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Kai buvo sužlugdyta Europos 
Gynybos Bendruomenės sutar
tis, atrodė, kad Molotovas gali 
triumfuoti. Kremlius savo tiks
li} šį kartą buvo pasiekęs.- Bet 
Maskvos valdovų džiaugsmas, 
laimei, neilgai tetruko. Praęjo 
tiktai du mėnesiai ir štai Pary
žiuje vėl buvo pasiekta naujo 
susitarimo. Maskva, bandė su
skaldyti vakarų valstybes, kai 
dar ėjo derybos, bet visu įnirti
mu Molotovas išėjo j ataką, pa
aiškėjus Paryžiaus konferenci
jos rezultatams. Lapkričio 13 d. 
jis pasiuntė visoms Europos 
valstybėms, taip pat Amerikos 
Jungtinėms Valstybėms, notą.
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(Mūsų korespondento Europoje)
naują konferenciją, kurioje tu- dovybė. Kiekvienam aišku, kad 
rėjo dalyvauti' beveik 30 valsty
bių ir tatai rekordiniu laiku, bū
tent, jau už 15 dienų.

Jau ta aplinkybė įtikinamai 
patvirtino, kad pati Maskva ne
sitikėjo savo pasiūlymo pasise
kimu. Atskirų valstybių atsaky
mai, kaip ir' buvo galima laukti, 
buvo neigiami'. ’Ne viena pa
kviestoji valstybė, neskaitant, be 
abejojimo, sovietų satelitų, pa
siūlymo nepriėmė ir tokiu būdu 
Molotovo ėjimai pasibaigė visiš
ku pralaimėjimu.

Kas Kremliui beliko, daryti? 
Arba prisipažinti nesekme arba 
gelbėti tai, kas dar buvo galima.

siūlydamas joms jau po dviejų| Maskva ryžosi eiti antruoju ke-
savaičių — lapkričio 29 d. — 
susirinkti konferencijos, kuri 
pirmoje eilėje turėjo svarstyti 
senojo kontinento kolektyvinio 
saugumo problemą.

Salia to tikslo, konferencijos 
darbų tvarkon turėjo būti 
įtraukti klausimai, susiję su 
Vokietija. Būtent, Molotovas 
pasisakė prieš "militarizmo” at
gimimą Vakarų Vokietijoje. 
Įtraukus vokiečių federalinę'res
publiką į vakarų valstybių ”mi- 
Jitarinį” bloką, girdi, abiejų Vo
kietijos dalių susijungimas į 
viepą valstybę būsiąs neįmano
mas. Pastovią ramybę būsią, ga
lima pasiekti, tiktai sudarius 

‘feuropos valstybių kolektyvinio 
saugumo sutartį.

Kaip jau nekartą buvo pa
brėžtą, Molotovo samprotavimai 
savaime nesikeičia. Jau mėnesių 
mėnesiais Maskvos diplomatija 
kartoja senus, pakartotinai gir
dėtus argumentus. Kiekvieną 
kartą, kai tik Europos apsijun- 
gimo, reikalu' buvo priimami 
konkretūs nutarimai, Molotovas 
išeidavo viešumon su savo jau 
nuvalkiotais pasiūlymais. Deja, 
atskirose Europos valstybėse ne
stigdavo daugiau ar mažiau at
sakingų ir įtakingų sluogsnių, 
kurie klausydavosi kuždėjimų iš 
Maskvos. Tokiomis aplinkybėmis 
nenuostabu, kad Molotovas ir vėl 
išėjo viešumon su savo pasiūly
mais. Bet šį kartą Kremliaus 
diplomatijos žygiuose kyęiojo 
daugiau nervingumo, nekaip pa
prastai tokiais atvejais. Atrodo, 
kad po Paryžiaus susitarimų so
vietų viršūnės priėjo išvadą, 
kad jiems reikia griebtis skubių 
priemonių, norint pasiekti seno
jo tikslo, — vakarų Europos su
skaldymo. Iš tos nervingos at
mosferos radosi mintis sušaukti

liu. Ji sušaukė konferenciją, bet 
joje dalyvavo tiktai satelitinės 
valstybės. Ne viena kita valsty
bė, kurios sovietai nėra tiesio
giai paglemžę, į Maskvą savo 
delegatų nepasiuntė, taigi kon
ferencija praėjo "šeimos” nuo
taikoje. Savaime suprantama, 
kad ir jos nutarimai išėjo tokie, 
kokių Maskva norėjo.

Paskelbtoji deklaracija nepa
sižymi originalumu. Joje karto
jami dalykai, kurie jau seniai 
žinomi iš Molotdvo notų ir iš 
bolševikinių laikraščių.'vedamų
jų straipsnių. Pagrindinė min
tis lieka ta pati: žūtbūt sutruk
dyti Europos apBijungimą! O vi
sa kita tėra beletristika, ktiria 
siekiama grynai propagandinių 
tikslų. Iš vienos pusės vaizduo
jamas vokiškasis militarizmas, 
taigi, kurstomi prancūzai. Iš ki
tos pusės, patiems vokiečiams 
norima įkalti į galvą, kad Vo
kietijos susijungimas esąs gali
mas, bet jie negalį įeiti į Vakarų 
valstybių bloką. Pagaliau, ang
lams taikomas pasakymas apie 
vokiečių pramonės konkurenci
ją. Deklaracijoje apstu dar įvai
rių gundymų, kurių pagrinde 
glūdi 'mintis: Paryžiaus susita
rimai neturi būti įgyvendinti.

Buvo laukiama, kad Maskvos 
konferenciją pasibaigs kokios 
nors "atominės bombos” sprogi
mu, kitaip tariant, bus didelių 
staigmenų. Niekp panašaus ne
atsitiko. Konferencijos dalyviai 
paskelbė, kad jeigu Paryžiaus 
susitarimai vis dėlto būtų rati
fikuoti, tai tuomet būsianti šau
kiama nauja konferencija, kuri 
imsiantis priemonių rytų Euro
pos saugumui patikrinti. Tarp 
kita, užsimenama apie tai, kad 
būsianti sudaryta visų rytų blo
ko valstybių vieninga karinė va-

Maskva savo satelitus ir ligšiol 
valdė. Ne tik politiškai ir ūkiš
kai satelitai ■ yra visiškoje pri
klausomybėje nuo Sovietų Są
jungos. Taip pat kariškai (tik
riau pasakius, tuo labiau kariš
kai) nieko ten negalėjo įvykti 
be Maskvos žinios ir pritarimo. 
Tad pranešimas apie dar glau
desnį karinį susiliejimą tėra’pa
prasta propagandinė demagogi
ja. r

Maskvos konferencijoje ne
sislapstant atskiros valstybės 
dar kartą raginamos nepatvir
tinti Paryžiaus susitarimų. An
glijai tatai jau atlikus ir turint 
galvoje, kad kitur nenugalimų 
kliūčių nesimato, Maskvos de
klaracija pirmoje eilėje taikyta 
Prancūzijai, bet iš dalies taip 
pat Vakarų Vokietijai ir Itali
jai.

Mes jau keliais atvejais rašė
me, kad Bonnos parlamentarų 
tarpe pastebimas nemažas ne
pasitenkinimas dėl Saaro kraš
to. Bet — sprendžiant iš bendros 
padėties — neatrodo, kad bus
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Vilties namų praplėtimui au
kas atsiuntė:
Juodvalkis A., E.;Chicago $5.00 
K. D., Cicero ...... .1.............
Jurgaitis P., Cleveland ... 
Balkus Peter, Minneapolis 
Šumskis Vladas, Cleveland 
Zdanis A., Bedford ...........
Manys E., W. Roxbury 
Knystautienė Marija,

Cleveland ........   5.00
Visiems aukotojams nuošir

džiai dėkojame. Tikime; kad Vil
ties namų praplėtimą nuošir
džiai parems ir kiti Dirvos skai
tytojai.
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5.00
2.00
5.00
6.00
5.00
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Kontroliuojamos raketos, paruoštos naudoti prieš netikėtą užpuolimą, supa sostinę Washingtoną. 
Tos raketes lekia 1500 mylių greičiu per valandą ir pačios suranda reikiamą taikinį.
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Lietuva tebėra tarptautinės
'Dr. A. Geručio kalba j Lietuvą
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■ Ispanų vyriausybės leidimu, 
nuo gruodžio 1 d. per Madrido 
radiją yra galimos lietuvių kal
ba transliacijos kraštan, kasdien 
po 10 minučių. .

VLIKo Vykd. Taryba tų tranr 
sliacijų vykdymą pavedė ligi šiol 

_  „„„ birbusiam VT biure tarnautojui 
suklupta Vokietijoje. Lygiu bū- J- .Lukošiui ir VLIKo pirminin- 
du Italijoje, greičiausia, vyriau
sybės koalicija yra pakankamai 
stipri, kad būtų surinktas rei
kalingas, balsų skaičius.

Tuo tarpu Prancūzijoje susi
daro savotiška būklė. Yra pa
grindo prileisti, kad energinga
sis prancūzų ministeris pirmi
ninkas Mendes-France yra subū
ręs aplink save tiek parlamen
tarų, jog šį kartą nemalonių 
staigmenų laukti netenka. Net 
tokia sunkiai apskaičiuojama 
asmenybė, kaip gen. deGaulle, 
savo kalboje Paryžiuje pasisakė 
— nors ir su tam tikrais rezer
vais — už Paryžiaus susitarimų 
ratifikavimą. Taip pat socialis
tai gana vieningai balsuos už 
sutartis. Todėl tenka laukti, kad 
dar prieš Kalėdas susitarimai 
parlamento daugumos bus pa
tvirtinti. Bet jau dabar keliama 
nauja mintis. Būtent, susitari
mų įgyvendinimas turįs būti nu
delstas, kol paaiškėsią, ar su 
Maskva dar vis dėlto bus galima 
surasti bendrą kalbą. Kitaip ta
riant, pąv., Vakarų Vokietijos 
atsiginklavimas turėtų būti leis
tas tik tuo atveju, jeigu derybos 
su sovietais neduotų teigiamų 
rezultatų.

Tenka turėti prieš akis, kad 
gyvename pavojingų iliuzijų ga
dynę. Maskvos paleistas šūkis 
"taikinga koegzistencija" smaig- 
čioja net ir labai augštų politi
kų galvose, įskaitant, deja, ir 
anglosaksų vadovaujančias as
menybes. Tuo labiau ant šios 
meškerės yra užsikabinę nema
ža prancūzų parlamentarų. Jei
gu jie ir pakels ranką už Pary-

ko 'sekretorei R. šeškutei, kurie 
artimiausiu laiku Madridan ir 
išvyksta.

Kodėl tų transliacijų vedėju 
nepakvietė specialisto P. Babic
ko, kurį dar šį pavasarį VT nu
tarė toms pareigoms kviesti ir 
tam jau buvo gautas sutikimas 
paties P. Babicko — taip ir ne
aišku.

Tiesa, J. Lukošius su šeškute-.. 
yra patikimi M. Krupavičiaus 
parteicai, bet. . . nemoka nė is
panų, nė prancūzų k. ir absoliu
čiai jokie tokių transliacijų spe
cialistai. Ar norima ir Madride 
pakartoti Bonnos "ambasadorys- 
tes" blamažą?

Pasiuntinybės patarėjas Dr. 
A. Gerutis gruodžio pradžioje 
buvo nuvykęs į Romą, kur tarė
si su Lietuvos Diplomatijos še
fu. Romos radijas pakvietė jį 
lietuviškų transliacijų metu tar
ti žodį j Lietuvą, štai tos kalbos 
tekstas:

"Brangūs tautiečiai paverg
toje tėvynėje! čia kalba Alber
tas Gerutis, Lietuvos diploma
tinės tarnybos narys, Aš atva
žiavau į Romą pasitarti su Lie
tuvos Diplomatijos šefu minią- 
teriu Stasiu . Lozoraičiu, kuris 
man pavedė atstovauti Lietuvos 
reikalams Vakarų Vokietijoje.

Man tenka dažnai važinėti į 
Bonną, kur yra įsikūrusios fede-

naujiems "koegzistencin i a m s” 
vėjams prieinamas dienraštis 
kaip Paryžiaus "Le Monde": 
"Atslūgimo j ieškojimas derybų 
pagalba reiškia, tarp kita, ne
tiesioginį centro ir rytų Europos 
tautų išsižadėjimą. Derėtis su 
Maskva reiškia atsisakyti kry-^gj. biudžeto suvesti be paskolų, 
žiaus karo” idėjos”.
. Yra kuo rimtai susirūpinti...

JAV iždo sekretorius George 
| Humphrey pranešė, kad vyriau- 
|sybė ir šiais metais nepajėgia

Valstybės skolos padidėsiančios 
virš 4 bilionų dolerių.

VISAM PASAULY
• Naujasis Japonijos ministeris pirmininkas Hotojama

ralinės vokiečių respublikos val
džios įstaigos. Vakarų Vokieti
jos vyriausybė nėra pripažinusi 
Lietuvos okupacijos, ji traktuo
ja mūsų tautiečius kaip Lietu
vos piliečius, kurie gali gyventi 
Vokietijoje pagal užsienio pa
sus, išduotus at> tai Lietuvos pa
siuntinybės prie šventojo Sos
to, ar tai Lietuvos pasiuntiny
bės Londone, ar tai konsulato 
Chicagoje.

Lankydamasis vokiečių val
džios įstaigose, visur sutinku 
daug simpatijų lietuvių tautai ir 
Lietuvos laisvės bylai. Tatai pa
galiau ir nehuostabu, nes turime 
su vokiečiais daug bendrų inte
resų.

Maskva yra ne tik paglemžu- 
si Lietuvos valstybę, bet ji ly
giu būdu yra okupavusi ir di
džiulius plotus Rytų Vokietijoje. 
Vakarų Vokietijos vyriausybė 
kiekviena proga viešai deklaruo
ja, kad ji niekada nepripažins 
dabartinių sienų rytuose, vadi
namosios Oderio-Neisės linijos. 
Vakarų Vokietija netolimoje 
ateityje atgaus savo valstybinį 
suverenumą, jai leidžiama tam 
tikrose ribose at’siginkluoti, ji 
priimama į šiaurės Atlanto or
ganizaciją, j NATO. Vakarų Vo: 
kietijos tarptautinis svoris to- 
lygio didėja. Tuo pačiu Vokieti
ja darosi vis reikšmingesnis 
faktorius ir lietuvos laisvės pa
stangose. '

Bet ne tiktai Vakarų Vokieti-, 
jos oficialinėse įstaigose rodoma’ 
daug supratimo Lietuvai ir lie
tuvių tautai. Taip pat vokiečių 
tautoje pastebimas noras sueiti 
su lietuviais į glaudesnius sai
tus, pažinti mūsų tautos kultūrą, 
jos problemas.

Man teko neseniai, lapkričio 
mėnesio pradžioje, dalyvauti 
Frankfurte lietuvių-vokiečių su-

I.
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žiaus susitarimų patvirtinimą,Į kovo mėn. 
tai tik su sąlyga, kad dar kartą! 
būtų pabandyta tartis su Krem
liumi. Mendes-France konkre- 
tiškai paminėjo kaipo datą nau
jai konferencijai su Maskva ki
tų metų gegužės mėnesį. Gen. 
de GauĮle pasisakė už spalio mė
nesį kaipo paskuttnį terminą, 
iki kurią turėtų būti nuvilkintas 
Vakarų Vokietijos atsiginklavi
mas.

"Koegzistencija” ir "derybos 
su Maskva" šiuo metu visuoti
nai diskutuojamos. Savaime su
prantama, .kad tokia nuotaika 
Molotovui teikia naujų šansų

tarnyboje pagalbiniams dar
bams, vadais. Man ne mažiau 
džiugu pabuvoti priaugančios 
kartos tarpe.

Vak. Vokietijos universitetuo
se įgyja mokslo žinias liet, stu- . 
dentai. Vasario 16 gimnazijoje 
Pareinyje, nuosavuose rūmuose, 
mokosi bemaž du šimtai berniu
kų ir mergaičių. Jaunimo iš
auklėjimas lietuviškoje dvasioje 
yra laidas, kad mūsų gretos ne- 
praretės ir ateityje. Be abejo
jimo, didžioji mūsų tautos išei
vių ir politinių tremtinių dalis 
apsigyveno ir pagal išgales dir
ba Lietuvos laisvės darbą ana- 

.. pus vandenyno, bet taip pat Eu- 

. ropos lietuvių įnašas į Lietuvos 
, laisvės bylą yra svarus.

Lietuvos valstybės diplomati
nės ir konsularinės tarnybos 
buvimas ir jos pripažinimas yra 

. vaizdžiausias įrodymas, kad Lie
tuva’tebelaikoma kaipo tarptau- 

, tinės bendruomenės narys. Viso
je eilėje valstybių tebeveikia 
pasiuntinybės ir konsulatai, tai
gi įstaigos, kurios atstovauja 
Lietuvos valstybei. Lietuvos dip- - 
lomatinė tarnyba dirba darniai 
savo darbą. Jau beveik 15 metų, 

’ nuo pat pirmos sovietų okupaci
jos dienos, ji kelia aikštėn lietu- 

. vių tautai daromas skriaudas, ji 
psimena esamos padėties netei
sėtumą, ji reikalauja teisės ir 

’ teisėtumo atstatymo. Tiek vals- 
! tybinių organų, tiek organizuo- 
J tosios visutmenės pastangų dė- 
. ka yra pasiekta, ka'd esamoji 

padėtis Lietuvoje svarbiausiųjų 
valstybių, jų tarpe galingųjų 
Amerikos Jungtinių Valstybių, 
nėra' pripažinta. Lietuva laiko
ma kaipo laikinai svetimos jė
gos okupuota.

į Ir iš viso tarptautinė santvar- 
I ka nėra nusistojusi, nors jau 
i eina dešimti metai nuo karo pa
baigos. Gyvename tarytum par
einamąjį laikotarpį. Kiek ilgai 
tokia būklė truks, tegalime tik
tai spėlioti. Bet jau iš mūsų gy
venamosios gadynės apibūdini
mo kaipo nenusistojusios, per
einamosios, laikinos, seka, kad 
turime pagrindo laukti atmai- 

(Perkelta j 2 psl.)
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pareiškė, kad Japonijos politika su JAV nesikeisianti, nors į vy-| .... ,K .. ...
.uu Jnnf J Slartlnimo draugijos steigime.

I ši draugija yra užsimojusi dirb- 
Jti abiejų tautų visuomenių su- 

artinimo srityje. Jos pirminin
ku iš vokiečių pusės išrinktas 
pasiuntinys Dr. Windecker, ku
ris yra gyvenęs " Lietuvoje ne
priklausomybės laikais ir gerai 
mūsų kraštą.bei jo reikalus pa
žįsta. Iš lietuvių pusės pirminin
kauja žinomas advokatas Juozas 
Bataitis, kuris kaip Lietuvos 
Laisvės Kovotojų atstovas akty
viai dalyvauja politiniame gyve
nime. Sausio mėnesio viduryje 
Bonnoje, šaukiamas bendrosios 
visų trijų Pabaltijo tautų, susi
artinimo su vokiečiaiš draugijos 
steigiamasis susirinkimas.

Būdamas Vokietijoje, turiu 
progų susitikti su ten gyvenan
čiais lietuvių politiniais ir , vi
suomeniniais veikėjais. Lygiu 
būdu matausi su lietuvių kuopų, 
esančių amerikiečių ir anglų

riausybę atėjo nemažai praėjusio karo prasikaltėlių. Parlamente 
naujasis min. pirmininkas gavo 257 balsus. 191 balsavo už Ogatą. 
Japonijoj nauji parlamento rinkimai numatyti ateinančių metų

Egipte vidaus politinės kovos tebeverda, o Karinė junta, siekdama daryti šantažinius ėjimus, 
išsilaikyti valdžioje, jau kelintą kartą naudoja kartuves. Štai ir o iš to sekančias išvadas ir X!—.' .-±1 Ali.-i-—* — SI- . i __ 1. • ¥_¥• . ••  čia,
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• Kom. Kinija atmeta Jungtinių Tautų tarpininkavimą dėl 
paleidimo 11 kalinamų JAV lakūnų.

• Vokietijos vyriaušybė turi nemažų rūpesčių dėl padėties 
Bavarijoje. Ten, prieš CDU-CDS sąjungą, susiblokavo visos kitos 
grupės ir nori krikščionis demokratus- išstumti.

• JAV Kinijos santykiams tempiantis į Ramųjį Vandenyną 
perkelta daugiau galingųjų lėktuvų ir kovos laivų.

• Rusija dar kartą įspėjo Prancūziją, kad ši netvirtintų
Paryžiaus sutartį. Įspėjimą padarė Molotovas, minint Prancūzi
jos—, SSSR draugystės sutartį. . •

• Švedijoje gruodžio mėn. 10 d. .buvo' išdalintos Nobelio
premijos. Jąs šiais metais gavo 5 amerikiečiai ir 2 vokiečiai. Pre
mijos dydis $36,000. '/■>

y •• Efeenhorerid inidiatyva nuo balandžio mėn. 1 d, norima 
sumažinti mokesčius $3,000,000,000 sumai.-
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. Nasser^Į kartuves vedami šeši kylančius pavojus nusakė toks • 'NATO kariniai pasitarimai, kuriuose dalyvauja 14 vals-
0,308 1 savaimė atsargus ir visokiems tybių atstovai, svarsto aktualius karinius planus? .Moslem brolijos nariai.
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Japonijoj šešerius metus prie 
valstybės vairo, išbuvo Shigęru 
Yoshida. Dabar į jo vietą atėjo 
Ichiro Hatojama, savistovesnės 

Japonijos politikos šalininkas;

' ', , , ■ ■' ■' ' “ ■ ’ ■ ' ...... į ? ■ ■■



WATERBURY

GREETINGS and BEST WISHES
atidarymas

STATECOUNTY MUNICIPAL

CH 1-8138

GEORGE M. KNOBLAUCH, INC
GENERAL INSURANCE

Hanna Building

4847 Turney Road

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN

JUVEN1LE COURT

Formerly with The Metropolitan Opera

4900 EUCLID AVĖ.—Boom 414
BENDRUOMENĖS VEIKLA

MECHANIZUOTŲ ŽAISLŲ

VARNAS CO
nori mokytis .Padėk jiems

diena buvo 
lietuviams

Laisvojo Universiteto prof., lei

Mažieji KėtuviukaU treirtty^e

• Tautinės Sąjungos Detroito
skyrius gruodžio mėn. 11d 
ruošė Marijos Sims ir Dr. Sims leido pats autorius. Jau

i LD

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

skirta 
ir rei-

Dr. Jaras Ramūnis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. y.
I«4tad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

Dr. Juozas Bartkus
Tel. offic’o ARmitage 6-0161 

Tel. buto GRaceland 2-9203

ĮSIGYKITE DRASTIŠKAI
NUPIGINTAS KNYGAS

• Lietuviu Enciklopedijos ket
virtasis tomas jau atspaustas ir 
s i u n t i n ėjamas prenumerato
riams. Smarkju tempu ruošia
mas penktasis.

• Mūsų Sparnai, krikščioniškos 
minties lietuvių eyangelikų re
formatų žurnalas, Nr. 6-7 at
siųsta redakcijai paminėti, žur
nalas gausiai iliustruotas ir vy
kusiai suredaguotas. Redakcijos 
adresas — 4428 S. VVestern Avė., 
Chicago 9, III.

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos KEpublic 7-/o68

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 Mest 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas, 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 IV. 6lith l’LACE

• Los Angeles lietuviai spaudos 
atgavimo 50 metų sukaktį paml-, 
nėjo gruodžio 5 d. parapijos sa-į 
Įėję. Įžanginį žodį tarė prof. M. 
Biržiška, kalbą pasakė — F. Ku
dirka. Meninę programą atliko 
Br. Budriūno vedamas choras. 
Salė buvo apipilnė. Jau seniai 
tiek daug žmonių bebuvo atsi
lankę j paminėjimą. Paminėjimą 
ruošė ALB vietos apylinkės 
Švietimo ir Kultūros komisija, 
kuriai šiuo metu vadovauja: Br. 
Budriūnas, L. Šeštokienė ir K. 
Barauskas. Paminėjimą pravedė 
K. Barauskas.

• Okup. Lietuvoje šiemet nepa
prastai iškilmingai paminėta..S. 
Neries 50 metų gimimo sukak
tis. Centrinį minėjimą atidarė 
pats Paleckis. A. T. prezidiumo 
įsakymu S. Neriai už nuopelnus 
suteiktas "LTSR liaudies poetės 
garbės vardas”, taip pat jos var
du pavadinta Kauno vid. mo
kykla N. 3 ir Vilkaviškio vid. 
mokykla.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Lapkričio. 22 d. BALFo Cent
ro patalpose įvykusiame to va
jaus komiteto posėdyje valdybos 
pirmininkas ktln. dr. Stasys Va- 
liušaįtis padarė smulkią darbų 
apyskaitą. Vajaus metu, renkant 
aukas laiškais, prie bažnyčių, 
aukų lapais ir dėžutėmis, viso 
surinkta $9,764.20.

Stambiausios aukos gautos iš 
prel. Jono Balkūno vadovauja
mos Viešpaties Atsimainymą 
parapijos — $200.00, Pranas 
Mačiulis su žmona aukojo $121, 
New Jewsey Lietuvių Taryba — 
$100.00, New York Joint Board, 
A.C.W.A. per K. Kundrotą — 
$100.00, Lietuvių Siuvėjų Loka- 
las 54, per K. Kundrotą —- 
$75.00, ir po'$50.00: Bayonne, 
N. J., šv. Mykolo parapijds kle
bonas kun.' dr. J. Starkus, M. 
Jankevičiūtė, O. Jankevičiūtė ir 
dr. V. Paprockas. ■

Iš pavienių rinkėjų tarpo gau
siausiai surinko Stefanija Ru
sienė iš Rocky Point, L. Į,,’ — 
$144.00, Pranas Mačiulis — 
$137,0.0, Jonas Avižienis iš Jer- 
sey City — $113.00 ir Katerina 
Vaitkevičienė — $100.00.

Kun. dr. Valiušaitis pabrėžė, 
jog prie vajaus sėkmingumo-pri
sidėjo visų newyorkiečių talka.

• šiemet Rytų Lietuvoje vasara 
buvo labai lietinga. Daug kur 
pievos liko nenupjautos, bulvės 
supuvo, kitur ūkininkai net ne
gavo sėklos. Bėdos būta ir su 
žiemkenčių sėjimu.

Gruodžio 5 d. įvyko JAV LB 
Newarko apylinkės narių susi
rinkimas, kuriame buvo svars
tomi tolimesnio veikimo klausi
mai ir susipažįstama su LOKo 
bendraraščiais.' Susirinkimo pa
geidavimu, valdyba pasiryžo ar
simoje ateityje surengti L. spau
dos atgavimo paminėjimą ir va
karą. • '

JAV LBendruomenės valdo
miesiems organams rinkti ‘ apy
linkės rinkimiiiėn'komisijon su
sirinkimas išrinko: Mačiulaitį, 
Skirmantienę, Jatulienę, Dilienę 
ir Skirmantą.* ■.

Susirinkimą • atidarė ir ’ artė
jančių Bendruomenės rinkimų 
reikalais paaiškinimus dtlvė apy
linkės pirm. W. Dilis.
—------------------ :------- r—---- :----------

PASAULIO LIETUVIŲ ŽI
NYNAS, 366 pusi, knyga su 
daugybe reikalingų informacijų, 
lietuvių kolonijų aprašymais vi
sam pasaulyje, įstaigų,' organi
zacijų, visuomenės veikėjų ir 
kultūrininkų adresais ....... $5.00

THE ECONOMIC RECONS- 
TRUCTION OF LITHUANlĄ 
AFTER 1918, Colųmbia Univer- 
sity1 Presą Nėw Yorke 1942 me
tais , gražiai ^išleistai Jiįnygaj apie 

‘Lietuvos eko'Aominf progresą iki 
pat bolševiiof'^ ¥>Kui5'acijos šti 
daugybe statistikos duomenų iš 
visų ekonominio gyvenimo sri
čių. Kietais viršeliais. Tinka 
l^iip dovana tiek lietuviui, tiek 
Lietuva besidominčiam kitatau
čiui. Kitos tokios knygos apie 
Lietuvą su tiek daug vienoje 
vietoje surinktų statistikos duo
menų nėra nei lietuvių nei ang
lų kalboje. ........................ ...$2.00

švenčių proga šias abi kny
gas kartu galima įsigyti už 
$3.75. Užsakymus su čekiais ar 
pašto perlaidomis ,siųsti jų au
toriui: Mr. A. Simutis, 41 W. 82 
Street, New York 24, N. Y. (52)

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
N'orvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė., 
Chicago 22. 111.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad. 
antrad., ketvirtad., penktad., 

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—4 p. p. šeštadieniais.

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

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė,, Chicago 111. 

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

tik susitarus

Minėjimą suruošė Lietuvių 
Sąjungos "Ramovė”, Detroito 
sk., lapkričio mėn. 28 d. Minėji
mas pradėtas buvo šv. Antano 
parapijos bažnyčioje 11 vai. pa- 

už žuvusius dėl Lie-

Dr? I. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LįGOS
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v 

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

7156 S. VVestern Avė. ‘ 
"MEDICAL CEjNTER

TKL.: Kabineto REpublic 7-1168
Ma: WA!bn»k 5-3765 Gausus servizų, kristalo ir keramikos iiasirinkimas 

Neatidėliokite, apsirūpinkite Kalėdoms dabar!

• Prof. Pr. Skardžius, gyv. Cle
veland, straipsnis vokiečių kalba 
’Zur Entstehung dės ”e” Aus- 
ganges im Litauisihen” atspaus
dintas kalbotyros žurnale — 
Zeischrift fuer slavische Philo- 
logie XXIII tome 1 sąs. 1954 m. 
Prof. Pr. Skardžius yra šio. žur
nalo bendradarbis lietuvių kai-! 
bos klausimais. Žurnalas retla-Į džiamas Carl VVinter Universi- 
guojamas Max Vasner, Berlyno, taetsverlag, Heidelberge.

Llthuanian Weekly, published by 
American Llthuanian Presą & Radio 
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit), 
1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

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

Editor: Balys GaidžiOnas.
Entered as Second-Class matter 

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

Subscription per year In advance: 
h> the United Statės — $5-QP in Ca- 
nada — 85.50. elsewhere — 16.50.

Single copy —t 10 cents.

• Medžio drožiniai gimtajam 
kraštui atsiminti, gražiai išleis
ta Igno Končiaus darbų knyga, 
jau pasiekė Dirvos redakciją. 
Tai 224 psl., gausiai iliustruotas 
leidinys apie lietuviškus kryžius 
lietuvių ir anglų kalba. Knyga 
kaštuoja $5.00. Ją galima įsigy-J maldomis 
ti Dirvoje arba tiesiai iš leidėjo tuvos laisvės savanorius, karius, 
(Liudas Končius, 76 Westglow
St., Dorehester 22, Mass.).

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

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

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

Redaktorius: Balys GaidžiūnaB. 
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. Įsta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Dr. A. Gerutis
reikalais: buvo nuvykęs į Romą 
ir tenSjĮTmin. S. Lozoraičiu ap
tarė artimiausius darbus. Romo
je išbuvo 6 dienas.

• Vytauto Beliajaus paruošta 
lietuviškų pasakų ir legendų 
"knyga angliškai ”The Evening 

su- Song” jau išėjo iš spaudos. Iš- 
,__  ____ _ i galima

veiklos sukaktuvinį paminėjimą.! knygą įsigyti LD leidykloje: 
9204 So. Broadvvay, Los Angeles 
3, Calif. Knygos kaina 3 dol.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Frięnds

. GreetingB and.Best VVishes to Our Friends & Patrons

ORBAN'S FLOWERS
We grow our oiyn f(owers ęorsųęes-HoBpitat-FŲneral. City Widc Dęlivery 

RA 1-1500 , • '* - 11520 BuckeycRd.

6558 S.. Halsted St., Chicago, 111.
. Tel. WE 6-5422

tažo išpildymų, JL Roubi, Sal
džiui ir Valatkai, už šventės mi
nėjimo skelbimą per savo klubų 
lietuviškas radijo valandėlęs ne
mokamai, Malinauskui. ir kūrė- 
jams-savanoriams —' čiunkai ir 
Krikščiūnavičiui, už vėliavos ne
šimą ir prie jos asistavimą mi
nėjimo metu, Buknytėi ir Mit
kienei, už jautrų prisidėjimą 
prie minėjimo rengimo, darbą 
ir rūppestj tą minėjimą ruošiant, 
skautams, už dalyvavimą - minė
jime, sesėms skautėms, už da
lyvavimą minėjime ir už rink
liavą dėžutėmis prie bažnyčios 
Lietuvos laisvės kovų invali
dams, ’■

širdingai ačiū.

šaulius ir .partizanus. Per pamal
das prie altoriaus dalyvavo De
troito savanoriai, skautai ir 
skautės su tautinėmis vėliavo
mis. Pamaldas laikė ir pamoks
lą pasakė šv. Antano par. klebo
nas kun. dr. Boreišis.

i Po pamaldų, buvusioje lietu
vių salėje, oficialioje minėjimo 
dalyje, įnešant į salę Ąmerikos 
ir Lietuvos tautines -vėliavas, 
buvo pagerbti susikaupimu žu
vusieji dėl Lietuvos laisvės sa
vanoriai, kariai, šauliai ir par
tizanai. Po pagerbimo žuvusių
jų 
Lietuvos buv. ministeris pirmi-l 
ninkas gen. Černius. Po gen.l 
Černiaus kalbos, pulk, šepečio 
paskaita "Širvintų ir Giedraičių 
kovų reikšmė mūsų.nepriklauso
mybės atstatymui ir išlaiky
mui”.

Meninėj daly — Justo Pusdeš- 
rio montažas "Keturi laikotar
piai iš mūsų krašto praeities”, 
nuo spaudos uždraudimo laikų, 
iki okupacijų. ' ■ ■

Montažo dalyviai buvo: J. 
Pusdešris, A. Rastenytė ir A. 
Pesys.

Per minėjimą surinkta laisvės 
kovų invalidams aukų: sesių 
skaučių dėžutėms prie šv. An
tano parap. .bažnyčičs $53^00. 
Salėje per minėjimą dalyviai su
metė $51.00 ir aukų lapais anks
čiau $135.50.

L. S. "Ramovė”., Detroito sk., 
visiems šventes minėjimo daly
viams ir prisidėjusiems prie šio 
minėjimo iškilmių programos 
sudarymo ir jos išpildymo, bū
tent: gen. Černiui, už tartą žodį, 
pulk, šepečiui už turiningą pa
skaitą, J. Pusdešriui, už paruo
šimą montažo ir jo išpildymą, A. 
Rastenytei ir A. Pesiui, už mon-

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

NEW YORKE SURINKO
$10,000.00 .

X. • tT

DOWD
FOR A DE^Iz

■ ON'.AJI ;

OLDSMORLEOLDSM9fL.E

DETROITO LIETUVIAI
Mūsų broliai Ir sesės Vokieti- į 

joje šaukiasi mūsų pagalbos. 
Ypatingai ta pagalba reikalinga 
šimtams vaikučių, kuęĮe, kaip ir 
jų tėvai, gyvena skurdų, var
gingą ir alkaną gyvenimą. 
. Gelbėkime mūsų gražų jauni
mą iš vargo, skurdo ir svetimų
jų įtakos. Paruoskime savo my
limai Tėvynei dovaną: šimtus 
judraus, sveiko, daug žadančio 
ir išmokslinto atžalyno. Tik jie 
ir tik mūsų padedami atiduos 
savo jėgas laisvę atgavusiai mū
sų tautai.

Ten liko seneliai, ligonys Ir 
vaikučiai. Jie visada tik apie 
mus. ir tegalvoja. Mūšų dosni 
ranka nubrauks ašarą ir taip 
jau sunkų kryželį nešantiems 
mūsų nelaimingiesiems. Po 10- 
ties tremties gyvenimo metų jie 
neturi pagrindo po savo kojo
mis. Dalinkimės su jais visu 
tuo, ko mums Visagalis nepagai
lėjo. ' ' ■■ ■ i-

1954 m. gegužės 29 d. "Nau
jųjų žmonių'' vaidinimas davė 
$511.62 pelno. Iš viso gerųjų De
troito lietuvių parama Vasario 
16 d. gimnazijos rūmams išpirk
ti jau beveik * siekia tūkstančio 
dol. Mokinės! I1. Janušaitytės iš
laikymui jati 'prašokome 500 do
lerių. ■ ■ ’• ■ ■' 1

Detroito lietuvių visuomenei 
prašant; scenos pionierė Z. Ar- 
lauskaitė-Mikšiehė su didelio 
pasiaukojimo bei pasišventimo 

tarė žodį nepriklausomos i lietuvybei išlaikyti meno nešė- 
'jais vėl stato "Naujuosius žmo
nes”. i

Gimnazijoj /Rūmai mūsų Tau
tos Tvirtovė. Padėk juos išpirk
ti. Degindami vienintelį pasau
lyje lietuvybei išlaikyti šviesos 
žibintą, laisvei nušvitus, grįšime 
į Tėvų žemę.

Senosios ir jaunosios kartos 
lietuviai traukime., vienas kitą, 
nė vienas nepalikime namie. Mes 
būsime Vasario 16-os gimnazijos 
svečiai. Jie laukia įpūsų su . iš
tiestomis rankomis ir su ašaro
mis akyse.

Vakaras įvyks 1955 m. sausio 
8 d. Ukrainų salėje, Martin gat
vėje. Vakaro pradžia 5:30 vai. 
vakare.

Šokiams gros padidintas Chi
cagos lietuvių orkestras.

Rengia Lietuvių Rezistencinė 
Santarvė Detroite.

tarnybiniais;* VLIKe tarnautojų "valymas” 
jau pasibaigė. Iš 22 apmokamų 
tarnautojų, paleidus iš darbo 3, 
•kitų atleidimai atšaukti. Atleis
tųjų tarpe, kaip ir buvo galima 
laukti, yra adv. J. Bataitis 
(Laisvės Kovotojų atstovas 
VLIKe) ir Sirutytė-Drungienė. 
žodžiu, VLIKe ir VT tegali dirb
ti tik tie, kurie su smilkalais 
vaikšto apie K.. Žalkauską ir M. 
Krupavičių.

' . I

PHIL MASTERSON Secretary b »

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai mūšy draugams ir rėmėjams
. " t

Fireston Shoe Repair and Luggage Shop 
16607 Kinsman Near Lee ' SK 1-6737

Greetings and Be«t .Wishes f<t Our Frietids & Patrons

Mūsų rėmėjai
Prenumeratą pratęsdami Dir 

vos fondui aukas atsiuntė; 
Ereminas A., Thomaston $1.00 
Sukarevičius J„ Dr.,

Cleveland .............. ..'....  2.00
Masiulis B., E. Chicago  1.00 
Meškauskas T., E. Chicafco 2.00 
Kildišas M., Worcester .... 1.00 
Pryžgintytė-Vilčinskienė,

Cleveland .......   1.00
Taoras J., Pittsburgh, Pa. 1.00 
Jakubonis J., Chicago ......... 2.00 
Turku nas J., Chicago ....... 5;00
Vaicekonis J., Chicago....... 1.00
Šilinis K., Cleveland........... 5.00
Skrabulytė E., Cleveland 1.00 
Sulskas Jonas, Cuba ............. 1.50
Stungevičiuš Ign., Chicago 2.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką. . ,

DART REALTY CO

Dail. Adomo Galdiko piešinių 
paroda vyksta Mattaturk Istori- 
cal Society Museum — 119 W. 
Main St., Waterburyl Iškilmin
gas parodos 
gruodžio 5 d.

Atidarymo 
išimtinai tik 
kia pasidžiaugti, kad susirinko 
gana skaitlingas lietuvių būrelis 
ir nuoširdžiai gėrėjosi dail. Gal
diko įdomiais piešiniais. Net ir 
pats muzėjaus šeimininkas Mr. 
Ratvson W. Haddon, viešai pa- 

I reiškė, kad ir jis, jau labai senai 
I esąs matęs tokius įdomius pieši
nius. Tai-vis garbė lietuviams.

! Dailės paroda tęsis iki gruo- 
i džio 31 dienos. Galerija atdara 
pirmadieniais nuo 2 iki 5 vai. 
Kitom . dienom nuo 10 vai. ryto 
iki 5 vai.

Pageidaujama, kad kuo dau
giausia lietuvių šią parodą at
lankytų ir pamatytų dail. Gal
diko piešinius. O jei kas išga
lėtų — vieną kitą piešinį nusi
pirktų. MJC

■F»th.W,ta'Hi«tHte'S ’̂itoeeo .
5333 S.e.,l<,r Avį... ' HE 11678



V. RASTENIS

DR. L MOCKUS

i. Pamirštant srovinius, d ir 
asmeninius, nesusipratimus.

•.-i..-

1954 !li. ghtodžlo 16 a. * tfr. 50

Pabirose paprastai niekas ne- 
j ieško gerųjų grūdų. Tam jos ir 
pabiros. Panašiai tenka žiūrėti 
ir j vadinamas "Spaudos pabi
ras”. Bet lapkričio 26 d.. "Nau
jienose” skaitydamas J. Jašins- 
ko pabertas "Spaudos pabiras” 
nesųsilaikiau nepagalvojęs; "Ar 
čia iš viso grūdai ? Ąr čia ne
bus paprasčiausi pelai, tyčia pa
leisti į vėjų, kad prišiukšlintų 
aplink ... Lietuvių Enciklopedi
jų?” / . J;

Tų "pabirų” autorius, tiesa, 
lyg atsargiai klausdamas, kas 
gi ten toje enciklopėdijos leidyk
loje darosi, nurodo, kad iš enci
klopėdijos darbininkų tarpo jau 
seniau "nesantaikos debesėliai... 
Išplovė poetus Bernardų Bradz- 
džionį (kuris enciklopėdijos 
spaustuvėje dirbo kaip linOtini- 
ninkas) ir Stasį Santvarų (ku
ris, anot "pabirų” autoriaus at
likęs patį sunkiausj enciklopėdi
jos organizavimo darbų per lie
tuvių spaudų). O dabar, sako, 
"Lietuvių Enciklopėdijos leidė
jas išgujo vyriausjjį enciklopė
dijos redaktorių prof. Vaclovų 
Biržiškų."

Pats J. Jašinskas pripažįsta, 
kad darbdaviai nuolat atleidinė
ja jiems nebereikalingus ar ne
naudingus dart>ininkus, taigi lyg 
ir sutinka, kad iš esmės ir čia 
nieko ypatinga neatsitiko. Jis 
tik susirūpina kitu jam į akis 
krintančiu, kaip jis sako, keistu 
reiškiniu, būtent, kad "atleidžia
mi vienai srovei nepalankūs as
menys".

, čia kaip tik tos "pabiros” ir 
pasiekia savo įtartinumo viršū
nę. Minimi, kaip "išplauti” ar 
"išguiti” trys asmenys: B. Braz
džionis, S. Santvaras ir prof. 
V. Biržiška’. Jie kvalifikuojami 
kaip turį vienų bendrų požymį: 
"vienai srovei nepalankūs asme
nys". Kaip gi čia išeina?

B. Brazdžionis, turbūt, nėra 
kurios nors partijos formalus 
narys, bet žinomai katalikiškos 
pasaulėžiūros poetas. S. Santva
ras irgi, berods, nėra koks nors 
partietis, bet, kiek prisimenu, 
visada buvo laikomas tautininkų 
sluogsniuose "savu žmogum”, 
štai net ir šį rudenį jis buvo 
matytas kaip programos vedė
jas tautininkų namuose sureng
tose iškilmėse. Prof. Vaclovas 
Biržiška, irgi turbūt, be parti
jos bileto, bet yra žinomas, kaip 
kairiosioms grupėms — liaudi
ninkams ar socialdemokratams 

. artimas asmuo.
Tai štai aš ir negaliu supras

ti, kaip iš tos kombinacijos "pa
birų" autorius galėjo sudaryti 
"vienai srovei nepalankių” as
menų grupę... Ypač, kad pats 
LE leidėjas J. Kapočius, būda
mas artimesnis tautininkams, 
nei kam kitam, jei jau žiūrėtų į 
enciklopėdijos leidimų tikrai sro
vinėmis akimis, tai nebūtų nei 
kvietęs tautininkų pažiūroms 
priešingų bendradarbių, o S. 
Santvaro partiniais sumetimais 
tikrai nebūtų atleidęs. Matyt, iš
siskyrimo su tais ar kitais ben
dradarbiais bus buvusios kurios 
kitos priežastys.

Ir tikrai. Sako, poetas Bernar- 
u das Brazdžionis atleistas iš lino- 
* tipininko pareigų... Kų tai 

tundra turi su enciklopėdijos 
turiniu, jos kokybe? Ar ne vis- 
tiek,. .kas. raides renka? Poeto 
talentas linotipininko kvalifika
cijoms nėra nei minusas nei

Jau kelinti metai mūšų spau
doje retkarčiais užsimenama 
apie reikalų paremti mūsų Lais
vės Kovų invalidus, kurių mūsų 
tarpe vos 21 belikęs. Ten buvo 
mėginta įrodyti tos globos būti
numų keliais požiūriais: artimo 
meilės, tautinės savigarbos, pa
vyzdžiu ateinančioms kartoms 
ir panašiai. Deja, mes tam rei
kalui svarbos labai mažai teikė
me. Jis nerado didesnio atgarsio 
hei mūsiškėje spaudoje, nei iš
judino mūsų visuomenininkus- 
organizatorius, ar kitus kurius 
veiksnius. O klausimas rodos yra 
gana aktualus.

Juk visi pripažįstame, kad mes

čia,
re-

pliusas. Jeigu poetas gali būti 
atleistas iš, sakysim, siuvyklos 
ar makaronų fabriko, tai kodėl 
jis negali būti atleistas iš rin- 
kyklos,Mrai nėra pakankamai 
darbo? Argi enriklopėdijos lei
dėjas rinkėjus Bamdo iki gyvos 
galvos? ... . .

Aš,nežinau nei kodėl S. San
tvaras buvo pasamdytas sekre
toriaus pareigoms, nei kodėl at
leistas.

Visi turėjome progos susida
ryti įspūdį, kad patį sunkiausi 
enciklopėdijos suorganiza v i m o 
darbų yra atlikęs kaip tik pats 
leidėjas, dar tuo metu, kai ne
buvo nei enciklopėdijos rinkėjų, 
nei sekretoriaus, nei apmokamų 
redaktorių. Tada ir spaudoj vy
ko diskusijos, reikia ar nerei
kia enciklopedijos bei kokios 
reikia:

Svarbiausias . klausimas, 
žinoma, paties vyriausiojo 
daktoriaūs "išgujimas".

Ir čia reikia turėti galvoj, kad 
niekas nėra amžinas. Yra tam 
tikras uždavinys, yra tam tikri 
susitarimai, įsipareigojimai, ir 
jų turi laikytis visi: lygiai lei
dėjas, lygiai ir re'daktoriai bei 
visi kiti tame darbe dalyvaujan
tieji. Ryšium su tuo ir kyla 
klausimas, ar prof. V. Biržiška 
iš enciklopėdijos "išguitas”, ar 
jis pats save "išgujo”, ar gal net 
kitus bandė "išguiti”. Tam klau
simui kelti sudaro pagrindo dau
giausia paties prof. V. Biržiškos 
daug kam rašinėti laiškai bei 
skleidžiamos kalbos, iš kurių jau 
nebe nuo šiandien girdima, kad 
vyr. redaktorius buvo užsimojęs 
nepripažinti nieko kito, išskyrus 
save. Ypač jis ginčijęs leidėjo 
teises, ir jei spręstom iš tų atsi
liepimų, tai manytum, kad'prof. 
V. Biržiška jau seniai "išgujo” 
iš enciklopėdijos visų pirma patį 
leidėjų...

J. Jašinskas mini, kad paski
rų enciklopedijos tomų redaga
vimas esųs numatomas pavesti 
paskiriems redaktoriams, ir čia 
pat sako, kad gal tai ir gerai, o 
gal ir negerai.

Gerai ar negerai, bet ta tvar
ka jau buvo gi viešai paskelbta 
baigiant trečiųjį tomų. Kiek su
prantu, tokia tvarka, remiantis 
patyrimu, buvusi sutarta ir pa
sirašyta visų redaktorių bei lei
dėjo, neišskiriant ir paties prof. 
V. Biržiškos. Bet paskui, sako, 
prof. V. Biržiška nuo to susita
rimo atsimetęs ir atsisakęs su 
leidykla sutartųja tvarka ben
dradarbiauti. ,

Vienas prof. Biržiška vistiek 
negali atlikti viso enciklopedijos 
redagavimo darbo. Vadinasi, tu
ri būti kokia nors tvarka, kuri 
leistų darbų atlikti laiku, nenu- 
tęšiant jo į amžinybę. Jei prof. 
V. Biržiška su sutarta ir jo pa
ties pasirašyta tvarka nebesu
tinka ir nuo darbo demonstra
tyviai pasitraukia, tai kas gi iš 
tikrųjų bus jį "išgujęs”? Argi 
leidykla turi mokėti iki gyvos 
galvos atlyginimų nuo darbo, pa- 
sišalinusiapi asmeniui ?

"Pabirų” autorius enciklopė
dijos prenumeratorius skatina 
reikalauti iš leidėjo paaiškini
mų. Aš irgi esu prenumerato
rius. Bet, galvoju, kad, pavyz
džiui, laikraščių prenumeratoriai 
nereikalauja iš leidėjų paaiški
nimų, kų ir kodėl jie samdo li
notipininku ar sąskaitininku, 
bei kodėl kokį iš jų atleidžia.

Nenustatinėja prenumeratoriai 
ir kas turi būti'samdomas laik
raščio redaktorium. Aš prenu
meruoju, pvz., ir "Naujienas”, 
bet nei nežinau, kų jų leidėjai 
samdo ar kų atleidžia, žinau, 
dr. P. Grigaitį, bet jis, berods, 
yra “ ir leidykloje vyriausias 
sprendėjas, o ar ir kiek jis ar 
kas kitas redaguoja "Naujie
nas”, tai ne mano reikalas. Jei 
man '.'Naujienų” tais ar kitais 
sumetimais rėikia, tai ir moku 
prenumeratų. Manau, kad taip 
ir su enciklopedija. Jei ji yra 
leidžiama ir aš noriu jų turėti, 
tai ir prenumeruoji/.

Ar ji gera ar negera, ar man 
patinka, ar nepatinka, tai jau 
kitas klausimas. Daug priekai,- 
tų susilaukė ir pirmieji tomai, 
kuriuose prof. V. Biržiška buvo 
vyr. redaktorius, štai greit gau
sime IV tomų, suredaguotų prof. 
V. Biržiškai, berods, jau nusi
šalinus nuo to darbo, žiūrėsim, 
kiek jis bus blogesnis ar geres
nis. Aš tik žinau, kad pats sau 
enciklopedijos nepasigamin s i u. 
Susidarė leidykla, padaro, aš 
naudojuosi ta proga. Nėra pa
mato įtarti, kad leidykla tyčia 
norėtų savo užsimojimų blogai 
atlikti. Greičiausia, stengiasi, 
kaip galima geriau . Nejaugi ga
lima tikėtis turėti enciklopėdijų 
geresnę, jei 3000 prenumerato
rių balsuotų, kada kokį rinkėjų, 
kokį tarnautoju, ar net ir Redak
torių priimti ar atleisti, kokias 
mašinas vartoti, kur popierių 
pirkti, kaip įrišti ar kokiu būdu 
ekspedijuoti? Tokiu atveju, 
greičiausia, būtų galima pasiek
ti tik vieno rezultato — enciklo
pedijos visiškai nebebūtų.

Tad ir tokios "Spaudos pabi
ros”, kuriose paskleidžiami spė- 
liojimai-gandeliai, netgi politi
kos jieškojimai paprasčiausioje 
darbo technikoje, man atrodo 
daugiau panašios į pelus, pa
skleistus į vėjų, kurie tik be rei
kalo aplinkui prišiukšlina. Pelai 
turėtų būti susemti ir padėti į 
jiems deramų vietų. Tarp kita 
ko, jei leidyklos imtų sklaidyti 
vešumon savo turimus "pelus” 
apie santykius su personalo na
riais, su kuriais dėl to ar kito 
teko išsiskirti, tai tie "pelai” ga, 
lėtų būti ir atsiskyrusiųjų akims 
nebūtinai malonūs...

augę, gyvenę, o neretas ir moks
lo pasiekę laisvoje Lietuvoje, tu
rime jausti didelį dėkingumų 
tiems, kurie tų laisvę mūsų Tau
tai buvo iškovoję. Juk jie savo 
sveikatų, net gyvybę paaukojo. 
Už tai mes jiems tikrai turime 
jaustis esu skolingi, žuvę jau 
nieko medžiaginio iš mūsų ne
pageidauja, bet 
turi ir teisę iš 
reikalauti.

Laisvuose ir 
kraštuose karo invalidai yra ger
biami ir valstybės globojami. 
Tas pat buvo ir laisvoje Lietu
voje. Jos netekus yra mūsų, 
sveikųjų šventa pareiga invali
dais pasirūpinti.

Deja, ligi šiol tas mūsų rū
pestingumas buvo gana menkas, 
o .dar net ir menkėjųs. Spren
džiant iš invalidų padėkos visuo
menei už aukas, gautas 1953 m., 
jų bus ten suplaukę tik $833.00, 
užpereitais, t. y. 1952 m. jų bu
vo gauta rodos gerokai virš 
$1000. Išeina, kad mes nusigy- 

'vename. Priežastys neaiškios, 
bet kad mumyse tremtiniuose 
yra tikrai kažkas netvarkoje, 
tas yra visiškai aišku.

Jei taip palygintume mūsų ir 
senųjų lietuvių ateivių organi
zuotumų, dUosnumą. ir patriotiš
kumų, turėtume aiškiai jiems 
pirmumų pripažinti. Pasekus jų 
visuomeninio pobūdžio nuveik
tus darbus nustebti tenka. Kiek 
bažnyčių, mokyklų, vienuolynų, 
klebonijų ir šiaip bendram nau
dojimui pastatų yra organizuo
tai pristatyta. Kiek visokių lab
daringų organizacijų klubų, ban
kų, laikraščių leidyklų pristeig
ta. Nemačius sunku būtų ir pa
tikėti, kad pvz. tokiame Miner- 
sville, Pa. tik sauja lietuvių bū
tų Išgalėję tokių gražių bažny
čių, mokyklų, vienuolynų, klebo
nijų pastatyti ir visų tinkamai 
išlaikyti. Vien mokyklos staty
ba kaštavp $100.000. Ir tai 1925 
metais. Gi anais kūrybiniais lai
kais tik apie 500 lietuvių tebu
vę.

Tokių pavyzdžių yra pilna 
Amerikoje, kur tik būrys atei
vių lietuvių gyveno. To negana. 
Retas kuris anų laikų ateivis 
lietuvis buvo užmiršęs savo li
kusius tėvus, sesę ar brolį. Kas 
gi iš mūsų nežino — "Gromata 
iš Amerikos” žodžių prasmę. Ta 
gromatėlė dažnai neįgudusios 
rankos rašyta, bet žiūrėk jon ir 
bus sunkiai uždirbta "žaliukė” 
įspausta. Atkuriant Lietuvų ir 
vėl kiek pinigo mūsų broliai 
amerikiečiai sudėjo, šiuo kart 
jau neasmeniniai savo, artimų- 
jam, bet bendrai lietuviui. Pir- 
mesnieji lietuviai, bendrai

likę invalidais 
mūsų paramos

kultūringuose

imant, buvo nuoširdžiai duos- 
nūs,' patriotiški ir sugebu orga
nizuotis. '

Na, o kaip yra su mumis, 
tremtiniais ?

Atvirai; kalbant mūsų veikla 
minėtose srityse’yra labai men
ka. Čia atvykę jau radome pa
statyta, suorganizuota -ir įkur
ta. Teko tik įsilieti į tų organi
zacinį darbų, jį palaikyti ir tik 
kur-patobulinti. Atrodo, tik re
tas gali guostis, kad mes buvo
me nenuoširdžiai sutikti ar ne
įsileisti. Juk iš tikro atvejis yra 
retas, kad mums būtų reikėję 
kur būtinai bažnyčia, mokyklą, 
ar kurį kitų brangesnį pastatų 
statyki.

Vėl, likusių mūsų artimųjų 
Tėvynėje paremti, ir geriausius 
norus turėdami, negalime. Reiš
kia, yra tokios sųlygos, kad mes 
savo kūrybinę energijų ir kiše
nę tik kaupiame. Tik labai gai
la, kad viso tų perteklių nepa- 
naudojame geistiniems reika
lams.

O kokį įnašų, mes naujieji 
ateiviai, galėtume.čia duoti?

Man atrodo, kad plačiausia 
dirva mūsų organizaciniams su
gebėjimams ir nuoširdumui pa
rodyti yra savišalpos ir kultū
rinė sritis.

Pirmoje eilėje privalėtume su
organizuoti savitarpio pagalbos 
ar šalpos reikalų. Savo tarpe tu
rime mūsų Laisvės Kovų inva
lidus. Pasitaiko taip pat para
mos reikalingų šeimų, ar nelai
mėn atsidūrusių pavienių asme
nų. Nesvarbu kas jie kadaise 
būt buvę; juk darbininkas, mok
slininkas, ūkininkas ar valdinin
kas dirbo Tėvynei lygiai nau
dinga darbų. Visi jie yra mūsiš
kiai ir sėdi tame pačiame likimo 
laive. Suklupusiems mes turė
tume rankų paduoti.

Kultūrinė sritis turėtų būti 
nepamiršta ir ateityje. Jei dar 
tikime grįšę Tėvynėn, tai mes 
iš anksto turėtume pradėti 
krauti jai kultūrinį kraitį — do
vanų. Mūsų tarpe yra visų sri-

čių mokslininkų, kuriais mes di
džiuojamės. Tačiau ar neliūdna, 
kad kaikurie senyvo amžiaus 
būdami, kiemsargiais ar šlavė
jais sau kasdienę duonų pelno
si?! Mano supratimu mes turė
tume rasti galimybių juos kvies
ti būti minėto kultūrinio krai
čio kūrėjais. Jie galėtų pareng
ti daugelį, mokslui, reikalingų 
vadovėlių-veikalų. Turiu galvo
je visas mokslo sritis; pradedant 
pradžios mokykla ir baigiant 
augštaisiais mokslais.

Energijos ir lėšų tiems dar
bams turėtų netrūkti, nes juk 
mes ekonominiai jau esame ge
rokai sutvirtėję.

Be to, didesnius energijos ir 
lėšų išteklius, be jokio nuosto
lio, galėtume perkelti bent iš šių 
dviejų pozicijų: •

asmeninius, nesusipratimus.
✓ " - * •

2. Kiek reformuojant mūsų 
neretai perdėtų lietuviškų vai
šingumų ir su tuo susietų "Bac- ■ 
chus” pagarbinimų.

Būtų džiugu, kad tais reika
lais kas nors susirūpintų ir juos 
spaudoje plačiau pagvildentų.
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GERIAUSIOS

Įsidėmėk

DIRVOS
adresą

1272 East 71 St.
Cleveland 3, Ohio

BARGAIN C0™“G
14214 SUPERIOR RD. at MAYFIELD

B

NATIONALLY ADVERTISED BRANDS 
No Seconds — No Subgrades — No Inferiors 

ALE GUARANTEED FIRST LINE MATERIALS

Over
Goup A 33/4 Per

V Tile

9x9-l/8” thick ASPHALT
100,000 Sq. Ft. Fresh Stock in our Warehouse

Group B
Iieg. 6c C —
Per Tile JG

Fui!

Group D
Reg. 12c Q — 

Per Tile OC 
cartons only — Truly a Sensational'-Buy!

Group C 
Reg. 9c 71/4 

Per Tile * V

ROBBINS RUBBER TILE
Guaranteed First (Įuality «
Full 1/3 inch. Thick, Per Tile ................■>.....................

Multicolor
12c sFqt’_

PLASTIC WALL TILE
8 TILE PER SQ. FT.

Economy
17!/2c sFt

Full cartons only — Quality Plūs Bargain!

11 c

Monterey i _ _
Reg. Sq. I Reg. « Sq
23c Ft. | 29c Fl

HIGGINS 1VOOD BI.OCK 
9x9 T atid ’G
Factory Finish

Flooring Par Block

Deluxe

LINOLEUM TILE
Textured O1X»4« eac'1
8 Beautiful ’/2V 9x9
Colors - Reg. 12c

.. ?IS

Warehouse Full Special Priced Items
OPEN DAILY ’til 9 P. M. • SAT. ’til 6 P. M.

C
J.?’

&

• •o

pasirinkta
PETS OF ALL KĮNDS

P ET S .
PARAKEETS. CANARIES 

TROPICAL FISH 
GOLD FISH. DOGS

FAMILY PET SHOP
One of Cleveland’* Moat Fully 

Stocked Shope
BREED OUR OWN BIRDS 
Bring Pele For Inapectlon 

La t Your FamUy Meet Oure
Daya 9-7 P.M.-Frldaye 9-9 P.M.

7915 SL Clair EX 1-7252

i]

I

■>v
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rašomos mašinėlės pasauly yra 
ROYAL. Produkcija 3000 parai. Ke
lioninės rašomos mašinėlės net su 88 
ženklais. Raidynas patogiausiai iš
dėstytas normaliu ,— Pica, ar su
smulkintu — Elite šriftais, tinka ra
šyti visomis kalbomis iš kart.

Geriausia dovana artimiesiems, nes 
ja rašyB viBą gyvenimą. Vienintelės 
pasauly mašinėlės su visada naujau
siais ir sensaciškiausiais išradimais.

Jau 300 mašinėlių, vien lietuvišku 
raidynu, išsiuntinėjau užsisakan
tiems.

Pranešu savo adresų dykai gausite 
smulkiausias informacijas ir prospek
tus per: ■

f

I

•d

GEORGE’S SERVICE STATTON
Dealer in Sindair Produeta 
JYE •1301h & BUCKEYE

I

.V

>

- .. •

J. L. GIEDRAITIS. 1632 BROAD 
ST„ HARTFORD 6, CONN.

S NOW PLOWING!
SAVE THIS - SAVE THIS 

LET US PLOW YOUR DRIVE 
AND SAVE HOURS OF WORK.

■ (Insured)
I ’ . * ■ <

■ ■■ ■ ' '

PRIEŠKALĖDINIS 
KNYGŲ 

IŠPARDAVIMAS
Prieš ateinančias šventes Ste

pas* Zaborskas žymiai atpigino 
savo leidinius. Ig- šeiniaus "Rau
donasis Tvanas” dabar parduo
damas po $2.00 (buvo $3.50). 
J. Paukštelio "Kaimynai” dabar 
parduodami po .1.50 (buvo 
$2.50).

Pasinaudokite proga ir šias 
knygas tuoj įsigykit.

Pinigus siųskit:
DIRVA,
1272 E. 71 St., 
Cleveland 3, Ohio‘ N

šis linksmasis pasaulio keliautojas 
galėtų jums pasakyti, kad ledo 
šaltumo Coca-Cola yra puikiausia 
dovana prieš troškulį — Mombasoj, 
Romoj, Rio... ir kur jūs gyvenat.

<9 '
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C O M P A N Y B Y 

COMPANY
BOTTLED U N d’e R AUTHORITY OF THE COCA-COLA 

CLEVELAND COCA-COLA BOTTL.ING 
o 1*54. THE COCA-COLA COMFAMY"Coke” Ib a refiatered trada-mafk*

X*
i
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: /)

■> I



^i/ci omenie
x BEST W1SHES

To Ali the Lithuanian People 
For a Pleasant Holiday

AR NAIKINT INI 
K A Lfi D Ų I R

NAUJŲJŲ METŲ 
SVEIKINIMO 

PAPROČIAI 
LAIŠKAIS?

JUDGE

PARKER FULTON

COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

NORWOOD DRUG. INC
PRESCRII’TION SPECIALIST

6411 Superior Avė. HE 1-1035

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

• >

REMMINGTON RAND, INC.

2115 Chester Avenue CH 1-7000

BEST WISHES 
To Our Many Friends

ROBERT G Al R COMPANY, INC
OHIO CORRUGATED BOX DIVISION

10610 Berea Road ME 1-5300

GREETINGS
For a Pleasant Holiday 

To Our Friends & Patrons

Greetings and Best VVishes To Our Friends and Patrons

W1EHN’S BAKERY

12429 ARL1NGTON AVENUE GL 1-3758

For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S

WESTERN & SOUTHERN LIFE 

INSURANCE CO.

G. R. DICUCCIO, MGR.
EUCLID & GREEN SHOPPING CENTER

18233 Euclid Avė. KE 1*5775
Greetings and Best Wisl>etf To Our Friends and Patroną

KARAMS AUTO SERVICE
Quality Worksmapship Ali Work Guaranteed

9404'Madison Avenue ME 1*7729
' ■" 11 1 . i. .. ' 1

Best Wishcs To Our Friends and Patroną

M. BIRNBAUM’S
CUT RATE MEAT MARKET 

THE F1NEST IN MEATS -
4819 PAYNE AVENUE ’ EX 1-0140

..... . į*;- ■ ■„

Greetings and Best Wishes To Out Friends and Patrons

BEMY DRUG CO. - t 
' PRESCRįPTION SPĘCIALISTS .

7408 Wade Park Avenue UT 1*4981
■L ...-T . "i,.

Spaudoje pasigirsta balsų, kad 
vietoje Kalėdų įr Naujųjų Metų 
sveikinimų laiškais, kuriais mes 
sveikiname savo artimus, drau
gus, gerus pažįstamus ir kitus 
asmenis, geriau būtų tas išlai
das, surištas su tais sveikini
mais, nukreipti labdaringiems 
ir kitiems kilniems tikslams. O 
tokių tikslų . ypač mums esan
tiems emigracijoje ir tremtyje, 
yra daug ir įvairių. Skelbimai 
spaudoje apie aukavusius asme
nis minėtiems tikslams astotų 
jiems asmenius švenčių sveiki
nimus. Be abejojimo švenčių 
sveikinimai yra religinės kilmės, 
ilgainiui prie jų prisidėjo drau
giškumo, mandagumo ir kiti 
tikslai, kuriuos tięk sveikinąs 
asmuo, tiek jų gavėjas moka iš
šifruoti, ką tie sveikinimai sly
pi savyje. Tikrai tai gražus ir 
nenaikintinas paprotys, kad ir 
kartą į metus prisimintų savo 
draugus, geradarius ir iš viso 
mums mielus asmenis. Ar nema
lonu žinoti kiek draugų, laikas 
ir. likimas yra dar mums palikę...

žmonės gyvenime vieni ki
tiems padeda, ar negražu, kad 
mes tais sveikinimais primena
me, kad savo geradarių neuž
mirštame. Ar negražu, kad mes 
tais sveikinimais pagerbiame 
savo tautos žmones, kurie savo 
jėgas ir visą kitą pašvenčia ko
vai dėl tautos, egzistencijos ir 
jos išlaisvinimo. Ar tą visą gali 
atstoti sveikinimai per spaudą?

Laiškai yra dvasinis žmonių 
kontaktas. Sveikinimai irgi yra 
laiškai, tik dar ypatingesnės 
reikšmės, turį specialius tikslus. 
Be abejojimo, spaudoje pasireiš- 
kią balsai nepanaikins šio gra
žaus papročio. Stebėtina, kad 
toks kilnus ir jautrios širdies 
žinomas visuomenės veikėjas 
Juozas Bachunas yra pernai Dir
voje pareiškęs savo nuomonę 
pakeisti asmeninius sveikinimus 
aukomis labdaringiems tikslams

ir per. spaudą.
■ Iš sveikinimų yra didelis biz
nis-ir paštui ir įmonėms, gami
nančioms sveikinimų korteles, 
čia nieko blogo. Juo daugiau 
biznio, juo daugiau darbo. Gi 
visi mes norime, kad to darbo 
visuomet būtų ir jo nepritruktų. 
Be darbo neįmanoma egzistuoti.

Patys sveikinimo 'tekstai kor
telėse, kokio turinio jie bebūtų 
ir kokioje formoje jie bebūtų iš
reikšti, mažai teprisideda prie 
sveikinimo prasmės padidinimo. 
Dažnai gaunantieji sveikinimus 
jų ir neskaito, ypač kai jie iš
reikšti svetimoje kalboje. Svar
bu pats sveikinimą siunčiąs as
muo. f

Turime mes lietuviai stengtis 
sveikindami savo tautįęčirs var
toti sveikinimams korteles su 
lietuviškais tekstais, ir atvaiz
dais, pagamintais mūsų dailinin
kų. Tuo mes prisidėsime ir prie 
mūsų dailininkų ir įmonių, ga
minančių ir platinančių lietuviš
kas sveikinimo korteles, palai
kymo.

Steponas Nasvytis, Cleveland
»-r

AR JIS LIETUVIS?

Tenka išgirsti senųjų ir -nau
jųjų ateivių pasikalbėjimus apie 
naujėi kylančią bokso žvaigždę 
Karolį Charley Norkų.

Gruodžio mėn. 3 d. vakare 
Lietuvių Radijo Klubas Cleve
lande per savo programą irgi 
trumpai paminėjo K. Ch. Noękų.

Malonu girdėti, kada skaitai 
spaudoje, kad lietuvaitė vedybo
mis ir skyrybomis tapo milionų 
paveldėtoja, štai naujas kumš
čio meisteris užkals taip pat 
gražaus pinigo. Na ir garsina jie 
Lietuvos vardą. Kas taip'galvo
ja, ar kariais neklysta?

Negalima taip lengvapėdiškai 
iš pavardės spręsti apie asmens 
kilmę ir į jį savintis į lietuvių 
bendruomęnę, kada minimas as
muo galbūt iš viso nėra lietuvis 
ar nenorį Jokių save laikyti?

Bet kada spauda, radijas tą 
tvirtina, na ir gandas keliauja 
iš lūpų . į lūpas.

O kaip yra su tais lietuviais, 
kuriu pavardės neskamba lietu
viškai, nors jų protėviai jau 
šimtmečius gyveno Lietuvoj dar 
senais, garsiais mūsų- tėvynės

• •'r '
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STROH'S turi

J

puikiu skonį 
joks kitas alus 
negali prilygti.

The Stroh Brewėry

lydėjimo laikai?. Jų palikuonys 
sųlietuvėjo. Kaia p® Pirmojo 
Pasaulinio Karo kūrėsi mūsų 
jauna valstybė, jie išėjo sava
noriai ginti savo krašto nuo 
priešų. Už pasižymėjimą kovos 
laukę daugumas buvo apdovano
ti Vyties Kryžiumi. Išaugino lie
tuviškas šeimas, save laiko lie
tuviais ir bendruomenės nariais; 
aktyviai reiškiasi šalpos ir kul
tūrinėse organizacijose, aukoja 
sunkiai uždirbtą centą krašto iš
laisvinimui. O ką mes apie juos 
kartais pagąlvojam. Padėję ran
ką ant krūtinės paklauskime, ar 
mes juos laikom' savo bendruo
menės nariais?

Kada iškylo į sunkaus svorio 
meisterius J. Sharkey-žukaus- 
kas, tuoj jį pasisavino lenkai ir 
jų spauda pūtė į visus keturius 
vėjus miglas, norėdami įtikinti 
amerikiečius, kad, žiūrėkite, tai 
lenkas ir mums tenka' dalelytė 
garbės. Bet ta klaida tuoj buvo 
atitaisyta ir lenkų spauda gavo 
per nosį. Sharkey pasisakė esąs 
lietuvis.
, Dabar paklausykim ką Karo- 
lis-Charley Norkus apie save by
loja. Vieną vakarą, stebėjau jo 
kumštynes per T. V. T. V. pra
nešėjas, išėjęs į ringą, pristato 
salės ir T. V. žiūrovams abu ko
votojus: vardas, pavardė, am
žius, svoris, kiek. turėjęs rung
tynių, kiek laimėjęs — pralai
mėjęs, na ir kilmę. Tėvas-danas, 
motina airė. Netikiu savo au
sims. O gal nesupratau gerai 
anglų kalbos, gal pranešėjas su
klydo. Laike pranešimo K. Ch. 
Norkus, stovi ringo kampe ir 
viską aiškiai girdi. Tat pranešė
jas sako tiesą. Jo kilmę iš dviejų 
garbingų tautų — Danijos ir Ai
rijos pakartojo ir "The Clęve- 
land Presš" 1954 m. lapkričio 
mėn. 30 d. penktadienio laidoje 
34 puslapyje. Straipsnio auto
riaus Franklįn Levis apie Norkų 
parašytas ilgas straipsnis, kar- 
'tu įdėtas didelis šaržas, taip pat 
mini jo įylmę Danish-Irish ir 
pamini, kad Charley. atrodo kaip 
tikras danas.

Ateityje reikia būti santūres
niems. Negalima tuoj spręsti 
apie asmenį iš gražiai skamban
čios pavardės. ' -Pirma reikia 
įžvelgti ką jis brangaus nešioja 
savo širdyje.

K. M., Cleveland

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends 
For a Pleasant Holiday

HODELL^CHAIN DIVISON

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICĘ AND PLANT

2440 East 75th Stareet
EN 12650

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MARVEL BOTTUNG

8915 CRANE AVĖ.
BR 1-4400

BEST WISHES 
To AH the LitKuanian’ People 

For a Pleasant Holiday

THE MITZEL CO.
GENERAL CONTRACTORS

1836 Euclid Avenue * :u1' EX 1-7833

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NOTTINGHAM DEPARTMENT 
STORE

SHOES AND FURNISHINGS •

18607 St. CLAIR AVENUE KE 1-0585,

GREETINGS and BEST W1SHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY _

CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100
1 . 1 >

"* " 1 •*—■ ■' 1 i- " v 1
Greetings to Our Frjends and Patroną For a Pleasant Holiday

THE GRAND LAUNDRY CO.
COMPLETE LAUNDRY SERVICE

5911 St. Clair Avė. ĘN 1-5158

jis yra Šviesesnis!
.T' ; 7^ ■: . ' ■ . 1

Dabar uz vietines kainas
, - ' ■ ■■■;.- / ' -

■ ■' v
.. ■ - ■ . ... • •. ■■■>.■' « - ■ .. '.■■ ■ . . ■■

Gręetings and Best Wišhes to Oųr Friends and Pątrons

MAYFAIR DRAPERIES
. OURTAINS-BEDSPREADS

READY MADE AND MADE TO ORDER - 
2192 Lee Rd. į FĄ 1*7533

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

GEORGE’SCAFE
SERVING THE FINEST-CHOICE WINE—LIQUOR—BEER '.- 

•< ‘ EN 1-9785 ;

VARGO BROTHERS SUNOCO SERVICE STATION 
. j y yĘERE WE GIVE YOU THE BEST iy ŠĘRVĮCR: ' ■ >' 

0947 St.. Clair Aveąue . EN .1-988J

-1FĮM —1 • • .
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BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

SON CLEANERS & DYERS
12015 KINSMAN ROADCleveland's Finest Cleaners

406 East _156th St.—IV 1-5252

526 East 200th St.—IV 1-5221

i
!

UT 1-38002662 EAST 69ih STREET

«

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

THE RELIABLE STEEL
l

PLATE COMPANY

2330 East 7Sth St UT 1-8100

For a Pleasant Hajiday

3222 CARNEGIE AVĖ

Best Wishes to Our Friends and Patrons

METROPOLITAN BUICK,

matuojame Vliką! O biurokrati
nės žiurkės tai kelia jo autorite
tą?

1900 EAST 21st STREET 
Phone: TOwer 1-3500

INCORPORATED

MARVIN FRU JTOWN
2889 E. 116th SW 5-2484

.t .., ,.
We Carry a Complete Line of the Choicest

FRUITS—VEGĘTABLĘS—GROCERIES—FROZElf FOODS

doz. 39c

GARDNER CARTAGĘ CO, INC.
MOVERS AND E^ECTORS 

OF HEAVY MACHINERY, ĘOILERj, SAFĘS

GENERAL TRUCKING
'IUH >v/-

I
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Lapkričio 26 d. "Drauge" bu
vo neva "J. Bast.” iš Vokietijos 
straipsnis, pavadintas "Keletas 
žinotinų faktų”. .

Pažymėtina, kad to straipsnio 
turinys žymia dalimi atitinka 
Vliko Kontrolės Komisijos nario 
J. Kairio, L. Darbo Federacijos 
atstovo 1954 m. vasario bei kovo 
mėnesį sukurtus protokolus, ku
rių teigimai nebuvo patvirtinti 
bei kitų Kontrolės Komisijos 
narių, nei paties Vliko plenumo. 
Tų protokolų autorius pasiliko 
su atskira savo nuomone bei 
protestu, kas ir kalbamojo 
straipsnio pabaigoje patvirtina
ma. Ta jo atskira nuomone pa
grįsti "faktai’’ ir skelbiami 
straipsnyje. Gal jie ir žinotini, 
tik ne šitaip iki garunkščiavimo- 
si susukti.

•
Kad V. Gailius buvo ir tebėra 

V. T. tarnautojas — buhalteris 
ir kad jis atitinkamas pareigas 
rūpestingai atlieka, nėra naujas 
faktas. Bet ne tuo grindžiamas 
Finansų Tarnybos reikalingu
mas ar nereikalingumas. Jei bū
tų tuo remiamasi, tai reiktų sa
kyti, kad nereikalinga ir lietu
vybės Išlaikymo Tarnyba, nesgi 
joje visą darbą, kiek jo ten dir
bama, atlieka J. Jaks-TyriS, o 
ne K. Žalkauskas, kuris šiais 
metais dėl kelionių ir ligų iš vi- 

'BO VT darbe mažai tedalyvauja. 
Nereikalinga būtų ir URT, ku
rioje yra tarnautojas A. Liut
kus, o valdytojas dr. P. Karve
lis įstaigoje esąs matomas tik 
kaip jaunas mėnuo. O pati Vyk
domoji Taryba reikalinga?

Bet tiems klausimams spręs
ti yra sutarta' ir numatyta vi
sai kita tvarka, o ne taip, kad 
kada nors, posėdžio gale J. Kai
rys ar kas kitas pasiūlys "tau
pumo sumetimais” panaikinti ir 
— čia pat nutarta, nes, anot to 
straipsnio "Drauge": "Kas gi 
gali sutrukdyti!"

Faktų "žinovas” rašo, kad 
Fin. Tarnybos naikinimą "lėmė 
ne vien jos nereikalingumas, bet 
ir taupymas išlaidų”.

O štai VT pirmininkas K. žal
kauskas visai neseniai (lapkri
čio 5 d.) savo pasirašytame raš
te tvirtina, kad tą "lėmė ... gry
nai p. šidiškio asmeninęs savy
bės”.

Tai katras gi iš tų "faktų” 
tikras? Visos aplinkybės rodo, 
kad nei vienas iš šitų.

Neginčysim straipsnyje skel
biamo "fakto”, kad, girdi, "Ši
diškis nebuvo idealus Vliko fi
nansų tvarkytojas”. Užtenka, 
ka'd,- anot paties Vliko pirminin
ko pareiškimo New Yorke lie
pos. mėnesį, Vliko finansai ir at
skaitomybė buvę gerai tvar
komi. Nereikalaujame idealumo 
ir iš kitų, bet bloga, kad "neidea
lūs" šalinanti, o visiškai netikę 
pasilieka! .

Nuo idealumo labai toli, tarp 
ko kita, ir toks revizorius, ku
ris, išsiskirdamas iš Kontrolės 
Komisijos, pats vienas nutaria 
daryti specialiai prieš vieną as
menį nukreiptą reviziją, gaištą 
tam mažiausia šešias dienas (ar 
be dienpinigių?), gaišina kitus, 
rašo 11 puslapių protokolų, 7 
puslapius išvadų bei rekomen
dacijų, ir paskui' .iš viso to 
"šnipšt”.. .• Nei Kontrolės . Ko
misija, nei Vliko plenumas tos 
kūrybos netvirtina.

*
"Ponas Šidiškis yra pridaręs 

daugybę kelionių” rašo faktų 
prąnešėjąs ir skundžiasi, kad ne
buvę galima ąukontroliuoti, ar 
tos kelionės tikrai,buvusios.tąr- 

• nybinėš.
Bet Vlikui yra patiekta auto

mobilio kelionių (kirriomiš "sa
vanoris" revizorius ir "Draugo" 

<' straipsnio autorius sielojasi) 
apyskaita; kuri, Kontrolės Ko
misijos siūlymu, Vliko. plenumo 
patvirtintą — ne kada nors "ge
raisiais; iąįkaią",, o. pasĮcųt^nįąnge 
pasėdyje, kai šidiškio elimiha- 

. Vlmas iš VT buvo,patvirtintas.

Toje apyskaitoje nurodyti 75 
kelionių'atvejai, jų tarpe vienas 
atvejis iš 25 trumpų kęlięnių su 
kongręsmanu Kerstenu ir jo pa
lydovais, jiems viešint ReutUn- 
gene. Visais atvejais apyskaitom 
je nurodyta kas keliavo ir ko
kiais reikalais, kiek kilometrų 
pravažiuota, kiek iš jų tarnybi
niais ir kiek privačiais reikalais, 
dėl kurių buvo iš anksta VT nu
tarimai, dėl kurių nebuvo. Revi
zorius nori, kad kiekviena kelio
nė būtų dokumentuota bent pen
kiais ar daugiau dokumentų: nu
tarimas, įsakynias jį vykdyti, su 
vykstančių asmenų nurodymu ir 
reikalo išdėstymu, kelionės at
likimo aktas, nuotolio įrodymas, 
sąskaita ir t.t. Taip visa apy
skaita turėtų susidėti iš apie 
400 dokumentų. Ot būtų revizo
riui darbo, kaip tam žvirbliui!

Iš visų tų kelionių atvejų, tik 
16 atvejų šidiškio keliauta vie
no. Apyskaitoje nurodyta kelio
nės vieta ir kelionės tikslas taip, 
kad visiems kitiems, išskyrus 
J. Kairį, tas nekėlė jokių abejo
nių dėl tų kelionių tarnybinio 
reikalingumo. Kitais atvejais 
yra vykę kuris norš iš pirminin
kų arba net ir beveik visa Vyk
domoji Taryba. Įdomus dalykas: 
Vykdomoji Taryba važiuoja, bet 
revizoriui neaišku, ar ji nutarė 
važiuoti: mat nėra protokolo, 
įsakymo, aktų ... žodžiu sakant, 
duok daugiau popierių, po
pierių, popierių!

*
Kaip revizorius J. Kairys 

mėgsta popierizmą, vaizduoja ir 
tas fakas, kad jis reikalauja su
kurti specialią komisiją, susta
tyti įkainojimo, pardavimo ak
tą ir t.t. net ir tokiais atvejais, 
kaip... trijų senų kėdžių (12 
markių) ar senos rašomos ma
šinėlės (60 markių) pardavimas, 
nors yra bendras VT nutarimas, 
kad FT valdytojas įgaliojamas 
parduoti seną nereikalingą in
ventorių.

Suprantamesnis jo priekaištas 
dėl seno automobilio pardavimo 
be komisijos. Bet, pasirodo, ir 
ėja ne visai taip būta, kad būtų 
galima kaltinti ką nors sauvalia
vimu. Būtent, senas automobilis 
savo laiku buvo nutarta paties 
Vliko pakeisti nauju, ir tada pa
ti VT buvo formaliai sutikusi 
senąjį, kaip jau susidėvėjusį, 
parduoti už 2,500 markių. Bet 
paskui nutarimai kaitaliojosi ir 
galų gale senasis tebuvo parduo
tas dar 16 mėnesių juo pavaži
nėjus po pirmojo nutarimo. .Ta
da jis parduotas už 1,800 mar
kių, t. y., 700 markių pigiau. 
Gal ir reikėjo komisijos tokiu 
atveju, bet komisija būtų gai- 
šusi, būtų turėjusi klausti eks
pertų įkainojibo, ekspertyzą 
būtų tekę apmokėti, o ar dėl to 
bent vienu pfeningiu būtų gau
ta daugiau, tai jau kitas klausi
mas. Ar FT valdytojas tą par
davimą turėjo atlikti? Savo lai
ku, tą automobilį likviduoti bu
vo pavesta dviems asmenims: 
T. šidiškiui ir J. Brazaičiui. Bet 
netrukus J. Brazaitis išvyko, 
VT seną inventorių likviduoti 
pavedė vienam FT valdytojui, 
tai jis ir vykdė tą pavedimą, 
kaip jam atrodė būsiant tikslin
giau. Kokia čia sauvalė?

* *
Kaltintas T. Šidiškis ir už 

naujo automobilio "neteisėtą” 
nupirkimą bei "netvarkingą” jo 
naudojimą: šių metų balandžio 
mėnesį, (daugiau kaip po metų 
nuo nupirkimo ir po pusmečio 
nuo .pardavimo) Vlikas net ir 
nutarimą panašia prasme tikrai 
buvo priėmęs. Bet tas nutari
mas dabar jau pakeistas pirmą 
minėtu apyskaitos patvirtįnirhu. 
Jei kilo abejonių dėl pirkimą 
teisėtumo ar naudojimo tvarkin
gumo, tai kaltę „tektų priskirti 
greičiausia visam Vlik'ui, kuris 
tuo reikalu: kaiįąliojo nutarimus 
ir galų gale, atrodą, nebelabai 
besusivaikė, kada ką yra nuta- 
ręs... 1 -'^5

Vlikas dar 1951 m. rudenį, 
kai dutomobilib globėju pilvo ’J.

Brazaitis; nutarė senąjį pakeisti 
nauju ir VT pavedė J. Brazai
čiui su T. šidiškiu tą operaciją 
atlikti. Bet 1951 m. gale J. Bra
zaitis išvyko. Automobilio globa 
if šoferiavimas buvo pavestas 
T. šidiškiui. Ar dėl naujo šofe
rio mažesnio reiklumo ar dėl ko 
kita Vlikas 1952 metų .pradžioj 
nutarė seno automobilio nauju 
tuo tarpu nekeisti. Tik 1953 m. 
gale Vlikas vėl grįžo prie savo 
seno nusistatymo ir tada sąma
toj paskyrė lėšas auto pakeiti
mui bei jo naudojimui. Atitin
kamų sąmatos punktų vykdymui 
FT valdytojas turėjo turėti VT 
pirmininko leidimą. Tą leidimą 
VT pirmininkas davė, pirkimo 
sąskaitą patvirtino savo para
šu. Nutarimuose buvo kalbama 
apie aiškaus . tipo mašiną 
("Volkswagen”, eksportinio ti
po), taigi kaina aiški, jokios ko
misijos čia nieko negali nęi atim
ti nei pridėti, išskyrus popie
rius. Vliko pirmininkai ir VT 
nariai visą pusmetį su viršum 
tuo automobiliu važinėjo, pui
kiai žinojo, kad tai ne šidiškio 
ar kieno kito, o Vliko susisieki
mo priemonė — tai koks gi čia 
gali būti neteisėtumo ar sauva
lės klausimas? Jis šiais metais 

’! iškilo tik minėto revizoriaus kū
rybos dėka, kuris neatrado šalia 
sąmatoj paskirtųjų lėšų auto 
pakeitimui dar specialaus proto- 
kolo>.kur būtų nutarta tą sąmatą 
vykdyti... O VT pirmininkas 
pasisakė neatsimenąs, kodėl jis 
leido vykdyti bei kodėl sąskaitą 

, tvirtino: girdi, FT Valdytojas jį 
suklaidinęs (kaip?), ...O kodėl 
naudojimas "netvarkingas”? To
dėl, kad revizorius nerado "Vli
ko auto naudojimo taisyklių”! 
Taip, tokių taisyklių nebuvo, 
nesgi Vlikas tokio svarbaus 
"įstatymo” neišleido ... Tarp 
ko kita, tokių taisyklių nebuvo 
ir per ištisą eilę metų, kai Vliko 
automobilis buvo J. Brazaičio 
žinioj. Ir nebuvo tada jokių ta
rifų atsiskaityti už Vliko autų 
panaudojimą kelionėms priva- 

. čiais reikalais. Nieks nežino, 
nieks neskaitė, kur keliavo J. 
Brazaitis.

*

Tik 1952 metais, J. Brazaičiui 
, jau išvykus, VT buvo nutarusi 

už privačias keliones imti po 15 
pfenigių už kilometrą. Ir tą kurį 
laiką darė. Pats Vliko pirminin- 

, kaa už tokias • keliones yra su
mokėjęs 70 markių, Šidiškis 336 
markes, K. žalkauskas 48 mar- 

, kės .... Bet paskui Kontrolės Ko
misija atrado, kad tas tarifas 
nesąs paremtas Vliko nutari- 

[ mu... Vlikas tą Kontrolės Ko- 
. misijos raportą patvirtino, vadi- 
. naši, VT nutarimą tuo reikalu 
t panaikino. Taip bent tas buvo 
, išsiaiškinta. Dabar Kontr. Ko- 
. misija reikalauja, kad už priva- 
. čias keliones visgi būtų atsiskai- 
. tyta pagal tą tarifą. Visi jau ir 
. atsiskaitė, yra likę tik VT pir- 
. mininkd privačių kelionių 2,818 
; kilometrų (422,70 markių). Tai

ir yra ta "įskaita .šidiškiui", 
kurią "faktų žinovai” jau kūris 
laikas garsina per visą spaudą... 
Ir tokia tėra auto naudojimo 
"netvarka”.

Apie tris pūkštančius markių 
nuostolių, išreikalautinų iš ši
diškio,- revizorius J. Kairys bu
vo priskaičiavęs, visą eilę tarny
binių kelionių paversdamas "pri
vačiomis” ar "neįrodytomis”. 
Tačiau Vlikas tas rekomendaci
jas atmetė, ir tai yra ne "am
nestija”, o tik revizoriaus fan
tazijų atmetimas.

Atmesta buvo ir kita revizo
riaus fantazija — tvirtinimas, 
kad 1953 m. rudenį Vliko auto
mobilį parduodant buvę padary
ta Vilkui 1,453 markės nuosto
lių, kurios irgi esančios išreika- 
lautinos iš šidiškio. Ta "nuosto
lio" suma revizoriui išeina iš 
to, kad pavasarį pirktas auto-P 
^±’iPMaVaŽJnėtaB Per.Vft8arą jrimes bandom tų“”faktų: 
24,000 kilometrų," rudenj tapo^^ bent Uek paaiškinti, tai 
parduotas 1,453 -markėmis, pi- bug šaukamaSj . kompro-

nės, negu per pereitų metų I 
pusmetį.Taigi ąuprantaipa, kad 
Vlikas ir šią dirbtinę revizoriaus 
sąskaitybą atmetė.

Iš viso,..
Taigi, iš viso, apie' kokius 

Lietuvos reikalus čia kalbama?... 
O, ne, — čia, taip sakant, kas
dieniniai Vliko vidaus reikaliu
kai: ką pirkti, ką parduoti, ko
kią komisiją sudaryti, kokias 
taisykles parašyti... štai ir 
naujo posėdžio dienotvarkėj jau 
figūruoja labai svarbus "Lietu
vos laisvinimo reikalas”: pro
tokolų rašymo taisyklės! Tad, iš 
viso, tokiai daugybei reikaliukų 
susidarius, kitiems reikalams 
nebėra laika Nebent dar Lozo
raičio nuodėmėms paskaičiuo
ti...

Ne mes pradėjome tuos rei
kaliukus aiškinti. Tai "žinotinų 
faktų” skelbėjai. Bet, žinoma, 

i” su-
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday'

OHIO GREATEST BUICK DEALER

To Our Friends and Patrons 
Greetings and Best Wishes

giau ... Nagi raskite tokį ste
bukladarį, kas per vasarą pavar
tojęs automobilį galėtų jį par
duoti už tokią pačią kainą, kaip 
naują! Juk automobilis gi buvo 
naudojamas kelionėms,. už ku
rias būtų reikėję mokėti samdo
moms susisiekimo priemonėms, 
kurios, pagal visai realų apskai
čiavimą būtų kaštavusios ne 
apie 16 ar 18 šimtų markių bran
giau, negu kaštavo automobilio 
eksploataciją. Taigi iš tikrųjų, 
automobilio naudojimo ir jo par
davimo rezultate greičiau gali
ma skaityti, kad yra gauta ke
letas šimtų markių pelno, o ne 
nuostolio. Tą patvirtina ir 1954 
metų I pusmečio kelionių išlai
dų palyginimas su. 1953 metų I 
pusmečiu: nebeturint automobi
lio pusmečio kelionės išlaidos 
pasidarė 1825 markėmis dides-

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ARTHUR L. HALL 
REALTY COMPANY

GREETINGS an<į BEST WISHES

FREE DELIVERY - SW 5-2484
WE GIVE EAGLE STAMPS
A

SELECT kJ
LARGE LLlUIO

Aasorted Small—DOX. 29c-—Every Egg Guaranteed

AMERICAN CHEĘSĖ 49®
crisco or ' 3 1b. 89c I PURE 5 49c
SPRY ..................... can | CANE SUGAR ......... Ibs.
Don'l forget to a»k for our AA Grade Eggk. Finest , you ever taated, direct 
from farm to you daily.

BEER - W!NE CITY WIDE DELIVERY
We Reserve the Right to Limit Quoantitiea

Pricea Effective Until Jan. 1, 1956 » ’

SHOE STORE

G R E E N ’ S

SUPERIOR BODY & PAINT CQ.
Frank Cvelbas, Sav.

Automobilių dažymas ir viršaus taisymas
f '

6605 St. Clair Avenue

svynios visiškai naują 
Kalėdų Senelio paliktą SINGER 
jos veidas nušvis kaip Kalėdų 
eglutė. Bent kartą savo gyve
nime kiekviena moteris turėtų 
gauti SINGER Kalėdas. ~~

• {MOKĖJIMAS
žemas
?r5°°

LENGVOS SĄLYGOS
Ir .kokią geresne dpyaną ji galėtų gauti- jei ne 
SINGĘR* TEATHEKWĘIGHT*. Daugiau moterų 
yra savininkės ėjos. Biuvamos mašinos, negu kitų 
rūšių kilnojamosios.. Jos yra parduodamos lengvai, . 
kadangi TEATHERWEIGHT* yra lengva nešioti ir 
turį savybps pilno dydžio siuvamų mašinų.

Daugiau žmonių perka SINGER, nes jos geriau
sios RŪŠIES- ir puikiausio PATARNAVIMO.

—- •

PUTA 
-SINGER 

iįJ Šautas VICTOR ADDING MACHINE CO.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

ENdicott 1-1633

FEATURING WEATHERBIRD
• X *"

SHOES FOR CHILDREN
■ . ■ . ■■ #

12421 ST. CLAIR AVĖ.

GL. 1-4343
Avfiilabla At Your. ‘ “

SINGER SEWINC CENTER
Suraski! ąrtimiausią Ifrąųtųvę 

Mftvo telefono knygoj

- Greetings and Best Wishes tp Our Frienda i Patrons

HAY’S HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware Supplies 

7000 LĘXINGTON AVENUE • HE 1-1469

Greetings and Best Hishea Tp Our Friends & Pptrpos

QŪALITY MEAT MARKET
Carry the Finest „Choice tfęats ąt the Įjowęąt Prįces

44820 St. Clair Avė. - MU 1-3478
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

P R E Z.
E I 8 E N H O W E R I O 
IŠSIŠOKIMAS

Senatoriaus McCarthy senate 
"pabarimą" ar "baudimą" bai
gus, McCarthy vėl ėmėsi komu
nistų veiklos tyrinėjimo darbo. 
Jis pats prašė tą "cirką" baigti 
greičiau, nors politikieriai darė 
išvadas, kad McCarthy, susižei
dęs ranką, norįs užvilkinti laiką 
iki 83-čio kongreso teisėtumo iš- 
sibaigimo — gruodžio 24, kad 
dalykas atkristų be pasekmių.

Bet nors McCarthy "pabar
tas” visų demokratų senatorių 
ir 22 respublikonų, bet kaip tik
rina seni Washingtono politikos 
žinovąi^iabiausia nukentės pats 
Eisenhoweris, o su juo ir res
publikonų partija. Mat, prezi
dentas, šiai "bylai", pasibaigus, 
patarėjų pasirūpinimu, pasisku
bino pasiųsti senatoriui AVat- 
kins, McCarthy "baudimo” ko- 
misijos pirmininkui, pagyrimo 
laišką, sveikindamas už gerą 
darbą. Senatorių Flanders taip 
pat pagyrė už iškėlimą senato
riui McCarthy kaltinimų.

Kadangi respublikonai sena
toriai daugumoje stovėjo už Mc 
Carthy, nes 27 pasiliko McCar
thy pusėje, ir kadangi tarp pre- 
zisento ir dešiniųjų respublikonų 
senatorių ir senato vadų yra aiš
kus skilimas, tas prezidento žy
gis palyginama druskos pilimu 
ant žaizdos. Tuo Eisenhoweris 
dar kartą parodė, kad jis nesi
skaito su reikalu turėti respub
likonų partijoje harmoniją. Tas 
jo išsišokimas, sakoma, kaštuos 
respublikonams 1956 metų pre
zidento rinkimus. _

Kiek McCarthy "Pabaustas”

Iš didelės audros, iš apie 45 
sufabrikuotų kaltinimų, po kelių 
savaičių Watkins komisija tera
do senatoriui McCarthy du prie
kaištus: vienas, iš 1952 metų, 
tada komunistų ir kitų daromas 
priekaištas, ką McCarthy pada
ręs su anksčiau gautomis visuo
menės aukomis, skirtomis kovai 
prieš komunistus. Tuolaikinis se
natas, padaręs paklausimus, 
priekaištų patenkinimui, sutiko 
užgirti išrinktą McCartny sena
to nariu.

Dabar, prie McCarthy kim- 
bant už tą seną reikalą, "kalti
nimas” buvo, kad esą McCarthy 
tada "paniekino” senatą nesi
skaitydamas su komisija, nors 
ji jokio formalaus tyrinėjimo 
nedarė, tik bandė išvesti ką nors 
iš tuometinių gandų. Jokių for
malių ir oficialių kvietimų su
teikti tai komisijai kokius nors 
davinius nebuvo. ,

Antras Watkins komisijos se
natoriui MrCarthy "kaltinimas” 
dėl "įžeidimo” generolo Zwicker 
senate savaime sunyko. Tas pa
rodo, kad kas nors nenorėjo pla
čiau to klausimo kelti, kad ne
įsiveltų daugiau augštesnių ar
mijos ir valdžios pareigūnų.

AVatkins komisijai reikėjo dar 
ką nors pridėti prie to likusio 
vieno seno kaltinimo, kad sena
to specialus posėdis nebūtų pa
vadintas beverčiu, taigi AVatkins 
patarėjai prikergė antrą "kalti
nimą” — kam McCarthy šiame 
specialiame posėdyje savo kal
boje į senatorius draugus, pa
vadino "komunistų tarnais” 
tuos, kurie jį baudžia už komu
nistų veiklos tyrinėjimą, neat
sižvelgdami į komunizmo pavo
jų. Tuo garsus "cirkas” ir bai
gėsi. Ir senatorius. AVatkins už 
tai gavo prezidento Eisenhowe- 
rio pagyrimo laišką...

McCarthy išėjo prieš 
Eisenhowerį

Paskelbus prezidentp Eisen- 
Jioyverio pagyrimą senatoriams 
Flanders ir AVatkins už "gerai 
pravestą darbą”, turėjo įvykti 
tas, ko respublikonų partiją bi
jojo:, viešas skilimas tarp Eisen- 

■ howerio ir. senatoriaus McCar
thy. Kadangi "pabaudimo” bal

savime McCarthy pusę palaikė 
27 respublikonai, prieš jį balsa
vo 22, galima juos pavadinti Ei- 
senhovverio šalininkais. Respub
likonų senato dauguma, kartu su 
senatorium Knowland, senato 
respublikonų vadu, pasiliko su 
McCarthy. Kokiais motyvais 
prezidentas Eisenhovveris rėmė
si pasiskubindamas viešai už
girti AVatkins komisijos darbą, 
nepasitaręs su Knowland, iš ku
rio tikisi visos paramos savo po
litikai pra-’esti, nei su kitais 
žymesniais senatoriais?

Senatorius McCarthy paruošė 
senatui ir spaudai viešą pareiš
kimą, kuriame jis išėjo griežtai 
prieš Eisenhowerį, kaltindamas 
jį "kliudymu komunistų veiklą 
tyrinėti”, ir "traukimusi baimė; 
je ir silpnume” prieš komunis
tinę Kiniją, kuri tik šiomis die
nomis paskelbė nubaudus 11 
amerikiečių Korėjos karo metu 
paimtų belaisvių, apkąltintų šni
pais, nors tarptautinėmis teisė
mis einant uniformoje paimti 
karo belaisviai negali būti ap
kaltinti šnipais. Svarbiausia, jie 
juk turėjo būti paleisti Korėjos 
paliaubas pasirašius.

McCarthy pareiškė visuome
nei, kad jis 1952 metais rėmė 
Eisenhowerio kandidatūrą į pre
zidentus, tikėdamasis griežtos 
kovos prieš komunizmą. ”Aš pa
dariau klaidą tada”, — pasakė 
McCarthy.

Jo pagrindinis kaltinimas Ei- 
^nhovveriui toks: "Aš randu, 
kad prezidentas, iš vienos pu
sės sveikina tuos senatorius, 
kurie kliudo mūsų komisijos dar
bą, iš kitos pusės ragina mus 
turėti kantrybės sū komunistais 
galvažudžiais, kurie šiuo pat 
momentu kankina ir terorizuoja 
Amerikos uniformuotus karius 
komunistų kalėjimuose”.

Respublikonas senatorius AVel- 
ker pareiškė: "Aš manau, kad 
prezidentui nereikėjo šiltai svei
kinti bent ką šiame nepageidau
jame įvykyje, šioje McCarthy 
politinėje byloje — ji tokia -ir 
buvo — ne 96 senatoriai buvo 
teisėjai. 160 milionų amerikie
čių buvo teisėjai McCarthy by
loje, kuri mano manymu, spro
go kaltinimo rezoliucijos auto
riui į veidą ir tiems, kurie siūlė 
tai rezoliucijai priedus. McCar
thy stovi teisus Amerikos vi
suomenės akivaizdoje”.

. Kadangi McCarthy nepasmer
kia respublikonų partijos ir ne-

M. ir A. Zdaniai
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gai, aktyv.iai ir čia sayo darbu 
nimus: būk toks pat mielas, jųd-’ 
rus ir niekad nepavarg varyti 
pradėtąją vagą. 1

tojų.

Bendruomenės metinis 
susirinkimas

Bendruomenės darbo metai 
baigiasi su šių, metų pabaiga. 
Todėl visi apylinkės lietuviai 
kvįečiami įmokėti tautinio soli
darumo įnašus, laiku atsiskaity
ti sū valdyba, pateikti apyskai-

pastatyti an jo kapo ir jam tin
kamą paminklą. -

BendruŪmenės. valdyba rūpi
nasi sudaryti komisiją V. Krė
vės paminklo «aukoms rinkti. 
Pirmasis pasitarimas jau įvyko 
gruodžio 5 d. Komisija toliau 
paskelbs aukų rinkimo laiką, 
rinkėjus ir t.t. Prisidėkime kiek
vienas nors ir nedidele, auka.. 
Jautraus atsiliepimo laukiama tas ir t.t. Metinis susirinkimas 
ypač i? buvusių Vinco Krėvės šaukiamas 1955 m. sausio 23 d. 
auklėtinių, iš studentų bei moks- lietuvių salėje.

•t'

Vyt. K.

Dažniau ir dažniau mūsų laik
raščiuose pasirodo rašiniai, ku
rie aptaria vyresniosios lietuvių 
kartos veikėjus, dar ir dabar te- 
bebudinčius lietuvybės sargybo
je. Ir dabar mums miela sū skai
tytojais pasidalinti keliais saki
niais apie Antaną Zdanį, visiems 
clevelandiečiams, o taip pat ir 
daugeliui Amerikos lietuvių, ge
rai pažįstamą veikėją.

Antanui Zdaniui gruodžio 
mėn. 13 d. suėjo 65 metai am
žiaus. Taigi gera gyvenimo vaga 
jau užpakaly. Bet jis tokiu pat 
idealizmu tebedalyvauja bend
ruomeniniam lietuvių gyvenime, 
kaip ir prieš daugelį metų, at
vykus į šį įvairumais turtingą 
kraštą.

A. Zdanis yra gimęs 1889 m. 
gruodžio 13 d. Seiliūnų kaime, 
Seirijų parapijoje — anėlaikinėj 
Dzūkijos sostinėj. Ten ir pralei
do gražiausius vaikystės ir jau
nų dienų metus, susirinkdamas 
ateičiai daug kilnių dzūkų bruo
žų — meilę savam kraštui, 
viešiems ir pareigą padėti 
galbos reikalingiems.

Dvidešimt keturių metų
ras išlipo į šio krašto krantus, 
ir kaip dauguma tuometinių atei
vių, nuėjo į Pittsburgho apylin
kes anglių kasti.

Po trijų metų — 1916 m. pra-

BENDRUOMENES 
ŽINIOS

Prof. Mykolui Biržiškai remti 
vajus

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Clevelando skyrius, padedamas 
bendruomenės, pravedė aukų va
jų prof. M. Biržiškai remti. Pa
gal aukų lapus, vykdytas vajus 
davė' 145.50 dol. Studentai dė
kingi tiems, kurie parėmė mūsų 
žymaus profesoriaus rėmimo 
fondą savo aukomis, ypač p.p. 
Auguliams, aukojusiems 10 dol., 
P. Bieliniui, P. Gruodžiui ir Va
laičiui po 5 dol., S. Laniauskui 
3 dol. ir kitiems, aukojusiems po 
mažiau. Daugiausia aukų surin
ko studentai D. Prikockytė. 19 
dol., D. Balčiūnas 13 dol., A. 
Barzdukaitė 11 dol. ir valdybos

GREETINGS and BEST WISHES 
For ą Pleasant Holiday

džioje persikėlė j Clevelandą. Čia 
gyvenąs jo kaimynas iš Lietu
vos — ■ Feliksas Baranauskas 
.tuoj Antaną Zdanį įjungė į te
atralinį chorą dainuoti ir vaidin
ti. Pats sukaktuvininkas prisi
mena, kad mažiausia trisdešim
tyje Veikalų esąs dalyvavęs, vai
dindamas įvairiausias roles. Tuo 
pačiu laiku įsijungė į SLA 14 Į nariai 38 dol. šį vajų daug parė- 
kuopą. Joje ir dabar tebedirba mė Dirva ir Radijo Klubas, ku-

RETAIL CLERKS COUNCIL SEC Y
C. B. DUNLAP

t

2424 EUCLID AVENUE
<

sa-
pa-

vy-

eidamas įvairias pareigas. Su-1 
siorganizavus Sandaros 18 kuo
pai į ją visa energija įsijungė ir 
tai kuopai, eilę metų pirminin
kavo. Aktyviai reiškėsi ir San
daros kuopos suorganizuotame 
Varpo chore. 1938 metais vedė 
Magdaleną Karpavičiūtę.

Kuriantis Lietuvai Vaduoti 
Sąjungai, vėliau Tautinei Sąjun- 
tytojų vardu geriausius sveiki- 
prisidėjo. Įsisteigus Vilties 
Draugijai įstojo ir į ją nariu. 
Per visą savo; gyvenimą Cleve- 
lande daug yra talkinęs ir tebe- 
tilkina Dirvai. Nuoširdžiai rėmė 
tremtinius ir kelias šeimas atsi
kvietė į Clevelandą.

A. Zdaniui, aktyviai dirbusiam 
lietuvybės darbą, švenčiančiam 
garbingo amžiaus sukaktį, siun
čiame Dirvos redakcijos ir skai-

riems studentai reiškia padėką. 
Pažymėtina, kad didesnę aukų 
dalį suaukojo patys studentai iš 
kuklių išteklių.-

di-

Pastalykime paminklą 
Vincui Krėvei

šiemet netekome vieno iš 
džiausiu savo tautos rašytojų —
Vinco Krėvės. Savo kūrybiniais 
laimėjimais — turinio - gilumu, 
vaizduojamųjų asmenų gyvumu, 
psichologinių momentų turtin
gumu, formos originalumu, sti
liaus lietuviškumu ir kt. — jis 
išėjo iš savo tautos ribų ir atsi
stojo greta kitų didžiųjų visuo
tinės literatūros kūrėjų, šitoks 
rašytojas nusipelno visos tau
tos dėmesio ir pagarbos. Todėl 
visų laisvųjų lietuvių pareiga

LIUDIJIMAS VISAM PASAULIUI,
DIEVO KARALYSTE PRISIARTINĄ!

Kristaus tikslas yra pareikštas Jo paties žodžiais: Aš tam esu gimęs 
ir i svietą atėjęs, kad liudičiau apie tiesą. Jono 18: 37 v.

Visi, tikri Kristaus pasekėjai privalo liudyti apie teises Dievo paskir
tas tiesos liudijimui. Laikas atėjo, o Dievo valia dabar yra, kad Visos tautos 
sužinotų apie Dievo Karalystę. — Mato 24:13 e. Tikri krikščionys klauso 
Viešpaties įsakymo ir ištikimai apsako Jo karaliją, ir kad Jehoya yra vie
natinis tikras Dievas, ir kad Jėzus Kristus Jo Sūnus yra išpirkėjas žmoni
jos, Išganytojas teisėtas žemės karalius. Mirtinas žmogus negali išganyti 
nė vieno už pinigus, bet vienas Dievas suteiks žmonėms tą, ko jų širdys 
geidauja, būtent: talką, laisvę ir amžiną gyvenimą nesibaigančioje linksmy
bėje Jo Karalijoj. Nukels naštas sunkybių nuo liaudies pečių ir suteiks 
viršminėtas palaimas čionai ant žemės. Dabarties pasaulis yra suklaidintas, 
milionus teisingų žmonių nukreipiant jų mintis šalin nuo Dievo ir Kristaus 
per melagingus pamokslus, jie atdisakė suprasti ir nenori klausyti Dievo 
prisakymų, ir eina tolyn į tamsybę. Todėl Dievas nusprendė ir pareiškė, kad 
turės ateiti ant pasaulio tokia suspaudimas, kokio dar nėra buvę. Prarakas 
Dangielas 12: per., ir tame vargų laike vardiška krikščionija sunyks. Tada 
Jėzus Kristus kaipo karalius pilnai užims valdyti pasaulį. Visas pasaulis 
turės pažinti tiesą, be to neregės nė vienas Dievo Karalystės, kurie atsisakyB 
nuo Dievo prisakymų ir Jėzaus aukos.

WILLIAM SHIMKUS 
1110 E. 76th Street_______ Cleveland 3, Ohio

I

pasitrauks iš jos, ankstyvi spė
liojimai krypsta j tai, kad sena
to respublikonų vadas Knowland 
ir McCarthy gali bendrai pra
dėti organizuoti jėgas paimti 
respublikonų partijos vadovybę 
į savo rankas. Senatorius Know- 
land 'taip pat reikalauja griežtos 
Amerikos akcijos prieš komu
nistinę Kiniją ir Rusiją, ir dėl 
t<J tarp jo ir prezidento įvyko 
skilimas.

NAUJI MODELIAI
: Koerting radijo aparatų su visais patobulinimais. Lengvai ima 

Europą. Turi visas bangas. Yra ir su patefonais. To Our Friends and Patrons

Atstovas: Š. Grabliauskas,
5 Thomas Park, 

So. Boston, Mass.
Clevelarido atstovas

A. Johansonas — 7616 Decker Avė.
UT 1-3465 '

Reikalingi atstovai visuose didės- - 
niuose miestuose.

Rašyti S. Grabliauskui.

Greetings and Best Wishes
NAUJI MODELIAI

Imperini radijo apa- 
. ratų. Drauge patefo

nas ir baras. Visos 
bangos. Nepaprastai 
gražūs.

DOWNER

CARTAGE CO.

Krautuyes valandos pirmad. iki ketyirtad. nuo 10 iki 9 vakaroMes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

THE M A Y CO’S BASEMENT
Šildančios dovanos yra tinkamiausios 
REGULIARIAI 7.98 "LOFTI-PUFF“

10.95. Vilnos iškimštos rayon satino

vB Vyno, • Roilnio, 
žalsvai rudo • Lime 

žalio >• Auksinio 
Vylplnlo • .Pilko
Roilnio • Milyno

*•

KALDROS
Puikaus, rayon satino kaldra sto
rai. iškimšta vilnos1 pamušalu. Raš
tuotas išsiuvjnėjimas parodo visą 
ęunkaus rayon satino grožį. Pasi-' 
rinkit" savo mėgstamiausią spalvą

1 dabar. Puikios, dovanoms idėjos. 
Dviejų foną spalvą pasirinkimas.

• . >

Pašto ir telefono užsakymai priimami, šaukite CH,erry 1-3000

The“May Co.’b Basement Bedding Departmanl

• Vyno • Mėlyno • Rožinio
t

Minkštos ir švelnios... storai iškimštos su 5% vil
nos, 95% medvilnės, šiltam, patogiam miegui! Jos 
turi labai gražų medvilnės gėlėtų raštų vienaiji 
šone su*plačiu rayon satino isiuvimu ir pritaikyta 
medvilnės vienspalvės medžiaga kitam šone.

i

»

1825 EAST 40TH ST.

EX 1-6810

BEST AVISHES

A. CORDON FŲRNITURE 
COMPANY.

A

2201 Superior Avenue

PR 1-2622

)

* • t■-

Greetings and Best AVishes 
To Our Friends and ..Patroną '

The Riek Auto Body
BODY AND F.ENDĖR WOĘK 

.......  * ' i ' .
Gėneral Repairing ''

; -v V

FRANK RICH, PROP. 
1078 East 64th St., 
We are the Ownesr ‘

TOM’S GARAGE
1680 East 64th St. HE 1-9231



Santaupos apdraustos iki $10.000

3% palūkanų,

BALFo susirinkimas
PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

JUOZAS KAMAITIS

BALFo Valdyba

J. Bačiūnus,

LEIMON ’S CAFE

geram orkestrui
Padėka

LIETUVIŲ

Išnuomojusias kambarys

SUOPIS FURNITUREMotuzų filmos Clevelande

Parduodamas namas

FRIENDLY FLOWER SHOPPE

E. 81 Superior, didelis dviejų 
šeimų, po 6 kambarius, gaso šil
dymas, didelis sklypas, garažai.

gyti'Nevv Yorko ir apylinkių lie
tuvių dailininkų, esančių' sunkio
se gyvenimo sąlygose, paveiks
lų. •

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

vykdamas iš New Yorko j Ta- 
bor Farmą, gruodžio mėn. 9 d. 
praleido Clevelande. Su Vilties 
Draugijos namo praplėtimo ko
misijos nariais ir Dirvos redak
torium aptarė ateities darbus.

Emilija Skrabulytė
vietoj Kalėdinių sveikinimų už
sakė Dirva Vasario 16 d. gim
nazijai.

Deliu E. Jakubs & Wil!iam 3. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuctojaS

1954 m. gruodžio 19 d. 11:30 
vai. Lietuvių salėje (apačioje), 
68 BALFo skyrius šaukia nati
nį susirinkimą. Bus renkama 
nauja valdyba.

Įsirašykit BALFo nariais! 
... ne tik aukomis, bet ir 
Juk Jūsų aukojamus pi

nigus ir drabužius reikia kam 
nors surinkt, supokuot ir išsiųst. 
Be Jūsų talkos, tolimesnis 
BALFo darbas yra neįmanomas. 
Laukiam!

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

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PEKlNSULA 252

I. J. SAMAS, JEVELER

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

§13,500
2 šeimų, 5 ir 5 kambariai. 

Įrengtas trečias augštds.

KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

Teisininkų susirinkimas
Gruodžio mėn. 19 d. 4 vai. p. 

p. šaukiamas Liet. Teisininkų 
Draugijos Clevelando skyriaus 
narių visuotinis susirinkimas, 
kuris įvyks p.p. Garmaus bute — 
629 - Ė. 118 gatvė. Visi nariai 
kviečiami dalyvauti.

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

Studentų susirinkimas
Gruodžio 19 d., sekmadienį, 12 

vai. stud. Vidos Kasparavičiūtės 
namuose (657 E. 102 St.) šau
kiamas Clevelando studentų sky
riaus susirinkimas aptarti svąr- 
bių reikalų.

Lietuvių Kultūros Fondo 
narių susirinkimas įvyks šį sek
madienį, gruodžio 19 d. 11:30 
vai. Lietuvių salės patalpose. 
Nariai kviečiami dalyvauti.

vienam asmeniui, lietuvių šei
moje. Graži ir patogi vieta: 

1212 E. 87 St.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oraš Jūsų patogumui

Star Avenue, netoli Addison, 
8 kambarių namas. Gražus sve
čių kambarys. '4 kamb. su kili
mais žemai. 4 miegamieji ir 
prausykla antram. Dvigubos 
■kietmedžio grindys. Pilnas rū-

atidarė NAUJŲ BATŲ
PARDUOTUVĘ 

ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.)
Telef. HE 2-2615

Atdara nuo 10 vai. ryto iki
7 vai. vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit į mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

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

6210 Dibble Avė., * 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - radijo apa
ratus, laikrodžius, pąpuošalus, įrankius, žaislus ir daug kitų gaminių 
galima pirkti iš urmo sandėlių specialiai žema kaina per

B A L T I C Supply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien telef. KE 1-0210, arba trečiadie
niais nuo 7 iki 9 v. p. p. kreiptis į Baltic atstovų "Dirvos" namuose 
1272 E. 71 (įeiti iš įvažiavimo).
Pasinaudokite Baltic patarnavimu pirkdami Kalėdų dovanas.

1 štai nelaimingo atsitiki- 
< mo ir sveikatos planas, už- 
i tikrinantis ligoninės, medi- 
I cinos ir chirurgikos išlai- 

domš ir dar svarbius dole
rius padengti sustojusią al- 

• gų! Stebinančiai žemi meto 
įmokėjimai... galima už- 

j mokėti kas mėnesį. Klaūs- 
: kitę apie Invincible Policy.

PAULINA MOZURAITIS
Agentas

13706 Benwood Avė.
f Telef. SK 1-2183

Savers aftrays trafeomo

RADIO — TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams, [vai- ” 
lūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta1 

saldainiai.
Didelis KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ pąsiririkimas

ATIDARYTA NUO 10 RYTŲ IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENTA1S
6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

• : ' ' ' F • * ' . ’ • •'

45 rūšių alaus — vlsoki gaili 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai! 

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

" 'Mūšų-‘brangiof atminties tė
vui, uošviui ir seneliui, Simonui 
Mackevičiui, sulaukus ■ 92 metų 
amžiaus, po staigios ir sunkios 
ligos gruodžio mėn. 9 d. mirus, 
prašome visus velionies ir mūsų 
bičiulius ir draugus tikėti mūsų 
niekad neišnyksiančiu dėkingu
mu už mums veiksmu ar žodžiu 
suteiktą paramą.

Nuoširdžiai dėkojame dr. Ed. 
Juodėnui, su ypatingu rūpestin
gumu ir atsidėjimu prižiūrėju- 

I šiam ligonį ir visomis priemonė- 
I mis kovojusiam su nenugalima 
į liga.

Esame didžiai dėkingi kun. 
Ivanauskui už jo pei* eilę metų 
ir paskutiniosiomis ligos dieno- 

velioniui suteiktą religinį 
apbūpinimą.

Su širdingu ir tikru dėkingu
mu minime visus, išreiškusius 
velioniui paskutinę pagarbą, da
lyvavusius paskutinėse pamal
dose, nešusiems karstą,. lydėju
sius į amžino poilsio vietą, as
meniškai, telegramomis ir laiš
kai? pareiškusius mums užuo
jautą, ir mūsų artimiausius bi
čiulius su ypatingu jautrumu 
guodusius mus didžiojo liūdesio 
valandomis. . .

Sūnūs, marčios ir.anūkės

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo ' ■ 
6621 Edna Avenue ENdieott 1-17*1

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane 
AUTOMAŠINŲ — .UGNIES— NELAIMIŲ — GYVYBĖS

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 IVade Park Avė. 
Telef. HE 2-1236 
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
Šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už §6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už §7.05 
Fordui, už §8.95 Pontiaeui, 
už §12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Lietuvaitės 
ALVINOS PAŲLIENĖS

SUPERIOR 
BEAUTY SHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932 
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

JUMS GERI NAMAI
ir su mažais įmokėjimais.

Tik §8,800
Ansel Rd. — East 95 St. vie

nos Še'imos, '3 miegamųjų, naujas 
gaso šildymas. Labai geram sto
vyje.

ATLANTIC CAFE. •• . ■Patogi užeiga visiems lietuviams.
. -Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

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

įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti ariu 
sugadinti ugnies, kreipkitės 1 
P. J. KERŠIS, dėl apkairiavi 
mo. ko visada reikalauja ap 
Irąudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

ELEKTROS DARBAI
Lietuviai elektrikai atlieka 

elektros instaliacijos ir remon
to 'darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai. vakare.

Darbai valdžios įstaigų pri
pažįstami.

Gruodžio mėn. 11 ir 12 dd. su
kėlė didelį susidomėjimą. Per 
al;i dienas Lietuvių salė vos su
talpino atvykusius kelių kartų 
lietuvius pasižiūrėti Lietuvos 
vaizdų ir nepriklausomybės lai
kais padarytos krašto pažangos. 
Bendrai imant, brolių Motuzų 
filmos, gamintos Lietuvoje 1935 
-38 m. laikotarpy, .vykusios ir jų' 
dažnesnis rodymas JAV lietuvių] 
kolonijose gali gerai pasitarnau
ti ir Lietuvos vaizdams prisi
minti ir parodyti genesniesiems 
ateiviams puikiai a.tsistačiusią 
Lietuvą, pagaliau, tas pasitar
nauja ir Lietuvos laisvinimui. 
Antroji filmų dalis buvo gymiai SYS> karšto oro šildymas. Garu- 
geresnė už pirmąją. Labai vy- žąs ir išvažiavimas. Tucj pat ga- 
kušiai nufilmuota 1938 metais Urna įsikrausty.t.
įvykusi sporto olimpiada Kaune' Wargo Reąlty
— kaikurios nuotraukos .galėtų 9219 Milės Avė. BR 1-2222 
nęsidrovėti ir Hollywoodo ga
mybos. Geriau pavykę ir JAV 
įvykę įvairių parodų, lietuvių 
dienų, piknikų vaizdai. Ųabiau 
buvo pasigesta ūkinės Lietuvos 

•pažangos vaizdų (kaimo kultū- 
. rėjimas, kooperatinių • b-vių pa
siekimai). Filmas savo vykusiais 
aiškinimais; gražia lietuvių kal
ba lydėjo Kazys. Motuzas. Jis 
buvo atvežęs ir Clevelando vi-' 

' suomenei parodyti ir siūlė įsi-

Smuikininkės E. Kuprevičiūtės 
ir pianisto 

Aindriaus Kuprevičiaus
koncertas, įvykęs gruodžio mėn. 
10 d. Muzikos Instituto salėje, 
dar kartą patvirtino, kad turime 
talentingus, pasaulinio masto 

'muzikus. Jų pasirinkti kūriniai
(Giuseppe Tartini, J. S. Bach, 
Edw. Grieg, Rossini-Paganini ir 
kt.) buvo nelengvi ir smuikinin
kei ir pianistui. Visas koncertas 
praėjo pakilioj nuotaikoj. Ypač1 Paremkit 
retu talentingumu praskambėjo darbu 
Edivard Grieg — sonata in G. 
major .op. 13 ir Maurice Reevel 
— Tzigane. Susirinkusieji nepa
gailėjo džiaugsmo pareiškimų, o 
muzikai duoti naujų kūrinių. E. 
Kuprevičiūtei rengėjai įteikė gė
lių buketą.

Negalima kelių žodžių nepa
sakyti ir clevelandiečiams. Toks 
retas muzikos įvykis, biletų kai
nos prieinamos, o mūsų daugu
ma nebylūs. •

THE SUPERIOR SAVINGS /g 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. , HE 1-2498 ,
Cleveland, Ohio

U J KURSIS
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OF1SO TkLEF^: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirKU namuti muisto arba pnemiesčiuoee, kreip

kitės i mane, gausia pigiu kaina. Taipgi gausit patarnavimą ivai- 
ziuuaę apdrauūuą.'uisurance reikaluose.

Sutaisau pasKuiae puuio morgeėio. Patarnavimas ir išpildymą# 
earaiiruitjama • Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

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

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

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje

S. Grabliauskas,

Vokiškų radijo aparatų atsto
vas, yra atvykęs į Clevelandą. 
Apsistojęs pas H. Johansoną, — 
telef;: UT 1-3465.

Eddy Rd. 2 šeimų po 5 kam
barius. Du - kambariai trečiam 
augšte. Naujas gaso šildymas. 
Mažas įmokėjimas..

RA Y NAUSNERIS, ’ 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 L1 1-9216

11809 St. Clair

Naujų Metų -sutikimas
Clevelando studentai smarkia! 

ruošiasi Naujų Metų sutikimui, 
kuris įvyks paskutinę šių metų 
dieną 9 vai. vakaro, gražioje, 
gerai įrengtoje ir gerai vėsina
moje Tasty Shop salėje — 10550 
Euclid Avė. (antrame augSte). 
Vietų skaičius ribotas, tad visi 
studentų bičiuliai bei Artimieji 
kviečiami skubiai Įsigyti kvieti
mus bei rezervuoti stalus (de
šimčiai, dvylikai ar keturiolikai 
žmonių) pas Rimvydą Minkūną, 
953 Maud St., tdef. EN 1-5029k 
arba pas Vytautą Kamantų, 
1323 Ęiissell Rd., telef. UT 
.1-4227. Pavienius kvietimus ga
lima gauti Dirvoje ir Spaudos 
Kioske. Kvietimų kaina 4 dol.

Studentai nori Naujų Metų 
sutikimo balių parengti nuotai
kingą. Svečiai turės progos iš
girsti -linksmos Vytauto Rauli- 
naičio pravedamos programos, 

’ pasivaišinti skaniais valgiais ir 
saldumynais, paruoštais O. Jo-^ 
kūbaitienės ir linksmai sutikti 
Naujuosius Metus. Stalai bus 
pilni valgių ir gėrimų, veiks taip 
pat ir turtingas bufetas. Keletas 

! bičiulių yra paruošę daug ,ska- 
i naus krupniko, kuris bus ant
■ kiekvieno stalo, o tradicinio šam-
■ pano irgi netruks.

Visi kviečiami į studentų ren
giamą Naujų Metų sutikimą.

Pilnai padengta apdrauda l)Tah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

SMIGEL INSURANCE AGENCY
EX 1-9239

MONCRIFF Vi9y raetų ORO VĖDINIMAS
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą 

Aplankykit savo kaimyhistės Moncrief pardavėją

a šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
S Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
4 pasirinkimas.
5 7007 Superior Avė. Gretą Ęzella Theatre
j * Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

Felix F.'Smigel
*

PRADĖK1T MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

EHca Weise-Zechlin 
iš Švedijos (Stockholm) prane
šė St. Nasvyčiui apie jos tėvo 
Dr. Erich Zechlin, buv. pasiun
tinio Lietuvoje, netikėtą mirtį, 
įvykusią Švedijoj (Malmo). Dr. 
Erich Zechlin mirė spalio mėn.

Nauja Tautinės Sąjungos 
skyriaus valdyba

Metiniam Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus susirinkime 
gruodžio 12 d., buvo aptarti veik
los reikalai jr išrinkta nauja 
skyriaus vadovybė. Pradedant 
susirinkimą buvo pagerbti mirę 
nariai Bartkūnas ir Kazlauskas.

Susirinkimui pirmin i n k a v o 
Jaunutis Nas vytis,. sekretoriavo 
Jonas Ciuberkis. Valdybos vardu 
pranešimus padarė pirm. I<. S. 
Karpius ir iždininkas Vyt. Orin- 
tas. Kontrolės komisijos aktą 
pel-skaitė A. Garmus.

Apie Vilties Draugijos namo 
praplėtimo reikalus kalbėjo B. 
Gaidžiūnas. Skyrius iš savo ka
sos nutarė Vilties Draugijai per
vesti §4'J0. Ta pačia proga atsi
minta ir Vasario 16 gimnazijos 
reikalai. Iš kasos paskirta §25. 
Atskiromis aukomis gimnaziją 
remia pavieniai skyriaus nariai.

Į naują skyriaus valdybą iš-] 
rinkta K. S. Karpius, S. NasVy- 
tis, V. Orintas, E. Kalnėnas ir 
J. Salasevičienė. Į parengimų 
komisiją išrinkti: St. Astraus
kas, F. Eidimtas ir J. Salasevi- 
čius. Į kontrolės komisiją A 
Garmus, F. Mackus ir A. Laiku 
nas.

mis

Savings will alvvays 

be importą n t to the

Cleveland^
Crnst Company

w i t h a f e c I i n g of 

Locurity and personai 

independence!
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THE FIELD
9 ,

reikalų tvarkymų yra paminta 
ir vis dar nėra atstatyta. Bet, 
nepaisant kaikurių liūdnų reiš
kinių, būdingų mūsų gyvenamai 
gadynei, vis dėlto tenka pasi
džiaugti .kad pasaulio sųžinė yra 
gyva. Mčs nesame vierti mūsų 
pastangose nusįkratyti okupaci
jos. Yra pasaulyje svarių jėgų, 
kurios nusimano, kad blogio šal
tinis glūdi Kremlyje ir kad tol 
nebus tikros taikos, kol bent 
viena tauta yra helaisva.

Visus tuos ir kitus aktualio
sios poliikos klausimus išsamiai 
apzvelgėm su Lietuvos Diploma
tijos šefu. Galite būti, brangūs 
tautiečiai, tikri, kad nė viena 
proga, kuri gali priartinti išsi- 
laisvinimA valandų, nėra pralei
džiama neišnaudota. Lankyda
mas Romų, turėjau daug progų 
apmųstyti šio amžinojo miesto 
praeitį ir įsitikinti, kad teisė, 
teisėtumas ir žmoniškumas vi
sada išeina nugalėtojais".

lučio sukaktį panaudotumėm ne 
tik jam savo prielankumo jaus
mus pareikšti, bet kartu ir Lie
tuvos vardui garsinti... Dar 
kartų keliame visų naštip.yis Ba
lučio pečiais pasiremdami... 
Bet jam gi tos naštos kėlimas 
juk buvo Viso, nebetrumpo amže
lio tikslas. Jis nepyks už tų 
"klastų”. O mūsų pažįstaihų ir 
nepažįstamų pavardžių virtinės 
su šilčiausių, jausmų pareiški
mais bus ir jam asmeniškai tam 
tikra dvasinė satisfakcija už tai, 
kų jis Lietuvai yra atidavęs 
daugiau nei ištisų pusšimtį me
tų.

T3d nepasišykštėkim šį kartų; 
pajudėkim į telegrafo įstaigas 
gruodžio 27-28 dienomis su ad
resu ”LT BALUTIS LITHUA- 
NAIN LEGATION 17 ESSEX 
VILLAS J-ONDON W8” ir su 
bent keliais lietuviškais šiltais 
žodeliais. (Telegramas -iš visur 
galima siųsti lietuviškai, tik rei
kia parašyti spausdintomis di
džiosiomis raidėmis, geriausia 
'mašinėle, nevartojant lietuviškų 
ženklų. Telegramos su LT ženk
lu pradžioje siunčiamos visiems 
prieinamu nakties tarifu, tik jas 
reikia paduoti bent dienų ar dvi 
anksčiau),

Nepalikim šį kartų savo ge
rųjų jausmų savyje užsidarę!

V. Rastenis

pažindinti Amerika su Lietuvos1 
istorija, siekiais ir jos teise gy
venti laisvų gyvenimų.

B. Balučio stipri įtaka jaučia
ma kultūriniuose baruose — vai
dintojų telkime, lietuviškų kny
gų platinime, chorų kūrime bei 
kitokiuose žygiuose, kurie tik 
buvo naudingi Lietuvai ir jos 
ateičiai.

Kada po Pirmojo Pasaulinio 
Karo išsisklaidė dūmai ir visa
me baisume pasirodė Lietuvos 
vaizdas su sugriautais miestais, 
sudegintais, kaimais, į sunaikin
tas tėviškes grįstų vaikai, karo 
audrų išguiti iš namų ir išblaš
kyt po Rusijos kraštus, visi su
kilo ant griuvėsių ir pelenų kur
ti nauja Lietuvų, laisvų ir ne
priklausoma. Ir Bronius Balutis 
buvo su tais, kurie skubėję į Tė-

Viena iš ryškiausių asmeny
bių, rodanti tikro idealizmo, pa
sišventimo ir gilios meilės savo: 
tėvynei pavyzd; — yra Lietuvos 
ministeris Didž. Britanijai Bro
nius Balutis. Jis yra vienas-iš 
tų ąžUūlų, kurių nepalaužė nei 
patogumų vilionės, nei tuščia 
garbė; nei kitokios svetimų kraš
tų pagundos, kurios tiek daug 
mūsų tėvynainiu nukreipė nuo 
tiesaus idealistinio kelio ...

Bronius Balulis yra kilęs iš 
Dzūkijos, kur visada klestėjo 
vargas, skurdas ir nedatekliu;, 
bet visa tai ten yra susiję su 
savotiška lietuviška mistika, 
persunkta gilia artimo ir Tėvy
nės meile, giliu tautos garbės 
pajautimu, plaukiančiu iš gra-i 
žiųjų dainų bei pasakų apie did-i 
vyrius, karžygius ir milžinka-' 
pius. Jis iš savo krašto, o ypač'lietuviškas laikraštis, kuris pa- 
iš savo gimtosios Dzūkijos, pa-j rodė, kad ir Amerikos lietuvis 
veldėjo kažką tokio, kas jį iš- jau yra pilnai subrendęs bei su
skyrė iš minios, o jo savybės — prantus savo pareigas, 
elgesys, darbas, pasišventimas Bronius Balutis vien tik laik- naujosios’ Lietuvos 
bei stigę ėjimai — jį pastatė rašfi0 redagavimu nepasitenki- 
Lietuvos laisvės kovotojų pir
mosiose eilėse.

Bronius Balutis savo jaunys
tę ir brendimo metus praleido 
JAV lietuvių tarpe. Jis dirbo ir 
nuoširdžiai bendravo su visais 
tauriais bei ryžtingais lietuviais, 
kurių dauguma jau yra atsiski- 
rę iš gyvųjų, bet jųjų kilnių dar
bų vaisiai daug prisidėjo prie 
Tėvynės gerbūvio kėlimo.

Tautinio būdinimo darbas čia 
buvo pradėtas prieš B. Balučio 
atvykimą į šį kraštą. Ačiū Dr. 
Jonui šliupui bei jo dideliam pa
sišventimui ginant savo tautie
čius nuo galutino sulydinimo 
polonizmo katile, atsirado ”Lie-

I
I tuvių Balsas", "Vienybė Lietuv
ninkų”. "Laisvoji Mintis" ir kiti 
laikraščiai. Laikraščių bei kito
kių raštų pagalba jis parengė 
neišmokslintų tautiečių minių 
suprasti savo kalbos bei savo 
tautos praeities vertę ir įsąmo
nino parapijų, laikraščių, drau
gijų, 'susivienijimų ir kitokių 
sambūrių — srovinių ir nesro- 
vinių — reikšmę bei vertę.

Tai buvo audringas tautinio 
būdinimo sąjūdis, reiškęsis įvai
riais aspektais. Bet vos tik pa
teko į B. Balučio gabias rankas 
ano meto chicagiškė "Lietuva”, 

1 buvo iš karto pajustas "dvelki- 
j mas rimtesnių vėjų”, kažkas gi- 
; lesnio. Tai buvo pirmas rimtas

Dr. Linus Pauling, i£ Califortnijos Technologijos Instituto, su visa 
šeima, buvo nuvykęs'į Stockholmą atsiunti Nobelio premijos.

Kaip pas veikinsim Balutį?
Kone per visus laikraščius, pa

sklido J. Bačiūno straipsniai — 
atsišaukimas, primenantieji, kad 
Lietuvos ministęriui B. K. Ba
lučiui gruodžio 29 dienų bus 75- 
tasis gimtadienis.

Nėra abejonės, kad daugybė 
tautiečių priėmė tų priminimų 
palankiausiai, su mintim, kad 
"ir aš būtinai kaip nors įsijung
siu į sveikinančių būrį”.

1 Tačiau mūsų daugumas pratę 
vynę. Jis metė” visus ši7 krašto i viešus paskatinimus tik minti- 
patogumus, ir kaip mūsų laikų m’s atsiliepti: viešai tų minčių 
pionierius, grįšo j Lietuvų ir vi- nesiskubina pasakyti. Taip ir iš-

tvirtinti - tų faktų. Tai galime 
padaryti kalnais svei
kinimo telegramų 
jam. Juk mūsų gana daug pa
saulyje. Neapsiribokim vienu- 
kitu straipsniu savuose laikraš
čiuose, neapsiribokim vien orga
nizacijų sveikinimais. Sveikin- 
kim visi, individualiai, jei ne po 
vienų, tai po du-tris susidėda- 
mi. Padarykim taip, kad gruo
džio 27-28 dienomis, ąolehizanto 
šventės išvakarėse, Londono W8 
telegrafo įstaiga turėtų padidin
ti savo darbininkų skaičių — 
tegu tikrai pajustų, kad šioj

LIETUVA...

pionierius, grįšo j Lietuvą ir vi- nes>skubina pasakyti. Taip ir iš- 
somis jėgomis įsijungė į sunkų. e'na’ šiuo atveju lyg vien^

i Lietuvos atkūrimo Mačiūnui tas dalykas terū- mįest0 daiy gyvena iš tiesų Very . . nAžii -i ii L- foin 'pėtų ... O juk taip nėra.
Nors mūsų tarpe viešojo gy-

darbų.
. Jis j tų darbų metėsi be jokių 
savanaudiškų reikalavimų ar iš- venimo asmenybės susilaukia iš 
skaičiavimų, nes jis priklausė 
prie jau nykstančios ir iš atmin
ties blunkančios kartos tų Lie
tuvos idealistų, kurie tikėjo, kad 
teisybė laimės, Lietuva bus lais
va. Gi ką jie už tai gaus ir kok
sai laukia jų likimas — apie tai 
jie nesirūpino. B. Balutis pri
klauso prie tų retai užsilikusių

i o
i n o i s 
c h i g a n 
w Y o r k

Mes tikime, kad Jūs skai
tėte šiame laikraštyje Re- 
p'jiblic Steel Co. Kalėdinį ra
ginimą rašyti laiškus į Eu
ropą ir juos informuoti apie 
Amerikos gyvenimą.

Mes būtume dėkingi, 
Jūs mums atsiųstumėt 
kių laiškų nuorašus ir 
informuotumėt, ką .Jūs 
reikalu padarėt.

Rašykite Dirvos, redakci
jai.

jei 
to
pą^ 
tuo

no. Jis lankė tautiečius su pra
kalbomis, paskaitomis ir prane
šimais; jis spausdino knygas, 
taisė ir švarino lietuvių kalbą. 
Veikė jis drauge su' Laliu, Ado
mu šernu, Juozu Bačiūnų, Da
mijonaičiu, Astramsku, žeman- 
tausku, Olšausku ir Rimka, rėmė 
Joną Šliūpą. Jis veikė visur, kur 
tik būdavo sprendžiami Lietu
vos reikalai ir lietuviu tautos‘ . niciuou IC 1UIO1 UCtOllilY U .7* A14
gerovė. l'ąžuolų, bujojusių tame amžiuje,

B. Balučio vadovaujamoji kada .buvo mediniai laivai, bet 
"Lietuva’’ tarsi nustatinėjo, geležiniai vyrai. Visiška prieš- 
Amerikos lietuviui veiklos gai-' gynybė mūsų gadynės laikams 
res ir tai veiklai vadovavo, nesį-:8U geležiniais laivais, bet medi- 
dairydamas "pro tvorą” nei į niais vyrais, kur tiek daug p'a- 
kairę nei j dešinę ... Jis veikė taikavimo dvasioą .-.. 
savarankiškai, pasitikę.d amas 
•savo gabumais ir savo aštriu si, augo ir bujojo. Mes, Ameri- 
protu, o savo veiklą jis grindė vos lietuviai, stebėjome savo tė- 
giliu nuoširdžiu jausmu. Vų žemės pažangą, visada matė-

Bronius Balutis per eilę metų*mfi tenai ir veiklią, nenuilstan- 
savo patarimais, raštu, žodžiu, čią B. Balučio ranką. Jis ir tenai keliančius takus, 
vieša- veikla ir 
energija, apjungė vidurinę sro- kaip politiko ir diplomato veik- sveikinsim tokia retą, ne kiek- 
vę, kuri ąnuo metu ir šiandiena 
vadovaujasi šūkiui — "Lietuva 
pirmoje vietoje!” — o visi kiti 
įsitikinimai tik po jos.

Jo tauri valia buvo jaučiama 
' sukuriant tuo laiku Lietuvių 
Tarybą; plečiant pastangas su-

Nepriklausoma Lietuva kūrė-

visuomenės "ir šalto ir karšto”, 
o su kuo tik pakalbi apie Balu
tį, tuojau išvysti, lyg tas užsimi
nimas jam saule veidą būtų ap- 
švietęs. Ė?'K. Balutis yra tokia 
mūsų viešojo gyvenimo asmeny
bė, dėl kurio's n e s i g i n č i j a 
nei- partijos nei 
kartos Įvairiausių politinių 
pažiūrų viršininkai ir bendra
darbiai jį visada vertino ir tebe
vertina su' didžiausiu palanku
mu. štai ih'Amerikoj, kur vadi
namoji ”senoji" veikėjų karta 
vis dar dėl šio ar to pasiginčija 
su "naująja”, B. K. Balutį visi 
vienodai gerbia ir brangina, nes 
vieni ir kiti jį gerai pažįsta, ge
rai žino, nes ir vienų ir kitų lie
tuviškoje veikloje Balutis yta 
išmynęs vien tik pasigėrėjimo

Important Person: Lietuvos Įga
liotas Ministeris ir Nepaprastus 
Pasiuntinys B. K. Balutis!

Ak, reikia prisipažinti, kad 
šioj minty slepiasi-ir mūsų 
izmas; mes ir šių asmeninę Ba-

ego-

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
nos, pasikeitimų. Esame įsitiki
nę, kad taip pat Rytų Europoje 
dabartinė padėtis turės pasi
keisti. ,

Savaime suprantama, kad 
kiekvieną lietuvį apima apmau^ 
das, kad mūsų tautai ir valsty
bei padarytoji skriauda vis dar 
nėra atitaisyta. Lietuvoje, kaip 
ir daugelio kitų rytų Europos 
tautų natūralinė teisė j savaran
kišką gyvenimą ir laisvą savo'

REIKALINGI 
ATSTOVAI

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:

O h
I 1 1
M i
N e
Pennsylvania
Taip pat reikalingi atstovai ir 

kitoms JAV valstybėms. Prade- 
dantiem uždarbis ca. 75.—$ sa
vaitėje. Suinteresuoti rašo:

ANTANAS PAULAITIS,
23 Romsey St., - 

Boston 25, Mass. (52)

DRY
CLEANING

T V 1791
Sunnymede

E. 11 ST. MA 1-9546

neišsenkančia pasirodė kaip vairininkas: jo Tad kaip gi mes jį dabar pa-

la Užsienio Reikalų Ministerijo- vįeno tesulaukiama proga? 
je buvo pastebėta ir įvertinta. | Medžiaginio pobūdžio dovanų

Per keliolika Lietuvos laisvo Balutis nemėgstą ir jų jam nei 
gyvenimo metų B. Balutis ten nereikįa jam reikia dar kiek 
dirbo, augo, tobulinosi, tarsi mi-jjėj,og visoa mūsų tautos reika-

i

ieliems pažįstamiems ir bičiuliams, atėjus di
džiosioms šventėme — Kalėdoms ir Naujie-

siams Metams, nuoširdžiausi mano sveikinimai ir lin
kėjimai —

Dry Cleaning pagerinimai įgalina duo
ti jums, klijentame, patenkinimą, ko
kio jūs noržjAt. Šių (aktų žinojimas 
leido fabriko tarnautojams juos pa
naudoti, kadangi tik neiibandyti bū
dai yra nedrąsūs pradėti ir nira jma- 

■ norna juos iibandyti su klijentų dra
bužiais. Mes per metus patyrimo ir 
bandymų gerai žinome, kaip elgtis su 
jūsų drabužiais. Per metus surinktos 
žinios supažindino mus su įvairiomis 
medžiagų ypatybimls ir chemikalų 
veikimu.
Mes norime perduoti tą patyrimą mū
sų kiljentui atliekamu geru patarna-

Kolegas

STEPONĄ ir ANDRIŲ MACKEVIČIUS, 
mirus jų mylimam tėvui, liūdesio valandoj giliai užjaučia

Lietuvių Tautinis Akademinis Sambūris
New Yorke

SJ

Kolegoms

ANDRIUI ir STEPUI MACKEVIČIAMS
su šeimomis. jų mylimam tėveliui mirus, nuoširdžių užuo
jauta įeisi

jausdamas, kad vėlei reikės per
gyventi baisių audrų metus, kad 
reikės prityrusių bei ištvermin
gų vairuotojų, kurie pajėgtų 
valstybės laivų išvairuoti iš pa- 
skandinimo.

Jis, kaip ir kiti Lietuvos įga
lioti atstovai, pergyveno ir nū
dien tebegyvena audringuose 
tarptautiniuose sukūriuose, kur 
vienas neapgalvotas žingsnis 
gali pastatyti visų Lietuvos atei
tį ant pražūties kranto. Lietu
vos istorijoje galbūt nėra buvę 
tokių laikų, kaip kad šiandienų, 
kada tokia atsakomybė yra už
dėta ant tokio mažo skaičiaus 
vyrų pečių!*
■ Ypatingai sunkių naštų turi

lais be galo daug atsisielojusiai 
širdžiai. Ir jei mes šia proga 
nebūsim šykštūs atverti jam 
savo širdžių palan
kumų,! tikriausiai tai suteiks 
daug stiprybės ir jo širdžiai, ne 
tik dvasinės, bet net ir fizinės.

B. K. Balutis šiandien Didžio
sios Britanijos sostinėje yra 
VIP, tai yrą, Very Important 
Person (labai svarbi asmenybė). 
^Turime progų apčiuopiamai pa

PRANĖ LAPIENĖ,
Stony Brook, N. Y.

KALĖDOMS DOVANA SAU IR DRAUGAMS.

VADOVAS Į SVEIKATĄ
Antra laida, iliustruota su daugeliu atvaizdų. 

Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga 

BŪKITE SVEIKI
kurių parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatas išlaikymo dėsniai:, kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

Ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei- ■ 
moję. Kaina tik 2 doleriai su prisiuntimu. Tuojau užsisa
kykite.

Užsakymus siųskite knygos autoriui:

DR. S. BIEŽIS
3241 W. 66th Place, .. Chicago 29, III.

Telefonas: REpublic 7-7868 (3)

Trans-Season Fabrics 
SUĖDĖ”

Clevelando Nęolithuanai.

7

Seuator Rii
R.sfr-

fitnator tj/iirfon Seuator W alte r 
Johvson George

Seuator Carl Seuator Harry
Haydcn • Bynl4

JAV senaiaą. susirinks ateinančių metų sausio^ mėn. pradžioje. Į vadovaujančias vietas tnumaty- 
. _ ti šie penki demokratų senatoriai.

pakelti Lietuvos atstovas Saint 
James rūmuose, kur dvelkia to
kie nedraugingi ir mums dažhai 
pavojingi vėjai... Tačiau B. 
Balutis, nors ir slegiamas silp
nėjančios sveikatos bei lėšų trū- 
-kumo, sugeba atremti pavojus 
ir drąsiai bei sumaniai gina Lie
tuvos reikalus bei .teisę Lietu
vai gyventi laisvų gyvenimų.

Mes sveikiname Bronių Balu
tį, sulaukusį gražų 75 metų am
žiaus. Mums atrodo, kad jis nū
dien tebėra jaunas, nes jo dva
sia ir šiandiena tebėra kupina 
jėgų, veržlumo ir kovingo pasi
šventimo Lietuvos tarnybai. 
Tad, linkime Tau; mūsų Bro
niau, dar ilgų, ilgų laimingų me
tų ! MeB linkime," kad išsipildytų 
Tavo didžioji svajonė — sulauk
ti Lietuvos laisvės, saulės pate
kėjimo!

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

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

WOLFS FABRICS .
7012 Superior Avė. EN 1-3764
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SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI? SODĄ.

M Ak NE L L’S
7023 Superior Avenue v
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Saldainiai, Riešutai, Popkornai
Čia susitikit savo draugus po pamaldų '
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LABIAUSIAI SAUGOJAMA MEDŽIAGA 
TRIJŲ DIENŲ SUĖDĖ 

PATARNAVIMAS ’ MOŠŲ IMONEJE 

FURS 
VELVETS 

CORDUROYS 
TWEEDS JERSEYS

Atsargiai išvalomi žmonių, kurio ge
rai pažįsta visas medžiagas.

VAKARINIAI DRABUŽIAI
Puikiai sutvkrkomi-Mlnkaml karaliams

VIENAS MEGZTINIS 
IŠVALOMAS IR 

SULYGINAMAS DOVANAI
METORISKŲ 

KAINOS
Sulis i . .... ..1.10 
Knit >Suit . .14(0 
Plsin Dress 1.00 
Skirts 50c 4 up 
Blouses 50c 4 
Slacks-r80c 4 
Sureaters 
......IsOc & 
Shorty ,Coats
'..-f.............. $1.00
Full Length 
Cjats........... $1.00
jackets-50c 4 up 
Robes— $1.00 up
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VYRIŠKŲ KAINOS

Suitt
Trousers 
Sport Coats
Outer Jacksts * * 

50c 4 up
Coats 
.. 1.00 4 up ,

Storai Coats „1.80 
Sport Sjhirts .50 
Swaat«r .... .80
Bobas ...........14)0
Coat Linini-. .80 
Scarfa. JJ8

• į v

•Th.

■ > •'

Švarko nuotrauka 
Richman Brotfcara

. .
.i

B

« . 
H

*

I • « • v ■
■ •



J v ■

•»

A. r

■i

J

December 16, 1954 Seeond Section * No. 50
1954 m. gruodžio 16 d. Antroji dalis * Nr. 50

(IŠTRAUKA IS HUMORISTINIO ROMANO "TIPELIS”)

PULGIS ANDRIUŠIS

šalutiniame, take, jo akacijomis ir alyvomis giliame pavė
syje ant suoliuko susėdę keturi vaikinai visai nesiderina prie 
šventiškos, dykinėjančios miesto sodo nuotaikos, jų surauktos 
kaktos, mostagavimai rodo, kad jų protas neatostogauja, o dirba 
nenuilstamai jieškodamas lemtingų sprendimų būties kovoje. Kaip 
gilūs bebūtų jų sprendžiami klausimai, bet jau per mėtyklės šūvį 
galėjai pastebėti, jog tai buvo nesočiai pavalgiusių, seniai nerūkiu
sių, neteisybės paliestų vaikinų būrelis.

— A, Pranciulis, labas rytelis! — tarus vienam, visi lyg su
simokę pašoko nuo suoliuko, visi žemai nukėlė skrybėles ir, su- 
sistumdydami, kišo rankas sveikintis, ir taip entuziastingai, jog, 
atrodė, visi tam čia ir bus susirinkę nuo ankstybo rytmečio, dar 
rasai nenudžiuvus.

— Sakyk, Pranciuli, draugas, kokios pas tave naujienėlės, 
kaip tavo reikaliukai, kad tave šimtas!

— Sėskis, tiek daug reikalų apšnekėt, niekur nesirodai, 
jau gal, sakom išvažiavai į Palangą, žiūrėk tik tu man, na, pasa
kok, pasakok, tiek laiko nesimatėm!

— Palauk, Pranciuli, užsirūkysim, aš, rodos, dar čia turė
jau vienų papirosų, pasidalinsim per pusę, sėskis, — vienas jų ėmė 
beviltiškai versti savo kišenes, net pamušalų ištraukdamas, at- 
ardydamas siūles.

— Ne, draugai, aš esu užimtas -r- tarė Pranciulis.
— Na, na, papasakok! — ratu apgulė visi. — Gal tarnybų 

gavai, kų, sėskis greičiau ir pasakok!
— Ne, — atsakė Pranciulis, — aš einu maudytis. Gal norit 

su manim į Karmelitų karklynų, graži diena, caca...
— Dabar maudytis? darbo metu ? — visi atslūgo ir susėdo 

aiit suoliuko.
— Nenorit, tai ir nereikia, sudiev! —mostelėjo Pranciulis 

ir pro teatro kampų suko į Kęstučio gatvę.
Prieš pat teatro gėlių klombas, pasirėmęs ant lazdelės, su 

šiaudine skrybėle snaudė baltas, lyg kreida ponaitis, naktinis 
drugelis, matyt, orkestrantas ar choristas, iki šiol negalėjęs pra
simušti pro Vytauto prospekto smukles iki geležinkelių stotieį'.ir 
taip dar neišvažiavęs Palangon, dabar laukdamas amžinai išėju
sio kasininko pasiderėt dėl tolimesnio avansą ' :

— Vargšelis, toks jaunas ir taip pavargęs jau!.—gailiši 
jo auklės.

Kitoj teatro pusėje iš sandėlių buvo išnešti saulėti Lohen- 
grino ir kitų didvyrių šarvai, vėdinosi kostiumai, darbininkai! 
daužė su dulkintuvaiB, skraidžiojo kandžių peteliškės, dvelkė stip-- 
rus dažų kvapas, iš Trubadūro rankovės iššoka ž|urkė.

Pranciulis išnėrė į Kęstučio gatvę. Kažkas jį staigų iš pas
kos sučiupo už abiejų ausų, ir atsigręžęs pamatė Varankų, kuris, 
atsiskyręs nuo savo būrelio miesto sode, dabar susigretino lygio
mis ir ėmė šnekėti. Girdi, dar turįs kiek laiko, galėsiųs PranciUlį 
palydėti keletu žingsnių, mat, į miesto sodų šiandien rimtai pia- 
sižadėjęs ateiti vienas draugas ir pranešti svarbių žinių dėl tar
nybos ; jeigu šiandien nebūsiųs miesto sode sutartu laiku, tuomet 
tektų vėl laukti mėnesius, kadangi rytoj iŠvažiuojųs atostogų jo 
bendras (Varankos ir jo draugo) pažįstamas, kuris davęB daug 
vilčių Panemunės kurhauze, būdamas gerokai įsilinksminęs; ži
noma, kaip jis pasielgsiųs būdamas blaivus, dar nežinia, tačiau 
eventualiai nestatysiųs savęs ir manęs j keblių padėtį, nes tai 
žmogus, atrodo, rimtas ir nelaužysiųs savo žodžio, gerai žino, ko
kius nuostolius man padarys, neištesėdamas pažado, kadangi aš 
visų tų laikų nedariau jokių žygių kitai tarnybai gauti, gavęs iš 
jo beveik garantijų, jog bus išklausytas mano prašymas, kurio 
rezultatas pasakyti įsipareigojo to įtakingo pažįstamo ir kartu 
mano draugas šiandien eidamas iš įstaigos, todėl ir jis, Varanka, 
dabar taip neturįs daug atspėjamo laiko iš esmės pasišnekėti su 
juo, vadinasi, Pranciuliu ir negalįs, deja, eiti į paplūdimį, nors ir 
asmeniškai labai to -norėtų; kol neišsirišianti pažadėtosios tarny
bos problema, jis, Varanka, turįs surištas rankas, negalįs atsi
dėti jokiam kitam rimtam darbui, turįs pagalvoti apie būsimas 
pareigas, girdi, jam eventualiai pakanka pusantro šimto litų algos, 
o taip pat labai patinka ta žinyba, kurioje įtakingasis pažįstamas 
žadėjo parūpinti tarnybų, mat, jam svarbu tik, kad su juo teisin
gai elgtųsi viršininkai, kartkartėmis išklausytų ir jo nuomonę 
šiuo ar kitu klausimu, jis nenorįs lankstytis prieš kiekvienų, kaip 
Atkočiūnas, kuris neseniai įstojo tarnauti į Paštų Valdybų, even
tualiai

— Tai kiek eventualiai prašysi paskolinti? m- staigiu kir
čiu pertraukė Varankos oracijas Pranciuliu, žinodafliaš, kuo vis
kas baigsis. —.Perdaug neužAiprašyk, neinegausi hė viėno lito! 

.. . —Prašau be įžeidinėjimų, Pranciuli, aš eau ambicijos žmo-
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mo, nes jau buvo apsukę Karmelitų bažnyčių ir ėjo per karklynus.
Man du litai yra garbės klausimas, nes draugų su geromis nau

jienomis turėsiu pavaišinti, o kol gausiu pirmų algų ,
— Girtas kų pasakė, tu ir tiki, joks draugas ar pažįstamas 

tarnybų į miesto sodų nenešioja, nors ir lauktum, kęl barzda iki 
kelių užaugtų! žinai, Varanka, einam pagulėsim pd krūmeliu, 
ata-ta, žiūrėk, kaip Nemune šokinėja žuvys! — agitavo Pranciu
lis.

— Tai vadinasi, tavo galutinas atsakymas? ?— tragiškai 
deklamavo Varanka, nusišluostęs prakaitų nuo sprando, kad ne
suterštų švarios apykaklės.

— Mano galutinas atsakymus: jeigu eisi su manim mau
dytis, tai dar pagalvosiu, gal suminkštės smegenys nįio saulės, — 
šaipėsi Pranciulis. — Aš visada atsileidžiu, kai nudrengiu nuo
gas ir atsigulu ant smėlio, ai, ai, net saldu ... . į ■

Varanka, mintimis apskaičiavęs, kiek jis laikb sugaišintų 
paplūdimyje ir kiek šansų per tų laikų galėtų pasitaikyti miesto 
sode, apsisperndė už miesto sodų, pasižiūrėjo į laikrodį ir tarė:

— Įeik į mano padėtį, negaišink man brangaus laiko, man 
šiandien du litai brangiau, negu rytoj dvidešimt!

— Ai, ai, Varanka, vanduo kaip vonioj, įsidėjau ragašę, 
patrintum man nugarų, va čia, taip niežti, kad tau kur galas!

— Taip nekolegiška iš tavo pusės, eventualiai ir tau gali 
kartais prireikti, kelių litų būtiniems reikalams, aš niekuomet 
neatsisakau draugams padėti, kai turiu, o tave laikiau iki šiol 
draugu, palydėjau čionai net iš miesto sodo, vadinasi, taip man 
atsilygini, — tuščiai graudeno Varanka, matydamas, jog reikalas 
praloštas. (Perkelta į 2 psl.)

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE

DAN1EL H. WASSERMAN

COMMON PLEAS COURT

»

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

LEONARD F. FUERST

CLERK OF COURTS

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

Mrs. Minnie H. Jennings
REAL ESTATE

14990 Broadway MO 2-5220
Maple Heigths, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SILLS CHEVROLET, INC.
SEE THE NEW OUTSTANDING 1955 

CHEVROLET

16220 Kinsman Road WA 1-1450

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends & Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CONELLY REALTY CO.

WALtON & ALEXANDER (WALTON HILLS)
BE 2-3245

f

'£•

J*

Greetings and liest Wishes

To My Many Friends

JUDCE

LEE E. SKEEL

COURT OF APPEALS

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

DAVIDSON 
MOTO R S, INC

SEE THE NEVV 1955
OUTSTANDING

DODGE — PLYMOUTH

COMPLETE
SERVICE FACILITIES

3140 WEST 25th STREET
SH 9-0900

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

PARSONS
PAINTINS CO.

BRUSH OR SPRAY

Commercial Residential

Industrial

PAINTING AND DECORATING

Specialisti in Color Harmony
"PERO

4500 EUCLID AVENUE

HE 1-4735

BEST 1VISHES

To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

F I N N ’ S 
SERVICE STATION

HAUL IT AWAY WITH A

FINN TRAILER

10635 ST. CLAIR AVE.

LIberty 1-9775

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

VAL-MOROCCO SUPPER CLUB
SERVING THE FINEST FOODS

L1QUOR—WINE—BEER

2887 Noble Road Reservations Call EV 1-9600

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

FEINER HOMES

18310 Harvard Avenue SK 2-1477

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

KAPEL BUILDERS and REALTY CO

26330 Lake Shore Blvd. RE 1-0400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

NUO NAUJAI IŠRINKTO

JUDGE JOHN J. MAHON
I

COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

L. M. GUNDERSEN REALTY CO

13124 Shaker Square Call SK 1-3131

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

PAGE INSURANCE AGENCY
GENERAL INSURANCE

455-461 East 200th St. KE 1-1030 Euclid, Ohio

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

PAUL J. EVERSON REALTOR

24130 Lake Shore Blvd.
Euclid 23, Ohio

•1

RE 1-6200

Greetings to Our Friends and Patrons For a Pleasant Holiday

GOODMAN’S DELICATESSEN
VVhere you get the finest in Delicatessens

15104 Kinsman Road , SK 1-1376

' Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 

M. & D. SERVICE 
Texaco Gąsdinę. Batteries andiRepairs

6029 Superior Avenue EN 1-8641

y../

pus! — piktai atsikirto Varanka, iokęskaUsžingsnius ant pyii
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MALĖ & SCIMECA REALTY SUPERIOR REALTY CO
COMPANY

10311 Superior Avenue
11407 Union Avenue

Ask for GEORGE REYNOLDS

WINTER PAPER STOCK CO

6609 Herman Avenue 1082 Plainfield Road

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

STANLEY HOMA REALTY Save Money on that SAM W. SELKER REALTY CO

1779 South Taylor Road

Greqtings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

KE 1-5700
15404 Waterloo Road

FOR THE VERY BEST IN

STREKAL REALTY CO

12204 Superior Avenue

The Number To Call Is

Greetings and Best Wišhes To Our Friends and Patrons
LIberty 1-2293

A. SIEGLER & SONS BUILDERS

Maple Heights
16708 KINSMAN

C. RAY BILLINGS REALTY CO

SHOE STORE

SHOES FOR CHILDREN

1525 Williamson Blvd

f Bus daugiau)

REYNOLDS 
ROOFING CO

RĖMODELING
• BUILDING

• REPAIRING

Greetings and Best Wishes
To Our Friends and Patrons

L ES H KO 
CONSTRUTION 

COMPANY

To Our Friends and Patrons 
Greetings and Best Wishes

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our.Friends and. Patrons

13538 St. Clair Avė. 
Euclid - Noble 
Euclid, Ohio

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
BEST V/1SHES

To Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 
, For a Pleasant Holiday

• Electrical Work 
Insulation • Roofing

• Tinning 
Asphalt, Rubber Tiles

• Formica Tops

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES
1 o Our Friends and Patrons

M. J. GLEASON CO.
INSURANCE OF ALL KINUS

Best Workmanship 
Most Reasonable Prices

SUperior 1-0360

First Class Workmanship 
and Repairs on

CHIMNEY • ROOFING
Telephone MElrose 1-3663

• Protects Against Flre Hazards
• Protects Against Moisture Damage
• Protects Against Harmful

Condensation - .

DAV1DSON & HARR1SON 
REALTY CO.

We Are Specialists in

CARPENTRY 
REMODELING 

REPAIR
JESSE HOME 

MAINTENANČE

FEATURING VVEATHERBIRD
»

KAZEN CONSTRUCTION 
COMPANY

— O karpa ant kairės kojos mažojo piršto taip ir prašosi, 
greičiau nusiaučiau batus, prisikankino vargšas mozolis ... 
eini su manimi j krūmus, ar ne? — apie du litus visai nė

Greetings and Best Wishes 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

COMPANY
SUDĖTINGŲ SĄRAŠŲ APTARNAVIMAS

8808 Garfield Blvd. MI 1-7700

CONSULT US FOR YOUR WALLPAPĘR NEED
Cofriplete line of IVallpaper wall fabrics. Tile, Rite, 

Matehing Drapery Fabrics, Carefully selected 
Wallpaper books to choose from

HALBERG’S V ALLPAPER CO.

WE PICK UT AND DELIVER

METZGER’S DRY CLEANING

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Frierįds and Patrons 

■ For a Pleasant Holidny_____

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

SQUARE DĖAL HOMES
HARRY FAGIN PRESIDENT

cleveland blueprint &
SUPPLYCO.

1785 East llth Street PR 1-
- f ' f , ' > ... . - .

kad 
Tai 
neprisimindamas tyčiojosi Pranciulis.

— Na gerai, kaip tu man, taip ir aš tau! — pagrąsino 
Varanka ir,, lyg pasvilintam papadėm dingo už bažnyčios, dulkte- 
Irėjus smėliui iš po kojų, kad nepasivėluotų pasiimt j miesto sodą 
atneštos tarnybos. Varankos grąsinimas Pranciuliui nenumušė 
nuotaikos, nes jis nei pats skolinosi, nei kitiems skolino. Pasko- ’ 
linsi kitam, — negrąžins, pasiskolinsi iš .kito, — tuoj praleisi, 
vadinasi, abiem atvejais pinigų nėra!

— Dykaduoniai! — pratarė jis, užmetęs ant karklo šakos 
švarkelį, atsigulė nuogas smėlyje, tvarkingai suklostė kelnes, pa- 

ikišo po galva, kad susiprosytų. — Nepataisomi tinginiai!
Niekas šių žodžių negalėjo tarti su ramesne sąžine, kaip 

Pranciulis, nes, jo nuomone, tvarkingas žmogus arba dirba-arba 
.ilsisi, kito kelio nėra ir negali būti, štai jis šiandien nutarė pail
sėti, vadinasi, dabar ir ilsisi, ištiesęs kojas, žiūrėdamas j debe- 
siukus. Rytoj nutars dirbti darbą, vadinasi, eis dirbti. Ir tuo ir 
'kitu atveju jis nemeluos prieš savo sąžinę: dirbs arba ilsėsis.

Vykė prisitaisė pas notarą atostogų metu, perrašinėja do- ; 
I kumentus, protestuoja vekselius, baigęs gimnaziją, rengias stu- 
rdijuoti teisę, išsimuš į žmones, vaikščios su katiliuku ant galvos, 
I po mašastiniais atlapais pasikiš baltą šalikėlį, valgys lengvą duo- 
Į ną. Verutė dienų dienas praleidžia su tėvais krutėdama daržuose, 
I pakėlus sparnus į agronomijos mokslus, ramiai sau ims algutę, 
I paskui ištekės už apskrities agronomo arba net už Dotnuvos do- . 
I1 cento, nusipirks ūkelį, pasipils kaip balti žirniai vaikučiai, čiūčia- 
| liūlia. Net ir policijai nepavyktų uždrausti Vilkui baigt semina- 
I rijos, jis su mėsomis išplėš diplomą iš pedagogų tarybos rankų, 
r pamirš kirvuką, nutūpęs ramioje mokyklėlėje. Matininkai, dar 
F nebaigę kursų, jau paimti valdžios globon, gaus geras tarnybas, 
| ūkininkai neš medaus kodžius, kad atrėžtų geresnę pievą, toliau 
| pastumtų kapčių. Keblys su gerais muilais išsipraus veidą, pasi- 
| kabins pakaklėn galstuką, net nepažinsi to pajuodėlio po kelerių 
| geros duonos metų! Kad- ir nesiseka prie panų Viliušiui, bet vieną 
| kartą mes skaitęs knygas, mokytojaus gimnazijoje, ims į laikraš- 
| čius rašyt apie Napoleoną, vaikščios su porfeliu, visi iš tolo pa- 
| žins, kad mokytas žmogus. Gerai, viskas gerai, visiškai yiskas 
| gerai, Nemunas vis bėga į jūrą, vanduo teka pasroviui, o garlai- 
| viai gali plaukti ir prieš srovę, kai saulė pradeda šildyti, tai ir 
Fvanduo pasidaro šiltas ir atvirkščiai. Tik Varankos gauja niekur 
| netinka, išmesta iš tvarkos rato.

Guldant galvą ant suglostytų kelnių, sužvangėjo kišenėje 
| Pranciulįo sidabriniai.

— Na gerai, būčiau davęs du litus Varahkai, bet kas iš to? 
^Tuojau visi iš po akacijų bėgtų,į artimiausį barą, užsisakytų po 
| bokalą ii- po to prasidėtų kombinacijos, kaip ilgiau visiems ketu- 
| riems už du litus išsilaikyti prie staliuko, dalrantis fundatorių. 
| Tuojau bare atsirastų vienas geradaris, išgertų Varankos pasiū- 
| lytą stiklinę, paskui kai tam ateitų eilė užsakyti, atsistotų, pa- 

' prašęs pasaugoti jo skrybėlę kabykloje (žinoma, ne jo, bet sve
timą), ir po to nebegrįžtų.

— Tinginiai! — dlir kartą pratarė Pranciulis, visu nuogu 
kūneliu iš įkaitinto smėlio gerdamas šilimą, sunėręs rankas po 
sprandu, šlamant karklų lapeliams, pietų vėjui pro ausis išpūtus 
iš galvos visus rūpesčius, ant kairės kojos mažojo piršto suveltai 
karpai nurimus.

Už krūmo tuo tarpu paukštelių meliodijas ir Nemuno pleš- 
kenimą pramuša bosas,-rinkdamas skiemenis:

— Wer reitet so spaet durch Nacht und Wind,
Es ist der Vater mit seinem Kind ...

— Ei, tamsta tenai, prašau netrukdyt, ar nežinai, kad čia 
atėjau pasilsėt! — suriko Pranciulis, kuris, šiltam smėliui kute
nant pažasčių duobeles, jau rengėsi primigti.

— Kas ten šlama, kieno balsą aš girdžiu? __ lyg iš per
džiūvusios statinės sugraudė bosas, paskui trakštelėjo krūmai ir 
priešais Pranciulį stojosi liesas, apsamanojęs pilietis.

— A, Kvaraciejus, kad tave šimtas! Mesk tu tas savo 
eiles, matai, dabar atostogos, reikia parduot vadovėlius Lukšio 
gatvėj, tam yra ruduo, žiema, dar atsikąsi! — sveikino susivė
lusį poetą Pranciulis.

— Matote, kai nėra ko valgyti kūnui, tai reikia nors sielą 
pamaitinti poezijos trupinėliais, o šią Goethes dainų knygą aš 
radau numestą po karklais, be viršelių, išdraskytais puslapiais, 
— patraukęs atgal seiles, šnekėjo Kvaraciejus, pritūpęs prie Pran- 
citilio, nušvitęs naujomis viltimis. — Girdite, kaip lakštingalos 
suokia krūmuose? ■ ''

— Pala, pala, — pertraukė Pranciulis, — lakštingalos dai
nuoja tik sočiai pavalgiusios sliekų su vikšrais, neužsiima poezija 
tuščiu pilvu. * ‘

— Neskubėkite su' savo teorijomis, nes man tenka dažnai 
praleisti laiką gamtos prieglobstyje ir pastebėti, kad lakštingalos 
su mažomis’miego pertraukomis dainuoja kiaurą naktį, kuomet 
sliekai su vikšrais ilsisi užvertę kojas giliuose urvuose.. .Nepa
imsi jų tada.! . ' ?

— Tai ir šiąnakt čia miegojai, a, dėl to ir toks susitaršęs! 
Renkis ir šoksim į Nemuną, — pasiūlė. Pranciulis.

! — Kaip aš galiu rengtis, kai jau esu nusirengęs, ar ne
matote? — pro. neskustą barzdą šypsojosi nekaltas Kvąraciejaųs 
veidas-, rodydamas į basas kojas, seniai nemačiusias ne tik muilo, 
bet ir-vandens. i ' c ! f!-| ėllL’OiilB

ORY CLEANING ““
IN OUR NEW MODERN PLANT

SHIRT LAUNDRY SERVICE



WORKS COMPANY

MOR1TZ STEEL

METAL EQUIPMENT CO

1954 m. gruodžio 16 d. • Nr; Ko

THE MOONEY IRON

r.

884 EAST 140th STREET

3319 East 80th St
ED. JAMES

1321 MAROUETTE
KE 1-492217110 Lake Shore Blvd.

CENERAL BUILDER AND CONTRACTOR I

1035 PROSPECT AVENUE CH 1-2956
SW 5-3000CARNEGIE and lOOth ST.

COMPANYGREETINGS and BEST WISHES

6515, Juniata
BR1GGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

EX 1-2072 Standard Building!

BR 1-56003580 EAST 93 ST.

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MAURICE WINOGRAD, Mgr.

CHerry 1-36372536 Euclid Avenue7023 SUPERIOR AVENUE
1105 CHESTER AVENUE CH 1-6942

i

from

3461 East 65th Street2032 WEST 105th ST.

HEnderson 1-27076122 EUCLID AVENUE

Best Wishes to Our Friends and Patrons
BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

FOR THE BEST CLEANING IN TOWN

■-J
B

I 
j

VU 3-0304

M. \VINOGRAD & COMPANY
MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE

NATIONAL RUG CLEANING CO.
DIVISION of NATIONAL CARPET & FURNUTURE CO.

COUNTY WIDE PICK UP—PERSONALIZED CLEANING

MAin 1-2075 v

LOEW’S HARDWARE COMPANY
COMPLETE LINE OF HARDWARE SUPPLIES

V
• T.

BUDD CLEANERS

SVEIKINAME 
Malonius Draugus ir Rėmėjus

MARVIN HELF, INC

į

NATIONAL REALTY CO.

BEST WISHES 
To Our Many Friends

LA GANKE & SONS STAMPING CO

GREETINGS AND BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

KENT FLORIST INC.
FLOWERS OF DISTINCTION

12453 Cedar Road YE 2-8340 - 2-8341
CLEVELAND HEIGHTS «, OHIO

SPECIALISTS IN OVERSEAS GUARANTEED 
FLORAL DELIVERIES

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

E. J. JAMES CO.
REAL ĖST ATE

FRANK COOLICK

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE McKEE PLUMBING SUPPLY CO.
Wholesale Distributors

MELROSE DISTILLERS, INC.
GOLDEN WEDDING—V. S. R—OLD QUAKER 

ECHO SPRINGS
PLEASE PATRONIZE THESE BRANDS

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE MILNER WALLPAPER AND 
PAINT CO.

i

12702 Shaw Avenue Call — GL 1-7417
2176 EAST 76ih STREET UT 1-2300

Gražiausias žmogaus el
gesys — stengimasiB būti 
naudingu artimui.

(Sofoklis)
Prieš keletą dienų turėjau 

progos pavartyti keletas žurna
lų bei laikraščių paskutinių ke
turių metų komplektus. Kiek ten 
gražių straipsnių, rezoliucijų, 
atsišaukimų! Visuose keliamos 
kilnios mintys, visur matosi lie
tuviško darbštumo vaisiai. Ta
čiau pasidarė skaudu, nes per
žiūrėjus visus numerius nesima
tė beveik nei vieno puslapio, 
skirto lietuvių studentų šalpos 
klausimui pagvildenti (buvo 
Dirvoje ir Naujienose. SZ). Su
sidarė vaizdas, jog studento ne
vargina finansinės problemos, 
jis yra apsaugotas nuo tos bė
dos, kuri šiuo metu vargina dau
gelį namų bei automobilių savi
ninkų. Niekas neįstengė ar ne
norėjo bent pasiteirauti, kaip 
sekasi tam jaunuoliui, vakarais 
lankančiam universitetą, o die
nomis dirbančiam arba atvirkš
čiai. Ne, apie jį mes nerandame 
parašytų straipsnių, nėra jam 
sudėtų eilių. Ne kartą net neno
rime meilesniu bei nuoširdesniu 
žodžiu suteikti jam moralinės 
pagalbos. "Jei neturi iš ko, te
gul nesimoko", pasako ne vie
nas. Jų tarpe pasitaiko net in
teligentų. O ar jūs, mielieji, ne
laukėte meilesnio žodžio ir ma
terialinės paramos, kada ne kar
tą pusiau alkani peržengdavote 
Vytauto Didžiojo universiteto 
slenkstį? Dabar jūs to nenorite 
prisiminti, nes tos mintys įpa
reigoja padėti savo jaunesniam 
lietuviui broliui, kuris varge bei 
nepritekliuje siekia augštesnio 
mokslo. Užtenka mums trumpa
regiško indiferentizmo!

Studentų šalpa turėtų būti 
vienu iš pagrindinių lietuviško
sios visuomenės darbų. Ne mi
nėjimai, gražios kalbos ir di
dingi banketai dės tvirtus pa
matus ateities Lietuvai! Jauni
mas, inteligentiškas jaunimas 
ant griuvėsių statys naujos Lie
tuvos rūmą. Bet jis jį pastatys 
tik su mūsų visų pagalba. Pa
brėžiame, su mūsų visų pagalba, 
kurios pirmieji žiedai turi jau 
dabar pasirodyti.- Vienas iš tų 
žiedelių yra neturtingųjų jau
nuolių, siekiančių mokslo, šel
pimas.

Lietuvių Studentų šalpos Fon
das ir Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba šiuo metu 
stengiasi sukaupti kuo daugiau 
lėšų, kad galėtų paremti studen
tiją. Ta proga jie išsiuntinėjo 
geros valios lietuviams laiškus 
su prašymu padėti.

Jei mes esame tikri lietuviai 
ir geri šio krašto gyventojai, 
padėsime šiam tikslui, ilgiau ne
laukdami, nes laukimas lygus lė
tai mirčiai. Dėkime savo auką 
vokan ir siųskime:

LITHUANIAN STUDENTS 
FUND,

e Account No. 11737,
c o Chicago Sav. & Loan Ass. 

. 6234 S. Western Avenue,
Chicago 36, Illinois.
Visos aukos bus priimos su 

dėkingumu. Atminkime, jog 
kiekvienas centas — tai nauja 
plyta ateities Lietuvos rūmui. 
Jei norime matyti tuos rūmus 
gražius ir tvirtus, padėkime lie
tuviui studentui.

Vad, Kleiza

GREETINGS and BEST wISHĘS 
To Ali Our Friends and Patrons

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends 
And a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MARENELL’S
FEATURING

BOWMAN ICE CREAM

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MOR-FLO HEATER COMPANY 
MANUFACTURING HOT WATER HEATERS 

AND PLUMBING SUPPLIES

GREETINGS and BEST WI$HES 

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR
ELMER HOCKER, General Manager" • - ?

HEnderson 1-5080

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

i

■*r

GREETINGS and BEST W1SHĖS
To Our Friends and Patrons \

Louisvilie Title Insurance Company
N

We Wish Our Friends and Patrons a Pleasant 
Holiday

3615 Carnegie Avenue EX 1-1252
MEMBER RUG CLEANING INSTITUTE

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

MT. PLEASANT BAKERY
Where you get the finest in baked goods and Dairy Products

14100 Ktasmad Rd. ‘ . LO 1-9792

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

HALE S RESTAURANT 
SERVING THE FINEST FOPDS

6930 Superior Avenue
ii 'Cs
— ■ '---------------------- -

Greetings and Best tVrahes

COVERING C O.

&

»■

z.: . ’ - -
QUALITY .LINOLEŲMS

10529 St. Clair Avęnue
. ■ \ ■

GLenyille 1-4868

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali Our Friends and Patrons

PERKAL’S DELICATESSEN

WHERE .YOŲ GET THE FINEST IN DELICATESSENS 
. •• .1 ■

■ . * ' • . » • ■■

885 East 105th St. Corner Yalfe Avė. , GL 14572
t

■ ■ *

c

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

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC.
SALES AND SERV1CE

Į 11628 Euclid Avenue .

*

'V

,1

•<



GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday

THE YODER COMPANY

V
CLEVELAND, OHIO

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Many Friends and Patrons

PEACOCK CLEANERS, Ine.

, I

'rAILORS — FURRIERS

./f R Y US FOR YOUR CLEANING 
( YOU WILL BE SATISFIED

*

129jfi-16 Forest Avė. MAIN PLANT SK 1-7232
813!’ Euclid Avė. MAIN PLANT RA 1-9182
10603 Union Avė. • VU 3-4609
9”01 East 131st St. WY 1-1220
3045 East 102įd St.

1214 Broadway Avė. VU 3-2323

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

QUA BUICK, INC.

SEE THE BEAUTIFUL 1954 BUICKS

10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

ROBERTS GORDON GAS FIRED 
HEATING EQUIPMENT

RAY E. LANDERS
N. B. C. BUILDING SUperior 1-9322

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant. Holiday

f

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 2-6957

/

BEST W1SHES ■ 
To Our Friends and Patrons

MILLER’SH ARDWARE STORE

• WE REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES - .

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

Prieš kurį laiką VLIKo lei
džiamos Eltos Informacijos iš
platino gandą, paimtą iš vieno 
estų laikraščio, esą aš, Ministe- 
riams B. K. Balučiui ir S. Gird
vainiui dalyvaujant, šių metų 
birželio ir liepos mėn. turėjęs su 
ienkais Romoje ir Londone pa
sitarimus, neva įvykusius lenkų 
generolo W. Anderso iniciatyva. 
Nilo savęs Eltos Informacijų lei
dėjai pridėjo pastabą, kad "bū
tų buvę bendram lietuviškam 
reikalui naudingiau, jeigu prieš 
pradedant derėtis būtų buvusios 
suderintos nuomonės tarp lietu
viškų veiksnių”. Tokiu būdu El
tos leidėjai tas tariamas dery
bas paeikė kaip faktą.

Vėliau Eltos Informacijose 
buvo paskelbta, kad "žinia apie 
Ministerio B. K. Balučio, Lietu
vos Atstovo Londone, tariamąjį 
dalyvavimą šiose derybose yra 
be pagrindo”. Tokiu "atitaisy
mu” Eltos Informacijų leidėjai 
sustiprino jų sukeltą įspūdį, kad 
derybos tikrai įvyko, tik be p. 
Balučio.

Tam tikri mūsų laikraščiai ši
tuos Eltos Informacijų manev
rus panaudojo naujiems puoli
mams prieš mane ir visuomenės 
klaidinimui bei kurstymui. Jie 
ne tik pakartojo Eltos Informa
cijų platinamą prasimanymą, 
bet jį sutirštino piktais komen
tarais ir tvirtinimais apie taria-

SKAUTAI
KALĖDINIS GERASIS 

DARBELIS
Gruodžio pradžioje LSB Vy

riausiojo Skautininko paraginti 
mūsų skautai vykdo Kalėdinį 
gerąjį darbelį — siunčia savo 
surinktus pinigus ir siuntinius 
Vokietijos rajono ljetuviams 
skautams.

Štai Waterburio skąųtų vieti- 
ninkija jau surinko savo duokles 
ir išsiuntė Vokietijos rajono va
deivos sktn. A. Venclausko ad
resu.

Clevelando vietininkijos skau
tai ir vilkiukai siunčia $10.00 ir 
sk. vyčių S, Daukanto būrelis iš
siunčia $5.00.

Waterburio .vietininkijos vie
netai — sk. vyčiai, skautai ir 
vilkiukai, be to bendrojo gerojo 
darbelio, dar išsiuntė iš savo su
dėtų daiktų 3 siuntinius su Ka
lėdiniais sveikinimais mūsų 
skautams Vokietijoje.

• V

NAUJI SKAUTŲ VIENETAI
JAV pirmojo LSB rajono va

deiva sktn. A. Matonis savo ap
linkraštyje rajonui praneša apie 
besiplečiančią skautybę Atlanto 
pakraštyje. •

Brocktone, Mass., nuo spalio 
25 d. veikia draugovė, suside
danti iš skautų skilties ir vilkiu
kų būrelio. Draugininkas yra sk. 
vytis pskltn. Vytautas Dilba, 
gyv. 55 Crapo St., Bridgewater, 
Mass. ši draugovė yra priskirta 
Bostono skautų vietininkijai.

Elizabetho, N. J., skautų vie
netas paaugo ir lapkričio 1 d. 
persitvarkė į Šarūno draugovę, 
kurią sudari) skautų skiltis ir du 
vilkiukų būreliai. Draugovė, kaip 
atskirai veikiantis vienetas, be
tarpiai priklauso rajono vadei
vai. Jos draugininku paskirtas 
sk. vytis pskltn. Ed. Kaminskas, 
gyv. 249 Ripley PI., Elizabeth, 
'N. J. • ' .
' Philadelphijoje kuriami lietu
vių skautų- viepetasr^ūrimosi 
laikotarpyje visais; ..skautiškais 
reikalais rūpiritiš^ir informuoti 
vadeivą yra pavesto sk. vyčiui 
skltn. Vytautui Ramanauskui, 
1139 Wingphocking St., Phila- 
dejpįiia 40, Pa. ir sk. vyčiui Liu- 
tavarui Jurskiui.

Wąterburio skautų vietininko 
pavaduotoju patvirtintas sk. vy
tis vyr.skito.' -Romualdas Pa
kalnis, 22 Edward St, WaterbU; 
ry, Conti.

‘Paminėtų vietovių lietuviškas 
jaunintas kviečiamas burtis' į 
tuos skautų vienetus bei kreip
tis į nurodytus sk. vadėvus.

mas mano derybas su lenkais, 
konferencijas, susitarimus ir 
apie tai, kad neva 'aš pavedęs 
"savo londoniškiams talkinin
kams tartis su S. Mikolaičiko 
įgaliotiniu prof. Kotu”.

šiuo pareiškiu, jog visos šitos 
žinios neatitinka tikrenybės ir 
yra pramanytos.

Aš nesu vedęs su lenkais nei 
slaptų, nei kitokių derybų ar 
pasitarimų, nei Romoje, nei Lon
done. Lygiu būdu nesu niekam 
pavedęs tartis su p. Mikolaičiko 
ar kita kuria lenkų grupe. Ge
nerolo Anderso atsilankymas 
pas mane Romoj buvo mandagu
mo vizitas. Tokį pat mandagumo 
pobūdį turėjo mano revizitas 
jam Londone ir mano atsilanky
mas pas tenykščius lenkų veikė
jus.

Tų mano susitikimų metu ne
buvo kalbėta nė apie susitarimą 
su lenkais, kurį 1947 metais pre
liminariai pasirašė Londone 
VLIKas ir kurį aš savo laiku pa
smerkiau kaip nesuderinamą su 
Lietuvos interesais.

Nei Eltos Informacijų leidė
jai, nei puolę mane laikraščiai 
nebuvo atsiklausę manęs, kurios 
rūšies buvo mano-susitikimai su 
lenkais. Nepatikrintą ir prama
nytą gandą jie panaudojo kaip 
pretekstą šmeižtų kampanijai. 
Toks elgesys priverčia susimąs
tyti kiekvieną, kam rūpi mūsų 
spaudos prestižas ir viešojo gy
venimo moralė. Spaudos uždavi
nys yra teikti tikras žinias ir 
teigiamai formuoti viešąją nuo
monę, tai yra tarnauti teisybei. 
Taip elgiasi rimti lietuvių laik
raščiai; taip elgiasi ir, pav., 
"New York Times” ar "Osser- 
vatorė Romano", kurie nespeku- 
liuoja nepatikrintais gandais ir 
nepanaudoja jų šmeižto kampa
nijoms varyti.

Aš manau; jog kiekvienas, kas 
yra suinte|eB^tas, kad mūsų 
viešasis gyvenimas būtų apsau
gotas nuo brutalios melagingos 
polemikos ir kad visa lietuvių 
spauda, būtį sąžininga bei civi
lizuota privalo pageidauti, kad 
kai kurių įnūsų laikraščių re
daktoriai gįlop paimtų sau pa
vyzdžiu ”N,'Y. Times” ar ”Os- 
servatore I 
etiką.

Šia progai
1 civilizuotam 
’ melas ir šL__
’ tuos asmenis, prieš kuriuos jie 
1 nukreipti, bet pirmiausiai skai

tytojus laikraščių melą ir šmeiž
tą platinančių.

Stasys Lozoraitis, 
Lietuvos Diplomatijos šefas

•mano” laikarštinę

:enka pastebėti, kad 
pasaulyje spaudos 

įeižtas įžeidžia ne

. • • • •

LIETUVOJ
RUSAMS VISKAS 

GALIMA
Bičiuliautis su jais lietuviai 

nemėgsta. Nebent tik vadovai 
ar šiaip žymesnieji pareigūnai 
nori nenori —turi su jais san
tykius palaikyti, šiaip žmonės 
jų šalinasi. Rusai labai mėgsta 
nugerti ir vagia kur kas dau
giau už kitus. Rusai rusus pa
gavę dažnai paleidžia.

Lietuviai keikia rusus už vis
ką. Rusai lietuvius nuo žodžio 
"labas” paniekinamai vadina 
"labąsai”. Rusės, palyginti, la
bai smukusios doroj. Iš lietuvai
čių su rusais eina vos viena ki
ta, bet kad lietuvis vestų rusę
— tokio atsitikimo neteko gir
dėti. Pasitaiko, kad , kito ruso 
atsiranda net 3 žmonos, tai nuo 
ketvirtosios jau jie patys bėga. 
Nekartą esti, kad kai kurie iš 
rusų Lietuvoje praturtėję ir 
"prisikombinavę”, paskum patys 
pasistengia dingti ir persikelti 
kur nors, kitur, nes žino, kad jų 
darbeliai anksčiau ar vėliau vis 
tiek išeis į viršų.

Iš Rytų nuolatos plūsta į Lie
tuvą rusai, kurie per pažįstamus 
ir viršininkus stengiasi kur nors 
"užsikabinti”. O rusui lengviau 
gauti ir darbą, ir gerą vietą, nės 
visi didieji viršininkai rusai.

Kolchozuose rusų kurdinasi 
labai maža, jų daugumas telkia
si miestuose. Rusų darbininkus 
jau iš tolo pažinsi iš jų apdaro, 
ypač kepurių su "pumpuliuku”. 
Kas galėdamas stengiasi įsitai
syti odinį paltą, Nors ir atvykę 
į Lietuvą apiplyšę, rusai vis tiek 
stengiasi Rusiją girti, aiškinda
mi, kad, girdi, "pas mus puiku
— visko yra”.

Rusai gali patogiai važinėti į 
Rygą, Taliną, Maskvą, su ko
mandiruotėmis gauti biletus be 
eilės, kada šiaip piliečiams ten
ka jose prastovėti valandą ir 
pusantros, o šeštadieniais, pir
madieniais ir sekmadieniais bi- 
letą geležinkeliu į Vilnių, kai va
žiuoja studentai ir moksleiviai, 
iš viso sunku gauti. Maža trau
kinių. Tuo tarpu, kai lietuviai 
turi daugiausia susisiekimą pa
laikyti tik dviem kojom, rusai, 
ypač karininkai, NKVD parei
gūnai ir partijos vadai, siuva 
rusiškomis mašinomis.

n

764 East 185th Street

5700 Ridge Road

Greetings and best wishes 
To Ali the Lithuanian Peopl 

For a Pleasant

VERA L. SULAK REALTY CO

IV 1-3413

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CRAIG BUILDING CO.
• i

SNOW RIDGE REALTY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
We carry a complete seleetion of the finest used cars 

come in and ?ee for yourself

HENRY GRABSKI CO.
3839 Lee Road SK 2-2277

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and. Patrons 

For a Pleasant Holiday

JEZEK COMPANY BUILDERS

15400 Milės Avenue MO 2-7459

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

LESLIE REALTY CO.

'A'
.K

—ę------ :-------
f

LAIŠKAS
DR. JONO ŠLIŪPO 

BIČIULIAMS
Dažnai į piane kreipiasi lietu

viai prašydami suteikti įvairių 
informacijų!apie Aušrininką Dr. 
J. Šliūpą. .Pagal savo išgales 
stengiuosi vįisus užklausimus pa
tenkinti, bet dažnai susiduriu su 
trūkumu informacinės medžia
gos. Nors ir turiu Dr. Šliūpo iš
leistų knygų, straipsnių ir rank
raščių gan .didelį rinkinį, vistik 
norėčiau jį’ dar daugiau papil
dyti ir surinkti visą galimą me
džiagą. i

Šiuo metui prof. Vaclovas Bir
žišką yra gerokai įpusėjęs Dr. 
J. Šliūpo biografijos rašymą ir 
tikiuosi, kad ji greitu laiku pa
sirodys knygos formoje. Taip 
pat yra iškilęs -naujas sumany
mas išleisti Dr. J. Šliūpo raštų 
ir straipsnių didelį leidinį, ku
ria paruošimui reikia didesnių 
raštiškų išteklių, negu kad da
bar turima*
šių sumanymų verčiamas, krei

piuosi į plačiąją visuomenę ir į 
Dr. Jono Šliūpo bdffiulius-ben- 
draminčius* .prašydamas sušelp
ti maną Dr. Jono Šliūpo išleisto
mis knygomis, raštais, apie jį 
rašytais straipsniais, fotografi
jomis, laiškais irkitokia medžia
ga. Labai prašyčiau tautiečių 
parašyti savo trumpus atsimini-
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BALF PIRMININKO 
- PADĖKA

Bendrojo Amerikos Lietuvių 
šalpos Fondo vardų reiškiu nuo
širdžiausią padėką visiems Sei
mo dalyviams Clevelande, lapkri
čio 26 ir 27. d. Ypatinga padėka 
priklauso Seimo ir banketo ren
gimo komisijoms ir jų pirminin
kams V. čy vui ir J. L. Mihelich. 
Nepaliaujančios Pagalbos Lietu
vių Parapijos klebonas kun. An
gelaitis drauge su manim vyko 
pas miešto majorą, vietos kata
likų vyskupą ir šiaip daug pasi
darbavo seimui. Garbė ir padėka 
Clevelando lietuviams už jų ko
operaciją gailestingiems dar
bams.

Malonu taipogi konstatuoti, 
kad delegatai, prezidiumas ir 
seimo koinisijoe glaudžiai koope
ravo 
ėmė.

ir kilnius .nutarimus pri-

Kan. Prof. J. B. Končius,
BALF pirmininkas

mus, iškeliant būdingesnius įvy
kius ir faktus,, kurie, jei nebus 
užrašyti, išnyks iš visuomenės 
atminties ir amžinai žus. Kiek 
galėdamas atsilyginsiu- už visą 
medžiagą, o jei ką norėtumėte 
atgal gauti, pasinaudojęs tvar
koje .sugrąžinsiu. -»

šia pro'”’, noriu padėkoti p. J. 
Skind' .ui iš Clinton, Ind. jau 
davusiam man gausios medžia
gos.

Bičiuliams iš anksto dėkoju.
Vytautas Šliūpas, - 
6734 S. Maplewood St., 
ChicagO 29, III.'

•/

1429 Hayden Avenue LI1-4540.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

RE-ROOFING
Windproof asphalt shingles over your present roof

FOR FREE ESTIMATES 
Call BR 1-4222 

ROOFING SERVICE INC. 7709 Harvard Avė.

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BRIGHT REALTY CO

3586 West 25th Street

.V?’-

SH 9-1155

T-------- '------------------------------------------•------------ !----- -----------• ' • ■ ' •.
Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons ■

For a Pleasant Holiday
BRING YOUR FAUCET TROUBLES TO ZUCCA’S . 

DO IT YOU SELF AND SAVE!
WE RĖPAIR ANY FAUCET JUST BRING IT TO US! 

YOU INSTALL YOU SAVE• • ■ ■ ... '. -C,A t

ZUCCA’S FAUCET REPAIRS
• EV 1*9045

lY<’,

2245 Murry Hill Rd.
■ ■ ■ ■
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