3043 Superior Ave. 

MAin 1-5023 

j i s ? 
GUY DE MAUPASSANT 

(Tęsinys iš pereito nr.) 

Aš neišsigandau. O ne, nieku gy
vu. Labai įtikinanti prielaida atėjo 
man j'galvą, būtent, kad kuris nors iš 
mano draugų atėjo pas mane. Duri
ninkas, dėlto įspėtas man išeinant, bus 
pasakęs, kad aš tuojau pareisiu, ir pa
skolinęs raktą. Viena sekunde visos 
mano grįžimo aplinkybės atėjo man į 
galvą: greitas mano įleidimas ir tiktai 
privertos mano kambario durys. 

Savo bičiulį, kurio aš mačiau tik 
plaukuą ir kuris, manęs belaukdamas 
buvo prieš ugnį užmigęs, ėjau pažadin
ti. Aš puikiai jį mačiau: viena ranka 
nukabusi į dešinę, kojos viena ant ki
tos sukryžiuotos; galva, truputį pasvi-

: -P^elio rmse rodė ji stip* 
• • > " >; < i K ̂  s to1rs būtų ? — klau

siau pats save. Kambaryje, be to, gali
ma buvo truputį matyti. Ištiesiau ran-

norėdamas paliesti jo petį!.. 
Ranka atsimušė į medinę kėdės djįįį 

lj/Ten nieko nebuvo. Fotelis tuščias. 
Koks šiurpas! Aš pašokau atbu

las, tarytum priešais mane būtų atai^ 
radęs baisus pavojus. 

Paskui apsigręžiau, jausdamas kaį^ 
ką už savo nugaros. Paskui tuoj^tt 

U' 

'M 

Vertė Vacyę Kavaliauskas 

pat užėjęs kažkoks noras vėl pažiūrėti 
f fotelį dar kartą privertė mane apsi
sukti. Aš stovėjau, drebėdamas iš bai
mės, gatavas kristi, ir jokia mintis ne
atėjo man į galvą. 

Bet aš esu šaltakraujis vyras, ir 
tuojau grįžo mano protas. Aš galvo
jau: "Haliucinacija, ir viskas". Aš mąs£* 
čiau apie šį reiškinį. Tokiais momen-1 

tais mintys ateina greitai. 
Haliucinacija — neginčijamas fak

tas. Juk mano protas visą laiką yra 
buvęs šviesus, veikiąs taisyklingai ir 
logiškai. Nėra buvę jokių proto sutri
kimų. Tiktai suklydusios mano akys 
suklaidino ir mano mintis. Akys tu
rėjo viziją, vieną iš tų vizijų, kurios 
naivius žmones verčia tikėti stebuk
lais. Tai nervinis optinio prietaiso su
trikimas turbūt dėl mažo kraujo ant
plūdžio ant smegenų, ir nieko daugiau. 

Užsidegiau žvakę. Lenkdamasis 
rįprie ugnies, pastebėjau, kad aš drebu, 
ir staiga pašokau taip, lyg kas būtų 
mane palietęs iš užpakalio. 

Tikrai, aš nebuvau visiškai ramus, 
žengiau kelis žingsnius, kalbėjau 

..garsiai, niūniavau kažkokį refreną. 
Paskui dukart apsukau durų raktą 

ir pasijutau truputį ramesnis. Bent nie
kas negalės įeitį. 

Vėl atsisėdau ir ilgai galvojau apie 
lį reiškinį. Paskui atsiguliau ir užpū
čiau lempą. 

Kelias minutes viskas buvo gerai, 
gulėjau aukštielninkas, visiškai ramiai. 
Paskui atėjo mintis pažiūrėti į savo 
kambarį, ir aš apsiverčiau ant šono. 

Židinyje buvo nedaugiau kaip dvi 
ar trys žarijos, kurios kaip tik apšvietė 
fotelio kojas, ir man pasirodė, kad aš 
vėl pamačiau žmogų, sėdintį fotelyje. 

Vikriu judesiu uždegiau degtuką. 
Buvau suklydęs — nieko nebemačiau. 

Tačiau atsikėliau ir stengiausi už
migti. Vos tik užsnūdau, kaip sapne 
aiškiai, tarytum realybėje, pamačiau 
visą to vakaro sceną. Išsigandęs išbu-
dau ir, uždegęs šviesą, pasilikau lovoje, 
net nedrįsdamas mėginti vėl užmigti. 

Du kartus vis dėlto aš užsnūdau ir 
du kartu pamačiau tą patį Maniau, 
kad pamišau. 

Pradėjus švisti, jaučiausi gerai !r 
snūduriavau lipi vidurdienio. 

Baigta, tikrai baigta. TurėjftH 
karščio, košmarą, pagaliau buvau su
sirgęs, ar ką? Vis dėlto jaučiausi lš-
bai kvailai. 

Tą dieną buvau labai linksmas. Pie
tavau kabarete, ėjau į spektaklį, pas
kui drožiau namo. Tik štai, artėjant 
prie namų, mane paėmė keistas neri
mas. Aš bijojau vėl pamatyti jį. Ne 
jo bijojau, he jo esimo, kuriuo aš vi

siškai netikėjau, bet savo akių suklydi-
iuri mane paims. 

Daugiau negu valahdą vaikščiojam 
Šaligatviu pirmyn ir atgal. Paskui man 
pasirodė, kad tai perdaug kvaila, ir aš 
pasukau namo. Aš taip drebėjau, kad 
negalėjau nei laiptais lipti. Kelias mi-# 

nutes stovėjau priešais savo buto duris. 
Po to staiga sutelkiau savo drąsą ir 
valią. Įkišau raktą ir su žvake ranko
je žengiau pirmyn, kojos smugiu atsi
dariau privertas savo kambario duris 
ir mečiau klaikų žvilgsnį į židinį. Nieko 
nepamačiau. Ach!.. 

Koks palengvėjimas! Koks džiaugs
mas! Koks išsilaisvinimas! Vaikščio
jau po kambarį linksmu veidu. Bet aš 
nesijaučiau ramus. Aš vis atsigręž-
davau į užpakalį. Pakampių šešėlinį 
k$lė mano neramumą. 

Miegojau blogai — nuolat buvau 
pažadinamas įsivaizduoto triukšmo. 
Bet jo aš nemačiau/ Ne. Jau baigta! 

, Nuo tos dienos naktį aš vienas bi
jau. Aš jį jaučiu šalia savęs, aplin
kui save. Jis daugiau man jau nebe
pasirodė. O ne! Pagaliau ir nesvar
bu, nes aš juo netikiu, kadangi žinau, 
kad jo nėra! 

Tačiau jis mane kankina, ries aš 
apie jį nuolatos galvoju. — Viena ran
ka kabojo dešinėje pusėje, galva palin
kusi į kairę, kaip miegančio žmogaus. 
Pagaliau, mano Dieve, užteks apie tai! 
Aš nebenoriu apie jį daugiau galvoti. 

Taei&u kds per apsėdimas? Kodėl 

m©, frau jos haliucinacijos ir baimės, 
toks jo pastovumas? Jo kojos buvo 
visiškai prie ugnies! 

Jis mane persekioja Tai kvaila, 
bet taip yra. Kas jis? Aš gerai ži
nau, kad jis neegzistuoja, kad nieko 
nėra. Jis yra tik mano baimėje, mano 
išgąstyje. Na, užteks... - c 

Taip, aš galiu kalbėti, save dain
ty bet aš negaliu vienas likti namie, 
ri%s ten yra jis. Aš jo daugiau jau ne
bepamatysiu, tai aš žinau. Jis man 
daugiau jau nebepasirodys, tai jau 
baigta. Bet visdėlto jis yra, yra ma
no mintyse. Jis yra nematomas, bet 
tatai nekliudo jam būti. Jis yra už 
durų uždarytoje spintoje, po lova, kiek
viename tamsiame kamęe, kiekviename 
šešėlyje. Jei aš pažiūriu už durų, jei 
atidarau spintą, jei nuleidžiu šviesą po 
lova, jei apšviečiu tamsius kampus, jo 
nebėra. Tačiau tada aš jį jaučiu Už 
savo nugaros. Aš apsisuku, būdamas 
visdėlto tikras, kad jo nepamatysiu, 
kad iš viso aš jo daugiau nebematysiu, 
bet jis va nei kiek nemažiau yra už 
manęs. 

Tai kvaila, bet tai žiauria. Ką? fe* 
nieko aš negaliu padaryti. ,, 

Jei mes būtume dviese, ag jaučiu; 
taip, tikrai jaučiu, kad jo nebebūtų, neš 
jis yra tik todėl, kad aš esu vienas. 
VJentik todėl, kad aš esu vienas. ' 

"' *' "• •"(Pabaiga) 
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įHMTANUOSIMTINIS LIETUVIS 

J o n a s  P a k r a n t i s  A m e r i k o j e  

J o n a s  P a k a n t i  s  

b e n d r u o m e n e s  

d 
Vyt. Alantas 

a  r o s i  

Perskaičiau knygą - Balutis 

n a r y s  
— Labftf fdomu, — sumurmė

jo Jonas Pakrantis, skaitydamas 
laikraštį. 

— Kas įdomu? — paklausė 
jo žmona Birutė, užskleisdama' 
skaitomą knygą. 

— New Yorke įvyko didelė 
konferencija ir buvo nutarta 
Amerikoje kurti lietuvių bend
ruomenę. 

— Ar mes lig šiol neturėjome 
čia lietuvių bendruomenės? — 
truputį nustebusi paklausė Bi
rutė. 

Tiesa, kur yra lietuvių, ten 
jau gali būti ir bendruomenė, 
tačiau organizuotos bendruome
nės neturėjome. 

—O kuo skirsis organizuota 
bendruomenė nuo neorganizuo
tos? —vėl paklausė Pakrantie-

— Viskuo it nieku, — nusi
juokė Pakrantis. — Viskas pri
klauso nuo to, kaip žmonės į 
bendruomenės reikalą pažiūrės. 
Jei bendruomenės nariai tvir
tai susipratę tautiškai,' draus
mingi viešam reikalui, nesigaili 
nei darbo nei lėšų remti tėvy
nės vadavimo akciją, tuomet ir 
be bendruomenės kaipo tokios 
galima išsiversti. 

— Bet jei jie nėra tokie, ar 
bendruomenės įsteigimas juos 
padarys gerais ir drausmingais 
lietuviais? — vii paklausė Bi
rutė. . -

— Tai yra klausimas, f kurj, 
manau, negalėtų atsakyti ir pa
tys bendruomenės sumanytojai 
bei steigėjai. Aš dar nežinau, 
kokias galutines formas mūsų 
bendruomenės organiz a c i j a 
įgaus, tačiau ar ta organizacija 

\ bus vienokia ar kitokia labai 
abejotina, kad ji turėtų sankci
jų galią tiems nariams, kurie 
nenorės klausyti ir vykdyti jos 
nuostatų. Nepriklausomoje vals
tybėje gali priversti pilietį vyk
dyti priimtų įstatymų nuostatus, 
bet kaip tai būtų galima pada
ryti bendruomenėje, įsikūrusio
je svetimoje valstybėje, aš ne
žinau. Greičiausiai tai bus tik 
tokia bendruomenė, kurios na
riai jausis morališkai įsiparei
goję vykdyti bendruomenės va
dovybės reikalavimus. Pagaliau, 

gal būt, bus ttūitiatyto® ir mora
linės sankcijos tiems, kurie ne
norės tų reikalavimų klausyti. 

— Kaip tu supranti moralines 
sankcijas? 

— Prisipažinsiu, kad man pa
čiam dar neaišku, kokios tos 
moralinės sankcijos turėtų būti, 
— atsakė Pakrantis. — Tautie
čiui, kuris dar dalyvauja bend
ruomenės gyvenime, tų sankcijų 
gal ir būtų galima rasti, bet 
kuris jay nuo lietuviško gyve
nimo nutolęs, tokiam ir jokių 
sankcijų nebesugalvosi. 

— Tuomet išeina, kad bend
ruomenė reikalinga tik geriems 
lietuviams, kurie ir šiaip savo 
pareigas kaip lietuviai dar pa
kenčiamai atlieka, — nusijuokė 
Birutė. 

— Gal ne visai taip. Man ro-
dos, įkkūrus bendruomenę, są
moningus ir gerus lietuvius bus 
galima dar glaudžiau sujungti, 
lietuviška visuomenė turės dar 
labiau susicementuoti, mūsų so
lidarumo dvasia turės pakilti. 
Neužmiršk, kad bendruomenė 
kuriama su visų Amerikos lie
tuviu srovių sutikimu bei pa
laiminimu.. Tokioje bendruome
nėje ir atskiras jos narys turėtų 
pasijusti tvirčiau ir saugiau. 
Mes žinome, kad Amerikos mies
tuose gyvena daug lietuvių ko
lonijų, bet mes lig šiol neturė
jome jokios organizacijos, kuri 
juos visus apjungtį į vieną vie
netą. Tiesa, buvo srovinių orga
nizacijų, bet jos dėl savo sro-
viškumo visų lietuvių negalėjo 
susodinti už vieno stalo. Lietu
vių bendruomenė yra antisrovi-
nė organizacija, o tai ir yra kaip 
tik jos didysis privalumas. 

— Ar bendruomenė apdės savo 
narius mokesčiais? — vėl pa
klausė Birutė. 

— Nežinau, bet, man rodos, 
turėtų apdėti. Mano akimis žiū
rint, tai būtų visai tikslu. Dabar 
visokios organizacijos visą laiką 
ragina mus aukoti. Man tai bū
tų daug geriau, kad bendruome-

!nė man paskirtų kiek aš turiu 
1 mokėti per metus, aš tą mokestį 
sumokėčiau gal iš karto, gal 
tam tikromis dalimis, ir mano 
galva būtų rami. Nereikėtų nei 

Model 51 i 

• Wakes you to sweet 
music. Turns appli
ances on or off. Turns 
itself off after you 

go to sleep. Accurate 
General Electric clock tells 

time even in the dark. In 
Persian red, alabaster ivory, 
Congo brown, or 4% A'Jj 
porcelain white. 9 

k m d .  
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WORLD'S MOST POWERFUt 
CLOCK-RADIO 

1 

H 
• Has extra tube to bring 
distant stations sharp 
clear. This deluxe G-E has 
automatic features described 
above. In deep OA 95 
cordovan plastic. . 9" 

Medal 993 

tų organizacijų vadovybėm# vi
są laiką vargti renkant aukas 
nei atskiriems piliečiams nuolat 
klausytis tų raginimų ir vis 
jausti lyg ir sąžinės graužimą, 
jog gal aukoji permažai. žiūrėk, 
kaip amerikiečiai daro Detroite. 
Jie daro rinkliavas šūkiu: "give 
once for all". Jie tik kartą ren
ka per metus, surenka dideles 
sumas ir jas paskum skirsto vi
sokioms pašalpos reikalingoms 
organizacijoms. Mano nuomone, 
ir mūsų bendruomenės vadovy
bė turėtų elgtis panašiai. 4 

-r- Tai būtų labai gražu, jei 
visi sutiktų mokėti tai, kas jam 
paskirta, bet jei kas nemokės? 

— (Jei pilietis nemokės, tai 
reiškia, kad jis nenori priklau
syti lietuvių bendruomenei, kad 
jis gal aplamai nebenori būti 
lietuvis, — griežtai atsakė Pa
krantis. — Partizanai už tėvy 
nę kraują lieja ir abelnai gyvena 
sunkiai įsivaizduojamose sąlygo
se, o jei čia tremtinys atsisako 
keletą centų kyštelėti viešam lie 
tuviškam reikalui, tai mano 
akyse toks sutvėrimas jau yrai 
atplyšęs nuo lietuviško kamieno 
ir jam linkėtina ko greičiausiai 
supūti šiltame svetimame dum-
blynėlyje. Tokius tremtinius, 
kurie taip lengvai atsisako sa
vos, lietuviškos trobos, mes ga
lime palydėti tik karčiu panie
kos žodžiu. 

— Nesikarščiuok, Jonai... 
—; Aš nesikarščiuoju. Man ro

dos, mūsų bendruomenės pasise
kimas ar nepasisekimas pri-

Prieš kelias dienas J. J. Ba-
čiūnas atsiuntė kelias knygas, 
dar šiltas spaustuvės dažais. Tos 
knygos — Balutis. Tai Broniaus 
Kazio Balučio (Lietuvos dabar
tinio pasiuntinio Londone) gy
venimui ir darbui atžymėti lei
dinys. 

Knygos metrikoje pažymėta, 
kad, spaudai paruošė Vytautas 
Sirvydas, 2500 egz. išleido J. J. 
Bachunas, įvadą parašė Myko
las Biržiška, o leidėjo žodį pats 
J. J. Bachunas. Kaina 1,50 dol. 

B. K. Balutis prieš du metus, 
1949 m. gruodžio 29 d. buvo su
kaktuvininkas, šventęs 70 metų 
sukaktį. Norėta, kad tas leidi
nys sukakties proga ir pasirody
tų. Išėjo kiek kitaip, bet pati 
knyga, greičiausia, dėlto ne tik 
nenukentėjo, bet dar kruopščiau 
buvo pažiūrėta į jos skelbiamus 
faktus ir įvykių vertinimą. 

B. K. Balutis yra liudininkas 
daugelio carinėje Lietuvoje, 
Amerikoje ir Nepriklausomoje 
Lietuvoje vykusių svarbių įvy
kių. Tie visi įvykiai, kai kurie 
gal ir pertrumpai, minimoje 
knygoje ir iškelti. 

Skaitytojas, be B. K. Balučio 
biografinių apibrėžų, čia randa 
daug Amerikos lietuvių gyve
nimo įvykių, mūsų Nepriklauso
mybes laikotarpio svarbesniuo
sius pasireiškimus, mūsų diplo
matijos susikurimą, Taikos kon-

S U O P I S  F U R N I T U R E  

0921 Wade Park Ave. EX 1-0911 

klausys nuo mūsų pačių. Suma 
nymas yra gražus, didelis ir 
remtinas. Aš tik laukiu, kad jis 
ko greičiausiai būtų pradėtas 
įgyvendinti. Pradėjus vykdyti 
bendruomenės nuostatus paaiš
kės ir mūsų visuomenės tautinis 
bei patriotinis veidas. Geram 
lietuviui, be abejo, būtų džiugu, 
kad į mūsų bendruomenę sueitų 
visi lietuviai. 

ferencijos darbą, Suvalkų su
tarties atvaizdavimas, ir bend
rai, kovą su lenkais, gruodžio 
17-sios perversmo vertinimą, 
daug duomenų iš diplomatinės 
veiklos ne tik Lietuvoje, bet 
Washingtone ir Londone. 

Knyga ypač tuo vertinga, Kad 
be jokios politinės aistros nori 
teisingai pažiūrėti į visą aną 
laikotarpį, kurį B. K. Balučiui, 
dirbant tautinį ir valstybinį 
darbą, teko išgyventi. 

B. K. Balutis, kaip pats pasi
sako, yra tautininkas, bet nie
kuo nerandame duomenų ir pa
tirties, kad jis būtų buvęs ku
rios nors tautininkų organiza
cijos narys. Priešingai,, jis lin
kęs likti nuošaly, j ieškoti kom
promiso, derinio nevengęs vi
siems pasakyti teisybę į akis: 
A. Smetonai, M. šleševičiui, M. 
Krupavičiui ir kitiems. Ir pa
minėtų asmenų, atseit svarbiųjų 
partijų lyderiams pavaizduoti, 
knygoje nemaža duomenų (tie
sa ne tiek eilučių skaičiumi, 
kiek trumpais faktais). 

Amerikos eiliniams lietu
viams, jei kurie iš čia paminėtų 
skyrių ir ne taip būtų įdomūs, 
tai ras nemaža davinių apie 
SLA, Tėvynės Mylėtojų Drau
giją,Walparaise universitetą, ku_ 
ris davė Amerikos lietuviams 
nemaža inteligentų, apie Ameri
kos lietuvių spaudą, įvairius as
menis, tuo laiku formavusius 
lietuvių visuomeninį gyvenimą. 

J. J. Bachunas, išleidęs savo 
kaštais šį leidinį, tikrai atliko 
gerą darbą. Gerą darbą ne to
dėl, kad tuo pagerbė savo gerą 
draugą, bet kad besidomintiems 
ir besisielojantiems praeitim ir 
ateitim, davė daug geros me
džiagos. B. G. 

y-

Toks 
Toks GERUMAS! 

tos mano 

NAUJOS gaso virtuves 

3 
© 

"Atrodo, kad būčiau galėjus apsieiti ir su 
savo senąja gaso virtuve .. • Bet negalėjau 
praeiti pro tuos nuostabius NAUJOSIOS 
patogumus!" 

štai gaso virtuvės tobulumai, kurie vi
rimą paverčia malonumu... suprastina 
visą. maisto gaminimą — viršuj... kai
tintu vė j ... keptuvėj. 

Tūkstantis skirtingų karščių taupo 
kurą pašalinant peršildymą... ir atau-
šimo laiką irgi. Jūs turit reikiamą karš
tį, vos tik atsukat gasą,..'. sumažinat 
karštį prisukimo metu. 

Maistą pasigaminate greičiau dėl ne-
užsikemšančių, lengvai valomų degik
lių, kurie išsilaiko visą virtuvės amžių. 

Jūs džiaugsitės naująja kaitintuve, 
kurioje kepiniai išeina vienodai apkepę 

— nesvarbu, kaip jie išdėstyti! Ypatin
gai stipri izoliacija apsaugo virtusi 
kambarį nuo peršildymo. 

Išsirinkite naują gaso virtuvę su de
gikliais išdėstytais pagal jūsų skonį... 
vidury ar iš šonų... su automatiniu 
kontroles laikrodžiu... stiklinėmis kai-
tintuvės durimis... su šviesa kaitintu-
všj. jei norite. Apžiūrėkit naujausius 
modelius artimiausioj krautuvėj arba 
gaso bendrovės parodiniame kambary
je. Sakysit: ,wToks virimas! Toks geru
mas tos mano NAUJOS gaso virtuves!" 

0HTO CAS (ZmteXt 

!!i 

'•"i 
ir *."8 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

GENERAL AUTO SUPPLY CO. 

AUTOMOTIVE PARTS AND SHOP EQUIPMENT 

AND REPAIR SERVICE 

3590 CARNEGIE AVE. EN 1-4558 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

EAGLE COAL CO. 

WE GIVE EAGLE STAMPS 

1880 CARTER AVE. MA 1-4067 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co. 

1440 East 41st St. HE 1-4540 

GREETINGS and BEST WISHES 
Xo Our Friends and Patrons 

CORNER DRUG 
STORE 

PRESCRIPTION SPECIALISTS 

8101 HOUGH AVE. ' RA 1-3966 

HOLIDAY GREETINGS 

THE CLEVELAND TRANSFER CO. 

Cleveland's Oldest Trucking Company 

PIC-UP AND DELIVERY SERVICE—24 HOUR SERVISE 

PR 1-7825 Lake Front at Foot of East 9th St. 

BEST WISHES^ 
To Our Friends and Patrons 

Cleveland Fire Extinguisher Co. 

FIRE EXTINGUISHER — SALES AND SERVICE 

10111 Detroit Avenue ME 1-8810—ME 1-8303 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

CLEARY'Š HARDWARE 
3997 Warrensville Center at Howard Ave. 

With a Complete Selection of Hardware Paints Electrical 
and Plumbing Supplies Free Parking 

WY 1-2321 

GREETINGS and BEST WISHES 

THE CARNEGIE BODY COMPANY 

6115 CARNEGIE AVE. HE 1-8280 
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MŪSŲ SPORTAS 
VEDA ALGIRDAS BIELSKUS 

Lattfnejd JAV ir Kanados 
Lietuvių F. A. S. Komiteto 

PRANEŠIMAS No. 1. 

Urbiantis JAV-bių ir Kana
dos lietuvių sporto klubų atsto
vų posėdžio įvykusio 1951 m. 
spalio men. 28 d., Toronte, pa
darytais nutarimais, pranešame: 

1. Laikinasis JAV-bių ir Ka-
naxios Lietuvių Fizinio Auklė
jimo ir Sporto Komitetas, iš
rinktas JAV-bių ir Kanados lie
tuvių sporto klubų atstovų po
sėdyje, vykusiame 1951 m. spa
lio mėn. 28 d., Toronte, lietuvių 
Sporto žaidynių metu, pradeda 
eiti savo pareigas nuo š. m. 
gruodžio mėn. 1 d. 

2. Komiteto sudėtis yra ši: 
Algirdas Bielskus — pirminin
kas, Kazys šapoškinas — I vi
cepirmininkas, Kanados reika
lams, Vytautas Radys — II vi
cepirmininkas, JAV-bių reika
lams ir Zigmas žiupsnys — se
kretorius. Komiteto adresas: 
Algirdas Bielskus, 770 E. 91«4 
St., Cleveland 8, Ohio. USA. 

3. Pagrindiniai komiteto tiks* 
lai: 

a) Suėjus į sąlytį su Vyr. 
FASK-tu, kaipo teisiškai tebe
veikiančia vyriausia sporto in
stancija tremtyje, sušaukti JAV 
Ir Kanados lietuvių sporto klubų 
ir sporto darbuotojų suvažiavi
mą, tikslu, išrinkti nuolatinę fi
zinio auklėjimo ir sporto vado
vybę ir, iki toks suvažiavimas 
bus sušauktas, laikinai eiti mi
nimaliai būtinas vyriausios JAV 

ir Kanados lietuvių sportines 
vadovybės funkcijas. 

b) Pasirūpinti sekantį pava
sarį surengti JAV ir Kanados 
lietuvių sporto olimpiadą, kaipo 
tolimesnę tąsą Toronto žaidynių 
idėjos ir atlikti jos paruošia
muosius darbus, kadangi būsi
mai nuolatinei vadovybei tai pa
daryti būsią jau pervėlu. 

c) Nelaikant save juridiškai 
kompetingu organu spręsti su
dėtingesnes mūsų sportinio gy
venimo problemas ir leisti ati
tinkamus potvarkius, apriboti 
savo veiklą daugiau organizaci
nio ir informacinio pobūdžio rė
muose. 

4. Laikinasis komitetas, siek
damas kuo daugiau pagyventi 
mūsų sportinį judėjimą, kviečia 
sporto klubus, sporto darbuoto
jus ir pavienius sportininkus 
glaudžiai ir nuoširdžiai bendra
darbiauti. 

Laikinasis JAV ir Kanados 
Lietuvį FAS-tas 

TRYS LSK "ŽAIBO" 
KOMANDOS DALYVAUJA 
KREPŠINIO PIRMENYBĖSB 

šį krepšinio sezoną trys Cle* 
velando LSK "žaibo" krepšinio 
komandos dalyvaus Cleveland© 
krepšinio pirmenybėse. 

Vyrų komanda dalyvaus M U*, 
n y  B a s k e t b a l l  L e a g u e ,  
B klasėje. Toje pačioje lygoje, 
D klasėje (jaunių iki 18 metų), 

žals i# koin anda. Pirm#-
nybių pradžia, sausio 2 d. Kiek
viena komanda turės sužaisti po 
vienas rungtynes kas savaitę. 

Mergaičių jaunių (16-18 me
t ų )  k o m a n d a  d a l y v a u s  D a i s y  
M a e  B a s k e t b a l l  
League, ši lyga yra spe
cialiai suorganizuota krepšinio 
popularinimui mergaičių tarpe 
ir yra globojama miesto savi
valdybes. Pirmenybių pradžia 
šioje lygoje, vasario 1 d. 

VISUOTINAS LSK "ŽAIBO" 
SUSIRINKIMAS 

Šį sekmadienį, gruodžio 16 d., 
11:30 vai., lietuvių salėje įvyks 
LSK "žaibo" visuotinas narių 
susirinkimas. Bus aptariama vi
sa eilė gyvybinių klubo reikalų; 
taipogi «bus įteikiami diplomai ir 
dovanos metų bėgyje pasižymė
jusiems sportininkams. Visi 
sportininkai ir sporto mėgėjai 
kviečiami atsilankyti. 

LSK "žaibo" Valdyba 

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

M A R V I N  H E L F ,  I N C .  

GENERAL BUILDER AND CONTRACTOR 

641 EAST 200th ST. 

CARNEGIE AND E. 110th ST. 

RE 1-3420 

TY 1-3000 

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patross 

R  A  I  M  O  R  S T U D I O  
750 EAST 195th STREET 

IV 1-1166 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATROL 
KURTZ DRUG CO. 

PRESCRIPTION SPECIALISTS 
K. N. Bannon & R. W. McLeod, Props. 

14715 Detroit Ave. BO 2-2200 

Greetings and Best Wishes To Our Friends and PatroM 

KURMANS MEAT MARKET 
We Carry the Finest Choice Meats 

West Side Market House MA 1-6797 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

HANCOCK^ CANDY CO. ™ ' 
460 Woodland Avenue SU 1-0296 

WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

C L E N V I L L E  D A I R Y  
Established Over 40 Years 

Homogenized Vitamin D. D Milk—Grade A Products 
832 East 100th Street MU 1-6384 

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 

: L U B  V E N I C E  
Bar-B-Q Ribs Our Specialty — Wines - Befir - Liquor 

East 100th and Carnegie Ave. CE 1-9765 

GREETINGS 

To Our Friends and Patrons 

B A R T U  N E K  

C L O T H E R S  

FINANCE YOUR 

APPEARANCE 

A MODERN TEN-PAY-PLAN 

14958 St. Clair Ave. 

6529 Union Avenue 

833 Procpect Avenue 

DIRVĄ UŽSISAKYTI 

galima ir Šiandien, nera reikalo 

laukti nei metų, inqi mėnesi# 

pabaigos! 

ALT SVEIKINIMAS 
LIETUVAI 

Amerikos LietuviųTarybos 
metinis suvažiavimas New Yor-
ke 1951 m. lapkričio mėn. 16-17 
d., su giliu rūpesčiu ir susijaudi
nimu minėdamas savo brolių lie
tuvių senojoj tėvų žemėj kovo
jamą žūtbūtinę kovą dėl šven
čiausių žmogaus teisių ir 
laisvių, su gilia pagarba nu
lenkdamas galvą prieš savo bro
lių ir sesių neišsakomas kančias 
ir ryžtingiausių lietuvių gyvy
bės aukas kovoje dėl Lietuvos 
išvadavimo iš sau pavyzdžio 
žmonių giminės istorijoje netu 
rinčios sovietines tironijos jun 
go ir dėl tos siaubingos tironijos 
grėsmės atitolinimo nuo dar 
laisvą gyvenimą gyvenančių ta U. 
tų, ^— 

siunčia kovojančiai ir ken
čiančiai Lietuvių Tautai Ameri
kos lietuvių broliško solidarumo 
ir vienybės pareiškimą ir jų 
nepalaužiamo ryžtingumo už
tikrinimą visoms jų galioje esan
čiomis priemonėmis veiksmin
gai bendradarbiauti visų lais
vojo pasaulio lietuvių Lietuvos 
laisvinimo pastangoms, lygiai ir 
Amerikkos lietuvių tvirtą įsiti
kinimą, kad Lietuvos išsilais
vinimo valanda artėja. 

Vardan tos Lietuvos vienybė 
težydi! 

BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons 

DAVIDSON 

MOTORS, INC. 9 * 

-

YOUR 

DODGE — PLYMOUTH 

DEALER 

COMPLETE 

SERVICE FACILITIES 

3140 WEST 25th STREET 

ON 1-8440 

SPOTLIGHTS 

MmM 414 

®PklBeatoMadto 
I magine a radio with a travel
ing beam of light that "spotsfc 
each station as you dial! It's it 
G-E advantage that makes easjr, 
accurate tuning a cinch! Thia 
streamlined beauty performs 
beautifully, too, with rich mel» 
low tone. It's smart to replace 
your old radio with a new CrE 
Dial Beam Radio today! 

Choice of cote 
Congo brown, 

alabaster ivory, 
Persian' red 

24-93 

SUOPIS FURNITURE 
6921 Wade Park Ave. EX 1-0911 

GREETING! , 

To Our Lithuanian Friends 

And Patron* 

The U. S. Wallpgper 

and Paint Co. 

6001 EŲCUD AVENUE 

Hi 1-694* 

r j įpili it.i *.'.n -tam 

To You All 

B&g? WISHES 

HENRY J. PORTER 

Optician 

BEST WISHES 
To Our Many Friends 

mmffiMMiE 

565 SCHOFIELD BLDC. 

MA 1-5899 

Qrtetings mė Rest Wishes 

To My Many Friends 

JUDGE 

L E E E .  S K E E L  

COURT OF APPEALS 

BEST WISHES 

To Our Many Friend* 

M. O. MATTLIN 

SPINET PIANOS 

QF DISTINCTION 

Easy Terms can be Arranged 

2027 EUCLID AVENUE 
PR 1-7633 

DAY AND NIGHT SERVICE 
Patients Moved as Doctors Prescribe 

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY 
All Cars Insured 

Call Day or Night -- CE 1-9344 . 

NUOŠIRDŽIAUSI SVEIKINIMAI 
Visiems draugams ir rėmėjams 

THE TROY LAUNDRY & 

CLEANING C0| 

ESTABLISHED 1873 

2561 - 2581 EAST 50th ST. UT 1-2900 

' BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

A.A.A. MOVING AND STORAGE 

OWNED AND OPERATED BY YOUR LOCAL WORLDS 

WAR TWO SERVICEMEN LOCAL AND LONG 

DISTANCE DRIVERS COAST TO COAST 

17514 Waterloo Rd. 
280 East 264th 
35685 Vine St. 

KE 1-5600 
RE 1-5600 

Wllloughby 2-5600 

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

••v-' 

WILLIAM E. MARSAI* 
SCIENTIFIC SHOE FITTERS 

10519 CARNEGIE AY& 

m įiŲin inifit ii įįi nipi HMp 

Best Wiahsa to Our Friends and Patrons 

VICTOR ADDING MACHINE CO. 

1747 CHESTER AVEk » SU 1-0650 

PEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

ROBERT SITTNEIi — FURS 
FOR COMPLETE FUR SERVICE 

RESTYLING — STORAGE — REPAIRING 

3944 Mayfield Rr*—-Bast of Noble Rd. 
Phone ĘV 1-8110 Cleveland Hts., Ohio# 



* rW"", 

(Scenos darbo 25 metų jubiliejaus proga) 

• Kas ygft Vinc§ Jonuškaitė, 
manau, kad nera reikalo primin
ti: tiek Lietuvoje, tiek tremtyje 
tai buvo viena iš populiariausių 
mūsų asmenybių. Nesiimu spręs
ti apie. Ameriką, bet atrodo, kad 
ir čia yra nedaug kitaip. 

Vincės Jonuškaitės populiaru
mas yra pilnai užtarnautas ir 
yra jos didelio įgimto talento ir 
jos visos veiklos natūrali išdava. 
Jos nuopelnai mūsų kultūrai 
turi tačiau įvairių aspektų, ku
rių ne visi yra vienodai žinomi. 

žinomiausia ir suprantamiau
sia puse: Vince Jonuškaitė yra 

davo nuorašo, ir, .. padėdavo į 
stalčių: jų repertuarui užtekda
vo poros tabaluškų ir keleto po
puliarių operų liri jų. > , 

Čia tikrai epochinės reikšmės 
turėjo V. Jonuškaitė. Ji noriai 
išmokdavo ir padainuodavo kiek. 
vieną naują dainą; daugelis dai
nų tik per ją išgarsėdavo. Pui
kiu išpildymu ji kartais išpopu
liarindavo ir visai ne jos balsui 
skirtas dainas, jas pertranspo-
navusi. Pav. šio straipsnio auto
riaus "Gėlės iš šieno", K. Bin
kio žodžiais (originale lengvam 
sopranui) 10 metų išgulėjo K. 

viena mūsų operos primadonų, Petrausko ir kitų žymių daini-
kurios sukurtomis pirmaeilėmis 
rolėmis per metų eilę žavėjosi 
mūsų muzikalioji pubjika. V. 
Jonuškaitė buvo mūsų operos 
pažiba; jos sukurtos rolės pasi
žymėjo kruopščiai išdirbta vi
suma, išlaikant pusiausvyrą tarp 
jos skambaus, turtingo mezzo-
soprano ir tarp tikrai nemenko 
vaidybinio talento. V. Jonuš
kaitė yra dainavusi visas svar
biausias mezzo-soprano partijas, 
plačiame mūsų operos repertua
re; jų visų ir nesuminėsi. Iš to
kių, kurios labiausiai bus įstri
gusios atmintin bus bene: "Car
men", Amneris iš "Aidos", čigo
nė Azučene iš "Trubadūro", Ma
rija Mnišek iš "Boriso Goduno-
vo" ir daug kitų. V. Jonuškaitės 
debiutas įvyko 1925 m. nedide
lėje Polinos rolėje "Pikų Damo
je" Čaikovskio; po to greitu lai
ku ji pakilo į pirmas roles ir bu
vo pripažinta primadona. 

Tebūnie man atleista, kad šia
me straipsnį bus plačiau pa
liesti kitos V. Jčnuškaitės ta
lento ir veiklos pusės, negu ope
ra. Kaip operinė dainininkė, ji 
verta atskiro straipsnio, kurį 
teparašo mūsų operos veikėjai. 
Be to, operos solistai ir šiaip 
pas mus būdavo daugiausiai gar
binami ir daugiausiai žiiiomi. 

Tačiau Vincė Jonuškaitė nėra 
vien mūsų operos pažiba: ji 
kartu yra mūsų žymiausia kon
certinė dainininkė, o taipgi ir 
koncertinio dainavimo meno pio
nierė. Juk Lietuvoje buvo lai
kas, kai koncertinio dainavimo 
menas buvo visai užmirštas, kai 
operos solistai (ir patys žy
miausi) mokėdavo tik keletą 
"chaltūrinių" numerių kokio 
nors baliaus koncertinei daliai 
užpildyti. Mažai kas bežinojo, 
kad pasaulyje ekzistuoja daina
vimo rečitaliai, kaipo atskira 
meno šaka, kad be operų dar yra 
genialių koncertinių dainų, ku
rias parašė Šubertas, Šumanas, 
Brahmsas, Debussy ir kit. Turė
dama didelį koncertinio išpildy
mo talentą, nemenką pamėgimą, 
o taip pat ir didelį repertuaro ir 
stiliaus pažinimą, Vincė Jonus 
kaitė rengdavo dainų rečitas-
lius rinktine stilizuota programa 
tada, kai niekas kitas tuo ne-

. užsiimdavo. Jos puikus išpildy
mas ir išgarsėjęs vardas įsteng
davo pritraukti publiką. Apke
liaudama provincijos gimnazi
jas, ji mūsų jaunimui duodavo 
gal pirmos progos užgirsti gar
sius Šuberto, ar Šumano kūri
nius, daugelis mūsų net profe
sinių dainininkų iš V. Jonuškai
tės rečitalio pasisemdavo plates 
nio klasinio ar romantinio re
pertuaro. Vėliau V. Jonuškaitės 
pramuštas baras surado pase 
kėjų; atsirado daugiau koncer
tuotojų, kai pav. akloji daininin
kė Grincevičiūtė, Iz. Motekaitie-
nė ir kit.; pradėjo išaugti ir 
atitinkama publika tiek Kaune, 
tiek ir provincijoje. 

Bet ne tik klasines bei roman
tines dainas propaguodavo V 
Jonuškaitė: ji buvo karšta lie
tuvių kompozitorių dainų pro
paguotoja. Jei ne ji, tai mūsų 
rimtesnių kompozitorių būklė 
būtų buvusi tikrai tragiška 
kiek* sunkesnės, naujoviškiau 
parašytos dainos pas mus pa
prastai niekas nedainavo: ope
ros solistai "pagirdavo, paprasy-

ninkių stalčiuose ir tik V. Jo
nuškaitės pertransponuota ir 
puikiai atlikta plačiai išgarsėjo. 

V. Jonuškaitė buvo ir aktinga 
lietuviškos kūrybos skatintoja: 
ruošdama dainų rečitalį, ji, pa
rinkusi tekstą, specialiai "užsa
kydavo" autoriui dainą ir tol jį 
"spausdavo", kol jis ją sukurda
vo. Tiesą sakant, lengva buvo 
kurti, žinant, kad veikalas bus 
tuojaus dideliu atsidėjimu iš
moktas ir puikiai atliktas, šio 
straipsnio autorius už daugelį 
vėliau išgarsėjusių dainų turi 
padėkoti V. Jonuškaitės "prie
vartai". Jų tarpe yra ir "Penkios 
liaudies dainos" išleistos Vo
kietijoje "Patrios" leidyklos, o 
taipgi ir dvi patriotinės dainos 
"žemė Kryžių ir Smūtkelfų" bei 
"Laisvųjų daina", kurios netru
kus išeina iš spaudos per "Pa
švaistę". 

Viena skaisčiausia V. Jonuš
kaitės talento pusė yra lietuviš
kų liaudies dainų išpildymas. 
Užkępusi į operinio meno viršū-
nęs ji neužmiršo to, ką girdėjo 
vaikystėje iš savo motinos, vi
soje apylinkėje žymios giesmi
ninkės. V. Jonuškaitė ne tik 
moka šimtus lietuviškų melodijų 
bet ji yra ir gili mūsų dainų 
stiliaus žinovė. Tarp svetimųjų 
ji daug prisidėjo prie mūsų 
dainų išpropagavimo, jas puikai 
atlikdama. 

šio straipsnio autorių riša su 
V. Jonuškaitė ilgo bendradar
biavimo praeitis: šalia B. Dva
riono, jam teko būti jos nuola
tiniu akompaniatorium ir, ypač 
karo laiku, apkeliauti kone kiek
vieną didesnį Lietuvos miestuką. 
Vėliau likimas mus perskyrė; 
gyvenant priešingam Vokietijos 
kampe teko kartkartėmis sve
čiuotis vaišingame V. Jonuškai
tė^ bute Muenchene, bet meniš

ko bendradarbiavimo laikotarpis 
pasibaigė. Pakliuvus gyventi į 
Chicagą, ir šiame naujame kraš
te jos nė girdėti neteko. Todėl 
nenuostabu, kad mano asmeniš
ki atminimai remiasi dar Lietu
vos laikais. 

šioje šalyje 4aininin^am3 są
lygos nelengvos. Ir V. Jonuškai 
tei tenka sunkiu darbu sau duo 
ną pelnytis, tačiau, kaip tenka 
girdėti, jai užtenka jėgų ir ener 
gijos koncertinei veiklai. Lin
kėkime, kad ši jos veikla dar 
ko ilgiausiai ir kosėkmingiausiai 
sektųsi. Jos 25 metų jubiliejaus 
proga norėčiau, kad kiekvienas 
susipratęs lietuvis prisimintų ir 
nebeužmirštų, jog Vincė Jonuš
kaitė nėra tik šiaip sau mūsų 
operos pažiba ir žymi koncerti
nė solistė: ji yra daug daugiau 
Ji yra epochinė asmenybė, iški
lusi iš mūsų tautinės dvasios 
gelmių; jos įnašas į lietuvišką 
dainos kultūrą yra išimtinis, ku 
riam lygaus neturi nei vienas ki 
tas mūsų dainininkas. 

Vladas Jakubėnas 

BEST WISHES 
To Oar Patrons and Friends 

N. W. MONDA 
; ALL GENUINE 

Auto Parts 
431 E. 152th šfc KE 1-5180 

(greetings and Best Wishes 

INT. BROTHERHOOD 
OF ELECTRIC 

WORKERS 
LOCAL No. 38 

CLAYTON LEE, SECY. 
3043 Superior Ave. 

v  i  1 1 1  • ,  
Spaudos ir radio 
draugija, laukkia 

jūsų talkos! 

Holiday Greetings to Our Friends and Patrons 
WADE TAVERN 

SERVING THE FINEST CHOICE 
Wines — liquor — Beer 

7813 Wade Park Ave. EN 1-9215 

Greetings to Our Many Friends and Patrons 

STEVE SUNOCO SERVICE STATION 
LET OUR EXPERT SERyjCEMAN CHECK ¥OUR CAR 
12914 Buckeye Rd. LO 1-9840 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

MAYFLOWER DOUGHNUT SHOP 
227 Euclid Ave. CH 1-1476 

GREETINGS and BEST WISHES 
To My Many Friends 
JOHN WELKE 

EXPERT WATCH REPAIRING 25 YEARS "EXPERIENCE 
1001 Citizen Euclid & East 9th St« CH 1-1632 

Best Wishes to My Friends and Patrons 

H A Y ' S  H A R D W A R E  
• We Carry a Complete Line of Hardware £5upplia* 

7000 LEXINGTON AVENUE * " HE i_i469 
mgm 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons -

SANSON BUSINESS MACHINE CO. 
2082 East 4th St. JiA 1-8498 

:r tEST WISHES TO OUR FRIENDS and PATRONS 

ADOLPH STERN'S RESTAURANT 
WE HAVE THE FINEST IN DELĮCATESSENG 

10008 EUCLID AVENUE * 

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

Congressman 
MICHEL A. FEIGHAN 

AND 
JUDGE EDWARD F. FEIGHAN 

OF MUNICIPAL COURT 

GREETINGS and BEST WISHES 

COLLINWOOD BAKING COMPANY 
WE SPECIALIZE IN WEDDING CAKES AND PARTIES 
16006 WATERLOO ROAD IV 1-7526 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

BRIADWAY PONTIAC, INC. 
.. . 

broadwa¥^ ?̂s*U7' MI 1-4040 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

AMERICAN MOTOR SALES CO. 
M U D  O N D E A L E R 

SALES AND SERVICE 

7122 BROADWAY 4 Ml 1-7200 

'• -/A • 
SVEIKINAME 

Malonius draugus ir rėmėjus 
SUPERIOR BODY & PAINT CO. 

Frank Cvelbas, Sav. 
Automobilių maliavoj imas ir viršaus taisymas 

6605 St. Clair Avenue ENdicott 1-1633 

: , * BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

B* OF L. E. AUDITORIUM 
Corner of St. Clair & Ontario St. 

Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound 
Effect. — Seating capacity 1,200—800 on first floor and 
400 in the balcony. Convenient transportation facilities. 
Frank W. Chopp, Mgr. Phone: CH 1-0733 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

GUN AND TACKLE SHOP, INC. 
EVERYTHING FOR THE SPORTSMAN 

13214 Shaker Square • WA 1-7788 

BEST WI^HES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

FAMILY RUG & CARPET CLEANING Co. 
"Over 28 Years of Experience in the Cleaning Business" 

1031$ UNION AVENUE BR 1-4500 

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

BUNDY'S HARDWARE ~ 
B. P. S. PAINTS, ENAMELS AND FLATLOX 

Complete line of Hardware and Plumbing suplies 
4495 Mayfield Rd. EV 1-7300 

Holiday Greetings to Our Friends and Patrons 
RAMSER'S BODY SHOP 

( Auto Body Work—Painting—Quality Workmanship 
Free Estimates 

3553 x/i W. 140th St. WI 1-2288 

BSW WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS 

S H A K E R  C A F E  
FINEST CHOICE—WINES, LIQUOR, BEER 

14311 KINSMAN ROAD ~ WA 1-9806 
npMppi 

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 

* WOLKOV JEWERLERS 
5428 ST. CLAIR AVE. UT 1-0365 

mam 

Our Sincere Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons 

H. M. FERGUSON, INC. 
Mercury Dealer 

SEE THE NEW 1951 MERCURY CABS 

10313 LORAIN AVENUE CL 1*8430 

MY SINCERE GREETINGS 
To All My Frianrfg 

JUDGE PERRY B. JACKSON 
U  Ų J f i e  I  P  A  t  C O U R T  

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

J u d g e  

J O H N  J .  B U S H E R  
CHIEF JUSTICE^ MUNICIPAL COURT f 

BEST WISHES TO YOU ALU 

JUDGE B. O. NICOLA 

COMMON PLEAS COURT 

GREETINGS and BEST WISHES 

H A R R Y  N .  S C H A E F E R  

Plumbing and Heating Supplies 

1Ž015 WOODLAND A VENUS GA 1-8086 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

The Guardian Burglar Proof Eqpmnt 

6219 Detroit Ave. AT 1-7272 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

GOEBEL BOTTON 

Mole Shop 
.  ' V  

i  \  

'K . • '  '  • 4 

1312 ONTARIO ~ fR 1-1508 



SENIAU IK DABAR 
K. S. KARPIUS 

BŪTUME TURĖJĘ LIETUVI x koplyčioj e, kurią dar gyvas bū-
POL1CIJOS VIRŠININKĄ! I damas buvo suplanavęs ir nu-

I skyręs vietą, kur ji turi būti 
Jeigu Policijos Inspekotrfus pastatyta. Ta koplyčia buvo 

Jonas Savickas (Savage) nebū- baigta statyti tik 1831 metais, 
tų prieš penketą metų pasitrau- taigi jis ir jo žmona, buvo pa
kęs pensijon, dabar jis būtų bu-, laidoti senoje jų šeimos laidoji-
vęs stipriausias kandidatas j mo vietoje. Ir tik paskui per-
Clevelando policijos viršinin-> kelti į naują koplyčią. Jų dva-
kus. Mirus 25 metus buvusiam! ras dabar yra paminkline vieto-
policijos viršininkui George Ma-
towitz .čekų kilmės ateivio sū
nus), šiomis dienomis Clevelan-

ve, kurią visi gali lankyti. 
Jurgis Washingtonas būdamas 

prezidentu neturėjo progos gy-

Gtareetings L Rest Wishes 

do mayoras paskyrė vršininku. venti Washingtone prezidentų 
jo vienlaikf inspektorių Jono Sa-' rūmuose, nes tik jo prezidenta-
vicko vienmetį, 60 metų amžiaus vimo metu tie rūmai pradėti 
Frank W. Story. Viršininko me- j statyti. Pirmutinis gyvenęs Bal
tinė alga $8,600. j tuose Rūmuose buvo antras į>re-

Policijoje aukščiausias laips- zidentas — John Adams, 
nis pasiekiamas Policijos In-1 

Jonas" Savickas" — Savage"^ PAŽVELGUS PRAEITIN 
25 metus greitais šuoliais kilo 
nuo paprasto policininko j sar- ųl892, gruodž. 13 

pasirodė naujas 
Chicago j e 

savaitraštis žentus, paskui leitenantus, kapi- ^ f » i V T™™"8 
J I u  •  " L i e t u v a " ,  p u s l e n k i o  l e i d ž i a m a s ,  tonus, pagaliau inspektorius. /ir 01 ' .... _ . x \Tic, *. — u i-i »i (Kovo 21, 1893, ji liovėsi ejus). Visu savo tarnybos laiku jis ;>• v .000 „J. , „ : 

+«: • • Bira- 20, 1893, "Lietuvą" atnau-buvo griežtas, teisingas parei- ... . ... , . A 
-  I ,  -t  - J-J V. . . Jiho ir pradėjo leisti A. Olsevs-gunas, uz ką jsigijo didžiojoje .. .. ' 0]. . .. 

Clevelando spaudoj'e pagarbos ir ' ... . 
•••« „„ lkl 1918 topkr. men., savai-

tiniu, paskui dienraščiu, bet ne-
išsilaikė. Paskutinis jos jos narys. Tos garbes nera gavęs , , . . , , „ Tr ™ V, . , . , 6 . * redaktorius buvo adv. B. K. Ba-dabar paskirtas viršininku Story 

To Our Friends and Patrons 

P A R S O N ' S  

PAINTING CO. 

BRUSH OR SPRAY 

Commercial Residential 

Industrial 

PAINTING AND DECORATING 

Specialists in Color Harmony 

"PERC-

4500 EUCLID AVEN&I 
HE 1-4735 

nei kiti jų vienlaikiai inspekto
riai. Story savo laiku buvo net 
papildęs išsišokimų, už ką buvo 
sudraustas Tuli policijos ka
pitonai ir dabar sėdi kalė
jime už grobišavimus ir kyšių 
rinkimą prohibicijos laikais, už 
slaptų degtindarių protekcijas. 
Į Savicką neveikė jokios pagun
dos, kurių buvo nemaža. 

Kiti, kurie su Savicku buvo 
pakelti inspektoriais (jų yra tik 
keli) dar tik šią vasarą apsi-
skandalino, laukdami policijos 
viršininko mirties ir patys no
rėdami tos vietos. Jie patys sau 
duris užsidarė pradėję papirki
mais stengtis prikalbinti senes
nius inspektorius išeiti pensi
jon, kad jiems pasidarytų gali
mybė patekti į kandidatus. 

Stipriausiais kandidatais tik 
ir būtų buvę Savickas ir Story, 
ir mayoras Burke būtų turėjęs 
didelio galvosūkio, kurį skirti, o 
spauda tikrai būtų reikalavus 
Savicko. 

Inspektorius Jonas Savage, iš-
amavęs 25 metus policijoje, 

'>gai pasitraukė pensijon, 
. iv-Jamas varžytis, 

inspektorius Savage buvo pa
skirtas Lietuvos Prezidento A. 
Smetonos pasitikiti ir globoti kai 
prezidentas 1941 metų pavasarį 
atvyko į Clevelandą. Tada ke
lias dienas prezidentas buvo Cle
velando policijos valdišku au
tomobiliu vežiojamas po miestą. 

Jonas Savage, dar kapitonu 
būdamas, kada jo žinioje buvo 
miesto viešo judėjimo pareigos, 
depresijų metu komunistų su
rengtose 1 gegužės riaušėse su
laukė spaudos pagyrimo už grei
tą ir griežtą riaušininkų su
tvarkymą. Karo metu, jis buvo 
iš Policijos eilių paimtas ir pa
skirtas Thompson Products ka
ro dirbtuvės policijos viršininku. 
Jo motina ir dabar gyvena Cle-
velande. 

JURGIO WASHINGTONO 
MTRTIS 

v-. * ^ * xj x 4 O O 

gęs prezidentavimo du terminu 
ir atsisakęs toliau kandidatuoti 
(prezidentavo nuo 1789 iki 
1797), mirė Jurgis Washingto
nas, sulaukęs 67 metus amžiaus. 
Jis buvo išrinktas Amerikos ko
lonistų nepriklausomybės kovų 
vadu, kariuomenių generolo 
1775 metais, kolonistų kongrese 
Philadelphijoje. 

P: įvedęs karą iki laimėjimo, 
Jurgio Washingtonas grįžo į sa
vo dvarą Mount Vernon, Virgi
nia, bet praėjus keliems metams 
buvo pašauktas prezidento pa
reigoms 

lutis, kurį liepos 9, 1919, tauti
ninkai delegavo į Paryžių Lietu
vos reikalams ginti. 

1900, gruodž. 18 — Scranton, 
Pa., vyskupas sušaukė lietuvių, 
lenkų, slovakų ir italų kunigus 
ir įsakė parapijinėse molcyklose 
mokyti vaikus vien angliška 
kalba. 

1902, 15 — Mirė rašy
tojas — poetas Jonas Mačys — 
Kėkštas, buvęs Vienybės Lietu-
vinkų redaktorius. 

1913, gruodž. 10 — Amerikos 
valdžios statistika skelbia, kad 
lietuvių ir latvių kalbomis kal
bančių ateivių yra 211,235. Lie
tuviai tikrino, kad vien tik lie
tuvių esama apie 500,000. (Se
niau amerikiečiai lietuvius atei
vius registruodavo rusais). 

1915, gruodž. 4 ir 5 — Patrio
tinės lietuvių kolonijos rengė 
minėjimus 10 metų sukakties 
nuo Vilniaus didžiojo seimo su
važiavimo. 

1918, gruodž. 4 — Prez. Wil-
sonui keliaujant į Europą tai
kos «konferencijon, su juo vyko 
150 profesorių — mokslininkų, 
žinančių istoriją. Tarp jų penki 
profesoriai gerai pažįstą Lietu
vos istoriją (su jais anksčiau 
Dr. J. šliupas buvo turėjęs daug 
pasikalbėjimų). 

1918, gruodž. 10 — Mass. se
natorius Lodge, lietuvių prašo
mas, dar kartą įnešė senatan 
rezoliuciją, reikalaujančią Lie
tuvą atskirti nuo Rusijos ir pa
daryti nepriklausoma valstybe. 

1919, guodž. 10 — Washing-
tone paskelbta, kad Amerika 
davė Lietuvai $300,000, o Len
kijai $57,000,000 pašalpos. Lie
tuviai reiškė nepasitenkinimą 
šelpimo direktoriaus Hoover'o 
palankumu lenkams. 

1919, gruodž. 18 — Atvyko 
Amerikon Lietuvos finansinė 
misija: Jonas Vileišis ir mjr. 
Povilas žadeikis. Trečias misi-
jon biivo paskirtas Amerikoje 
esantis kun. Jonas žilius. 

1920, gruodž. 8 — Visoje 
miVtt 

Gynimo komitetui. 
Lietuvos Misijai jau perduota 
$16,400. 

1920, gruodž. 15 —- Atvykus 
Dr. Alseikai, veikėjų suvažia
vime įkurta "Komitetas Vliniaus 
Atvadavimui Remti". 

1921, gruodž. 9 — Bostone 
kalbėdamas, iš Lietuvos atvykęs 
kun. Garmus pareiškė, kad Lie
tuvos Seimo pažangiesiems ir 
socialistams atstovams "tinka 
tik kartuvės". "Tai yra bjau
rybės, gyvatės, velniai, chuliga
nai". (Jis pramintas "koriku"). 

1925, gruodž. 12 — Chicagoje 
pasirodė iš Vilniaus atvykęs len 

Greetings and Besi Wishes 

To Our Friends and Patrons 
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Optometrist 

10545 EUCLID AVENUE 

BROKEN LENSES QUICKLY 
REPLACED IN OUR OWN 

LABORATORY 

GArfield 1-1556 

Free Parking 

Rear Ą&emJMkr 

BEST WISHES 

To Our Friends and Patrons 

KRITZER'S BAKERY 

Finest -Baked Goods and 

Dairy Products 

14100 Kinsman Rd. LO 1-9725 

Isser Kritzer, Prop. 

Greetings and Best Wishes 

lb You All 

SHERWIN 
L 

HARDWARE CO. 

Plumbing, Electricah Supplies, 
Glazing—Headquarters for 

Sherwin Williams Paints and 

Varnishes 

740 EAST 185th STREET 

IV 1-2092 

Jis ilsisi savo dvare, netoli | kas arkivyskupas Ciepliakas, 
gyvenamų r ūmi, privatinėj e | tikslu "suvienyti lietuvius ir 

lenkus". Tuli lietuviai kunigai 
jį gražiai priėmė savo kleboni
jose. Tautinė visuomenė paskel
bė: "Kol Vilnius bus vagių ran
kose, tol lietuvių — lenkų drau
gingumo nebus". 

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons , 

UPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORE 

10431 ST. CLAIR AVENUE 
10543 CARNEGIE AVENUE 

MU 1-3600 
RA 1-2700 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO. 

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY 
Cleveland's Finest Cleaners since 1883 

Plant—1218-30 East 71st St. HE 1-8100 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

CLEVELAND'S OLDEST PONTIAC DEALER 
25 Years of Customer satisfactur 

aniuES — SERVICE — PARTS 

TILLMAN PONTIAC 
14501 Kinsman Rd. WY 1-2222 

GREETINGS and BEST WISHES 

Ohio Truck Equipment Go. Inc. 
SALES AND SERVICE 

HYDRAULIC HOIST AND DUMP BODIES 

3319 REGENT ROAD MI 1-0061 

GREETINGS and BEST WISHES 

THE SWEET CLEAN LAUNDRY 
DRY CLEANING CO. 

COMPLETE LAUNDRY SERVICE 

Call... EXpress 1-6100 

11 "i •' 

BEST WISHES 
To Our Many Friends 

SLAGER MACHINE & TOOL 
COMPANY INC. 

9401 Sandusky VU 3-7788 

BEST WISHES 
Td;Our Friends and Patrons 

SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY 
COMPANY 

SCHAAF & VAN EPFS ROAD SH 1-1034-5 

GREETINGS and BEST WISHES 

PIONEER LINEN SUPPLY CO. 

MAURICE MASCHKE, JR. - President 

J3U PAYNE AVENUE HE 1-0035 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

THE PARAMOUNT STEEL fir 
SUPPLY CO. 

6800 UNION AVE. BR 1-0811 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

MORRIS GLANZ FUR SHOPPE 

We Carry a Complete Line of Budget Priced Furs 

10553 ST. CLAIR AVE. GL 1-1155 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

LOUIS EISENBERG HARDWARE 

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies 

1169 East 79th St. EN 1-9381 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

THE LIBERTY THEATRE 

SUPERIOR AND 105th ST. 

•!!>" 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

K-ONE HOUR DRIVE INN 
CLEANING AND LAUNDRY 

8215 EUCLID AVENUE RA 1-7798 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons 

KINGSBURY SOAL & ASPHALT 
COMPANY 

5003 Hofyoke Ave. UT 1-8000 

111 1111 "»"r,[u"L ffĮĮį'lį A I"- .»U' 1 
. / >- —• y*-.-. - • 

Best Wishes to Our Friends and Patrons 

THE HOUSE OF CHARM 

FURNITURE — LAMPS 

COMPLETE INTERIOR DECORATING 

3562 LEE RD. WA 1-8372 

HOLIDAY GREETINGS 
t  

HILLCREST MEMORIAL 

PARK CEMETERY ASSOCIATION 

Aurora & Richmond Roads Phone BE 2-0035 
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PVLIMKESE 
TAUTINftS SĄJUNGOS 

SUSIRINKIMAS 

Eilei labai aktualių naujų klausimų 
svarstyti ir tęsti metiniam susirin
kime nebaigtas diskusijas, gruodžio 
men. 16 d. 3:30 vai. p. pietų Ansel 
Rd. Cafe (1066 Ansel Rd.) šaukia
mas skyriaus narių susirinkimas. 
Kviečiami norintieji { įkyrių įstoti. 

VILNIEČIŲ S-GOS SKYRIUS 

Gruodžio 15 d. 7 vai. lietuvių salėj 
rengia kortavimo vakarą ir pobūvį 
SU užkandžiais. Pelnas skiriamas 

-knygai išleisti. 

A. MIKULSKIUI PADARYTA 
OPERACIJA 

Seštadien], anksti rytą, staiga su
sirgo A. Mikulskis. Iššauktas Dr. D. 
Degesys konstatavo apendicitą ir tuo j 
buvo padaryta operacija. 

TAUTINĖS S-GOS PARENGIMAI 

Tautinės S-gos skyrius Lietuvių 
salėje sausio men. 13 d. ruošia kon
certą — balių. Iš anksto kviečiami 
visi Clevelando lietuviai tą dien> į 
koncertą. 

ARMONO REIKALU 

Pakartotinai keliems asmeninis 
kreipiantis į Tautinės S-gos skyriaus 
pirmininką Ar mono reikalu, kuris va
ro tremtinių šmeižimo darbą, pra
nešame suinteresuotiems, kad jis nie
kad nepriklausė ir nepriklausom fak
tinei S-gai. .j- ' 

LIETUVĖ MOTERIS 

norėtų gauti darbą kaip vaiko pri-
M&rėtoja. 

1-1377 

G Ė L E S  

pirttti lietuviams maloniausia me-

lių krautuvėj prie Lietuvių Salės 
Čia pasijusit kaip ir lietuviškoj krau 

tuvėj. čia galėsit gauti ir 

LIETUVIŠKŲ KALĖDINIŲ 

ATVIRUKŲ : 
Pasirinkimas iŠ i-nių rftHą^' 

FRIENDLY FLOWER SHOPPE 

6901 Superior Ave. 

Telefonas: HE 1-6339 

PIRKINIAI KALĖDOMS 
i • 

Kalėdų stalui parduodu antis, 
vištas, kitus paukščius ir pai
šiukus. Galima gauti gyvų arba 
paruoštų. Užsakymus, tiesiai iš 
ūkio, pristatom į namus 
Tadas Neura, 2047 Hamilton, 

TO 1-52# (52) 

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI 

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

P. J. KERŠIS 
609-12 Society for Saving Bid. 

Telef.: MAin 1-1773. 
Rezidencija: PENINSULA 2521 
^ — 

Mūsų specialybė 
virtuvių, vonių, arkų ir 

spalvotų langų 

PERTAISYMAS 

T&ip pat popieriiiojame arba 
dažome kambarius 

itITAUPAtf 
16908 Endora Rd. KE 1-8794 

CLEVELANDO LIETUVIŲ 
TREMTINIŲ DRAUGIJOS 

VALDYBOS ATSIŠAUKIMAS 

•• - *  - a  i 
L i e t n t i a 11 

Artėja didžiosios šventės: Kalėdoj 
ir Nauji Metai, šiame turtingam^ 
krašte tos šventės švenčiamos dide-* 
liu puošnumu ir išlaidingumu. Kiti iš 
paskutiniųjų stengiasi neatsilikti 
lenktyniavime. Tuo užsikrečiame^ ir 
mes, naujieji Amerikos ateiviai. 

Tremtinių Draugijos Valdyba skai
to savo pareigą atkreipti visų trem
tinių dėmesį į tai, kad mums dar per-
anksti pasekti visas amerikiečių tra
dicijas ir lenktyniauti su jais praban
ga, išlaidingumu. 

Rengdamies švęsti Kalėdas ir Nan-
jus Metus, atsiminkime mūsų tautie* 
čius vargstančius tremtyje, kenčian
čius terorą Lietuvoje, mirštančius 
tolimojoj Rusijoj, šaltame Sibire. 

Netyra sąžine ir neramia dvasi* 
sėsime prie perkrautų švenčių stalų* 
jei nebūsime atlikę lietuviškos pa
reigos — švenčių išlaidų sąskaiton 
nepaaukoję mūsų vargstančių tau
tiečių sotesniam švenčių stalui. 

Ir kiekviena iškilmingesne proga — 
vardinių, gimtadienių ar betkokių ki
tokių pobūvių metu skirkime aukų 
tautiečiams tremtyje paremti ir Lie
tuvos laisvinimo kovai stiprinti. 

Aukas siųskime BALFui arba įmo
kėkime Clevelando Lietuvių Tremti
nių Draugijos einamojon banko sąs-
kanton Nr. 9307 The Superior Sav
ings and Loan Association, 6712 Su
perior Ave., Cleveland 3, Ohio, nuro
dant aukos paskirtį. 

Cleveland, Ohio, 1951 gruodžio 9 d. 
Clevelando Lietuvių Tremtinių 

Draugijos Valdyba 

I# TREMTINIŲ SUSIRINKIMO 

Praėjusį sekmadienį gausiame Clev. 
Lietuvių Tremtinių Draugijos narių 
susirinkime dalyvavo tik ką iš Eu
r o p o s  a t v y k ę s  P r a n a s  K a r a l i u s ,  
buvęs Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės Vokietijoje švietimo tvarkyto
jas. Jis perdavė Vokietijoje gyve
nančių lietuvių sveikinimus ir gilią 
padėką už materialinę paramą ypaŽ 
Vasario 16-sios gimnazijai Diepholze. 

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės 
kūrimosi klausimais platų pranešimą 
padare Jonas Daugėla. Susi
rinkimas pritarė Clevelando lietuvių 
kolonijos persiorganizavimui į PLB 
ir priėmė atitinkamą rezoliuciją, t 

Nutarta atskiros tremtiniu savi

šalpos filt sto
ti nariais į veikiančias pašalpines 
draugijas, kaip SLA, ALRKS ir ki
tas, kuriose galima apsidrausti ne tik 
mirties, bet ir ligos atvejais. 

Susirinkimas balsų dauguma (trims 
balsuojant prieš) priėmė valdybos 
pasiiilymą pasmerkti melagingas ir 
kiršinančias korespondencijas, kokios 
paskutiniu laiku tilpj|: Cbįeaeott 
raštyje "Naujienos". 

J » 
ŠUKĖ TREMTINYS KIMBRYS 

Palaidotas gruodžio 10 d. Clevelan
do. Mirė staiga, nesirgęs. 

: * STAMBI AUKA 

Tremtinė Janina Pė'tįrien ė, 
atsisakydama nuo Clev. Liet. Tremt. 
Dr-jos jai skirtos 30 dolerių pašalpos 
(ryšium su jos atleidimu iš rlarbo 
vienoje įmonėje birželio mėn. dėl an
tikomunistinio atsišaukimo ' platini
mo), paprašė tos pašalpos pusę pa
siųsti vienai kuriai lietuvių sanato
rijai Vokietijoje, o kitį pusę paskyrė 
Vasario 16-sios gimnazijai D'epholze, 
iš tų pačių pinigų užsakant metams 
"Dirvą". . 

$300 LAIMĖJIMAS SUOPIO 
KRAUTUVĖJ 

Šį šeštadieni, gruodžio 15 d. 
Suopio krautuvėj bus paskelb
tas $300 laimėtojas. Tuo pačiu 
metu $100 bus išmokėta laimė
tojo nurodytai labdarybės drau 
gijai ar bažnyčiai. 

Laimėtojas bus parinktas tam 
tikros komisijos, kurioj dalyvau
ja radijo pranešėjas Joe Mul-
vihill, Clev. Press reporteris 
Milton Widder ir miesto tarybos 
narė Margareth McCaffery. Tos 
apeigos bus Suopio krautuvėj, 3 
vai. p. p. šeštadienį. Visi kvie
čiami apsilankyti. 

Laimėtojas bus išrinktas iš 
tarpo tų, kurie pas Suopį padarė 
tam tikrus pareiškimus, apie 
kurios per pereitus du mėnesius 
buvo skelbimai Dirvoje. Tai yra 
pirmasis laimėjimas. Vėliau bus 
kitas, stambesnis. Visa tai or
ganizuoja Crosley namų reik
menų gamintojai. 

' '' AŠM' 'IkAMOvd^ 

Clevelando skyriaus v-ba dėkoja 
gerb. tautiečiams už gausų dalyva
vimą Liet. Kariuomenės Šventės mi
nėjime ir minėjimo programos daly
viams už surengimą bei įvykdymą: 
gen. št. m jr. A. Jonąičįui, poetui B. 
Auginui, solistui V. Bakūnui, muzi
kui P. Ambrazui, J. Stempužiui ir 
Juliątts Kazėno bktetai. 

' ALTO VAKARAS 

• švenčių užbaigai Amerikos 
Lietuvių Tarybos Clevelando skyrius 
1952 m. sausio 5 d. Lietuvių salėje 
rengia . vakarą. Vakaro programoje 
bus vaidinama A. Gustaičio komedija 
"ŠILKINIAI PANČIAI". Veikalą sta
to ir vaidina V. Braziulio teatro stu
dija, studijos vadovui režisuojant. 

Po vaidinimo bus šokiai ir bufetas, 
šokiams groti paimtas žinoma Ne-
manio šokių muzikos kapela. 

* ' 

BALF'o 55th SKYRlADS VALDYBA 

nuoširdžiai dėkoja solistams: N* 
Aukštuolienei, p. Bakūnūi, V. Jurl* 
geliui ir R. Brazaitienei už gražiai 
atliktą lapkričio mėn. 18 d. vakarei 
programą. Drauge dėkoja 
virtuvėje ir prie bufeto. 

L. STOKOWSKIS CLEVELANDE 

Gruodžio 20 ir 22 d. Severance 
Hall simforiiftludfee kftftcėrtuose diri
guos garsusis dirigentas Leopoldas 
Stokowskis. 

Programoj simfoniniam orkestrui 
pritaikytas Bacho kūrinys vargonams, 
šoštakovičiaus 6-ji simfonija, Čai
kovskio uvertiūra — fantazija "Romeo 
ir Julia". Pradžia 8:30 v. v. 

šį sekmadienį, gruodžio 16 d, 4:30 
v. p. p. R. Ringwall diriguoja Čai
kovskio kūrinių koncerte. 

RKO Keith"! I05th 
Gruodžio 12 — 15 d. "JUNGLE 

HEADHUNTHERS" A "JUNGLE OF 
CHANG". Gruodžio 16 — 18 dieno
mis "LETS MAKE IT LEGAL" su 
Claudette Colbert ir Mac Donald 
Carey. 

PARDUODAMAS NAMAS 

$12.000 
Parduoda savininkas. East 66th 

arti Superior. Dvigubas, 3 butai: 
4-4-7. Trys vonios, karštas vanduo. 

HE 1-5357 

PARDUODAMAS NAMAS 
2 šeimų po 5 kamb. Parduoda sa

vininkas 
. j «ž $11.000 ; ; v 

Kreiptis: 7416 Star Ave. 

ADYMAS 

Patyrusios adytojos reikalingos 
adyti seniems drabužiams, pasiren
kant darbo valandas. 

COMMERCIAL WEAVERS 
1030 Euclid Ave., No. 323. 

SU 1-6630 

BEST WISHB&, 
To Our Friends and Patrons" 

For a Merry Christ mm 

And Happy New Yea* -

KRAMER'S LOUNGE 
BAR 

Wink — Liquor — Beer 
747 East 185th Street 

P R A N E Š I M A S  
Pranešu savo gausingiems lietuviams klientams, kad pakeičiu 

darbo valandas šitaip: 
10 iki 5, vakarais tik susitarus 

trečiadieniai visai uždaryta 

DR. L. A. STARCE 
Optometristas 

Akfų patikrinimas — Visoks regėjimo gydyikias 
6411 St. Clair A^ HE 1-1123 

^ ir -i 

NAUJA KRAUTUVĖ 
Įvait&iMr amžiaili 

Sporto ir meškeriojimo reikmenys 

Berniukams 
"Mergaitėms 

SUPERIOR SPORTING GOODS CO. 
6216 Superior Ave. Cleveland, Ohio 

Mes duodam ir iskeičiam Eagle Stamps 

THE MAY CO'S BASEMENT 
ATDARA PIRMADIENĮ — KETVIRTADIENĮ 10 vol. ryto iki 9 v. vale. 

0* 

VS 

Bern. 2.95 ir 3.95 
aw raw 

Pledinės flaneles ir Western 

SPORTO 
marškiniai 

.99 

E R Q A IT Ė 
~ 3 a x ; • tf 4- • 

i •Maximum 
v v _ usitraukimas 1% 
t;Į> 
Šaunūs plėdinės flanelės 
marškiniai (20% vilnos, 
80 rA dirbt, šilko ) ir dailūs 
^anforizuoti* "Western" 
įporto marškiniai įvairiau
sių spalvų. Flaneliniai 
marškiniai mažo, viduti
nio ir stambaus dydžio; 
"Western" maršk. .dydiio 
2-16. - • 

fern. Reg. $1. 

odiniai diržai 
Tikros odos dir- IV |B 
žai berniukams li^ •• 
įvairiausio išdir- II 
bimo, spalvų ir W 
sagčių formos. 
Dydžiai 24-32. Labai tinka kafp 
dovana į kalėdinę dovanų kojinę. 

Paštu ir telefonu užsakymai 
atliekami nuo 9 ryto iki 9 vak. 

Dėl pirkiniu nuo 2.01 (įsk. mok.)— 
šaukit CHerry 1-3000 

Basement Boys' Furnishings 
, Department 

; «s * 

M '  

NAUJOS 

ŠVENTINĖS 

suknelės 

t s 

K< 

W - -  •  

4 -
>% ? 'h *5 . 

•B;' *.  A 

^ tfiSfiS3* 

Nauja spalvota med

vilne ir dirbt, šilkas 

Tai Iveačių lail ^ 
laikas naujoms suknt 
jaunosioms jūsų šeimoj 
narėms. Joms patiks vi«f 
na iš šių spalvingų roe<|| 
vilnės ar dirbt, šilko sul|» 
nelių, jei jos ras po K4-
ledų eglutę. ^<fti*i 7. 
iki 12. 

ffestu ir telef. užsakymai 
aftliekami-9 ryto iki 9 vak. 
4*- šaukit CHerry 1-3000 

jSasement Girls' Wear 
Department 

X "'w ' t (ftkv* 

JONAS G. 
POLTEE 

L i e t u v i s  
Namų M alia veto j as 

Popieriuotojas 
Apkainavimns ar patari-
tnas reikale jusų namo 
pagražinimo suteikiama 

nemokamai. 

496 East 123rd St; 
Telef.: POtomac 1-6899 

• c i r) ; \ >  •  •  ;
1 f i  •  i : < >  "  

jtja 
UQ<\ 

v v i t h  a  f  e  i  i  i  c  j  o f  

V <o r i t y ciriri j-! ci l 

i n d  
••amol 
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Savęrą always węįąpjmę ^ 
/SiwtN 

r! 
•rfoa 

V.'f. 

VIMIEIFEBEBAL BEPOSIT MSIMNEE MIPQIWWH 

MONCRIEF 
ŠILDYMO IR 

VĖSINIMO SISTEMA 
taV]P« » 

VMlTCrtl y 
THE HENRY FURNACE CO., /Siedino, Ohio 

G  A S A S  

ALIEJUS 

A N G L I S  

KALĖDOS 
Daug žmonių laukia linksmiį Kalėdų. Bet ne visi jau

sis linksmi. Tik būdami sveiki, turėdami savo pastogę ir 
sutaupų sulaukę Kalėdų, galės jaustis laimingi it boti 
linksmi. 

Kalėdos — yra paraginimas taupyti. Taupydamas 
visada jausis laimingu. 

Lengvai prieinama taupymo vieta — LIETUVIŲ BAN-
KAS. 

Taupymas yra Federal Insurance Cofp. — JAV vai* 
džios saugumo užtikrintas. 

Darbo valandos nuo 9:30 iki 3:00 vai. 
Trečiadieniais iki 12:00, šeštadieniais iki 1:00 vai* 

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS'N. 

6712 Superior Ave., HE 1-2498 

'  C I  e v e l a n d ,  O h i o  
S ' •  .  .  . V  •  •  •  

j "• -) " " 1 ' * ' * Į liilB Č» ! J.' 

' . . ,v ' . / > . . : 

stasfes SMC 

P J KER&1& 

609-12 Society for Savings Bldg—Cleveland, Ohio 
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2S21 

• Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuoee, kreip
kitės i mane, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. 

Sutaisau paskolas pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai. 

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515 

WM. DEBBS PAINTING CO. 
WM. DEBESIS 

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

I I W SAMAS JEWELER 
| Persikėle | naują didesnę ir gražesnę krautuvę 

| 7007 Superior Ave. Greta Ezella Theatre 

| Dabar jau tarime didesnį rinkinį Deimantų, žiedų, Laik-
« rodelių ir visokių graždaikčiu, už nupigintą kainą. 
I 

Wilkelis Funeral Home 
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona Wilkelis - Wirby 
Pilnas laidotuvių patarnavimas 

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS— 

HEnderson 1-9292 

JAKUBS & SON 
FUNERAL HOME 

^ t Vėsinamas oras Jūsų patogumui . . 

, Delia E. Jakubs & M illiam l» Jakul^ 
licenstjuoti laidotuvių direktoriai |r balsamuotojai 

y:-*. • 

25 metai simpatingo >ir rimto patarnavimo 

•621 Edna Avenue ENdicott MK3 
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DIRVA 
* *-

THE FIELD 

T7T 

V. 

IbdakcIJo* ir administracijos adresas — DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.* Telefonas: ENdicott 1-4486 
Redaktorius Viacas RASTENIS (lį>uto telefonas: UTah 1-6747) Redaktorius Balys GA1D2IUNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406). 

AR TAI .NUOŠIRDŲ?'' 
*  -  n  a  V  • ,  . . .  • , r  "  

ALT rezoliucija Mažosios Lietuvos Tarybos reikalu 

Mes dar nepaskelbėme ištisai 
visų paskutiniojo ALT suvažia
vimo rezoliucijų. Ne dėl to, kad 
norėtumėm jas nutylėti, o dėl 
to, kad norime dėl kaikurių tų 
rezoliucijų plačiau pasisakyti. 

Pirmoji rezoliucija buvo — 
sveikinimas kovojantiems Lie
tuvoje. Dėl jos tik tiek būtų ga
lima pasakyti, kad ji — ar tai 
dėl jame minimo susirūpinimo 
bei susijaudinimo, ar dėl sku
bumo — perdaug priveltas, nors 
ir skambių, bet jau ir gerokai 
padėvėtų žodžių, ir dėl to net 
skaitant, ne tik klausantis, gana 
sunku sekti to sveikinimo min
ties eigą. Iš esmės, žinoma, nie
kas neturėjo nieko prieš sveiki
nimo turinį, o apie jo formą, jo 
suredagavimą nebuvo kada kal
bėti, nes jis čia pat buvo skai
tomas į mikrofoną ... Šio svei
kinimo tekstas dedamas atski
rai — skaitytojams susipažinti 

Antroji — apie lėšų rinkimo 
būdus. Apie šią rezoliuciją kai 
besime kitą kartą. Trečioji — 
pasisekimo linkėjimas bendruo
menės organizavimui. Tas lin
kėjimas yra apstatytas visa eile 
"kadangi", o po tais "kadangi" 
glūdi visa eilė sąlygų, kurioms 
esant Taryba bendruomenės or
ganizaciją sveikina. Tai sąlygi
nis sveikinimas. Apie ta^'sąly
gas teks kalbėti tada, kai tu
rėsime prieš akis galutinai pri
imtą bendruomenės organizacinį 
statutą, nes tik tada bus aišku, 
ar ir kiek tos sąlygos išlaikytos. 

Ketvirta rezoliucija — padė
ka Laisvosios Europos Komite
tui už parodytą palankumą Pa
baltijo kraštams, įtraukiant į 
savo veiklos sistemą šių kraštų 
patariamąsias grupes bei kuriant 
kitas institucijas Pabaltijo kraš. 
tų reikalams. 

Penktoji, apie kurią šį kartą 
plačiau rengiamės kalbėti, yra 
rezoliucija — sveikinimas Mažo

sios Lietuvos Tarybai, štai tos 
rezoliucijos turinys: 

Amerikos- Lietuvių Tarybos 
Mitinis suvažiavimas, įvykęs 
1951 m. lapkričio mėn. 16 ir 
17 dienomis New Yorke, svei
kina Mažosios Lietuvos lietu
vius tremtinius, nustojusius 
savo tėvynės ir atsidūrusius 
sunkiose tremties gyvenimo 
sąlygose. Suvažiavimas siun
čia savo sveikinimus Mažosios 
Lietuvos Tarybai, kietai sto
vinčiai savo krašto ir jo žmo
nių visų gyvybinių reikalų 

" sargyboje. 

Suvažiavimas yra metno-
nės, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai tremtiniai yra reika
lingi visokeriopos materiali
nės ir moralinės paramos. To
dėl Amerikos lietuvių šalpos 
ir visos kitokios organizacijos 
šiam uždaviniui vykdyti arti
miausiu laiku turėtų suderinti 
savo veiksmus ir visas pastan. 
gas, kad Mažosios Lietuvos 
lietuviai nesijaustų vieni sun
kioje kovoje dėl laisvlii,4 

Visa tai labai gražu. Bet ne
apčiuopiama ir net, pasakytu-
mėm, nenuoširdu ... Ką praktiš
kai reiškia pageidavimas, kad 
"šalpos ir visos kitokios orga
nizacijos" derintų savo "veiks
mus ir pastangas" taip, kad ML 
lietuviai nesijaustų vieni? Juk 
tai tik žodžiai, bet ne konkretus 
nutarimas ką nors padaryti. 

Suvažiavime Tautinės Sąjun
gos atstovų vardu buvo pasiūly
tos konkrečios rezoliucijos. Vie
na — įsakmus patarimas Vlikui, 
kad jis M LT atstovą galų gale 
įtrauktų į savo tarpą, kaip pil
nateisį narį. Antra — kad Tary
ba MLT veiklai remti skirtų lė
šų ir perduotų jas tiesiog jos 
dispozicijon, kadangi turima ži
nių. jog dabar MLT šiame rei

kale turi didelių sunkumų ir 
esanti priversta savo veiklą fi
nansuoti daugiausiai iš savų ki
šenių, kurios tačiau yra labai 
prastas finansavimo šaltinis, nes 
tuščios... 

ši rezoliucija nebuvo leista net 
svarstyti, Tarybos pirmininkui 
Katalikų Federacijos vardu pa
reiškus "veto". Nebuvo progos 
net patirti kitų Tarybą sudaran
čių grupių nusistatymo tuo rei
kalu. Jis, kiek galima patirti iš 
kitų duomenų, rodos, yra ma
žiau ar daugiau palankus ALTS 
siūlymo prasmei. Juk ir socialis
tų, ir sandariečių spaudoje, taip 
pat ir SLA organe "Tėvynėje" 
yra tekę matyti pasisakymų, pa
geidaujančių Vlike matyti MLT 
atstovą. Tad yra pamato tikėti, 
jog prieš tai yra tik 10 Tarybos 
narių ir 34. (Kat. Fed. ir 
ALRKS atst.). 

Ir po to priimama tokia ,re
zoliucija, kurioje MLT sveiki
nama, kaip "kietai stovinti savo 
krašto ir ję žmonių gyvybinių 
reikalų sargyboje" ir kurioje 
pabrėžiama, kad ML lietuviai 
tremtiniai reikalingi "visokerio
pos materialines ir moralinės 
paramos". Kokia gi čia moralinė 
parama (nekalbant jau apie ma
terialinę), kada šitaip be cere
monijų atmetamas siūlymas 
nors kiek apčiuopiamiau paten
kinti MLT pagrindinius ir įsak
miai pareikštus pageidavimus, 
plačiuose visuomenės sluogsniuo. 
se turinčius aiškiai išreikštą pri
tarimą? 

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patroiįi 

HAPS HI-SPEED 
Service Station 

WHERE YOU RECIEVE 
COURTIOUS TREATMENT 

11702 Superior Ave. 
CE 1-9761 

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patroii* 

For a Pleasant Holiday 

NASH 
AMERICAN'S MOST ECONOMICAL 

B I G  C A R  

BEFORE YOU DECIDE TAKE AN AIRFLYTE RIDE 
RIDE IN THE WORLD'S MOST MODERN CAR 

NASH CARS PRICED AS LOW AS $1,759.50 

FORD & PAE NASH, INC. 
"THE HOUSE THAT SERVICE BUILT" 
6816 SUPERIOR AVE. EN 1-4505 

koncertas New Yorke 
Vincės Jonuškaites koncertas, 

gruodžio 7 d. įvykęs New Yor-
ko Carnegie Recital Hall patal
pose, praėjo dideliu pasisekimu. 
Ta jauki, iki 300 vietų turinti 
salė, buvo beveik artipilnė dau
giausia rinktinės lietuviškos 
publikos. Dainininkė savo pro
gramoje turėjo Handel, Donize
tti, Schuberto, Čaikovskio, Pra-
tella, Mortari ir kt. kūrinius. 
Lietuviškąją dalį atstovavo J. 
Gruodis, K. V. Banaitis, V. Ja-
kubėnas ir J. Tallat-Kelpša. 

Dainininkė buvo rūpestingai 
pasirengusi koncertui. Virš pro
gramos, publikos apdovanota 
gėlėmis ir karštai prašoma, dar 
padainavo du dalykus. Jai akom. 
panavo Aleksas Mrozinskas. 

Didžioji New Yorko spauda šį 
koncertą pirma minėjo savo mu
zikinėje kronikoje, o vėliau 
trumpa informacija, nesileisda-
ma į gilų dainavimo vertinimą. 
Kai kas newyorkiečių dėlto ap
gailestauja ir tvirtina, kad Vin
cė Jonuškaitė be reikalo nepa
sirinko tik vien lietuviškosios 
programos. Tuo ji, girdi, būtų 
atkreipusi ir svetimtaučių dė
mesį. Pasaulinių muzikų kūri
nius, kuriuos ji dainavo, dainuo
ja čia visi.' 

Lietuviškos publikos požiūriu 
imant, koncertas buvo pavykęs, 
o koncerto rengėjoms —Brook-
lyno Moterų Vienybei dėlto pri
klauso gili padėka. Tai buvo dai. 
nininkės 25 metų dainos darbo 
sukakties paminėjimas. Po kon
certo dainininkei pagerbti su
ruošta vakarienė Buivydų sve
tainėje New Yorke. 
* 

PRANCIČKONŲ ĮKURTUVĖS 
BROOKLYNE 

Lietuviai Tėvai Pranciškonai 
pereitą sėkmadienį atšventė sa
vo oficialias įkurtuves Brookly-
ne. Tą dieną btivo pašventintas 
jų vienuolynas ir naujai sukur
tasis lietuvių katalikiškosios 
spaudos centras. "Mes čia atsi
kėlėme religiniam, kultūriniam 
ir tautiniam darbui. Mes Dievo 
esame sutverti lietuviais, todėl 
tik lietuviškai mes jam tegalime 
ir tik lietuviškai mes jam no
rime tarnauti. Mes tarnaujame 
lietuvių tautai Amerikos žemė
je" — tarp kitų dalykų pabrėžė 
Lietuvos pranciškonų provinci
jolas Amerikoje Tėvas Justinas 
Vaškys savo kalboje kurią susi
rinkusiems svečiams jis pasakė 
Apreiškimo parapijos gausiai 
pripildytoje salėje. ' 

Jo kalbos dalis "Amerikos 
Balso" įrašyta į juostą ir bus 
pertransliuota į Lietuvą. Buvo 
visa eilė sveikinimų. 

Vakaro meninę programą at
liko Apreiškimo parapijos cho
ras, vadovaujamas P. Sako. 

Vakarui besibaigiant, salėje 
pasirodė speciali "Darbininko" 
laida, skirta įkurtuvių iškilmėms 
paminėti, šis 8 psl. leidinys, su 
Vyt. Augustino ir Vyt. Maželio 
nuotraukomis, vaizduojančiomis 
to ryto iškilmes, ir sų tų iškil
mių aprašymais. Tuo faktu su
sijaudinę kun. Kemėžis spaudos 
reikalams paaukojo 1.000 dol., 
o kun. M. Kazėnas — 900 dol. 

LITUANISTIKOJ 
INSTITUTAS, 

gruodžio 9 d. pradėjo savo Lie
tuvos istorijos kursą. Paskaitą 
skaitė prof. S. Sužiedėlis apie 
Lietuvos švietimą. Ateinantį 
sekmadienį pradedamas ir lietu
vių kalbos kursas. Skaityt L. 
Dambriūnas. 

Po paskaitos įvykusiame in
stituto studentų susirinkime iš
rinkta studentų vadovybė: pirm. 
Algis Landsbergis, sekr. ž. Mic-
keliūnaitė ir informacijos ve
dėjas A. šalčius. i. J 

A. Bendorius, kuris buvo to 
instituto organizacinėj komisi
jos pirmininkas, pranešė, kad jo 

į> HH.II .rifiC 

komisijos darbas yra baigtas ir 
dabar institutui vadovaus insti
tuto valdybos pirm. dr. VI. Vi
liamas. Taipgi buvo pranešta, 
jog šis institutas bus sujungtas 
su čikegiškiu Lietuvos Profeso
rių Draugijos įkurtu institutu ir 
kad jo klausytojais galės būti 
bet kur pasaulyje gyvenantieji 
lietuviai. Jiems siuntinėjamos jo 
paskaitos raštu. , • 

Prie instituto kuriama biblio
teka kuri aptarnaus kartu ir 
Maironio vardo šeštadieninę mo
kyklą. Bibliotekos organizavi 
mas pavestas lituanistui Ad. 
Dimavičiui. Į visuomenę bus 
kreipiamasi, prašant aukoti ar 
skolinti lietuviškų knygų. Bib
lioteka bus Apreiškimo parapi
jos mokyklos paitalpose. 

KALĖDŲ EGLUTĖ 

Kalėdų eglutę, dalyvaujant' 
visiems Brooklyno lietuviams 
vaikams, tiek čia gimusiems ir 
augusiems, tiek neseniai iš 
tremties atvykusiems, ruošia 
Maironio vardo mokyklos tėvų 
komitetas. Numatyta kiekvie
nam vaikui. įteikti Kalėdų Se
nelio dovaną, šios mekyklos 
naujai išrinktame komitete yra 
pirm. A. Reventas, vicepirm. Z. 
Adomaitienė, ižd. J. Vilpišaus-
kas, sekr. A. Milaševičius ir na
rys K. Vasiliauskas. Mokyklą 
veda A. Bendorius. . 

Lituanistikai įvesti į parapi
nę mokyklą tėvų komitetas pa
liktas tas pats, būtent: pirm. 
Pr. Naujokaitis, vicepirm. K. 
Vasiliauskas, sekr. J. Žukas ir 
nariai: V. Klimavičius ir M. 
Senku*. 

LIETUVIAI NAUJAKURIAI 

Brooklyne vis labiau rodo ini
ciatyvos savarankiam darbui. 
Štai, neseniai A. Jacyna pradė
jo savo pirmuosius bandymus 
atstovauti "Electrolux" dulkių 
siurblių kompaniją, o dabar, vos 
prieš porą mėnesių iš Vokietijos 
atvykęs, Vilius Piktkunigis New 
Yorke atidarė prekybos atsto
vybę. Jis parūpina įvairių baldų 
ir buto įrengimų, televizijos apa
ratų, dulkių siurblių, šaldytuvų 
ir kt. namų apyvokos daiktų. 

Laikrodininkas Antanas An
driuškevičius, anksčiau savo 
dirbtuvę turėjęs 245 Union Av., 
dabar įsikūrė naujai atremon
tuotoje modernioje patalpoje, 
esančioje 485 Grand Street 
Brooklyne. Pradėjęs tik laikro
džių taisymu gana primityviu 
būdu, šiuo metu jis yra įsigijęs 
modernių priemonių ir įkūręs 
specialų skyrių dovanoms. Tai 
įvairių firmų laikrodžiai, žiedai 
ir kt. brangenybės. 

Girdėti, kad dar prieš Kalė
das du tremtiniai paleidžia dar
ban dirbtuvėlę, kurioje bus ga
minamos vaikų lovelės, ypatin
gos tuo, kad bus pritaikytos 
vaikams įvairaus amžiaus. Pa
vardės tuo tarpu dar prašė ne
skelbti, girdi, jei nieko neišeis', 
tai bus sarmata prieš kitus. Bet. 
gi, iš kitos pusės imant, jei ne
bus bandoma ko nors nauja j ieš
koti, tai kažin ar kas iš šalies 
paduos. Taip prasimušė ir dau
gelis mūsų senųjų ateivių. 

V .  B e l  l  a  j  a  u  i  

THE DANCB O* LIETUVA 

54 lietuvių tautiniai šokiai bei 

fciidim*i 

Užsakymus ir pinigus siųsti 

• DIRVOS redakcijai 

Kaina — $5. 

GREĖTiNGS anc* 

RKO KEITHS 105!h 
THEATRE 

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends and Patrons 

METROPOLITAN BUICK, 
INCORPORATED 

1900 EAST 21st STREET 
Phone* TOwer 1-3500 

OHIO GREATEST BUICK DEALER 

GREETINGS and BEST WISHES 

HICKORY GRILL 

929 CHESTER AVENUB MA 1-6397 

— Open Sundays — 

PRIVATE DINING AVAILABLE 

OUR SINCERE GREETINGS 
And Best Wishes 

ALLERTON LOUNGE BAR 

A Distinctive Cocktail Lounge 

H O T E L  A L 1 E R T O V  

East 13th St. and Chester TO 1-2345 

SIDNEY M. CHISHOLM, MANAGER 
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