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Pasikalbęjimaą su Liet. Laisves Komiteto pirmininku Vaclovu Sidzikausku
Paskutiniu laiku besikeičianti 

Jungtinių Amerikos Valstybių 
politika ir mūsų veiksnių pasi
sakymai gyvai sujudino ir lietu
vių visuomenę, sukeldami dau
giau ar mažiau rūpesčio Lietu
vos laisvės atstatymo viltims. .

Lietuvos Laisvės Komiteto 
pirmininkas Vaclovas .Sidzikaus
kas,'šiuo metu vedantis visų 9-ių 
Pavergtųjų Tautų politiką lais
vam pasauly, būdamas su šiais 
įvykiais gerai susipažinęs, mie
lai sutiko painformuoti ir. Dir
vos skaitytojus, atsakydamas į 
šiuos. klausimus:

— Ar JAV dabartinės politi
kos stalgus posūkis neigiamai 
neatsilieps J Pavergtųjų Tautų 
veiklą užsieniuose?

— Spėju, "staigiu politikos 
posūkiu" Tamsta laikai tokius 
reiškinius, kaip kad laisvojo pa
saulio valstybių, kartu ir JAV, 
laikysena Vengrijos atžvilgiu, 
Amerikos Balso transliacijų lie
tuvių ir kitomis kalbomis nepa
prastas santūrumas, administra
cinis Amerikos Balso pertvarky
mas, valdiškų įstaigų naujai' iš
leistieji Europos žemėlapiai, su
mažinimas privatinių šio krašto 
organizacijų paramos egzilų 
veiklai, ir pan.

Sausiai visa tai yra 

laisvinimo politikos paryškini
mu. Tos, sakyčiau, įlaujos lais
vinimo politikos tendencijos ky
šojo ir iš James Reston, Harri- 
son L Salisbury ir J. Sulzberger 
straipsnių, tilpusių The New 
York Time.

— Visi tie reiškiniai ir simp
tomai tik patvirtina, kad laisvo
jo pasaulio, kuriam vadovauja 
JAV, laisvinimo politika buvo ir 
yra daugiau deklaratorinė nei 
operatyvinė, daugiau šaltojo ka
ro elementas, nei teisingos ir 
pastovios taikos siekiančios po
litinės programos vienas pagrin- 
diplų punktų. Sovietų pavergtų- 

, ji) kraštų padėties tatai nekei
čia, tik gal kiek, pasunkina tų 
kraštų egzilinių organų veiklą.

. . -.tv. '
— Kas p. Pinnininke, Tamstos 

. manyma, JAV privedė prie tos 
politinės taktikos keitimo?

— Įvykiai Lenkijoj ir revo
liucija Vengrijoj, ypač pastaro
ji. Vengrijos revoliucija, jos. ap
imtis ir padariniai buvo staig
mena laisvajam pasauliui. Ji įro
dė,'kad išsilaisvinimas galimas 
ir iš vidaus, bet, kad išsikovotos 
btiaVės ir. nepriklausomybės be 
išorio pagalbos negalima išlai 
kytL Vakarai buvo pastatyti 
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gos ir sunkina mūsų veiklos ga
limybes, neleidžia mums ją iš
plėsti taip kaip mes to norėtu
me, tačiau jos nė kiek nemažina 
mūsų ryžto* Mes žinome, kad 
mūsų tautų kelias j laisvę nėra 
ir nebus lengvas. Mes, visų de
vynių sovietų pavergtųjų Cent
ro ir Rytų valstybių egziliniai 
organai, susispietę į Pavergtųjų 
Europos Tautų Organizaciją, ar
ba "Mažąsias Jungtines Tautas”, 
esame nusistatę dar labiau su
glaudinti savo gretas ir su dar 
didesne energija tęsti mūsų lais
vinimo veiklą šiame krašte, Eu
ropoje ir visuose kituose žemy
nuose. Artimiausioje, ateityje 
prieš mus stovi šie uždaviniai:

(a) NATO Konferencija, kuri 
prasidėjo gruodžio 16 d. Pary
žiuje ir kurioje, dalyvauja šiau
rės Atlanto Sutarties Organiza
ciją sudarančių valstybių vyruųį^ 
sybių galvos, jų tarpe if ’JAV 
Prezidentas Eisenhoweris;

(b) Sovietų ”taikingo sambū
rio" ofenzyva ir jų pasiūlytoji 
Jungtinėse Tautose deklaracija;

(c) Vengrijos klausimas Jung
tinėse Tautose, ir

(d) Europos Tarybos — Mi- 
nisterių Komiteto ir Patariamo-

— Ką ir kaip ruošėsi Paverg
tųjų Tautų komitetai j tą kon
ferenciją įnešti?

— NATO Konferencijos daly
viams mes esamę paruošę ir šio
mis dienomis įteikę memorandu
mą. Pabrėžę laisvos ir apjungi 
tos Europos svarbą laisvojo pa- 
šaulio .-augumui ir priminę NA
TO valstybių užsienio reikalų 
ministerių š' m. gruodžio mėn. 
nutarimus, pavergtosios Euro
pos dalies klausimu, būtent, kad:

(a) Rytų Europa turi apsi
sprendimo teisę ir teisę savai
mingai valdytis;

(b) politinė Rytų Europos san
tvarka turi būti grindžiama tau
tų nepriklausomybe, suverenu
mu ir imperialistinio pavergimo 
pašalinimu;

(c) Rytų Europa turi pati nu
spręsti socialinę santvarką, ko
kios ji nori;

(d) neturi būti karinės, eko
nominės, ar politinės grėsmės 
Rytų Europos valstybių vidaus 
santvarkai ir

(e) žmogaus teisės Rytų Eu
ropos tautoms turi būti nepa
žeidžiamos, — mes prašome 
NATO Konferenciją teikti rei
kiamą dėmesį mūsų kraštams ir 
nutarti būdus ir priemones aukš
čiau suminėtiems pačios NATO

sesija Strasburge. Be viso to, 
mums svarbu išsirūpinti sąlygas 
pasireikšti ir kitų metų pavasa
rio pasaulinėje parodoje Briuse
lyje.

— Kokios reikšmės skiriate 
NATO Konferencijai?

— Paskutiniųjų tarptautiniu 
įvykių šviesoje gruodžio mėn. 
NATO Konferencija gali turėti 
istorinės reikšmės. Ji gali nu
lemti pasaulio politiko raidą ir 
teigiamai ar neigiamai paveikti 
pavergtųjų kraštų, taigi ir Lie
tuvos, ateitį. Juoba, kad yra ga
limybė, kad' po jos gali vykti 
"viršūnių" konferencija 
Kremliaus diktatoriais.

dojant tam ar tai Jungtines 
Tautas, ar tarptautines konfe
rencijas, ar pertraktacijas su 
Kremliumi.

Mes pabrėžiame, kad devynių, 
buvusių laiko tarpsnyje tarp 
dviejų pasaulinių karų suvere
nių valstybių nepriklausomybės 
ir laisvės atstatymas, atitrau
kiant iš jų sovietų karines pajė
gas ir agentus, yra neatmezga- 
mai susijęs su Vokietijos sujun
gimo klausimų ir kad abu šie 
klausimai yra tik dvi vienos ir 
tos pačios europinės problemos 
dalys.

Tame memorandume mes taip 
pat Įspėjame NATO Konferenci
jos dalyvius prieš betkokį sau-

sovietais ar jų 
ų kraštų ma- 

; vyriausybėmis, 
skyrimą Vokie- 

----- ir pavergtųjų
kraštų nepriklausomybės atsta
tymo problėmų^prieš pasikliovi
mą komunistinfų režimų "libe- 
ralizacija" ar Kremliaus valdovų 
politikos pakitėjimu, ar pagaliau 
sovietų rėžimo jesintegracija be 
planingos ir suderintos laisvojo 
pasaulio akcijos.

iš visur
• NATO konferencijoj prezi

dentas Eisenhdweris pažadėjo 
jos nariams atrininius ginklus. 
Vienok tas paradas neiššaukė 

lugsmo, d joslaukto didelio ______
nariai daugiau lepinasi, kad tarp 
NATO valstybių., būtų vienin- 
gesnė ir pastovesnė visais klau
simais vienybė. "5

• NATO konf^rencijon Pary-
. .... ‘j t 2000 laikraš-

tik 15 iš Rū
tinių kraštų.
p stengiasi va- 
", kad dar lais- 
is dalis nebūtų 
[erniais raketi-

žiuje suplaukė 
tininkų. Jų 
sijos ar jos sa

• Maskva 
kariečius pave 
va esanti Ei 
apginkluota 
niais ginklais. T|jo tikslu Bulga- 
ninas visoms NATO valstybėms, 
prieš prasidedant pasitarimams, 
išsiuntinėjo grasinančius laiš
kus. •*« 1

• New Yotk#|8 dienas vykęs 
io streikas pa
ti jis dar. kiek

būtų užsitęsęs; būtų padaryta 
nepaprastai .dideli nuostoliai 
prieššventinei prekybai.

• Indonezijoj vyksta tokia vi
daus revoliucija, kuri priedan
goj olandų išstūmimo atveda į 
valdžia kdmunistinę santvarką.

• JAV Vakaru Vokietijoje lai
ko 250,000 karių. Vokiečiai tos 
kariuomenės išlaikymui sumoka 
apie 77 milionus dolerių. Kitą

Prof. Igno Končiaus lietuviškieji kryžiai
7

v ffskurie ' - *..... -
skeliamą $20,000 t

lando Skyrius įnįeSė.
■ 2. E. Mazys Maziliauskas, Clė- <
veland ..............  ...$10.00 ,

S." A. P, Dettoit .. ...—..$15.00 <' į

4. Antanas ir Danutė. Senka!, . i į

Visiems mūsų skaitytojams, talkininkams, 
rėmėjams ir bendradarbiams siunčiame geriausius j
Šv. Kalėdų sveikinimus ir linkėjimus

DIRVA

dalį padengia patys amerikie
čiai.

• Adlai Stevenaon, kalbėda
mas gruodžio 16 d. pareiškė, kad 
JAV turinti didesnį dėmesį 
kreipti į Azijos^tautas ir jas vi- 
“Heriopąj^arggity-------

• Naujoji Kanados vyriausybė 
stengiasi gyventojams tęsėti 
duotus rinkiminius pažadus. Jau 
sumažino 2'<’ darbo pajamų mo
kestį ir palengvino namų staty
bos kreditus.

• JAV karo laivynas, kuris 
nuolat sustiprinamas naujais 
moderniais karo laivais, dabar 
yra karinė jėga pats galingiau
sias pasaulyje.

PRAŠO TIK LIETUVIŠKOS 
MALDAKNYGĖS, KNYGOS IR 

LIETUVIO KUNIGO
Punsko-Seinų lietuvių vargai

B. KROKYS

Jeigu dideliame to krašto lie- melstis į Dievą sava prigimta 
tuvių susirinkime paklaustume; ■ -
Ko norite? Seneliai atsakytų: 
norime melstis iš lietuviškos 
maldaknygės, norime girdėti lie
tuviškus pamokslus mūsų tėvų 
statytose bažnyčiose. Tėvai sa
kytų: Norime, kad mūsų vaikai 
mokytus lietuviškose mokyklo
se, norime, kad jie būtų lietuviš
kai priruošti prie pirmos šv. Ko
munijos, nes kitos kalbos jie ne- 
supraiita. Kad mūsų Vaikai pa
siektų aukštesnį mokslą taip pat Į 
liet. aukštesnėje ■ mokykloje 
(Punsko Liet. Progimnazija). ,

Jaunimas — norime, .giedoti 
lietuviškai mūsų bažnyčiose, nes 
ten mūsų susirenka absoliuti 
dauguma. Norime girdėti lietu
viškai skelbiant Dievo žodį. No
rime lietuviškos maldaknygės, 
turėti gražių lietuviškų knygų, 
kad ilgaiB žiemos vakarais galė
tume pasiskaityti. Noripia,turė
ti dainų knygelių, kad naujų lie
tuvišku dainų aidais nuskambė
tų lietuviškose apylinkėse Len
kijos ribose. Ssy ; į ‘

„‘„Tai švepti norai ir juos, susu
mavus galime pasakyti;; kalietu-

Suvalkų trikampyja noriUšr
_' i lietuvišką kultiną, kadan- 

patys jaučiui liriuviaUij- 
lt tokiais ir nori išlikti. Jie nori

grynai lietuviška parapija.
Rochesteryje gyvenančio puns

kiečio Ant. žiemio pareiškimu jo 
laikais, prieš I Did. Karą, kai 
Ant. žiemys priklausė Punsko 
parapijai, tada visoje toje para
pijoje buvo tik trys lenkiškos 
šebno9r^^v*Bi^:-"’■ -4 

(Perkelta j S paL)

Great Neck ...........  $50.00
t--'

. A. ir D. Senikai atsiųstame 
laiške sako:
< Jūsų nutarimą pradėti
■ į1 leisti Dirvą du kartus Į sa

vaitę sveikiname. Senai jau 
mums tas reikėjo padaryti. 
Tikėdami, kad tautinės min
ties laikraštis, dažniau eida
mas pagyvins mūsų .minties 
barą, siunčiame Vilčiai pa
pildomai 50 dol., tuo padi
dindami-mūsų įnašus iki 
šimto dol.
1 Sėkmės Vilčiai, Dirvai ir 
redakcijos štabui.■ • - ■' ■

5. Su $105.00 liauju įnašu la
bai prasmingai devynioliktuoju 
šimtininku ‘ * įsljoagė Alfonsas 
Gilvydis, labai aktyvus tautinin
kų veikėjas iš Detroito, jis at
siųstame laiške sako:

Su malonumu prisidedu 
prie nutarimo padažninti 
Dirvos leidimą. Prią 'siun
čiamo Vilčiai pasižadėjimo 
noriu pridurti keletą paaiš
kinimo žodžių: į pasižadėji
mą iki $115.00 įeina |r jau 
anksčiau padarytas Vilčiai 
$10.00 įnašas. Vadinasi, da-, 
bar siunčiu $50.00, ateinan
čių metų pradžioje sumokė
siu dar $55.00, tad iš viso ir 
bus,$115.00.

šitoks mano $115.00 įna
šas 'pirvos-reikalui sudarys 
pusę mano mėnesinio atly
ginimo. Tokiam dideliam da
lykui, pusę‘atlyginimo nėra 
E ir didelė ar nepakeliama

ekvienam dirbančiam lie
tuviui tautininkui.

. į pasiudėji- 
iki 1115.00 įeina iriau

aki

kalba. Tą savą kalbą ir saviems" 
vaikams perduoti.

Lietuviška kultūra dabartinės 
Lenkijos ribose kartu yra įnašas 
ir lenkų kultūrai, todėl Lenkijos 
pasaulinė valdžia ne tik nedrau
džia lietuviams kultūriniai pa
sireikšti, bet net ir skatina.

Gaila, kad visiškai yra priešin
ga padėtis su lenkų dvasine-ka- 
talikiška valdžia. Lietuviai mi
nėtose vietovėse, neturi lietu- 

Įviškų maldaknygių. Nors jiems 
maldaknygė nuo neatmenamų 
laikų yra ne tik maldų knyga, 

, bet ir elementorius jų vaikams 
lietuvių kalbai mokytis.

Grynai lietuviškose parapijo
se (Punske) bažnyčiose pamoks
lai sakomi tik lenkų kalba. Pa
rapijose su didesne lenkų prie- 

, maiša, kaip. Seinų, Smiilėnų, nė
ra nė vienų lietuviškų pamaldų, 
nė pamokslo, net Evangelija ne
paskaitoma lietuviškai, nors žy
miai didesnė parapijiečių dalis 
yra lietuviai. Pav. Smalėnų pa
rapija turi 80% lietuviu.;
\ šiose vietovėse lietuviąi pasi- 

, tenkintų bent vienomis lietuviš- 
■JkomiB pamaldomis sekmadienį, 

' kai Punske lietuviai būtinai rei- 
■ ’kalauja lietuvio kunigo ir dau

giaulietuviškų pamaldų, nea tai

JAV armijos raketų specialis
tas, Alabamoj esančioj bandymų 
stotyje, ruošiasi satelito paleidi
mui, kuris numatytas ateinančių 

metų kovo mėnesyje.

kytojaa* ilgai

M
Tise > ’ ?

arsiaip gaunamomis kito
kiomis pajamomis yra tel* 
singesnis ir gražesnis ut p. 
V. Rastenio pasiūlytąjį lim
ta dolerinį pagalviu, palą. 
Pagalviniai įnašai mokes
čių ir aukų reikaluose seniai 
jau išsigyvendinę.

Linkėdamas geriausld-pa- 
sisekimo lėšas telkiant Dir
vos padažninimui.

Dabartinė $20,000 talkos padė
tis tokia:

Iki praėjusios savaitės -
buvo Įnešta ... ...... ..$6091.98

šią savaitę skelbiame $490.00

Iš viso Įnešta ...
Tokiu būdu dar 

reikia Įnešti
•

Atsimenant, kad p
madienį Chicagoje šiam<r<l 
lui buvo Budėta virš $2000 
tuos davinius paskelbti'meąi 
būsime priartėję prie pusė, 
kalingos, sumos.

Me;# laukiame didesnio ąl 
vumo fr iš kitų lietuvių 
Būtų tikrai gražu, kad 
jųjų Metų pusę re 
mos turėtume. Antroji 
pusė turėty būtų 
sūrio 16 šventės.
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Atai. Ar. kaina lt rentų.

duoną, p kelios likusios nakties 
valandos y ra pertrunipos visiems 
neįvykdytiems darbams, nepa
sakytiems; .žodžiams, netižrašy-

■ > ?.fW0
■ Ir neatrodo. kad greltai ’ kM 

ibirs pasikeistų. Todėl nėdrjsda- 
hasir nepajėgdamas atsisakyti 
daugelio darbų, įpląnus palieku 
iateičiai, kuria kiękvienas mūsų

»» • , .« i
• Korp! Neo-Lithuania Toronte 
lapkričio 16 d. įvyko metinė BU; 
eiga, kurioje buvo išrinkta Val
dybą; pirmininkas — A. Kirįo- 
nis, vicepirmininkas — A. Šta- 
tulevičius, sekretorė _ O. Gdi- 
liūnaitė, Buvo pasidalinta įspū
džiais iš suvažiavimo Detroite, 
aptarti reikalai ir numatyta 
1958 m. rengti Tumo-Vaižganto 
minėjimą, jo 25 m. mirties su
kakčiai sueinant.
• Anglijoje bandoma įkurti to
kią jaunimo bendrinę organiza
ciją, į kurią sutilptų visas ten 
gyvenantis lietuvių jaunimas. 
Steigiamas suvažiavimas numa
tytas 1958 m. sausio mėn. 4 d. 
Lietuvių Namuose.
• Daugelio laukiama • skaitymų
knyga "Sauja derliaus”, kaip 
mums praneša iš Anglijos, jau 
atspausta ir greit pasieks skai
tytojus. ’
• Lietuvoje tebegyvenančiam K. 
Vairui-Račkauskui suėjo 75 me
tai amžiaus. Pastaruoju metu 
komunistinėj spaudoj 'V f a nema
žai jo rašinių. Komunūtai jį da
bar pristato kaip savą žmogų.
• LB Tarybos rinkimams (vyk
dyti sudarytoji Detroite vyr. 
rinkimų komisija išsirinko pre
zidiumą: pirm. C. Staniulis 
21100 Feirview Dr., Dearborn, 
Mich., tel. TI 6-4268, Sekt. S. Ši- 
moliūnas 16817 Stoepel Avė., 
Detroit 21, Jei. UN 1-5975, ižd. 
E. Paurazienė 17403 Quincy 
Avė., Detroit 21, ,tel. UN 2-3298, 
nariai — dr. Ad. Damušis, L. 
Mingėlienė, K. Navasaitis, J. Pil
ka. Rinkimams vykdyti.komisija 
rengia smulkius tvarkos nuosta
tus. '
• Lietuvių Tautinis Akademinis 
Sambūris Chicagoje rengia Šau
nų Naujųjų Metų atitikimą. Jis 
įvyks Midwest Hotėl salėje, droš

. J. Akelio orkestras. Bus daug 
įvairių prpirhoįBų. ^Pakvietimą 
kainą po $5;00;‘dffidėiitimB $3,00.

' • Visais keliais jau bus lengva
1 suvažiuoti | literatūros vakarą, 

kuris (vyks š. m. gruodžio 22 d., 
sekmadienį, 5 v. v. Apreiškimo 
parapijos salėje, Brooklyne.

Savo kūrybą skaityti pakvies
ti: J. Aistis, P. Jurkus, VI Joni
kas, A. Landsbergis, R. Kisie
lius, N. Mazalaitė, P. Naujokai
tis, A. Škėma, J. Tysliava, L. 
Žitkevičius ir V. Žukauskas.

Pelnas skiriamas Brooklyno li
tuanistinėms mokykloms.
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiitiiiiiiiiiiiiimiiiiiiiiii

• Knygųišpi
skelbė Gabijc ileįdykla, bus iki 
gruodžio 31 d,.,Didelis pasirinki
mas knygų su 25% iki 90% nuo- 
lkida. Prašykite i katalogo šiuo 
' " ' P. O. B. 355;
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SAVING DEPOSITS1NSURED TO $10.000

BĖST W1SHES

ANTHONY O. CALABRESE

SPINET PIANOS
STATĖ SENATOR

OF DISTINCTION t

Easy Terms can be Arrangied

2027 EUCLID AVENUE
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Greetings and BestWiiheS 
For a Pleasant Holiday
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Dirvos reikalais pora dienų 
ttko buvoti Chicagoje ir tartis 
su eile tautinės minties veikėjų, 
kad laikraštį dažninant mes jam 
galėtume duoti ir dar gyvesnį, 
dinamiškesnį turinį, kad jį galė
tume artimiausiu laiku pradėti 
spausdinti nauja spaudos tech
nika.

Be galo miela pasidžiaugti, 
kad visur buvo rasta ne tik la
bai šiltas pritarimas, bet ir no
ras visaip pagelbėti, kad rengia
mi planai būtų pilnai įgyvendin
ti. Ar tai buvo pasitarime su 
Tau.inės Sąjungos pirmininku 
in... E. Bartkum, ar tai buvo 
bendi .an posėdyje su Tautinės 
Sąjungos centro valdybos spau
dos komisija (pirm. J. Faplėnu, 
natinis J. Jurevičium, y. Kas- 
niūnu ir V. Z. Rekašium) ar tai 
lankantis pas dail. ir spaustuvi
ninką VI. Vijeikį, kuris ne tik 
nuoširdžiai patarė, bet ir ateity 
pažadėjo daug kuom patalkinti.

Ypač didelis dėmesys ir talka 
mūsų naujiems planams buvo*pa
demonstruota Tautinės Sąjungos 
Chicagos skyriaus šauktame su
sirinkime. Jame api r 
mėn. 17 d. perversmą 
inž. Rimas, apie Tautinės Sąjun
gos tolimesnių darbų planą kai- ( 
bėjo Sąjungos pirmininkas inž. j 
E. Bartkus, gi Dirvos reikalais 
teko man pačiam kalbėti.

Tame susirinkime buvo pade
monstruotas mūsų vieningumas 
įgyvendinant naujus planus. Su
sirinkimo dalyviai Dirvos pla- ' 
naras įgyvendinti sudėjo virš 
$2000.00. Ir atsimenant, kad ta
me susirinkime, dėl kitų įsipa
reigojimų, negalėjo dalyvauti ei
lė mūsų artimų bičiulių, reikia 
pilnai tikėti, kad ta graži suma 
dar gražiau padidės.

Tuos chicagiečius dosnius au-t 
kotojus ir rėmėjus mes jau ga
lėsime ateinančią savaitę pa
skelbti. Paskelbti ir drauge kitų J 
kolonijų veikėjams priminti, kad 
tais pavyzdžiais pasektų. Juk ir 
chicagiečiai, kada vieni kitus ra
gino Dirvos naujuosius planus 
paremti, vis kartojo: bostoniš- 
kiai mums parodė gražų pavyz
dį, bet jų yra mažiau, todėl 
mums reikia dvigubai tiek sudė
ti. Na, ir sudėjo. Taigi geri pa
vyzdžiai paskatina ir patraukia.

•

Chicagoje lankantis teko su
sitikti ir su Santaros veikėjais 
— Valdu Adamkavičium, p. Mo- 
destaviČiūte ir R. Mieželiu: Išsi
kalbėjo# ir jietns rūpimais spau
dos reiktais, aptarėm, kaip ir 
jiems patiems, ir visiems Dirvos 
skaitytojąiųs būtų geriau jų pa
stovų skyrių Dirvoje spausdi
nant.

Taip pat reikia pasidžiaugti, 
kad santariečiai turi daug nau
jų sumanynių ir planų. Jų di
džiausias rūpėstią: ąftvo nariuo
se palikti niekad nesibaigiantį 
lietuviškūnjL. tuo lietuviškumu 
uždegti, i štūdeiity, eiles ateinan
čius ir taip patikrinti niŪsų tau
tinių darbų tęstihumį.

Jei kitos kolonijos jų skaito šim
tais ir tūkstančiais, tai Chičaga

ir dešimttūkstantinės nesibaido. 
Chicagoje gausiau yra susibūrę 
ir mūsų broliai evangelikai liu
teronai, kurie lankymosi metu 
šVęntino savo naująją Tėviškės 
bažnyčią.

Jų daugelį teko pažinti dažnai 
buvojant Klaipėdos krašte, to
dėl iš anksčiau gavę pakvietimą 
į tas iškilmes atsilankyti, jose 
drauge su Tautinės Sąjungos 
pirm. inž. E. Bartkum ir nuvy
kom.

Didelių pastangų dėka jie gra
žiai kuriasi. Visos iškilmės buvo 
labai patriotiškos, kalbančios 
apie lietuvybę, jos išlaikymą pri
augančioje kartoje.

Tai parapijai vadovauja ener
gingas kun. A. Trakis.

•

Chicagoje būvojant teko su
tikti daugelį bendraminčių, su 
kuriais politinį ar spaudos darbą 
teko dirbti dar gyvenant Tėvy
nėje ar Vokietijoje. Buvo nepa-| 
prastai miela atnaujinti senas 
pažintis, pasikeisti dabartinio 
gyvenimo mintimis. Tiesa, metų 
eilė mūsų gajvas jau kiek pabal
tino, bet siekimas tų pačių tiks
lų pe tik nesuttiažėjo, bet ir pa
didėjo. Tai pats didžiausias mū
sų stiprybės ženklas, kad esam 
geram kely ir juo eidami tikrai 
laimėsim.

MARGUTIS
yra pat3 seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek- 
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus ii 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata 13.00.

Margučjo adresas; 6755 So. 
d'utern Avė.. Chicago. III.

. 5 .

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

Pelėdą
išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.

RaŠykile dar šiandien: PĖtfiDA, 231 Wailace Avė. S. 

VVelland, Ont^ Canada.

imanje jau beveik fanatiška ais
tra tikėti, nes bė tokio tikėjimo 
kiek ilgai dar galėtume ištverti?

» • •

• Knygoje "Lietuvių libera
lizmas šiandien” yra sutikę ben
dradarbiauti: Vytautas Doniela, 
Karolis Dranga, t«roL Algirdas 
j. Greimas, Algimantas Gurec- 
kas, J. Jaks-Tyris, Vytautas Ka
volis, dr. Julius Kaupas, dr. Juo
zas Pajaujis, Vincas Rastenis, 
Rimvydas Šilbajoris, Julius 
Šmulkštys ir Vincas Trumpa. 
Bendradarbių sąrašas žada pla
čią ir įvairią minčių skalę.

• Waterburio santariečiai nau- 
ion valdybon išsirinko Arvydą 
Vaišnį pirmininku, Ireną ’Klei- 
naitytę ir Kazį Narkeliūną.

• Santaros Garbės Filisteris 
Vincas Trumpa skaitė paskaitą 
Baltimorės santariečiams apie 
Santarą ir jos veikimo galimy
bes.

• Fil. Rytas Babickas, Čiur
lionio Ansamblio chormeisteris, 
dirigavo vyrų chorui Kariuome
nės šventės minėjimo Clėvelande 
meninėje programoje. *

• Santaros Clevelando sky
riaus susirinkime Danguolė Bar- 
tuškaitė pravedė diskusijas apie 
ateities veiklą. R. Babickas skai
tė paskaitą apie dziazo muziką 
duodamas eilę pavyzdžių iš plokš
telių.

• Bostono santariečių rengia
moji žiemos stovykla įvyks gruo
džio 27-29 dd. — paskutinį sa
vaitgalį prieš Naujus Metus — 
Laconia, New Hempshire kal
nuose. Programoje slidinėjimas 
ir lygiai linksmi, .bet mažiau

lietuvių literatūrą. Jų nepakan- skausmingi dalykai. Apsistota 
ka kritiškam'žodžiui primena'bus Lake Shore Manor, ir visa 
liūdnos megoldmanijos apsireiš- kainuos 5 dol. dienai. Kadangi 
kimus. Tad nenorėdamas ir vė- vietos ribotos, dalyvaujantieji 
liai pakliūti į panelių žičkučių prašomi iš anksto užsiregistruo- 
neestetišką nuodingų strėlių lie- ti pas ^ladą Eikiną, 33 Clarence 
tų, susilaikysiu nuo tiesiogių St., Brockton, Mass. Kviečiamas 
vardų ir pavadinimų. Tačiau: 
dovanokite (ir dovanokime) vi
sas knygaš; vertas literatūros 
vardo. Nepamiršdami ir poezijos 
rinkinių, kuriė bepasirodo pa
saulin taip retai (paskutiniųjų 
mohikanų ženklais pažymėti). 
Tiesą sakant, dabar knygų at- 
spaudžiama taip nedaug, kad 
jr visas jas dovanodami, nei pa
tys nuskurstume, nei tolimesnių 
draugų dovanom nevargintume.

— Kokie šiuo metu svarbiau
si Jūsų darbai ir planai?

— Darbai ir planai? čia atsi
tinka taip, kaip anam bibliniam 
sapne apie septynias riebias ir 
septynias liesas karves ... Dar
bai suėda planuB. Ir darbai, ku
rie dažnai tikti! tolimą ryšį te
turi su pačia literatūra ir kūry
ba. Sunku nuo jų apsiginti to
kiose kolonijosę (o argi ne visos 
panašios?), kur buv? intelektua
lai bei inteligentai paskendo 
minkštuose foteliuose ir apsika
sė (kad negirdėtų žemės ir są
žinės balso) šiltu buržuazinės hi- 
pokrizijos purvų< Tada keli .(ci
niškų pašaipų, dažnai, palydimi) 
tempia įvairių pareigų vežimą, 
kol pavargę ima klaušti savęs: 
argi dar liko žmonių, kurie lau
kia kokios hbės'■ kūrybos? Nes 
kiekvienas tikTas žodis trukdo 
snaūdulj, drumsčia smegenų, po
ilsį, ardo mieją miestelėno ruti-

Kadaise, dar gimnazijoje; 
skaičiau vokiečitį "pSėto Richardo 
Dehmelio eilėriaštį, kad žmogaus 
laimei ir laisvei ’ trūksta tiktąi 
vieno dalyko _r laiko. Nūr Zeit! 
Tada maniau; tiktai gražūs žo
džiai, graži frazė, . . ' ‘

Dabar .dažnki tą eilėraštį pa
skaitau ir žinaii^kokia Cgili- tiesa 
jame' pa'sakyi&KMeš eskme už- 
ąūitL .feiiftį Sffljr“ 
ir kasdienio dirbi 
i»rdū6i£&e diindi

NEREIKŠTŲ TIEK 
NEKROLOGŲ!

Anądien kalbėjomės su Gar
bės Filisteriu dr. Henriku Na- 
giu — poetu, literatūros ir meno 
kritiku, dabar, keliaujančiu ”Bal- 
taragio 'malūno” vaidintojų sąs
tate.

— Artėjant Kalėdoms, agituo
sime, kad santariečiai dovanotų 
ir kad‘jiems būtų dovanojamos 
tik lietuviškos, knygos. Kurias iš 
Šiandien prieinamų laikytumėt 
labiausiai dovanptinomis?

— Puiki mihtis raginti santa- 
riečius (būtų gerai, jeigu šis ra
ginimas pasiektų ir nesantarie- 
čius) Kalėdoms dovanoti tiktai 
lietuviškas knygas. Vis tai bus 
kelios stiklinės gaivaus eleksyro 
mūsų merdėjančioms leidykloms, 
neviltin puolusiems leidėjams ir, 
žinoma, patiems autoriams. Jei
gu taip1 visoš lietuviškos organi
zacijos pasiūlytų savo nariams 
siųsti šventišku^ linkėjimus, už
rašytus ant lietuviškų knygų 
pirmojo puslapio, nereikėtų tiek 
aimanų (ir nekrologų) savam 
žodžiui ir raštui.

Kokias knygas dovanoti ? Sun
ku čia būtų patiekti sąrašą, ne
rizikuojant užsitraukti vieno ki
to rūstybės, nes mūsuose, deja, 
pasitaiko tokių rašytojų, kurie 
(ariasi vieni patys kurią visą

DE BARRY OLDSMOBILĖ 
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GREETINGS and BEST \V1SHES 
To Our Friends and Patrons

THE FAMILY PLACE TO SAVE 
Current Intersst 3!/2 r/l On Saving

ST. CLAIR SAVINGS AND 
LOAN COMPANY

25CC0 Euclid Avenue AN. 1-1200
813 East 18Sth St. — 6235 St CIair Avė.

IV 1-7800 — HE 1-5670
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visas rytinių pakraščių jauni
mas,

• Dr. Vinco Kudirkos suruoš
tame minėjime Urbanos santa- 
riečiams gerai paruoštą temą 
apie V. Kudirką skaitė Julius 
Lintakas. Buvo perduota visa 
eilė ištraukų iš Vinco Kudirkos 
kūrybos.

• "Baltaragio Malūno” atsi
lankymo proga, Bostono santa
riečiai gruodžio 8 d. buvo pasi
kvietę dalyvį, savo Garbės Filis
terį dr. Henriką Nagj impromp
tu susirinkimui. Intymiame pa
sišnekėjime studentams nė ne
užteko laiko išklausinėti viso, 
kas jiems rūpėjo apie lietuvių 
dailę, literatūrą, būdinguosius 
jaunosios mūsų kūrybinės kar.- 
tos siekimus, meninę cenzūrą, 
jaunimo organizacijų veiklą-••

GREETINGS and BEST W1SHE3 
To the Lithuanian People 
For a Pleasant Holiday

J U D G E
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST W1SHES 
Tb Our Friends and Patrons

rai informuo

3288 EAST 130th StREET
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Patarfi kaimynui 
prenumeruoti 
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Buvę 
$45 iki $60 

VERTES
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gana aukštos meninės vertės va? 
karai, sutraukę nemažai menui 
mėgstančios ir suprantančios vi
suomenės. ,

Gruodžio 8 d. taip pat Ap. Val
dybos buvo surengtas Maironio 
minėjimas. Programa turininga 
ir plati. Kauno op. sol. V. Jonuš- 
kaitė-Leskaitienė buvo publikos 
kart kartėmis iššaukiama karto
jimui. Klausytojai stebėjosi ir 
džiaugėsi,, jog mūsų mėgiamoji 

1 dainininkė "laikosi po senovei*,*. 
$ P. Jurkus trumpai peržvelgė 

Maironio' gyvenimų ir kūrybą ir 
tuja proga paskaitė dalį iš savo 
poemos "Eglė žalčių Karalienė’’. 
Juozas Tysliava meistriškai pa
deklamavo 4 savo eilėraščius. K. 
Grigaitytė-Gftiudušienė giliai iš
jaustais eilėraščiais protarpiais 
auditorijoje buvo iššaukusi pa
žymėtinų tylų, rodžiusių gilų su
sidomėjimų., O. Balčiūnienė-Au
dronė savo eilėraščius skaitė ra
miai, gal kiek monotoniškai, ta
čiau auditorijos plojimai rodė, 
kad ji buvo ir suprasta ir įver
tinta.

Pažymėtinas nedidelės Linde- 
n« kolonijos moterų choras, su

dainavęs kętvertų darnių daine
lių. , Choristės visos dėvėjo tau
tinius rūbus. Chorvedė — tikrai 
dėmesio, verta asmenybė — tai 
kompozitorė čerienė - MulkS. Ji 
gimusi ir augusi Amerikoje, Lie
tuvos nemačiusi. Tačiau jos 
kompozicija "Lietuvos Laukai",
Vi Jonuškaitės sudainuota, taip 
giliai ir aiškiai perdavė klausy
tojams Lietuvos gamtos atjau
timų, jog sunku įsivaizduoti, kad 
yra kūryba ne Lietuvos laukuo
se augusios dukters.

Vakaro programų pradėjo ir 
baigė tardamas trumpų žodį LB 
New Jersey Apygardos pirmi
ninkas ir bųv. ilgametis LTS 
Nėwarko Sk. pirm. Vladas Dilis, 
o programai konferavo ir treje
tų Maironio eilėraščių padekla
mavo akt. Vitalis Žukauskas.

Vakaro metu salėje vyko "lie
tuviškos spaudos mugė” — kny
gų platinimas.

Lapkričio mėn. 23- d. Lietuvių 
Bendruomenės New Jersey apy
garda minėjo savo gyvavimo 
penkmetį, šv. Jurgio d-jos salėn, 
Newarkan, susirinko visų apy
linkių vadovybių nariai ir rinkti 
atstovai su šeimomis. Dr. Ne- 
mickas ir p. Vakselis dalyvavo

I

ŽVILGSNIS į
šiandien pradedame 

spausdinti ištrauką iš ne
rūkus išeinančios knygos 
"Raudonieji Viduramžiai”, 
apie kurią skaitytojai jau 
anksčiau buvo kiek infor
muoti. Ištrauka pavadinta 
"Pakari) oklių maištas”. 
Keistokai vadinama 1956 
metų Vengrijos revbliuci- 
ja ... Kodėl?

Atsakymas yra pačioje 
pradžioje, čia pasakojama 
ne apie patį maištą, ne apie 
revoliucijos įvykius, o apie 
tai, kas vyko prieš ir per 
septynerius metus prieš tą 
revoliuciją. Tai yra pakarto 
vengrų komunistų vado 
Laszlo Rajko ir jo kolegų 
bylos užkulisiai. Bylos, kuri 
vėliau virto kibirkštim, už
kūrusią .1956 metų revoliu
ciją.

Toliau toje pačioje kny
goje yra visa serija nuo
tykingų užkulisių iš tos rū
šies bylų Bulgarijoj, Rumu
nijoj, Lenkijoj ir pačioj so- 
vietijoj. Atskleidžiamas ryš
kus ryšis tarp visų tų bylų 
ir ryškėja komunistinės sis
temos veidas.

Knyga įdomi mums. Ji 
turėtų būti įdomi ir kitiems; 
apie komunistinę sistemą 
p a v i ršutinišką supratimą 
teturintiems. Tiesa, knygo
je vaizdžiai aprašomieji

UŽKULISIUS
faktai viešumoje jau ne 
naujiena: jie ne prasimany
ti ir ne dabar sužinoti. Au
torius juos yra surinkęs iš 
jau spausdintos medžiagos, 
daugiausia iš laikraštininkų 
reportažų apie tubs įvykius, 
arba iš kitų liudininkų pa
skelbtų atsiminimų. Bet tai 
bus bene pirmas kartas, ka
da visi tie Įvykiai kaleidos
kopiškai surinkti vienoj vie
toj ir tuo būdu taip vaiz
džiai išryškintas jų savitar
pinis priežastingumas.

Visi, kam teko skaityti 
rankraštį, yra tos nuomo
nės, kad knyga, pasirodanti 
lietuviškai, turėtų būti iš
versta ir į kitas kalbas, kad 
į tą šiurpų "kaleidoskopą" 
galėtų* pažvelgti daugelis ir 
tų, kurie tik "viena ausim” 
apie visus tuos dalykus yra 
girdėję, ir tai ne iš karto, o 
dalimis, per keliolikos metų 
laikotarpį.

Jau spausdinamąją iš
trauką beskaitant kiekvie
nam bus aišku, kad tai yra 
knyga, skaitoma su nemen
kesne įtampa, kaip nuoty
kinga apysaka.

Kai tik bus išspausdinta, 
knyga bus galima įsigyti ir 
per "Dirvą”. Netrukus ga
lės būti praneštos' jos įsi- 
gyjimo sąlygos.

Tai ne iškarpa iš kokios filmoe/bėt' buv _ ____ ( karalius __
Dūke of Windsor, su savo draugu dalyvauja iškilmėse Londone. 
Ir Ispanijos Maroke arabų nacionalistai tęsia kietas kovas dėl 

išsilaisvinimo.

kaip atstovai iš New Yorko. LB 
Tarybos atstovai muz. Žilevičius 
ir J. J. Stukas, abudu atstovau
ju New Jersey, buvo taip pat 
minėjime.

Prie gražiai parengtų ir ska
niais užkandžiais apdėtų stalų 

| svečiai gyvai dalijosi mintimis, 
pasakojosi įspūdžius ir sudari
nėjo naujas pažintis.

Iš žymesnių kalbų pažymėti
na:

J. J. Stukas aiškiai ir atvirai 
pareiškė abejojąs ar jis gerai, 

' kaip LB Tarybos nario, pareigas 
einąs. ”Man atrodo — kalbėjo 
jis —ten mes, jūsų išrinkti, sė
dim kaip 27 mieganti apaštalai! 
Taryba, kaip laivas ant vandens, 
laukia kol vėjas ims pūsti ir jį 
varyti: veiklai savy jėgos ne
turi. Jaunimas eina savo keliu, 
tautinių mokyklų padėtis ap
verktina. Man atFodo, kad JAV 
LB Taryba geriau darytų, jeigu 
vietoje didelių planavimų, imtų
si konkrečių darbų”.

Dr. B. Nemickas savo trum
poje sveikinimo kalboje patylė
jo, jog Bendruomenė j jų sudė
tų vilčių ne daug tepatenkinusi. 
Masė likusi nesuaktyvinta, jos 
pačios, kaip organizacijos augi
mas nežymus. Tačiau žinant ge
rus ir teisingus tikslus, Bendruo
menė yra remtina ir jai palinkė
jo geros sėkmės.

P. Vakselis sveikino New Yor
ko LB apygardos vardu ir pažy
mėjo, kad B-nės padalinių vado
vybės jaunimui turėtų duoti kų 
jis mėgsta, mažiau juos vargin
tų ilgomis kalbomis. Jis pažymė
jo liet, parapijų ir spaudos tal
kos reikalingumą.

P. Prapuolenis, švietimo rei
kalams narys apyg. valdyboje, 
pavyzdžiais nurodė, kad tautinių 
mokyklų padėtis nėra taip be
viltiška, kaip daugelio kalbama. 
Pav., Lindenas, kuriame net lie
tuviškos parapijos nėra, mokyk
lą pradėjo su 7, o dabar turi 10 
mokinių.

Muz. J. Žilevičius pasidžiaugė, 
kad jam šiandie tekę pamatyti 
tikrąjį LB veidą ir pajusti jos 
pulsą. Dainų šventės ir tautinių 
šokių dienos sureigimas buvęs

atliktas B-nės. Tie darbai mūsų 
sąlygomis yra svarbūs ir dideli. 
Jie koordinuoti ir yyidyti vieno 
— Bendruomenės centro. Jeigu 
Amerikos lietuviai iš pat pra
džių taip vieningai koordinuo
jamu būdu būtų veikę, tai mū
sų kultūriniai ir tautiniai reika
lai labai gerai atrodytų.
' Kun. P. Totoraitis pareiškė 
nusistebėjimų per mažu organi
zuotoje Bendruomenėje daly
vaujančių lietuvių procentu. Dar 
esu liūdniau, kad inteligentiško
ji lietuvių masės dalis esanti pa
ti skysčiausia.

Visų apylinkių atstovai viešai 
atraportavo apylinkių veiklą pa
gal vienodą nustatytų formą.

Vakaras be linksmųjų įspū
džių atsispindėjo ir rūpestinga 
nuotaika, kurios pažymėtini du 
bruožai: kaip suorganizuoti jau
nimų, kad išliktų, tautiniai ak
tyvus ir kaip suaktyvinti nuo or
ganizacijos atšalusius inteligen
tus. . .

Minėjimo pobūvį vedė apyg. 
pirm. V. Dilis. Vaišes parengė 
ir visų' vakarą svečiais rūpinosi 
ponios Bartienė, Dilienė, Skrip- 
kuvienė ir kitos ap. vald. narių 
žmonos. I. J.

rų choras, Varpo choras ir kt.
2) Koncertas trunka ne ilgiau

kaip dvi vai., Įskaitant ii, per
traukų. ’

3) Koncerto programa numa
tyta tokių: (

I daly: Br. MarkaiČio religi
nės poemos dalis, VI.- Jakubėno 
poema ’^Mano pasaulis*’ (Putino 
žodžiais), J. Žilevičiaus "Vytau
to Didžiojo kantata”;

II daly: ištrauka iš J. Gaide
lio kantatos apie Gediminų, J. 
Karnavičiaus "Radvilos Perkū
no” operos "Agnės daina” ir 
"Ant to kalno”, J. Karnavičiaus 
"Gražinos” operos "Užsnūdo gi
rios” ir "I-ojo vaidilos daina”, 
St. Šimkaus "Pagirėnų” operos 
"Atverkim šiųdis”, St. Šimkaus 
kantata "Atsisveikinimas su tė
vyne”.

Į programų taip pat Įeina St. 
Šimkaus "Lietuviais esame mes 
gimę”, Lietuvos ir JAV himnai.

Programos projektas persiųs
tas PLB seimo Organizaciniam 
Komitetui.

APTARIA PLB SEIMO 
MENINĘ PROGRAMĄ

LB cv nario kult, reikalams 
muz. Alf. Mikulskio iniciatyva, 
XII. 1 Chicagoje buvo sukvies
tas pasitarimas, kuriame daly
vavo VI. Jakubėnas, J. Kreivė
nas, Alf. Mikulskis, St. Sodeika, 
K. Steponavičius (su negalėjusia 
atvykti A. Stephens buvo tartasi 
atskirai) ir kuris svarstė PLB 
seimo meninės programos klau
simų.

Buvo sutarta:
1) PLB seimo koncerto lietu

viškų kantatų ir operų ištraukų 
programų atlieka jungtinis cho
ras su solistais ir simfoniniu or
kestru. Į jungtinį chorų kviečia
ma: Dainavos ansamblis, Chica- 
gos vyrų choras, Choras Pirmyn, 
A. Stephens dainininkės, Čiur
lionio ansamblis, J. Gaidelio vy-

M
Į

STALŲ
KOKTEILIO, PAAUKŠTINIMO, LEMPŲ

ATVYKIT TIESIAI Į

DIRBTUVĘ
ĮVAIRUS PASIRINKIMAS

DABAR

ATIDARYTA NUO 10 A. M. iki 5 P. M.
4502 HOUGH AVĖ. EX 1-4262Ugnim virtas

KAD DUOTŲ JUMS 
ATSIGAIVINIMĄ

Dabar už vietines kainas!

Stroh’s alus yra šviesesnis, skanes
nis, daugiau gaivinantis, nes jis 
Amerikoj vienintėlte, ugnim verda
mas alus... kaitinant iki 2000 
laipsnių. Ir Burasite jūs gerų atsi
gaivinimų pirmam stikle ... ir kiek
vienam stikle kiekvienų kartų.

JUMS PATIKS

YRA ŠVIESESNIS!
Joks Amerikos alus neturi Stroh’s skonio, joks nėra gaminamas kaip Stroh’s

PAKARUOKLIU MAISTAS
Ištrauka iš netrukus išleidžiamos J. Girdžiaus-Klausučio knygos "Raudonieji Viduramžiai”

Nežinia, kas ten Budapešte, Stalino aikš
tėje, 1956-m. spalio’23 d., antradienį, apie 
vidunaktį paleido pirmąjį šūvį. Nežinia, ku- 

^*is iš 10.000-čių demonstruojančių studentų 
•pirmas paleido šūkį, įžiebusį vengrų keršto 

ugnį maskoliams. Turbūt niekas niekad to 
nesužinos. Tačiau tai ir nesvarbu. Nes ven
grų 1956 m. "Spalio revoliucija” jokiu būdu 
neprasidėjo anuo susirėmimu Stalino aikš
tėje; Neprasidėjo ir lenkų dvispalvės iškė
limu ir vainikų bei gėlių padėjimu Buda
pešte prie paminklo lenkų generolo Benio, 
kuris 1848 metais buvo atskubėjęs ginti 
anuomejtinės vengrų revoliucijos nuo caro 
baudžiamųjų ekspedicijų. Neprasidėjo ir so
vietų tankų ugnimi.

.A . Šios revoliucijos pradžioje, — ir nevien 
’®Ik pabaigoje r—, stovi karstas. Likimo stu

miama, revoliucinę eiseną išjudino viena mo- ■ 
teris — senakotnunistė. .

girdimas garsas buvo sargybinio žing
sniai. Tačiau po puspenkto mėnesio 
išgirdau dar ir kitą garsų. Vieną nak
tį pabudau nuo kieme garsiai duoda
mos komandos, girdimos pro celės lan
gą. Po tos komandos ilgesnė tyla, ir 
girdėti šaukiąs balsas: "Gezą, įvykdy
ti teisingumą!”

Subildėjo kažinkas, lyg kėdė ap
virstų. Mano vienukėje buvo šviesu 
kaip vidudienį. Kiemas apšviestas pro
žektoriais.

Po ilgesnės tylos išgirdau žemą 
kalėjimo viršininko balsą: — "Mirtis 
jau įvyko”.

Keletą valandų vėliau jau žino
jau — ten pakorė mano vyrų. Tas 
pats spektaklis mėnesio būvyje pasi
kartojo dar kokius penkiasdešimt kar
tų : tie patys žodžiai, tie patys ganai, 
tas pats budelis — Gezą........ ’*

Taip pasakojo vengrų komunistinio 
judėjimo pionierė Julija Rajk apie savo vyro 
Leszlo Rajk tragedijų, kuris iki suėmimo 
buvo Vengrijos "liaudies reąpublikos” užsie
nių reikalų ministeris, o prieš tai vidaus neį

manė uždarė į vienokę. Vienintėlisten kalų ministeris.

Pirmoji istorijoje ir su partijos palai
minimu, ji viešai' atskleidė komunistinėje 
spaudoje šio rėžimo cinišką panieką žmogaus 
gyvybei ir orumui. Tai buvo 1956 m. spalio 
5 d„ ir istorija tą jos pareiškimą kada nors 
vertins, jei ir ne kaip pagrindinę vengrų re
voliucijos priežastį, tai tikrai bent kaip deg
tu va, įskėlusį masėse susikaupusio pykčio 
prasiveržimą ugnimi':

"Drauge su vyru mane suėmė 
1949 m. gegužės 30 d., anksti rytą. 

'Mus paėmė tiesiog iš lovos. Iš lopšelio 
jie iškėlė ir mūsų keturių mėnesių 
amžiaus sūnelį, — mat, ir tas buvo 
įrašytas arešto lapan. Vienas polici
ninkų tuoj su vaiku dingo. Tą pačių 
dienų mane atskyrė nuo vyro. Sūnų 
pamačiau tik po penkerių metų, kai 

. mane paleido iš kalėjimo..
Budapešio centriniame kalėjime

I

Jeigu toks Rajkienės pareiškimas būtų Todėl tikras komunistas žino, kad režimo ci- 
buvęs paskelbtas kur nors emigracijoje, Va
karų pasaulyje, niekas nebūtų stebėjęsis. Va
karuose žinoma dar ir baisesnių dalykų apie nikos būtina dalis. Kas stato moralę ar žmo

gų virš komunizmo, tas yra komunizmo iš
davikas. Kokiu būdu, tad, Rajkienė po tokio 
pareiškimo tebedrįso vadintis komuniste? Ar 
ji žinojo, ką daro?

Julija Rajkienė juk nesiskundė kuriuo 
nors vienu išimtiniu išsišokimu: ji kalbėjo 
apie įvairiausias žmogaus paniekinimo for
mas, apie melą, neteisybę ir brutalumą, įsi
viešpatavusį Vengrijoje, kai tas kraštas at
sidūrė Maskvos "globoje ir glėbyje”.

sovietinį "humaniškumą”. Bet Rajkienė, 
Vengrijos komunistinės moterų sąjungos žy
mi vadovė, tą pareiškimą padarė slaptame 
funkcijonierių susirinkime pačioje Vengrijo
je. Rehabilituota ir sugrąžinta j moterų są
jungą, ji tą pareiškimą atkartojo ir viešai, — 
spaudai. Tokio atvejo komunizmo istorijoje 
dar nebuvo buvę.

Tiesa, maršalui Rokosovskiui, suimtam 
dar prieš karą ryšium su Tuchačevskio byla, 
Lubiankos kalėjime, Maskvoje, iškūlė visus 
dantis. Po to jis metų metus išsėdėjo Sibiro 
lageriuose. Bet, ar kas girdėjo, kad Roko- 
sovskis būtų pats viešai, spaudai, pasakojęs 
ten išgyventus kankinimus? Visos didžiųjų 
”čistkų” aukos, amnestuotieji, "tik kalėjimo 
bausmėmis nuteistieji”, ”į pareigas sugrą
žintieji” — visi tylėjo kaip žemė ir sąugo- 
josi ką nors pasakyti apie režimo "teisės pa
reigūnų" sauvalę. O tylėjo netik iš baimės. 
Tikras komunistas juk privalo "viską” pa
aukoti- anam didžiajam tikslui — komuniz
mo įgyvendinimui, — aukoti save ir kitus.

niška laikysena, nemoralumas ir žmogaus gy
vybės paniekinimas yra režimo valdymo tech-

Tik ih> vyro pakorimo, kurio liudininke 
ji tapo "atsitiktinai”, prasidėjo jos pačios 
tardymas. "Tardymas" buvo labai trumpas: 
jai pranešė, kad jos vyras, Laszlo Rajk, buvo 
Tito agentas, išdavikas, šnipas ir liaudies 
priešas ir kad kaip toks buvo pakartas.

— Kodėl? — šaukė moteris.
— Kodėl?
Tardytojas maloniai šypsojosi.
— štai, kodėl... ir įteikė Rajk 

tik išspausdintų Vengrijos vyriausybės **Mė-
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Clevelando ir apylinkei gyventojų dėmesiui
JONAS KAZLAUSKAS, Cleveland

šių Kalėdų senelis atneša di- < 
dėsnius mokesčius Cuyahogos 
apskrities namų savininkams. 
Nekilnojamo torto mokesčių sky
rius dirba dviems pamainomis, 
kad tik 1957 m. mokesčiai pa
siektų mokėtojus dar šiais me
tais.

Cuyahogos apskrityje esantie
ji miestai ir savivaldybės sten
giasi pakeisti beveik 20 metų vy
raujančią praktiką-mokėjimą ne
kilnojamo turto mokesčių metais 
vėliau. Nori, kad mokesčiai būtų 
sumokėti tais metais už kuriuos 
jie ir priklauso mokėti. Čia ir 
yra atsakymas, kodėl trečia mo
kesčių sąskaita lauktina 1957 ta.

Nekilnojamo turto mokestis 
yra pagrindinis pajamų šaltinis 
.Vietinės valdžios, kaip pajamų 
mokestis federalinės valdžios. 
Apskritys, miestai, mokyklos, 
nežiūrint, kad jos gauna dalį iš 
Ohio valstybės, daugumoje yra 
išlaikomos nuosavybės mokesčio. 
Kuo mažesnis vietinės valdžios 
vienetas, tuo jis daugiau remia
si nuosavybės mokesčiu.

Kaip nustatomi nekilnojamo 
turto mokesčiai?

Apskaičiuojant juos Cuyaho
gos apskrityje du faktoriai yrą 
būtini žinoti: mokestinė namo 
vertė ir mokesčio dydis už $1000 
mokestinės namo vertėš.

Nustatymas mokestinės namo 
vertės priklauso nuo namo vie
tos, dydžio, senumo, konstrukci
jos bei statybinės medžiagos.

Žinoma, mokesčio atstovo 
vaidmuo irgi yra svarbus. Jo pa
tirtis, pažintis ir ryšiai su namo 
savininku gali vėrę padidinti ar 
sumažinti. Todėl nėra nuostabu, 
kad du vienodi namai, esantieji 
kaiminystėje, turi nelygius mo
kesčius.

Bendra taisyklė galima būtų 
pritaikinti tokia: mokestinė na
mo vertė yra tarp 40% ir 6p% 
to laiko namo rinkės kainos, ka
da jis yra įvertinamas mokes
čiams. Tuo pagrindu praeitais 
Luvo pakelti mokesčiai namams, 
nes jų mokestinė vertė buvo jau 
mažesnė, negu 40%-60% rin
kos kainos.

Mokesčiai yra mokami už 
$1000 mokestinės namo vertės. 
Mokesčio dydžio apskaičiavimas 
yra komplikuotas procesas. 1983 
— 1934 Ohio valstybė nustatė 10 
promilių arba $10 už $1000 įkai
nuoto namo vertės, palikdama 
teisę vietinei valdžiai nustatyti 
mokestinę namo vertę ir gyven
tojams balsavimu keliu padidin
ti mokestį, šių privilegijų pasė
koje mokesčiai padidėjo 3 ir 4 
kartus, vietoje $10 sumokėjome 
už 1956 m. East Clevelande esan
čio namo $1000 mokestinės ver
tės $29.20, Cleveland Heights 
$38.30. Už šiuos metus mokėsi
me dar daugiau.

liedama lentelė rodo Cūyaho-
iiimi i -

gos apskrityje esančių kai kurių 
vietovių mokesčius ir jų paskir
stymą už 1956 ir šių metų padi
dinimą.

žėjimo Cuyahogos apskrityje ne
tenka laukti. Jų augimas turėtų 
sulėtinti tempą. Stipresnė koor
dinacija, dalinė integracija tarp 
mokyklų distriktų, dįdesnė Ohio 
valstybės parama mokykloms ir 
teisingesnis bei lygesnis namų 
įkainavimas mokesčiams būtų 
sveikintihos žinios šios apskri
ties gyventojams.

| 1956 m. mokesčiai už $1000
mokestinės namo vertės

1
1
1
1
| Vilo

,1 , 
| Ohio
| Vals-Į
1 ty- |
1 bei |

Cuya-| 
hogos| 
Aps-| 
kri- I 
čiui |

Mo
kyk
loms

Miesto 
Sa- 

vival- 
dy- 
bei Viso

1957 
Pa

kėli
mas

| Bratenahl | $.20 | $3.80 $20.60 $4.00 $28.60 1.30
| Chagrin Falls 1 -20 | 3.80 | 28.40 10.601 43.00 2.00
| Cleveland 1 -20 | 3.80 12.80 16.80 33.60 1.10

| EaBt Cleveland 1 -20 | 3.80 17.50 7.70 29.20 2.10

| Cleveland Heights-East
| Cleveland School District

1 1
1 -20 | 3.80 17.50 8.90 30.40 1.70

| Euclid | .20 3.30 20.70 8.30 33.00 Į 1.90

1 Maple Heights | .20 3.80 22.10 9.60 35.70 | 2.90

| Parma Heights | .20 3.80 20.90 8.50 33.40 Į 5.30

| Shaker Heights i .20 3.80 | 20.20 8.00 32.20 | 5.40

| Valley Viėw | .20 3.80 | 6.40 5.80 16.20 | 2.30

Iš šios lentelės matome, kad 
už namą, esantį Clevelande ir 
turintį $6000 mokestinės vertės, 
už 1956 m. sumokėjome $201.60, 
iš kurių Ohio valstybė gavo 
$1.20, Cuyahoga apskritis $22.80, 
mokyklos esančias Clevelando 
tnieste $76.80 ir miestas $100.80. 
1957 m. mokesčiai už tą patį na
mą bus $208.20, $6.60 didesni, 
jų paskirstymas bus kitas, Cle
velando miestui teks $93.00, 
$7.80 mažiau; Ohio valstybei 
$3.60, Cuyahogos apskričiui 
$28.20 ir mokykloms $83.40.

įdomus dalykas yra su mo
kyklų dlstriktais. Jie peržengia 
miesto ribas ir turi savo mokes
čius. Namas, esantis Cleveland 
Heights taip pat gali būti East 
Cleveland mokyklos distrikte. 
Šiuo atveju mokesčiai yra East 
Cleveland mokyklos distrikto, ne 
Cleveland Heights. Už praeitus 
metus mokėjome $30.40 už 
$1000, bet ne Cleveland Heights 
normą $38.30. Tas pats bus 1957 
m. $32.10 už $1000 mokesčiams 
įvertintos namo vertės.

Mokesčiai laike paskutinių

kasinihiaa -
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ruošia įstūdėhlį jffiĮ 
tariu? Šp6rte

Baliaus p-
Didžioslose GrahJ Pąftjlcė sa
lėse, 320 Gtand BM RftmMyn ii, 
N, Y..„Šokiams gros televizijoje 
žinomas Starlight orkestras. Sve
čių laukia vaišės, šampanas, 
staigmenos.

Visi, kas tik jaunos sielos, 
kviečiami Naujus Kietus sutikti

(Muhltikant Įlanką to, ir

•
rfc* Naojų Mdų 
ii kitų miestą
New Yorko Naujų

Mttftaūtlklmaa visuomenė! yra 
svečių gausumu. 

1$$ baliuje paprastai dalyvau- 
jąiiftital lietuvių tie tik iš pačio 
Nėvv Yorko ir aplinkinių vieta-1 
ylų, bet taip pat ir iš beveik kiek
vienos didesnės lietuvių koloni
jos.

Studentų Santara ir Lietuvių 
Sporto Klubas kaip ir kiekvie- 
naiB metais‘jau sudarė informa-,-- 
ęijos ir pakvietimų platinimo i-f

Vap Ši.,Waterbu 
chesteryje — G. 
St. Jącbb. Š 
Y.;C tave landė — 
16908 Eudora Rd.
Ohio; Chlcagoje L. Narbutis; 
Nezr Yorkė (regbtrarijos c«*t- 
ėta) -- Kepenis, »o Filmettb 
St., Brėoklyh 27; N. Y..VA

M bus
UttfttafcMKBBktafttaM 
eittfu biuIttenitr.'ff KSB Prezi- 
dfatatUte patirti šį tąapis rin-

’ LB8 Taryboj bendruoju *ąra- 
<u išrinkti r V.K V/0tai 
MIBrtHMfctaaVJDU

I, v. J.

DETROIT
Neringos knygynas išleido 

dailininkės Inos Varanaūskaitės 
pieštus gražius kalėdinius, gimi
mo, Vardo dienos ir vestuvinius 
atvirukus.

* •
Gabijos skaučių tuntas, vado

vaujamas ps. Jūratės Pečiūrie
nės, padarė rinkliavą Sibire 
vargstantiems. Už surinktus pi
nigus netrukus pasiųs siuntinių 
Sibiran.

Inž. Zenonas Rekašius kelias 
dienas savo atostogų praleido 
Detroite pas tėvus.

šeštadieninės ir Lituanistinės 
mokyklos ruošiama Kalėdų Eg
lutė vietos ir apylinkių lietuvių 
vaikučiams įvyks gruodžio 22 d. 
3 vai. po pistų Ukrainiah-Ameri- 
can Political Club Ine., 3464 Ci- 
cotte patalpose. Dalyvaus Kalė
dų Senelis su gausiomis dovano
tais.

Kalėdų Senelio fondui iš anks-
dviejų metų ypatingai padidėjo to įmokama nuo kiekvieno daly- 
augančiuose priemiesčiuose, kur vaujančio vaiko po 75 centus, 
yra mažai prekybos bei pramo-^ Už vaikučius, kurie mokyklos ne- 
nės įmonių. Didėjantis mokinių 
skaičius didina mokyklų išlaidas, 
augantis gyvehtojų skaičius rei
kalauja daugiau policijos ir didi
na savivaldybinį valdžios apa
ratą, o namų savininkai turi pa
dengti kasmet augantį adminis
tracijos biudžėtą. Beachwoode 
mokesčiai šį Įtartą yra pakelti 
26%,-nes vietėvė rengiasi sta
tyti naują mokyklą, pagrindinės 
pajamas bus iŠ mokesčių už gy
venamus namus. Jei tas vyktų 
Euclide, dalį išlaidų padengtų 
pramonės pastatai.

žiūrint į ateitį mokesčių ma

lanko, pinigus galima sumokėti 
šeštadieniais mokykloje arba Tė
vų Komiteto iždininkei Stefani
jai Kaunelienei, 531 West Grand 
Blvd.

Bus bendros vaišės ir atitin
kama programa, kurią išpildys 
vaikučiai. Kviečiama visus daly
vauti.

Dabar 
pala laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

«
D. L. K. Mindaugo dr-vė su

ruošė skautų dienas, kurias pra
vedė ps. A. Banionis talkinin
kaujant draugininkui vyr. si. J. 
Kirvelaičiul.

»
Gruodžio 8 d. įvyko Kultūros 

Klubo susirinkimas. Naujon val- 
dybon išrinkta pirmininkas — 
Rožė Bįlaitienė, vicepirmininkais 
— M. Bukauskienė ir A. Gilvy-Į

■S.,1
išrinktos: v. ii K.Kodatl 
a. A. šenbergienė.i 
_ Z- a. E.
Piitvytė įr a. G.fcfelluvtenė.
įiė, i». G. V*

i
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Taip geras ieškančiam gero skonio . . . Coke padės sudaryti

LS8 Tarybori Brolijoa sąrašu 
■irikfi: v. i. A. Kateris, s. V. 
pUnai, i- K., Aglliuku. s. G.

$s, s, V. kamantai ir v. a.

LS8 Garbi* Teisman išrinkti: 
v. s. A. Agltnskas, s. O. Ščiukai
tė ,fir i. A- kliorienė.

LŠS Kohtrolis-Komlsijon iš
rinkti: s. L. Knopfmilefis, s. M. 
Babickienė ir ps.'E. Zabarskas.

Šėjerijos Vykiausiąja Škauti- 
htake iirittrta s. L. Čepienė, 
6 jos pavaduotoja — v. s. E. 
Putvytė.

Brolijos Vyrtad3tu6ju Skauti
ninku pėrririktaš k. t. Stp. Kai
rys, ja pavaduotoju išrinktas v. 
s. A- Matonis.

Seserijos Garbės Gynėja iš
rinkta K- s. S. Gudauskienė. Bro
lijos Garbės Gynėju — s. V. Tal- 
latrKąlpšą.

LSS Rajonu Vadais išrinkti: 
Atlanto pakraščių _ s. V. Ne
nortas, Australijos — v. s. A. 
Krausas, Kanados — v. s. J. Bu
lota, Ramiojo Vandenyno pakrš. 
— ps. M. Naujokajtis ir JAV Vi
durio — ps. A. Banionis.

Rinkimuose, išrinktųjų ir kan
didatais likusiųjų balsų skaičius 
bąs praneštas KS8-/biuletenyje.
..............  - 1 'A
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IŠTIKUS ČAISRO
NOAlMIi

jūsų taftai arba ra- 
taftipa sunaikint! arba 

sugadinti, ugnies, kreipkitės į 
P', J. kERIlIS, dtt Spkilnavimo, 
W rišada reikalauja apdraudos 
koftipahijoš pinti, negu išmoka 
ūj riiiortoMųš.

ipnuis, 
Savfaga. Bidg.

p. j. Kerais, 
Sodely f# Savtags Hdg.

... t®1**-Režideneija

lynąją knygą”, kurioje buvo surinkta visa 
kaltinamoji medžiaga prieš "Rajką ir ben
drus”.

— Grįžk, Tamsta, į celę ir viską įdėmiai 
perskaityk.... — patarė tardytojas, — nes 
ir Tamsta gausite atsakyti prieš teismą ...

Rajkienė sugrįžo į celę ir pradeda skai
tyti:

Budapešto Prokuratūra,
Byla Nr. 85, 166/2, 1949 m.
Budapešto Liaudies Teismui:

Byloje prieš Rajką ir bendrus, 
kaltinamus pasikėsinimu nuversti de
mokratinę valstybės santvarką ir ki
tais nusikaltimais, persiunčiama kal
tinamoji medžiaga, iš kurios sudary
tas

Kaltinamasis Aktas 
Kaltinu:
1. RAJK, Laszlo, gimusį 1909 m. kovo 
8 d. Szekelyudvarhely miestelyje, vi
durinės mokyklos mokytoją, buvusį 
užsienių reikalų ministerj, vedusį Ju
liją Foėldi, gyvėnušį Budapešte...

Julija Rajkienė čia stabtelėjo: Kaip? 
/Majlt; Lasžlo, gimęs 1909 m. Kovo 8 d.P’

t

Bittled under autfrarity of The Coca-Colo Cempeny by
THE CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

■ -

. >■
Dr. Jauko po to patikrina, ar salėje 
yra visi kaltinamieji su savo gynė
jais.”

Ką gi, — viskas begalo "tvarkinga ir 
taisyklinga”. Tačiau netrukus įvyksta kaž
kas netaip. Pirmininkaujantis iškviečia kal
tinamąjį Rajką: -j

"Kada Tamsta gimęs ?'
"Gimiąū:1909.m. kovo 8 d. Szekelyud- 
varhely miestelyje”.

Julija R*]k net pašoko nuo taburetės:
z .į V

kur čia dąbar? Kaip tai jos vyras pats

ratūroe valdininkas už rašomojo stalo, — 
"Taihsta jau perskaitėte?”

Julija Rajkienė netenka pusiausvyros: 
ji sviedžia jam į veidą "Mėlynąją knygą", 
rėkte Išrėkia melagingos gimimo datos rei
kalą, Išsiplepa Viską, ką tik galvoja, ir spie
gia nesavu balau: J

"Jūs melagiai, prakeikti melagiai... Jūs 
patys meluojate, dargi privedėta ir, 
vyrą nfeluoti...”

.Tardytojas, žmogus kultūringas, taria 
tai, ką lėkiais atvejais kalbą visi kultūrin
gi socializmo tėvynės tardytojai: 

attiki, (šūvaji Grąžini j celę. 
Mes tau pttodyaime, kas čia mėluoja . ..” 

lueias, tai Hiyąaius metasi — Bausta JlĄfi^Itajkiėnėnutrisiaittal^i^ftlŠme-
Rajkienė ir komštimis daužo celės duris. trinkhjjų detbų kamjtta
"Melagiai, biaurūs melagiai!...” /, J

— Budapešto Liaudies Teismo Ypa- jis tuo norėjo pasakyti? Norėjo pasakyti, kad Išgirdęs riksmą, persigandęs atskuba bu- k likėjams:
tihgasis Senatas šiandien nagri- visi čia mano padaryti pareiškimai yra me- dintis sargybinis. Ji jarh/isterišku balsu šaū; •’Al seni komtnustt. AA yiąrtoa koydjiU už

- nės baudžiamąją bylą prieš Laša- ligingi, prieštaraują tam, ką aš tikrai ži- kia, kad nori matyti tardytoją; pat ir
io Rajk ir bendrus, kaltinamus riaū; melaginjfl iVteĮ šie. taėiškim’ai —' taip, tŪČtuojau. Sargybinią skubial dlhgsįi ir po
pasikėsinimu nuveržti dėniokra- " " ‘ --............................................._ ..-i..,...
tibę šaitvirką ir valstybės išda
vimu. ŠRelblu posėdį atidaryta. —

Turbūt spaudos klaida, — ji pagalvojo ir ver
tė toliau. Bet staiga krūptelėjo, — o jeigu ne 
klaida? Nervingai ji ėmė vartyti knygą, ieš
kodama analogiškų vietų, štai, 26-me pusla
pyje teismo posėdžio protokolas:

"Teismo posėdis.
"Budapešto Liaudies Teismo Ypatin
gasis Senatas penktadienį, 1949 m. 
rugsėjo 16 d., Plieno ir Metalo Prof
sąjungos Darbuotojų Rūmų salėje 
pradėjo nagrinėti baudžiamąją bylą 
prieš Rajką ir bendrus.

"Keletą minučių po devintos valandos 
ryto į teismo salę atvyksta kaltina
mieji, teisingumo vykdomųjų organų 
sargybos lydimi.

"Atvyksta Ypatingojo Senato nariai 
su pirmininku Dr. Peter Jankė pry- 
Šakyje. Pirmininkas atidaro posėdį: ž ė s ,

>»»

iš .. . . . .
nebeatsimeni tikrosios savo gimimo dątos? 
Neįtikėtina. Tai kodėl jis.sąmoningai duoda 
klaidingus parodymus? Ir, kaip žaibas, ją 
trankė mintis; čia sąmoningas męlas, čia 
ženklas, vyro! Ženklas visiems draugams, ku
rie jį artimai'pažįsta. Juk- jis gimęs g e g u - 
“ ' ,o ne kovo mėnesio 8-tą, dieną! Kągi

Visi tie dešimt "prisipažinimų" kiaurai me
lagingi. Ji, Rajkienė, gi, pagaliau, yra savo 
vyro gyvenimo liudininkė. Bet kągi ji skai
to? Rajkas, su kuriuo ji buvo kartu nacių 
konclageryje, kartu kovojo pogrindy, kovėsi 
Ispanijoje, dešimtį su viršum metų darbavosi 
už draugą Staliną visoje Europoje, kietai gi
nant "partijos neklaidingą reikalą". Skaito 
Rajkienė ir netiki savo akimis: jos vyras 
Laszlo Rajk dabar prisipažįstąs, kad per.18 
metų buvęs fašistų šnipas. Maža to, — agen
tas, pakaitom ir tuo pačiu metu; prancūzų 
”Deuxiemė Bureau”, amerikiečių Žvalgybos, 
jugoslavų vidaus reikalų ministerio agen
tas. Agentas. Ilgametis miništeris Rajk 
— agentas. . ‘ \

"Melas, tai šlykštus melas”! — šaukia

nimb data; •'
- AOaiibiL. 

tfei.
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penkiolikos minučių ” /TafifciA

-ŽZ'!
■ “Tai kaip?"
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Akvtftas ir Graibai,

•DIRVĄ* Nf.MĮ - ir., ................ .

’; i -

savo auka prisidėti ir padėti ko
vojančiam broliui lietuviui. Jei 
dauguma iš mūsų bfent mažyte 
auka prisidėsime tai bus viena 
didelė auka Suvalkų krašto lie
tuviams.

GREETINGS and BĖSTWISHES 
To Our Friends and PatronsI

ir neprašo. Bet tai jei ti| j»0tų

Bet ar iy MA 
tuo pavaišinti? Nei

ugeta,
H tik 
ši Su

valkų kraito lietuvių^ rpflria 
pujųrtt. nė tik maldaknygių br 
S?;

........................ '

•PV -----------
vių dėstoma kalba..Sunku šiame 
rtraipsnyię yisMsjnulKmenas iš
vardinti to* rtmjttos kovos, ka- 

ttfviai ib
is Ir tirt.

li
nijose reikia organizuoti rinklia- 

krašto lle-

veja 1 
kultūros 

Jų lė
Amerikos 
liūs gyv 
•e, savosū

i.Ir mč* 
MIMU bro- 

jos ribo- 
i ftėmŠM, gaMmė labai 

pagirtiir JOM p*vyftW,
kaip reiki! gyventi tr iėflnf, faUl 
išliktume tlėMiiik.. .

aukų. Tai, palyginus, iŪBidelis 
darbas. Pavyzdy* yra Rocheste- 
rio lietuviai. Čia Roch. Liet. 
-Bęnd. valdyba paskyrė bendruo
menės vicepirmininkų specialiai 
rūpintis šiuo reikalu ir Sūkos 
jau siunčiamos.

kul-

prašo Amerikos lietuviu užtari! 
jubs Romoje, kad lietuviškose 
(terapijose Mitų atsiųsti lietuviai 
kunlgrt.

senų kaimo žmonių, 
nigais ir savo vaikams draudžia

If; Kalėdų

Ndttfiį Metų proga

nubžirdžiai bveikiriatme virtis tieirnų 
kitus lietuvius

hx.I i ..........., ■ -

J. P. MULL-MULIOLIS
ir

' berid tedirbi Ui
Dailide, Antanas čadinĮHe, 

ir Lillian Pastarnokas.
- r - "

ui i-iHJ

t -

•n

iifeitf afteO ir
tautiečius
Kalėdų švenčių ir Naujųjų Metų proga sveikina

1 _ #

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga Visiem! iaVo 

i kHjentams siunčiame geriausius avėfkinfrnua Ir liri- 
! kčjimus

faM ir Hateftaii
81 CMr Štafe Štare

itttS 81 CM* i&fį

Palairtiintų Šv. KrfMtj
' ■ ' •

- laimingų ^JaujųM^tj

Majoru A. D kad sumuštų anglu

INŽINIERIAI, PRISIDEKIME!
Kaip iš padorios (ne žmogėd

riškos) Bpaudos žinome, šiuo me
tu Sao Paulo mieste, Palacio dėl 
Estados rūmuofte, vyksta (iki 
1958. I. 6) pirmoji apžvalginė 
Lietuvos architektūros paroda.

Automatiškas registras jau 
odo apie pusę miiiono lankytojų. 

Jų savo iniciatyva, ryžtingumui 
ir darbštumo suorganizavo 
PLIAS-o veiklusis narys inžinie
rius - statybininkas Mikalojus 
Ivanauskas. Nelengvomis aplin
kybėmis, beveik vien tik savo 
jėgomis jis atliko Lietuvai stam
bų patarnavimų iškeliant ir gar
sinant Tėvynės vardų, istorijų ir 
kultūrų.

Už tokį vertingų savanoriškų 
žygį inž. M. Ivanauskas nusipel
nė visuomenės padėkos. PLIASo 
Centro Valdybos vardu ir nuo 
savęs tariu Jam nuoširdų ačiū!

Taipgi keliu mintį: tos paro
dos, bent pagrindinę architektū
rinę dalį reikia atgabenti iš Pie
tų Amerikos į Siaurinę, ir ją ati
daryti Pasaulinio Lietuvos Ben
druomenės Seimo metu New 
Yorke. Tuo turėtų skubiai pasi
rūpinti ALIAS-o Centras ir pa
jėgūs New Yorko ir Bostono 
skyriai.

Prof. S. Dirmantas

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE

GREETINGS and BEST WISHES 
For a PieAsant Holiday

KINGSBURY COAL COMPANY

SEE US OR CALL US WE CARRY THE FINEST IN COAL
WE G1VE EAGLE STAMPS

Tad. H. Smukler, Mgr.
1633 EAST 39th ST.

. GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO.

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY
Cleveland’s Fiiiest Clėaners slhce 1883

Plant—1218-30 East 71st St HE 1-8100

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO., INC.

135 W. 14th St., New York 11, N. Y. Tel. CHelaea 3-2583

1,207.6 mylias 
per valandų, majorui A. Drew jau prisegamas pasižymėjimo 

ženklas. .,...
s i.

d*

SVEIKINA DRAUGUS IR KLIJENTUS SU

ŠVENTOMIS KALĖDOMIS IR

.XI
v

>

piramje 
fuviškų 
bai didelis 
lietuviams vadinat IraHBHrifK- 
kame! Sustiprfnltfme jų pozffi- 
. as. Paremkjrnę jubš.
liną liet, maldaknygė* Hėtnvtama. 

kame kunigam* ir ftdvptoju- 
siems lietuviataM,

Religinio tutinto knyga* įt 
maldaknyges alųrtl privačfuad- 
resu. Privatus Šfirėsas Llėt. Kul
tūrinės draugijos iždininkė Vin
co Valinčio yra: ”Wolyniec Win- 
centy, Wies Wolynce, Pocz. 
Punsk, Pow. Sejny Woj. Bialys- 
tok. Polska-Poland”.

Visas kitas aukas, mokslines 
bei grožines literatūros knygas, 
siųsti Liet. Kultūros Namams 
Pinske. Adresas: ”Litewskie To- 
wėtzy8t'*’o Spoleczno Kulturalnė 
Žartad Cttowny w Punsku. Pow. 
Bėfny, Woj. Bialystok, Polska- 
Poland.”

Lietuvių progimnazijos adre
sas: Lit. Liceum, Punsk. Pow. 
Sejny, Woj. Bialystok, Polska- 
Poland”.

Norint daugiau informacijų 
šiuo reikalu prašoma kreiptis 
rašant: B. Krokys, 10 Dudley

ir, N. Y.

lietai, perskaitęs ŠĮ straips
nį •nenumesk laikraščio neryž
tingai, bet ryžkis bent mažyte'

PAOČKA AUKOTOJAMS

, Lietuvių Veteranų Sąjunga' 
RėmOvė Savišalpos' Fondo Ko- 
itfišijtii už $100. Lietuvių Vete- 
tafa Sfjuntf " " ' " *

teranų Sųjunga Ramovė Roches- temt . ....... -

iRamovė, Detroito
77.11. Lietuvių Vė

Lietuvių 
Tautinė Bųjupga Thiladelphijos 
Ajįfjtfiųf Ui ,|25. y. Trumpai už 

j^Un. J.' Rfeubai už $10.

„įetuvoų Laisvės Karo Invali- 
i.Draufiios Valdyba širdingai

ūais.
Draugijos Valdyba ta pačia 

proga siunčia širdingiausius lin
kėjimus Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėms. -

lt ]
E?*- <ar. S

iėjairte už aukas ir 
Invalidų šalpos rei-

NAUJAIS METAIS
TAIP PAT DĖKOJA UŽ PARODYTĄ PASITIKĖJIMĄ

IR GAUSIUS UŽSAKYMUS

ir - ii • j. . ... . MIESTE 9:30 AM IKI 9:00 PMKrautuves valandos pirmadieni urt penktadienio* heights 9:30 AM IRI 9:30 PM

MAY BASEMENT
TAUPYKITE SU EAGLE STAMPS ABIEJ OSE RŪSIŲ KRAUTUVĖSE

2 MADŲ PASISEKIMAS

Neaiglamžoriia nauja medžiaga ii 

Rayon ir Acetate, kuri atrodo kaip vilna!

Abu Stiliai iniftR^oJ

Brige spalvoj...

Stilius A
Plonr tiheath stiliaus suknplū su krintančiu kakla

raiščiu . • perlo užsegimu. ŽfpeVis užpakalyje, dir

žus ir 2 kišenini dailuti dėl grožio. Dydžiui 12 iki 

18 ir 14M> iki 22i4.

Stilius B
Side scarf efekto plonos medžiagos suknelė bu 2 

kišeniais, diržu, metaline sagtim ir ziperiu užpaka

lyje. Graži suknelė bet kurioms šventėms. Dydžiai 

12 iki 18. •

Paštu ir telefonu užsakymai priimami — šaukit CHarry

The Ilty Co.’s Basemenf Misits* and Uomairtf DNjiS:



$79.95

o i c e oi

Širdingai kviesdami atsilankyti ir dėkodami už demesį, sveikiname Jus su Kalėdų ir Naujųjų Metų 
šventėmis.

$59.95
Roma Music Co. 
^^<St»erior Aye.

Roma Music Co

$225.00

: • « • . ' 1/ ■»1?3
1 >. '9

r */■'
f > * 1 S*' ■

GERIAUSI ŠVENTINIAI EINE8ĖJIMAI
- ' -’v^r

Širdingai visiems dėkojame už palankų dėmesį naujai ROMA MUSIC Co. Čia. jūsų muaUmuai'troš
kimai gali būti pilnai patenkinti, o pirkdamiesi šioj kiau tuvėj Jūs taip pat ir sutalpysite. Atsilankykit, kad įsiti- 
kintumėt. /

Štai naujausios prekės, kurias galit prieinama kaina čia įsigyti,

78 RPM RECORDS IN PKG______________ 9 for 97c
78 RPM SINGLE RECORDS POPS_______each 15c
78 RPM SINGLE HILLBILLY & POLKA____each 25c
10” LONG PLAY REG. $2.98___________ . each 99c
12” LONG PLAY_________ from $1.98 to $6.98 each
SAPPHIRE 3 SPEED NEEDLES_______50c to $1.50
SAPPH1RE REPLACEMENTNEEDLES $1.50 to $3.50 
50 DISCOUNT ON ALL DIAMOND NEEDLES 
RACKS FOR ALL SIZE RECORDS _ _ _ $1.29 to $2.98 
CARRYING CASES FOR 45 RPM

RECORDS ___________________ $1.95 to $6.95
CLEANING CLOTHS FOR YOUR RECORDS $1.00 ea. 
ATTACHMENT BRUSHES FOR ARM __ $1.00 each 
PLASTIC AND METAL ADAPTERS .25 pk to .69 pk 
45 RPM SPINDLES for ALL PLAYERS $2.98 to $5.25 
SCOTCH and IRISH RECORDING TAPĖ 5 & 7” Reels 

•ALBUMS for 7”-10”-12” RECORDS____69 to $3.95
TRANSISTOR RADIOS WITH LEATHER

CASE (7 Transistors)_________________$42.95
WESTINGHOUSE ELECTRIC RADIOS___ $17.95
MOTOROLA ELECTRIC RADIOS_________ $19.95
RCA - BATTERY & ELECTRIC RADIOS $29.95 & UP 
MOTOROLA CLOCK RADIOS____________ $31.95
MOTOROLA TRANSISTOR RADIOS from 49.95 & up 
COMPLETE LINE OF RECORDS — ALL ŠPEEDS 

CLASSICAL
WE HA VE THE LATEST POLKA’S ON LONG PLAY. 
IMPORTED GERMAN RECORDS —

FRENCH — FORE1GN.
LATEST POP 45 RPM — TOP 40 H1TS WEEKLY. 

GOOD SELECTION OF X-MAS LONG PLAY 
AND 45 RPM RECORDS 
PRESLEY — CROSBY -
LANZA, ROGER WILLIAMS, ROBERT SHAW, 
THREE SUNS, PATTI PAGE, JONI JAMES, 
ALSO ORGAN AND CATHEDRAL CHIMES. 
PRE-RECORDED STEROPHONIC TAPĖ.

HERE ARE A FEW OF THE PLAYER VALUES — 
4 SPEED MANU AL PLAYERS — 3 COLORS _ $32.50 
4 SPEED AUTOMATIC PLAYERS ___ from $42.95 
WILCOX GAY TAPĖ RECORDERS_______ $89.95

POPULAR — JAZZ.

- MANTOVANI — 
COMO — WELK,

V-M
165
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a fe te teatM, At 
tabte modai b a protadoMl^MUqr, Hd*- 
fidallty, »ur«>-phy tapt raoordar. Saodnte aad 
play^beak mooanraUy, too. W1th ha StaraoVctoa- 
•ompanioo, Modai 161 atuilliaiy ampUflarapeakeb 
fotfU tbriU to (padai, Hf.4ik* Mmophonic lound. 
Hera, tiuly, i* the iftythmfe beari cf your boma mum 
Mot* And botb Aaaa ach* can b* youn todaji

ROMA

$32.50
Roma Music Co
6912 Superior Avė

$54.95 
Romo Music Co 
6912. Superior Avė. $199.95

6912 Superior Avė

$159.95

Roma Music Co.
6912 Superior Avė.

0^1

$39.95
Roma Music Co
6912 Superior .Avė

a |||S j/ h
r P

B-
'■ r •• ‘ 9

Roma Music Co
6912 Superior Avjp.

Model 714 Siera Recorder with in line and 
offset heads

Model 562 
Blonde or 

Magh.

Roma 
Music C

$259.95 ss5-00
4 ’ .

ROMA MUSIC CO.
6912 Superior Avė. HE 1-4414

. _ • __ _ _
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DĖMESIO! Clevelandui ir jo apylinkėms DĖMESIO!
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DĖMESIO MUZIKOS 
MĖGĖJAMS!

jgthBi-s.r'V ?iuui:u"

Viltu:

700" Suvcrior Avė. . Greta Ezella Theatre 
•J’ekf.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

GENERAL PARCEL & TRAVEL CO.
900 LlTĖIlARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. T0wer 1-1461

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
laikrodžiu taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų 

pasirinkimas.

NAUJA SIUNTINIU PERSIUNTIMO 
AGENTŪRA

• I

PERSIUNC1ANTI SIUNTINIUS l LIETUVĄ IR Į KITUS 

EUROPOS BEI AZIJOS KRAŠTUS

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

hairrj Pagražinimas iš.Vidaus ir iš Lauko
1132 Summit Dr.. Cleveland 24, Ohio

tas nuo
Į0J m. dar rėk Ev.Jsv 
rta<tinnmas; Viešpaties

Ar žinote, knd klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikli geriausi patarnavimu.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės j 
Juozų GRAŽULĮ. Savi pas savus!

Norėdanii praleisti laisvalaikį, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

Edvardas Karnėnas
išlaikė Notary Public egzaminus 
ir gavo leidimą notarizuoti jvai- 

* riua dokumeptus Cuyahoga
i - , yi-

Turime gerų ir gralių namų, 

vienos ir dviejų šeimų, Naujo
sios Parapijos rajone.

St::nl?y Varas, jr. 
lietuvis

P.EAI.M REALTY
IV 1-9911

JMWill|iiliii'..i..ii.-:,tlH.l<> ■: U>.;s HU>>b III-' c ii..... i, .. i ui„i;r

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

iš-

i

f1 ** ‘-S • -

Gruodžio; 17-oaloa minėjimas County ribose. Jo ofisas yra 1141 
Pereitą sekmadienį ponų Kar- Ansel Rd., Cleveland 8, Ohio.

Clevelando skautų dosnus 
rėmėjas ir bičiulis Zigmas 

Jankus
1958 metams užsakė dvi Skauto 
Aido prenumeratas.; Vieną Vo
kietijon, o> kitą Italijon. Cleve- 
lande skautiškos spaudos yajų 
vykdo psktn. Vladas Bacevičius, 
1132 East 72nd St., Cleveland 
3, Ohio.

pių namuose įvykęs gruddžio 17- 
osios minėjimas praėjo pakilu-, 
šia nuotaika. Julius Smetona pa
darė tani tikslui .pritaikytą pra
nešimą, o pianiBtė Jūra Gailiu- 
šy tė atliko meninę proįgramą, pa- 
s k a m b i h dama Mendelssohno 
"Rondo Capricioso”. Minėjimą 
pravedė Jaunutis Nasvytis.

H. ir J. P. žiūrisi 
gruodžio mėn, 18 d. Išvyksta il
gesnei kelionei J Virginią ir Flo
ridą. Ilgiau vienoj vietoj neap
sietos, ne* tūri daug planų at
laikyti daugelį jiems rūpimų 
vietų. į Cieveiąndą grįš tik apie 
•sausio riiėii. 15 d.

b ALTo veiklos
Amerikos Lietuvių Tarybos 

Clevelando skyriaus valdyba tai
gi* pasiruošti 1958 jubilėjiniams 
metanu.

Iškilmingas Lietuvos Nepri-

» D I R V A • Nr. 50 ~~3

MBiams, 6 šiiaufrtftfeižii įčjĮoSa 
nemokamas. Bus įdomi progra
ma. Būtų džiugu, jei' visi w ' 
kyklinjo amžiaus vaikučiai šli 
egliitėje dalyvautų.

•• ') t '

Šachmatininkams
Steigimui šachmatininkų klu

bo LB Clevelando Ayl. Valdyba 
kviečia, visus šachmatų žaidėjus 
susirinkti gruodžio mėri.22d. 
11 vėl. 30 min. lietuvių svetainės 
apat. salėje. Informacijų kreip
tis | F. Eidimtą &1. UT 1-1921.

Baltlc Delicat. krautuvė,..,
(6908 Superior Avė.) ''J

Kalėdų šveiltėms pasiūlo savo 
klientams:

K ū č i o m s : džiovintų lie-

'©I©IfejĮ©I©I©I©I(i| r

JUMS GERŲ NAMŲ

jrMttagai Eddy — St. CIair rajone.•—Ua

Ūoti namų pirkimu kreipkitės j

Juozą Mikonį,

RA Y NAUSNER RE A LT Y

11^09 St. CIair Avė. Tcl. UL 1-3919

namuose MU 1-2154

giedojusiems * ’ pamaldu,
tuviškų baravykų, sližikų, aguo-skautų vadovybei ir skautams, 
nų, kviečių, bulvinių miltų, span- dalyvavusiems su vėliavomis pa- 
guolių, džiovintų vaisių kompo- maldose. Gen. Tallat-Kelpšai už 
tui, įvairių silkių, šprotų, mina- turiningą žodį per liet, radijo va

Tėvų patogumui
Lituanistinės Mokyklos rengia
mai Kalėdų eglutei dovanas su- ,
tiko priimti Baltic delic. ir V/KO- ungurių, kilkų, sardinų, vė-^ landėlę. J. Stempužiui, davusiam 
Sako krautuvės.

Tėvai prašomi nesivėluoti ir 
dovanas palikti galimai anks
čiau šiose krautuvėse, arba sek
madieniais Šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Kalėdų eglutė
- , Naujosios Parapijos salėje

klausomybės paskelbimo 40 me- ivykg 195g m MU8io mėn rd. 
tų sukakties minėjimas įvyks 3 val p pietų Lietuvių Mokyk- 
WHK salėje. Programoje numa- loe Tėvų Komitetas prašo tėvus
tyta žymūs kalbėtojai amerikie
čiai ir lietuviai. M. Venclauskas 
ir P. Maželis sutiko sukurti mon
tažą, dalyvaujant čiurljonio an
sambliui ir solistams, išvakarė
se fiv. Jurgio bažnyčioje įvyks 
religinės muzikos koncertas, va
dovaujant P. Ambrasui.

Vasario 21 d. įvyks lietuvių 
kultūros vakaras Clevelando 
miesto centrinėje viešojoje bib
liotekoje. Tuo rūpinasi A. Au- 
gustinavičienė.

Numatoma surengti ir lietu
vių tautodailės parodą. Tuo rū
pinasi Ed. Kąrnėnas.

sumokėti už dovanas po 1 dol. 
vaikui iki gruodžio mėn. 28 d. 
p. Juodėnienei — 17928 Neff Rd.

Kalėdinė eglutė
Neringos Tunto Skaučių Tėvų 

Komitetas visiems Clevelando 
lietuviams vaikučiams rengia 
kalėdinę eglutę, sausio mėn. 5 
dieną lietuvių salėje. Pradžia 3 
vai. p. p. Biletų kaina $1.00 vai-

Didžiosios Lietuvos Kunigaikš
tienės Birutės Draugijos 

Clevelantfe skyrius birželio mėn. 
išsiuntė siuntinį į Sibirą ištrem
tai Lietuvos kario V. Pekarsko 
šeimai.

Taip pat Kalėdų švenčių proga 
išsiuntė 20 dolerių į Vokietiją 
Lietuvos Kariuomenės Savano
riams Kūrėjams invalidams su
šelpti.

J. S. AUTO SERVICE 
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto R ifd 7 v.

AUtOMv'^Ų 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas Ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai. _
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: LI 1-4611.

žių mėsos, austrių, lašišų, ikrų' 
ir kitų įvairumų.

Kalėdoms: rūkytų, kep
tų ir virtų kumpių, skilandžių, 
dešrų, kaimiškų sūrių, impor
tuotų sūrių (olandiškų, šveica
riškų, daniškų, vokiškų ir t.t.), 
pyragų, tortų, vynų, šampanų, 
alaus:

Kitokių įvairių 
prekių: puošnių importuo
tų saldainių ir biskvitų' dėžių, 
geriausių vokiškų kvepalų, natū
ralių austrių su tikrais perlais, 
įv. kepimo miltelių, vanilijos laz
delių, esencijų ir t.t. Be to pake
ly jau yra gėrimams zubruvka, 
trejerios devynerios ir krupni
kas. Gėrimų uždažymui turime 
vyįnių ir kitokių sunkų.

Prekiavimo laikas: 
kasdien nuo 8 v. ryto ligi 8 v. v., 
sekmadienį prieš Kalėdas ligi 5 
v. v.. Kūčių dieną ligi 6 v. vak. 
ir Kalėdų dieną nuo ĮOVĮ vai. r 
ligi lžlį v. Prašome gerb. klien
tų pasistengti apsipirkti jau sek-| 
madienį ar pirmadienį, kad Kū
čių dieną nereikėtų ilgiau laukti 
patarnavimo.

Kalendorėliu3 pradėsime daly
vi šį penktadienį ir duo.simį^kol 
turėsime jų ištekli^?**""

Tortų užsakymus' priiminėsi- 
me tik ligi šeštadienio 5 v. vaka
ro.

Tat ligi pasimatymo!

1 per radiją karinę programą. Pik. 
Žukui už rėikšmingus žodžius 
įžanginėje minėjimo kai' oje. A. 
Mikulskiui, čiurljonio Ansamblio 
vyrų dhorui, .Ingir' ^Štaraitei ir 
V. Raulinaičiul už atliktą pro
gramą laike minėjimo. Visiems 
sveikinusiems žodžiu ar raštu ir 
už kilnius linkėjimus.

Prisidėjųsipms aukomis ir tal
kininkavusiems: O. ir V. Vilku- 
taičiams, Stasams, • Beržinskie- 
nei, Jocienei, J. Kaklans’-.ui, St. 
Lukoševičiui, M. Srnelstoriams.
J. Margevičl’ji, VI. Bačiuliji. K. 
Morkūnui, A. Atkočaičioi. J. ir
K. Zaromskiams, St. Mačiui, V. 
Apaniui, VI. Braziuliui. I. Navic
kams, Tallat-Kelpšai K.. Z. Ta
ručiui, Ą. Balajevičiei’.'i. t'vvi.i. 
O. ir M. Venclovams, I>- >. Pa;’- 
lioniui ir mokyt. Tamulo 'i ui.

Clevelando rair.cvčna: 
irY^tiyha

Lietuviška V. Sako krautuvė , 
6924 Superior Avė.

Tcl. UT 1-8446
Praneša visiems Clevelando ir 

apylinkių lietuviams, kad jo 
krautuvėje prieš šventes yra 
gausus pasirinkimas vietinių ir 
užsieninių maisto produktų bei 
saldainių.

Priimami įvairių europietiškų 
tortų užsakymai. Daugeliui pre
kių darome nuolaidas. Organi
zacijų parengimams ypatingos 
nuolaidos.

Visus mūsų krautuvės klijen- 
tus ir visus Clevelando lietuvius 
Kalėdų ir Naujųjų Metų proga 
nuoširdžiausiai sveikiname 
linkime geriausios laimės!

MESKITE MELUS 
KIEKVIENAS 

KALBĖKITE TIESĄ

I R

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 1 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai

677 E. 1281h St. Tel, MU 1-8368

..i ii.iiniiiiiiiiinimiimiiiiiiiiiiiiiiii

PRANEŠAMA...
NATIONWIDE’S 

naujas 

SEIMOS 
DRAUDIMAS

Vienas gyvybės draudimas pa- 
lengia visą jūsų šeimą ... net 
•tu.vHiatiškci kiekvieną naujai 
irii'.idėjnni (ro 14 amžiaus die
tų) NE K.EK NEPAD1DĖJANT 
iž mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:/
PAULINĄ MOZURAITIS, 

Agentas
SK 1-2183

-7—‘ .

i C! » U
L A I K R O D I N Uf FAS

Taiso ir pąrdtiuda laikrodži o* 
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dal
bas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8. Ohio 
felef.: LI 1-5466

K

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. CIair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos j namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
l v. v.

Telefonas: GI, 1-5875, buto — 
GA 1-7658.

I 
i

I

» . w
CADMIJAŪS 

AKUMULIATORIUS
BATTERY 

AUTOMOBILI! I
Europoje naudojai; 

radimo dienoą -c- 1> 
febevr-ddfl. A įnėrjkHJv 
amžinu. >

Neger.da nuo ša! io. karščio,: 
elektros smūgi:'. Dm g kitų gerų 
savybių Garantijos laikas ncap- 
ribotns. i

Supažindinimui parduodamas, 
papiginta kaina. Skambinkite B.| 
Snarskiui — KE 1-0210 arba rei-| 
kalaukite garažuose.

BALTIC SUPPI.Y CO.,
71 E. 207 St., Eu< lid 23, O.

Efezo 4:25. e.
Ar žinai, kad Jėzus pirma bu

vo Danguje pas Tėvą, pirm atė
jimo ant žemės? žiūrėk Ev. šv. 
Jono, 6:38. c. Tėmykit, Jėzus 
liudija: Pats Dievas mane turė
jo prie savęs, ką Jisai padarė, aš 
čionai buvau, žiūrėk Kolosensų 
I II. e. Nes per Jį visa sutver
ta kas danguje ir ant žemės. Jė
zus pats liudija..; iūrėk Ebreonų 
1:2. e. C i:,nai pats Dietas liudija 
per savo sūnų, i-tirį Jo Tėvas 
:sti.iė tėvonimi ant visų. Per Jį 
ir svietą sutvėręs. Juozapas vi
sai nebuvo Jėzaus tėvas, nes Jė
zus jokio žemiško tėvo neturėjo, 
’.ct visuomet kalbėjo apie savo 
ievą esanti danguje.

Dievo p!-i-.c buvo pažymėta tik 
' i las žmogus tegalėjo patiekti 

atjiikimą, nes tobulas žmogus 
A'l.mas buvo nusidėjęs. Tobu
las reiškia be nuodėmės. Jėzus

Jono 1 :l-2. e. Mūsą 
ihi.-i en.i'fm.i tada, 

1 <ii Jis paliko dangišką garbę ir 
p Igimlj ir alėjo j -|>a.-aulj kailio 
'muges, Jė’us pasakė tokiais žo
džiais: Todėl ateidamas j pasau
lį aukas atnešęs, bet prirengei 
man kims. Reiškia. Dievas pri
taikė žmogišką kūną Mariją ir 
prasidėjo iš šventos Dvasios, 
žiūrėk Ev. šv. Matt. 1:20. e. 
Dievui viskas galima, bet žmo
gus nieko negali. Jėzus pats sa
ve pasidalęs panašus j žmones 
išvaizdoje, kaip žmogus. Jis sa
ve pasižemino iki mirčiai ant 
kryžiaus už pasaulio nuodėmes.

M ILL1AM SllIMKUS 
1077 East VVallings 11d. 

Brecksville, Ohio
1; M -.imuIii i- . .. 'i. i:,ii"Ptttii:" -!fe:;: unu.
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Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAlil EAKERY
Sav. O’Eell-OLelenis

(•2J2 Sitperiiir Avenue Tel. EN 1-6525 Z
.Antroji mėsų krautuvė yra v

11(11 E. 66 Street Tel. EN 1-4551 k
čia Jus gausite j vairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos ) 

produktus. ę
hrci|ikn«-« į mus .t būsit patenkinti z

Uievclrtndicčiai DABAR jfali pnmggH
• Vasaros V ĖDINIMĄ • Žiemos ŠILDYMĄ

^ONCRIEF

Siunčiame: drabužius, avalyne, medžiagas drabužiams, odas, 
vaistus, gydymo priemones, laikrodžius, maistą ir 
kita.

Gnrantdotas greltaš. išsiuntimas ir pristatymas.
Siuntinių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, apmo

kamos čia Įtas mus, vietoje.
. nuo 4 iki S aavalčig. 

ij*^kMMįdiUm)ijniūa mes siunčiame ii 
I PAŠTU — betarpiai siuntinio gavėjui.

p,rMl*’k>d

ą. įirįpą ,ąų. tęlaingu siuntiniij peraluntimo 

iglų ,etgeąĮ4,Wt,fcįgntaĮs, ir su .iąibingu jiems 
prašome, malonėkite užeiti pas mūs.

r’<

.. ....

SlĮjj, įkąstlivą, pėilitiką ir kitokią

; np t- fj'i t'-i

yaL; MtaUlėhlais 9'•7 vai.;
V5 vai

Ramovėnai dėkoja 
visiems atsilankiusiems į 
riuomenės šventės minėjimą ir 
dalyvavusiems iškilmingose pa
maldose. Ypatingą padėką reiš
kiame: kun. Dzegoraičiui už at
laikytas pamaldas ir pamokslą, 
mus. Ambrasui, jo vadovauja
mam chorui ir sol. J-,.Kazėnui

Išnuomojama* kambarys 
vienai moteriai, kreiptis: Telef. 
HĘ 1-102$,Ttp9;I^wnview Avė. 
iiiiiiUiimtuiuimiiHitiiiiiiiii:iiiiiiiiiiii

Gįi

p į*.JwU0 jLMtnUilvn *• v V,

’S FLOWER
iFt -SHOP

Pigiausiomis kainomis siūlau 
įvairių importuotų HI-FI-radijo 
aparatų ir radijo patefonų. Dide
lis pasirinkimas.

"SIEMENS” 20 lempų 6 gar
siakalbių.

"NOVAK” 12 k npų 5 gar
siakalbių.

"NORDMENDE" 12 lempų 6 
garsiakalbių.

"TONFUNK” 13 lempų 4 gar
siakalbių.

”FONOVOX” 14 lempų 6 gar- 
•■iakalbių ir su bufe tą.

111-FI Tap record ”NOREL- 
KO" (Philips).

Geras išsimokėjimo sąlygos 
>as
VOKIEČIŲ RAD10 APARATŲ 

ATSTOVĄ
609 East 120 St. Tcl. PO 1-1398

Pasinaudokite proga- 
'.Iažas {mokėjimas. Labai geras 

rajonas
Pine Charilon Rd. 7 k. gera: 

•škri' ylas namas. Karšto van- 
as. Di.l: lis sklypas 
ini.ikas skubina par-

•UI; 
i. S v

loti.

Turimo

Dim 
LAUKIA 

IOSŲ T UhOSil

TftiLjsbpEiilOR AVĖ. 
TEL, Ut 1-8677

Jurgis Sidabras — lietuvis
> ,i . Į.y’.ž&vii^jikas . .X; < ■«.
Įvairiausios gėlės. Importuotos 
prekės iš Užsienio, Arbata. Ka- 
/ ; ^. -Mdiiųlas ir kt. 
Gilės vestuvėms, šermenims, 
\ . t '.banketams.
Sklypo pagra-inimas. Vidaus de
koracijos namų, krautuvių,
A';-,’4 viežlHičių.ę 
Nemokamu vainikai šermenims.
IIIIIIIIIimillllHHlIlilIlllHlllUlIlIlIllllHIU1
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LOKOR DELICATESSEN

6502 Sunerinr 
(kampas E. 65 ir Superior)

Sveikiname visus, lietuvius kli.ipntus. Būtinai atsilam 
kykįt į mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus,- 
kokių geriausių maisto produktų, norėtumėt visad gauti.

i'Manome atidaryti, specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėįi lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, 'sūrjai, ikrą, alus 
ir vynas.

w Telef. EN 1-9142

(

P. J. KERSIS
609 Society for’Suvings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCUA: PENINSULA 2521
Norėdami pigini pirkti nahms miestu arba priemiesčiuose, kreij>- 

kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose. *

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iApildymas 
garantuojama. Kreipkimės j mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui 
Della E. Jakulis & William J. Jakubs 

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir įmlsamuotojai 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo - 

6621 Edna Avenue ENdicott
936 East .185 Street KR M
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THE FIELD

Kiti veiklos barai
Iš LNT Pirm. V. Rastenio kalbos Bostone

IV kad kultūrinė akcija taip pat, o 
tam tikrose, ir būtent kaip tik 
dabartinėse aplinkybėse net ge
riau tinka siekti tokio politinio 
tikslo, kaip tautos laisvė ir ne
priklausomybė.

štai čia, šalia minėtojo nedė
kingo ir uždaresnio veikimo bū
do, atsiveria kitas — viešas, re- 

I girnas ir apčiuopiamas veiklos 
I Laras. LNT pasukdama į šį barą 

‘j nesistengia viską daryti būtinai 
savo vardu, kad būtų patogiau 
didinti savo nuopelnų sąskaitą. 
Šioj, — o vietomis ir politinėj — 
srity LNT laikosi principo siek
ti. kad pageidaujamas dalykas 
būtų atliktas, vistiek po kokiu 
vardu, tenkinantis savo inicia
tyva, paskatinimu, darbu arba 
parama lėšomis.

Baltijos kraštų kultūros die
nos Vokietijoje, lietuviškos kny
gos pasirodymas tarptautinėje 
knygos mugėje, lietuviškos mu
zikos jsispraudimas į eilę Euro
pos radijo programų, skautų lie
tuviška akcija tarptautiniame 
skautų sąskrydyje, patriotinės 
lietuviškos vaikams knygelės iš
leidimas — tai vis dalykai, ku
riuose LNT vardas nefigūruoja, 
bet kur yra mūsų talkininkų ini
ciatyvos, darbo, talento ar LN 
Fondo lėšų mažesnis ar didesnis 
nuošimtis.

LNT nei kiek nepavydi, jei ir 
kas kitas prisideda prie tų pačių 
darbų, kuriuos LNT sumano, 
vykdo ar remia. Yra tik pabrėž
tina, kad LNT, prieidama prie 
klausimų ne taip konservatyviai, 

aip kiti mūri politiniai veiks
niai, imasi ak -i.ios tokiose srity-

Daugelis ligšiolinių žygių dėl 
Lietuvos imponavo, kaip kažkas, 
jei ir ne visai tiksliai apčiuopia
ma, tai bent. regima. Nelengva 
apsiprasti su mintimi, kad visa 
tai jau-nebėra taip veiksminga, 
kaipegai tebeatrodo.

Inercijos dėsnis veikia ir įsi
tikinimuose. Ką nors perkainoti 
ne taip lengva, tiesiog nesinori.! 
Iš kitos pusės — uždaros studi-' 
jos. viešumoj nematomas rengi- 
masis visiškai neimponuoja, ne
patraukia, o juk studijinio dar
bo vaisiai ne taip greit pasiro
do ... Todėl suprantama, kad 
dažnam ir pačiam nelengva pri
siversti prie tokio teatrišku bliz
gesiu nepasižyminčio darbo, juo 
labiau nelengva toliau stovin
čiam apsispręsti, ar tai yra koks 
nors darbas, ar jis reikalingas ir 
ar vertas remti.

Lemiamos reikšmės čia turi 
tik tikėjimas bei pasitikėjimas, 
kad pasiryžimas tokiam užda
resniam darbui ištiesų Lietuvos 
laisvės kovai būtinas. Tik reikia 
skaitytis ir su psichologiniu 
įspūdžiu, kurį savaime turi su
daryti platesniuose sluogsniuose 
veiklos lyg ir uždarymas "j ka
binetus”. Daugeliui atrodys, kad 
kažin ar nereiktų visdėlto ištver
minga. tęsti ir tuos regimuosius 
žygius, neatsižvelgiant, ar jie tu
ri realios r.‘i' šmėr. ar nė.‘Tada 
gal bent bus . ■dali. -tas jaus
mas, jog "kažkas '.u->i t '...

Bet, iš vienos puses, ? i- 
mųjų priemonių vartojimas .:e- 
pareina vien tik nuo mūsų pasi
ryžimo jas toliau vartoti ar ne- i se; kurios bu v- lyg ir pamiršta- 
vartoti. Jei susiduriame ar susi-1 nios ar never ‘varnos, bet kurios 
dursime su reiškiniais, rodan- atrodo svarbi s Lietuvos reika- 
čiais, jog bent kaikurie iš tų' lui.
mūsų viešųjų pasireiškimų tik- Vykdydama tuos užsimoji- 
rai nebereikalingi ar net nepa- mus, LNT ne ando remtis mo- 
geidaujami, tai noroms neno-1 valiniu spaudimu, kad visa tai 
romi teks nuo jų susilaikyti. Iš 
kitos pusės, iš žygių Lietuvos 
reikalais daryti vien tik sau pa
guodą nelabai ir leistina, bent 
jau lėšų taupymo sumetimais, 
kada tos pačios lėšos gali daug 
labiau praversti sustiprinti to
kių veiksmų pamatams, kurie 
dar labai reikalingi ir gali būti 
efektingi.

Kalbame ne apie atsisakymą 
nuo pastangų Lietuvos reikalu 
apskritai, tik apie atsisakymą 
nuo švaistymosi paviršutinišku
mais, arba savo menko dalykuo
se susivaikymo demonstravi
mais.

Bet, šalia pasiryžimo daugiau 
"prisėsti prie knygos” tikslu ge
riau pasirengti tolesniems tie
sioginiams politiniams veiks
mams, LNT kreipia akis ir į ki
tus veiklos barus, kurie iš poli
tinių veiksnių pusės tebėra pa
liekami beveik be dėmesio.

Visų pirma tai yra kultūrinė 
sritis. Kultūrinę sriti .aipraski- 
me ne vien "I.en: iūvėlius” ar ki
tus liaudinio |x>būdžio -pasireiš
kimus, o plačiausia ir visų pirma 
augščiausia intelektualine pras
me.

Yra ą»as mus įsigalėjęs teigi
mas, kad -kultūrinis ir politinis 
veikimas yra tarsi vanduo ir ug
nis, kuriuos reikia ne tik skirti, 
bet Bet ir saugoti vieną nuo kito.

- Mūsiį; svarbiausias tikslas esąs 
politinio pobūdžio, todėl kultūri
nis:" veikimas su. tuo reikalu ne- 

' galjįą turėti ,nieko bendra. Jis 
ėsąsfeikaHngss nebent pačių lie
tuvių dvasiai'palaikyti, o tai jau 
esanti ne politinės veiklos sritis.

' Bet yra ir kita nuomonė, —

u

suIspanija, palyginti, ilgą laiką gerai laviravo arabų klausime, bet dabar ir Jų marokiečiai išėjo 
ginklu išsikovoti visiškos laisvės.

mo jausmais, ‘ąii geriausiais lin- 
kėjimaisikurlekiUems/; 
doB irdžiaųgsmb teikia. D1 
mo,. kuriuo lietuvis' nuo , 
dalijasi su savaisiais ir 
sials, su savo. kaimynais 
čiulials. Kokie būtume 
jei šitos šeimok šilumos dvasi 
būtų sklidinas" i» tnūsų■ •vliįfam 
gyvenimas!

Kūčių stalas su; šienu, ėgli 
šviesos, visų ktutoihądįj*pasidat 
linama plotkelė mums primiehA* 

R

f
■J

tinama plotkelė įpums primie'._ 
ne tik tuos vidnus religiniuB j^.- 
kius — Išganytojo gimlmąBeti- 
Nejauk kūtelėje, krikščioniškąją 
šviesą beidĮHaugsmą,.l)ievoi{Bi- 
kūnijimo paslaptį/ beflis'.aįtaįM 
mums tampa ir visos tautos po- 
žymiu, nes jis yra kiekvienoje 
mūsų šeimoje ir kiekvienuose 
mūsų namuose. Kūčių stalą su 
Kalėdų švenčių dvasia ir nuotai
ka rasime visur, kur yra pats 
lietuvis: ne tik sočioje ir perte
kusioje Amerikoje, ne tik Kana
doje |r Australijoje, bet ir alina
moje bei prievartaujamoje mūsų 
tėvynėje Lietuvoje, ledo ir šal
čio sukaustytame Sibire, medi
niame barake Vokietijoje. Rasi
me pradedant tolimąja šiaure ir 
einant į rytus, vakarus bei pie
tus. Dėl to Kūčių stalas mūsų 
tautai šiandien yra ta vieta, kur 
sėdamės visi: paprastieji ir iški
lieji, tremtiniai ir kaliniai, did
vyriai ir mažieji. Jei kam prie
varta neleidžia, tas ten skrenda 
šviesių atsiminimų keliais. Va
dinasi, Kalėdos — ne tik tylioji 
religinė bei šeiminė šventė, bet 
ir tautinė mūsų šventė, mus jun
gianti ir vienijanti.

koncertus girdime per radiją iš 
plokštelių. Galėtų būti ir lietu
viškos muzikos tokių koncertų.

Tas būdas lietuvių tautos var
dui įskiepyti į platesnių-visuo
menės sluogsnių sąmones neabe
jotinai veikmsmingesnis, negu 
straipsniai, laiškai ar kitos žodi
nės propagandos priemonės. To
kių koncertų nėra ne dėl to, kad 
mūsų kompozitorių kūriniai per
prasti. Ne, jie drąsiai gali lygin
tis su daugeliu kitų. Tik jų kom
pozicijų nėra plokštelėse. Jų 
kompozicijos nespausdintos, net 
reta katra parengta orkestrui 
naudoti.

Suorganizuokim tam lėšų, pa
sirūpinkim,- kad būtų lietuviškos 
muzikos plokštelėse! Tai kultū
rinis darbas, bet drauge ir poli
tinis. Išvesti daugiau lietuviškos 
muzikos į tarptautinę plotmę gal 
kartais daugiau reikėtų, nei la
bai didelis ir labai gražus memo
randumas ....

Tai yra vienas pavyzdys iš 
daugybės galimų uždavinių, ku
riems atlikti reikia tik vieno ki
to specialisto bei energingo vyk
dytojo, ir reikia platesnįo rato 
žmonių supratimo, kad tokius 
užsimojimus paremtų lėšomis.

Tokios veiklos ratas susidarys 
tik plintant naujai pažiūrai į 
politinio veikimo priemones, pa
žiūrai, kuri politinę akciją ma
tys ne vien atidavime Vasario 
16 dienos proga "duoklės gryna
jam politikavimui”.

Kitas veiklos baras yra jau
nųjų pajėgų įsijungimas akcijon 
dėl Lietuvos. Jaunimas daugu
moje ypač yra skeptiškas dėl ligi 
šiol labiausiai garsių politinės 
veikloB metodų. Nes jaunieji ge
riau pažįsta mūsų gyvenamųjų 
kraštų intelektualinių sluogsnių 
nusiteikimus ir mato, kas jiems 
daro bei kas nedaro įspūdžio.

Jaunimo pažiūros gal daugiau
sia turi įtakos LNT kiek kito
kioms pažiūroms į veikimo me
todus susidaryti. Jauniesiems in
telektualams suprantamesnis nu
sistatymas pirma dalykus išstu
dijuoti, tik tada bandyti juos ki
tiems perteikti, o ne verstis at
sitiktinio pobūdžio tariama iš
mintim ar gražbylyste. Jaunie
siems taip pat labiau supranta
mi ir minėto pobūdžio užsimoji
mai kultūrinėje srityje. Be to, 
jaunosios jėgos daug kur parodo 
gražios savo iniciatyvos, kuriai 
beveik nieko daugiau ir nereikia, 
kaip tik tos nelemtosios finansi
nės paramos.

Štai ir čia tenka kreiptis į vi
sus žodžiais remiančiuosius jau
nimo iniciatyvą — paremkim ją 
ir kaikuo apčiuopiatnesniu! Bū
tų tikrai malonu, jei ateinančiais 
metais iš LNF Pirmininko pra

I

J. ir M. Bačiūnai 
Aucklande, 

N. Zelandijoj
Gruodžio 4 d. Aucklando lietu

viai turėjo malonią staigmeną. 
"Mariposa” laivu atplaukė lietu
vių visuomenininkas J. Bačiū- 
nas ir ponia. Uoste panūs Ba
čiūnus pasitiko Naujosios Ze
landijos Lietuvių Bendruomenės 
pirm. C. Liutikas.

Tos pačios dienos vakare, Ro- 
yal Empire Society patalpose, 
Aucklando lietuviai surengė po
nams Bačiūnams kuklų priėmi
mą. šeimyniškoje aplinkoje J. 
Bačiūnas klausimų - atsakymų 
formoje papasakojo susirinku- 

j siems apie lietuvių gyvenimų 
' JAV, Vokietijoje ir Anglijoje, 
bei tų valstybių pažiūras į lie- 
tuvius ir kitus svetimtaučius. 
Kalbėdamas apie lietuvybę J. 
Bačiūnas daug dėmesio skyrė lie
tuvių studentijai išeivijoje, iš 
kurios jau susilaukta gražių pa
sekmių ir jų daugiau tikimasi. 
Anot J. Bačiūno: "Studentai yra 
mūsų ateitis”.

Kalbėtojas apgailestavo, kad 
nemaža dilis lietuviškų visuo
meninių it* politinių organizaci
jų JAV veikia 1905 metų darbo 
metodais, kurie visiškai neati
tinka šių dienų reikalavimų.

Vienam iš klausytojų paste
bėjus, kad J. Bačiūnas puikiai 
kalba lietuviškai nežiūrint ilgų 
išgyventų pietų Amerikoje, jis 
atsakė: "Būdamas lietuviu kaip

i

kitaip begali kalbėti”.
Trys valandos su viršum pra

ėjo greitai ir nepastebėtai. Žmo
nės skirtėsi palengva ir nenoro
mis.

Rytojaus dieną būrelis lietu
vių aplankė J. ir M. Bačiūnus 
laive. Vėl buvo nuoširdžiai pasi
kalbėta lietuviškais reikalais. 
Galiausiai reikėjo atsisveikinti. 
Gruodžio mėn. 5 d. 2 vai. po pie
tų "Mariposa” išplaukė Sydnė- 
jun.

Ponų Bačiūnų atsilankymas 
Aucklande buvo ne tik malonus 
įvykis, bet kartu gaivinantis ir

paskatinantis ryžtingai dirbti 
Lietuvos naudai. Tai yra įrodan
tis pavyzdys, kad galima išlikti 
ištikimais savo tautai ir kultū
rai gyvenant ir nuo mažens iš
eivijoje.

Aucklando lietuviai dar kartą 
turė3 progos sutikti šiuos mielus 
lietuvius sausio 6 ir 7 dieną se
kančiais metais, kai jie grįš į 
JAV, aplankę Australijos lietu
vius.

1957 m. gruodžio 5 d., 
Aucklandas.

Didžiųjų mūsų švenčių prasmj
St. Barzdukas,

. LB valdybos pirm.

Kalėdos — visų pirma religinė 
šventė.- šventė, susijusi su pa
saulio Išganytojo laukimu ir atė
jimu. Sutapusi su gerosios nau
jienos viltimi, kurią paskelbė an
gelų balsai viršum Betliejaus 
tvartelio: "Garbė Dievui-augšty- 
bėse ir žemėje ramybė geros va
lios žmonėnąs”. Iš tikrųjų visam 
mūsų gyvenimui reikėte reikia 
šios gerosios naujienos dvasios. 
Reikia didžiųjų Dievo įsakymų 
vykdymo — mylėk savo Dievą ir 
artimą kaip pats save, reikia ge

Č. P.

ra-ros valios žmonių, nešančių 
mybę bei jaukumą kultūriniam, 
visuomeniniam, politiniam mū
sų gyvenimui.

Išganytojas i pasaulį atėjo per

— o —
Didžiųjų švenčių prasmę vi

siems primena Lietuvių Bendruo
menė, skelbianti tautos tradicijų 
išlaikymo būtinybę bei reikšmę.. 
Tautos tradicijose sau atramą 
randa gyvoji tautinė dvasia. To
dėl Lietuvių Bendruomenė, svei-

šeimą. Dėl to Kalėdos yra ir šei-'k'ndama visus lietuvius Kalėdų
mos šventė. Tai ypačiai gerai su
pranta mūsų, lietuvių, tauta. 
Kūčių vakaras — tai tas metas, 
kada visi buriamės prie bendro 
stalo ir su brangiausiomis savo 
dovanomis — su nuoširdumu, sū 
tarpusavio pagarbos bei atlaidu-

švenčių ir ateinančių Naujųjų 
Metų proga, visiems kartu linki 
ne tik asmeninio, ne tik šeiminio 
džiaugsmo bei laimės, bet ir vi
sos tautos vilčių bei lūkesčių iš
sipildymo: tegrįžta mūsų tautai 
taip pat laisvo nepriklausomo 
Lietuvos gyvenimo džiaugsmas, 
laimė ir palaima, teateina jai ge
roji šventinė naujiena — ramy
bė ir taika.

C. WILLIAM O’NEIL

GOVERNOR

OF OHIO

GERIAUSIŲ KALĖDŲ

i
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daryti visų lietuvių neginčytina 
prievolė ir kad abejojimas būtų 
tautinis išdavimas. Kviečiame 
remti darbus, kuriuos laikome 
šio meto aplinkybėse realesniais. 
Kviečiame tuos, kurie tiki tų 
darbų prasmingumu, kurie, pa
galiau pasitiki LNT aktyvo nu
simanymu arba, sakysime, jo pa
sirinkimo skoniu.

Prieš kiek laiko viena New 
Yorko radijo stotis kreipėsi j 
pirmus pasitaikiusius lietuvius, 
ar jie neparūpintų porą lietuviš
kos muzikos dalykų plokštelėse. 
Buvo sumedžiota. Tik šis tas ir 
atsitiktinai. Kitų, nebūtinai di
džiųjų tautų ištisus muzikos

nešimo išgirstume Lietuvos Ne
priklausomybės Fondo išlaidose 
jaunimo iniciatyvai remti pozi
cijoj bent dešimtį kartų didesnę 
sumą, negu šiandien paminėtoji. 
Tai bus realus, kaip sakoma, es
tafetės peidavimus jaunosioms 
pajėgoms.

• • •
Taigi, mūsų organizuotos po

litinės veiklos perspektyvos nėra 
kokia tamsi tuštuma. Nenuma
toma jame daug fejerverkų ir. 
fanfarų, betgi mes gyvename, 
laikotarpyje ir aplinkybėse, ku-1 
rios reikaląuja visų pirma dar! 
daug arti.įr sėti ir turėti dar 
daugiau kantrybės bei ištvermės 
galbūt gana ilgai laukti vaisių.

ir
LAIMINGŲ NAUJŲJŲ METŲ

Dar tebėra laikas siusti pinigus 
Labiausiai norimą dovanu 

Naujiems Metsms | Lietuvą
Pilnai garantuota — Oficialiai

100 rublių — *10.00. Už persiunti
mą *5.00. Didžiausia orderis *50.00, 
bet jOs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųski
te dabar, kad išvengus Kalėdų skubą. 
Prašome reikalauti mūsų 16 puslapių 
katalogą maistui, drabužiams ir valą- 
tams j SSSR siųsti.

G R A M E R C Y
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commisaion

Ateinančių Švenčių proga sveikiname mūsų
bičiulius ir rėmėjus, linkime ištvermės ir pasiry
žimo Lietuvos laisvinimo darbuose

Ace Laboratories
1614 Coutant Avė., Lakewood, Ohio

Pirmutinė ir vienintelė lietuviška dažų dirbtuvė.
P, J. Žiūrys — savininkas

Pietų Amerikos kraštai labai susirūpinę geresnių kelių pravedimu. Jų nebuvimas stabdo 
todėl ateinančių metų programoje numatyta, JAV pavyzdžiu, pravesti eilę patogių kęMų, vedaaHų. j

- Panamos kanalų. Nuotraukoj naujai pravestas keHaa Kohmibijaje. hr
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Vokiečių karinė slaptoji žvalgyba 
paskutiniojo karo metu

BALKANŲ 
KRAŠTUOSE

Žvalgybos centralė Sofijoj
Nutilus karo triukšmui, mūsų kariuomenei greitai nuga

lėjus pasienio sustiprinimus, užėmus Graikiją ir Jugoslaviją, ka
rinės slaptosios žvalgybos Sofijos skyrius buvo praplėstas. Jis 
dabar turėjo rūpintis ir graikų Trakijos bei Dobrudžoe provinci
jomis. Įsteigti poskyriai prie Dunojaus, Juodosios jūros, Serbijoj 
ir kitur.

Plataus radijo tinklas riio visus poskyrius su centrale Sofi
joj ir garantavo greitą žinių perdavimą nepriklausomai nuo Bul
garijos pašto. Per kelias savaites tas skyrius jau turėjo 250 tar
nautojų ; šifruotojų, technikų, foto ir radijo specialistų, chemikų, 
cenzorių ir t.t.

Bulgarijos ir Sovietų Rusijos santykiai iki pat karo pa
skelbimo 1944 m. rugpiūčio 5 d. liko draugiški. Bulgarai jautė ru
sams tam tikrą dėkingumą už išlaisvinimą iŠ turkų ir todėl jų 
atžvilgiu laikėsi garbingai. Sovietų pasiuntinybė bei konsulatas 
Varnoje, prie Juodosios jūros,.visą karo metą, o ypač prasidėjus 
rusų-vokiečių karui, tarnavo plataus masto slaptųjų žinių rinki
mui visuose Balkanuose.

Susidarius tokiai politinei padėčiai, Bulgarijos vyriausybė 
labai stropiai saugojo šių atstovybių eksteritorialitetą, taip, kad 
tiesioginiai bent kiek daugiau patirti apie jų* veiklą buvo neįma
noma. Kiekvienas pasiuntinybės tarnautojas naudojosi gausia po
licijos apsauga. Todėl sovietai netrukdomi galėjo organizuoti ka
rinį pogrindžio judėjimą ir verbuoti agentus, kurių daugumą su
darė ne bulgarų tautybės Hitlerio priešai.

Sofiją, nors ji buvo už kelių šimtų kilometrų nuo jūros, 
tuo metu dažnai kai k&s vadindavo "didžiausiu karo uostu Euro
pos pietryčiuose”. Tas vardas buvo todėl, kadangi šiame miesto 
nuo pat 1941 metų buvo dalis vokiečių karo laivyno vadovybės, 
šimtai laivyno karininkų, .valdininkų, tarnautojų. Visa tai užėmė 
nepaprastai daug patalpų^ Ir dar,- prie -pat miesto, tik gražaus 
Boris parko atskirtose kareivinėse, stovėjo keli tūkstančiai akty
vių jūreivių. Tie daliniai buvo ruošiami numatomiems karo veiks
mam Egėjaus- bei Juodojoje jūroje. Pastarųjų pakrantėse buvo 
sutelkta ir daugiau karo laivyno karių. Santykiai su bulgarų sos
tinės bei apylinkės gyventojais buvo labai draugiški. Vakarais, 
prieš patikrinimą, kariai grįždavo per Boris parką į savo būstines 
ir jausdavosi tartum gimtojo krašto kareivinėse.

šūviai j kareivius ir pogrindžio veikla
Slaptosios žvalgybos skyrius gaudavo žinių apie Bulgari

joj besiplėčiantį karinį pogrindžio judėjimų. Tuom reikalu buvo 
nuolat informuojami visi štabai ir daliniai, perspėjant apie gali
mus pavojus. Tačiau bulgarų-vokiečių draugiškuose santykiuose 
viešpataujanti ramybė palengva užmigdė karių budrumą ir nebe
kreipta dėmesio į pogrindžio veiklą. Taip vieną dieną, 1942 metų 
pabaigoj, nežinomi piktadariai nušovė Šoris parke du į kareivi
nes grįžtančius karius.

Tų šūvių aidas išgąsdino visuomenę, o stropi bulgarų poli
cija tuojau ėmėsi radikalių priemonių: sostinė buvo izoliuota ir 
pravestos gausios kratos beieškant kaltininkų. Jau pirmoji akcija 
atidengė daugelį pogrindžio slėptuvių ir buvo suimta visa eilė 
nelegalių komunistų veikėjų. Dalis jų atgabenti povandeniniais 
laivais per Juodąją jūrą, kiti — pasiųsti iš Rumunijos ar Jugo
slavijos. Jų uždavinys: dirbti instruktorių arba ir pavienių sabo
tažininkų darbą.

Tardymai patvirtino ankstybesnius mūsų slaptosios žval
gybos skyriaus stebėjimus ir juos žymiai praplėtė. Tuom remian
tis sudaryta atskira komisija. Jinai privalėjo registruoti ir išaiš
kinti kiekvieną, kad ir mažiausią savotažo aktą, kiekvieną užpuo
limą, kiekvieną pasikęsinimą. Tuom norėta greičiau patirti apie 
raudonojo pogrindžio veiklą ir imtis atitinkamų kovos su juo 
priemonių.

Mūsų slaptosios karo žvalgybos ir bulgarų policijos ben
dromis jėgomis anų dviejų karių nužudymas Boris parke buvo 
išaiškintas.

Rusų atsiųsti agentai
Pasirodė, jog trys, vokiškai Hamburgo žargonu kalbantieji 

asmenys, turintieji Todt organizacijos pažymėjimus, jau ilgą laiką 
draugavo su jaunais jūreiviais. Palengva jie iš šių sužinojo apie 
karo laivyno štabų bei dalinių paskirstymą Sofijoj. Gavus tiks- 

' liūs asmenų aprašymus, o taip pat foto nuotrauką, kurią pripuo
lamai padarė vienas jūreivis kažkokio išgėrimo proga, paaiškėjo, 
kad tie trys civiliai yra buvę komunistų partijos nariai Hamburge, 
1932 metais per Kopenhagą pabėgę į Sovietų Sąjungą. Ten juos 
paruošė sabotažo veiksmams prekybos bei karo laivyne. Beplė- 
čiant pogrindžio veiklą, povandeniniu laivu išlaipinti Bulgarijoj, 
kad čia šnipinėtų ir vykdytų teroro aktus.

Vienas tų teroro aktų tikslų — tai noras Budrumsti gerus 
santykius tarp vokiečių karių ir bulgarų visuomenės. 1943 metų 
bėgyjė panašūs užpuolimai nuolat gausėjo. Jų aukomis tapdavo 
Jie vien vokiečiai, bet vis dažniau, ypač* Macedonijos provincijoje, 
žymios bulgarų asmenybės: generolas Lukoff, burmistrai, augš- 
tesnieji valdininkai, dažnai vien Vokietijai ar savam karaliui pri
tariantieji. ' „

Laikui slenkant minėtos komisijos darbas parodė tikslų 
Bulgarijos padėties vaizcįą: smarkiai išbujojusią sabotažo ir tero
ro veiklą^ stiprų raudonąjį pogrindį, konoentruotą paskirose pro-

*ta. progą norėčiau apsilankyti | Jūsų 
MMOti linkėjimus, kurių širdis 
;i»ešus h- kiekvieną mano gyvenimo 
otans aš vienodai puoselėju tik gerų 
bet atrodo, kad Kalėdų šventės mus 
(tad šia proga mes dar labina pajun
ki pykdyti "taiką geros valios žmo- 

lieji Metai yra jų pasikartojan- 
i tos vilties, kurią nepa- 

troškimas gyventi laisvėje,

, namus, paspausti MM 
yra kupina. L——, 
dieną savo biHiUams: 
Ir gražių linkėjimų jsiii_____ 
visus labina suartina. Atimi 
tame reikalą ir norą ako*? 
nėms”.

Lietuvai ir ltetuvlamsNuąjieji M< 
čion vilties sustiprinimas, fMMį^inimas 
liaujamai ugdo teteblBBS trOtMtunna |jrraw MUBVCjc,
be baimės ir be skurdo. BsMat^būti kantriems, rūpeotliigienu ir 
vieningiems, o visu kitą atneš urtimesnė ar tolimesnė ateitis.

‘'-f *
Sveikiname visus beturiu* gyvenančius čia Amerikoje, pla

čiajame pasaulyje, ir ten toB Tėvynėje, kurią dar kūdikystėje 
esame psUkę. Bet klek išgaMtani, stengėmės ir tebesistengiame 
savo mintimis ir kukliais dariais nuo jos nenutolti.

Jei kiekvienas savo širdyje, mintyse ir darbais gyvensime 
Lietuvos laisvės ir gerovės troškimu, metai po metų artėsime prie 
to idealo įkūnijimo.

MARIJONA ir JUOZAS BACHUNAS
Tabor karm, Sodus, Michigan, U. S. A.

vincijose. Netikrumas ir pavojai krašte kas mėnuo vis greičiau 
augo.

Greitai pasidarė nebeįmanoma be specialios apsaugos ke
liauti kalnuotose srityse. Vis labiau plečiamas stebėjimo punktų 
su radijo žinių perdavimu tinklas, gerokai siaurino pogrindžio 
priešo judėjimo laisvę, bet bulgarų vyriausybės naudojami kovos 
metodai buvo nepakankamai greiti, kad šį judrų, Vietovėje gerai 
besiorientuojantį priešą, sėkmingai sutramdytų.

Orgsnizuojspios prieškomunistinės grupės
Karinės slaptosios žvalgybos skyrius išdirbo planą suor

ganizuoti priešpartizanines grupes. Kiekvieną tokią grupę, ap
rūpintą radijo siųstuvais, turėjo sudaryti nedidelis vokiečių karių 
branduolys, prie kurio šlietųsi gerai vietovę pažįstą, fiziniai stip
rūs ir dvasiniai patikimi jauni bulgarai.

Bandymo tikslui pradžioje tebuvo įkurtos kelios tokios gru
pės, atitinkamai apmokytos ir gerai apginkluotos automatais bei 
lengvais kulkosvydžiais. Reikalingus ginklus gauti jau ir tada 
nebebuvo lengva, dažnai tekdavo juos parūpinti net nelegaliais 
keliais.

- Tokioje partizaninėje grupėje svarbiausias įstatymas — 
tai pilnas pasitikėjimas ir iki mirties siekiąs pasiaukojimas vienas 
už kitą. Tom grupėm buvo nurodytos jų veikimo plotas, kuriame 
jos galėjo savystoviai operuoti. Vienintėlis įsakymas: — nesi
skaitant su jokiomis priemonėmis kovoje su priešo partizanais, tą 
plotą užvaldytu

Čia veikta šūkiu: "Teroras palaužia terorą”. Ir greitai ėmė 
rodytis to metodo pasisekimai, kai tuo pačiu metu bulgarų pulkų 
ir net divizijų vedami valymai nedavė jokių vaisių.

Tok greitos ir judrios priešpartizaninės grupės, prisiėmu
sios raudonojo pogrindžio veikimo taktiką, buvo vienintėlis gink
las, kurio bijojosi priešas.

Apgailėtina, kad mūsų skyriaus pasiūlymas, aprūpinti visą 
Bulgariją panašiomis grupėmis ir tuo atstatyti ramybę, nerado 
pritarimo. Vietoj to, pasirinktas kitas kelias, kuris raudonajam 
pogrindžiui davė pakankamai laiko pasiruošti ir praktiškai už
valdyti Bulgariją.

Padarytos klaidos Bulgarijoj leidžia 
įsigalėti komunistams

1943 metų pabaigoje bulgarų vyriausybė nutarė įsteigti 
naują žandarmerijos korpusą ir šiam pavesti kovą su partizanais. 
Į tą korpusą turėjo pereiti pusė gerai apmokytos bulgarų polici
jos. Tačiau tas procesas vyko labai lėtai. Be to, nei Bulgarija, nei 
Reichas neturėjo pakankamai ginklų, transporto priemonių, radijo 
siųstuvų, patalpų ir viso kito, kas būtinai reikalinga, kad šis spe- 
specialus korpusas galėtų sėkmingai įvykdyti jam pavestus užda
vinius. žandarmerijos apmokymas nebuvo kaip reikiant nei pra
dėtas ir raudonasis priešas galėjo taip atsiradusią pavojingą per
trauką išnaudoti savo jėgų stiprinimui.

1944 metų sausio mėn. prasidėjęs Sofijos ir kitų miestų 
bombardavimas (anglų-amerikiečių) dar pagreitino vidujinį irimą, 
terorą, partizanų veiklos stiprėjimą. Vis artėjantis frontas ir so-

( Perkalta j k pel.)
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JACKSHAW CHEVROLET 
COMPANY

543 East 1851 h St. IV 19090

GREETINGS and BEST WISHES ‘ 
To Our Friends and Patrons

PADžKA
Clevelando Skautų Pilėnų Tun

to Tėvų Komitetas nuoširdžiai 
dėkoja Clevelando visuomenei, 
gausiai atsilankiusiai į įvykusį 
vakarą.

Didelę padėką reiškiama as
menims ir organizacijoms, pri- 
sidėjusiems prie to vakaro pa
sisekimo: p-lėms Blandytėms, 
be honoraro išpildžiusioms va
karo programą, akom, muzikui 
p. Sriduliui, pranešėjui V. Rau- 
linaičiui, Dirvai ir jos redakto
riui B. Gaidžiūnui, Lietuvių Ra
dijo Klubui ir jos vedėjui J. 
Stempužiui, Ramovei, Lituanis
tinės mokyklos k-to p-kui p. 
Obeleniui, šv. Jurgio parap. P. 
T.U. p-kei Mrs. Kimball, Friend- 
ly Flower Shop Mrs. Elizabeth 
už gėles, Baltic krautovei, Sako 
krautuvei, Baltic kepyklai, 
Skautų Tunto vadovybei, kun. 
Dziegoraičlui, tuntininkui Pra
nui Karaliui, sktn. V. Kizlaičiui, 
skt. Vizgirdai, tuntininkei A. 
Petukauskienei, drg. skt. Laikū- 
naitei, K. Gaižučiui, klubo di- 
rekt. Z. Dučmanui, ponams Mor
kūnams, Gataučiui, Januškiui, 
F. Navickui, V. Pašakamiui, 
Budriui, Lazdiniui.

Už aukas: p.p. Skrinskienei, 
Stasienei, Kižienei, Rinkuvienei, 
Venciuvienei, Jakulienei, Ruk- 
šėnienei, Premineckienei, Venc- 
lauskienei, Benokraitienei, Dau
kantienei, Jurgaitienei, Jusevi- 
čienei, Gaidžiūnienei, Gasparai- 
tienei, Variakojams, Melsbakie- 
nei, Karosienei, Petkevičienei, 
šenbergienei, I g n a t avičienei, 
Gaižutienei, Vaičeliūnienei, Mrs. 
Ona Mihelich.

Ponioms, suorganizavusioms ir 
prisidėjusioms darbu ir aukomis 
prie bufeto: p.p. Apanienei, Pa- 
šakamienei, Lazdinienei, J. Ste
ponavičienei, š a r k a u skienei, 
Garlauskienei, Budrienei, A. 
Grigaliūnienei, Vinclovienei.

Dėkojame vyr. ir jaun. skau
tams dalyvavusiems programo
je ir aptarnavusiems pobūvį.

Ačiū visiems!
Skautų Tėvų Komitetas 
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THE LORAIN BANKING CO.
600 BROADWAY LORAIN, OHIO

Member Federal Reserve Bank 
Member Federal Deposit Insurance Corp.

SAV1NG DEPOS1TS INSURED
UP TO $10.000

INTEREST RATE NOW 3% PER ANNUM

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday 
MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. KE 1-0225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

NORMAN M. RILEY CO
FILTER QUEEN DEALER

SALES & SERVICE PICK UP AND DELIVERY

11723 Kinsman Road LO. 1-8710

KAS 
DIRVĄ — 
UŽSISAKĖ 

TAS NRSIGAILCJO!
GREETINGS and BEST WISHES

TETALMAN PLUMBING AND 
HEATING CO.

4021 SILBY ROAD ER 1-5440

GREETINGS and BEST WISHES

VIC’S GULF SERVICE STAT1ON

THE FINEST SERVICE IN TOWN
*

VICTORAS SUMAS Mgr. WE GIVE GREEN STAMPS

. 8UPERIOR AVĖ. (CORNER EAST Mik 8T.)

EN 1-0711
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.GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS 

SdLSnO ONV
Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road

413 HURON ROAD CH 1-7723

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

KOVAC REALTY CO
✓ •

Paul Miksys — LI 1-8758

9f$t-East 185th Street

Best Wishes to Our Friends and Patrons

i

USHER WA$TE OIL SERVICE

KE 1-5030
v

& ASSOC

REAL E8TATE

1404 East 9th StreetI

LESLIE REALTY CO

1429 Hayden Avenue
CH. 1-3140

▼ T

WINTER PAPER STOCK CO
Pataih kaimynui

FA. 1-7533 prenumeruoti

D 1 B V 4 iHUirn.’iutHnHit

CH. 1-5380 BE 2-1880

RE. 1-6913

‘SPAUDA*

I P30DUK- 
IIVAtsius

2171 West 3rd St. •

Ką Lieutuvių Teisininkų 
Draugijos centro valdyba sako 
apie prelato M. Krupavičiaus at
spaustus prisiminimus.

SIUNČIA siuntinius j Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas

GENERAL PARCEL ANtf TRAVEL CO., INC.
(Licensed by USSR) ,

135 W. 14th St„ New York 11, N. Y. Tel. CHelaea 3*2583
(Tarpe Sixth ir Seventh Avė. — arti visų požemio traukinių)

FIRMA SUDARĖ SPECIALIĄ SUTARTI SU INTURMTU, MASKVOJE
Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitų siuntėjui patogiu būdu. Kli- 

jentai, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuojau (atgal grįžtančiu paštu) gau
na tikslų atsiųstų daiktų sąrašų ir pranešimų, Įdek'' parsiuntimas kainuoja. Galima siųsti tik naujus daik
tus.

Siuntiniai atidžiai supakuojami ir išsiunčiami per 48 valandas. Po kelių dienų siuntėjas gauna iš 
firmos oficialu JAV-bių pašto kvitų, kuria |rodo, kad siuntinys adresatui pasiųstas. Taip pat siuntėjas gau
na gavėjo pasirašytų kvitų. ,■

SVARBU! Visos siuntimo išlaidos, įskaitant muitų, apmokama čia, vietoje. Jūsų artimieji ir bičiu
liai siuntini dovanų gauna bo jokio asoknsėia. ..

GALITE SIŲSTI MEDMAGAB, NAUJUS DRABUŽIUS, AVALYN^.ŪDAB, MARKO P30DUK 
TUS, LAIKRODŽIUS, RAŠOMAS MAŠINĖLES, SIUVAMAS MAŠINAS, VAISTUS U MITUS (VAISIUS 
DAIKTUS. > SIUNTINYS GALI SVEBTI DAUGIAU MA1P 82 SVABUMt^M ’ *

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GįĮ
MOŠŲ NUSISTATYMAS: YPATINGAS tįjtjBMTĖ IB MAJ

KLIJENTŲ PATOGUMUI MOSU IŠTAIGOJE NEI 
LYNĖS, VAIKAMS DBABUilŲ, SKABELIŲ, ŠAL 
PRIEINAMOMIS MAINOMU..

Ištaisa atMtaryta kaadica 9»

I

DĖME 310 t Visuomenes pat
Jo adresas ; 909UTERARY RD.,

■ • ■■' ”

S k y r I e s.D et re i t e t -
I13M JO0. CAMPAU ST^ DETROTT12, MICHIGAN

Toks pat greitas, tikslus ir garantuoti

FRENCH CUISINE
DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE

A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING

13114 Woodland Avė, For RESERVAT1ONS Csll LO 1-6900

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

LENIHAN AND COMPANY
GENERAL INSURANCE
FRANK B. KIRCHNER

2001 Union Commerce Bldg.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MAYFAIR DRAPERIES

CUSTOM DRAPERIES AND SPREADS

2193 Lee Road

Prelatas M. Krupavičius savo 
atspaustuose prisimin i m u o s e 
Drauge visaip stengėsi išbaltinti 
savo bendraminčius ir neteisin
gai pakaltinti Nepriklausomos 
Lietuvos teismus.

Dėl tų prisiminimų taip pasi
sakė Lietuvių Teisininkų Drau
gija:

M. Krupavičiaus paskelb
ti teigimai apie dirbtinį by
lų sudarinėjimą yra netie
sa, didžiai žeminanti Lietu
vos teismų gerą vardą. Vy
tauto Petrulio, byla buvo ne 
politinė, bet grynai krimi
nalinė. Jis buvo kaltinamas 
1) dėl pasisavinimo perdaug 
valdžios tikslu pasipelnyti, 
išduodant užsienio licenci
jas, 2) dėl naudojimo savų 
tikslams valstybinių pinigų 
ir 3) dėl kyšių ėmimo.

Ta byla buvo pradėta 
krikščionių demokratų val
dymo laikais (1923 m. ruT 
denį ar 1924 m. pavasarį), 
iš pradžių tiesioginiai nekal
tinant Finansų Ministerio 
Vytauto Petrulio.

įžengiamojo tardymo me
tu paaiškėjus Finansų Mi
nisterio V. Petrulio rolei to
je byloje, Vyr. Tribunolo 
Jurgio Kalvaičio pasiūlymu, 
Respublikos Prezidentui da
vus sutikimą traukti atsa
komybėn dėl tarnybinių nu
sikaltimų, ši byla su kalti
namuoju aktu buvo pateikta 
(jau tautininkų valdžiai 
esant) Vyriausiajam Tribu
nolui teisti. Vyriausiasis 
Tribunolos ypatinga sudė
timi (5 teisėjų, vietoje tri
jų, kaip paprastose bylose), 
pirmininkaujant Vyr. Tri
bunolo pirmininkui prof. 
Antanui Kriščiukaičiui, kal
tinant prokuroro pad. M. 
Kavoliui ir ginant dviem 
Vyt. Petrulio advokatams, 
bylą išžiūrėjo, viešame teis
mo posėdyje, pripažino jį 
kaltu 1 ir 2 p.p. nurodytais 
nusikaltimais, o iš 3 p. (ky
šių ėmimo) išteisino ir nu
baudė pusantrų metų gra
sos kalėjimo su daliniu tei
sių aprėžimu. Dalį bausmės 
atlikus, Vyt. Petruliui pra
šant, likusioji bausmės da
lis buvo jam Respublikos 
Prezidento Ant. Smetonos 
dovanota.

Toji Vyt. Petrulio byla 
nieko bendro neturėjo su 
Prekybos-Pramonės bankru
tuojančio banko gelbėjimu.

Ūkininkų Sąjungos vadi
namajai "lašinių bylai” pra
džią davė Marijampolėje 
leidžiamame laikraštyje "Še
šupės bangos" išspausdintas 
feljetonas apie lašinių ant

spaudu skutimą ir kitų dė
jimą esamame prie Mari
jampolės Ūkininkų Sąjun
gos veikėjo Josiuko dvare. 
Marijampolės Apyg. Proku
ratūra tuo aprašymu susi- . 
domėjo ir pradėjo tardymą, 
berods dar K. Griniui tebe
santValstybės Prezidentu. 
Įžangiamųjį tardymą užbai
gus (jau' tautininkų valdy- 

. mo laikais), ūkininkų Są
jungos Centro Valdybos kai- 
kųriėi nariai buvo patraukti 
atsakomybėn už tai, kad, 
privelėdami pagal sutartį 
su Krašto Apsukos Minis
terija pristatyti kariuome
nei lietuviškos gamybos la
šinius, jie apgaulės būdu, 
tikslu pasipelnyti pristatė 
pigius amerikinius, iš dalies 
ir ukraininius, lašinius, iš- 
skusdami užsieninius lašinių 
antspaudus ir uždėdami jų 
vieton lietuviškus, ūkinin
kų Sąjungos žmonės buvo 
susodinti į kalėjimus, kai jų 
nusikalstamieji darbai pa
aiškėjo įžengiamojo tardy
mo metu. Lietuviškų lašinių 
buvo rinkoj, bet Ūkininkų 
Sąjungos veikėjai nenorėjo 
mokėti aukštesnių kainų už 
lietuviškus lašinius, tuo 

skriausdami mūsų ūkinin
kus, ir nesikreipė į kontra- 
gentą dėl sutarties sąlygų 
pakeitimo. Netiesa, kad už
sienieti š k i e m s lašiniams 
pirkti vietoj lietuviškų da
vė sutikimą Krašto Apsau
gos Ministeris ir Valstybės 
Kontrolierius. Jei tai būtų 
buvę, tai Ūkininkų Sąjungos 
veikėjams nebūtų reikėję 
klastoti lašinių antspaudų ir 
būtų atkritęs visas pagrin
das tai bylai prieš Ūkinin
kų Sąjungos veikėjus kelti, 
ši taip pat grynai krimina
linė byla buvo sprendžiama 
Kariuomenės Teisme, pirmi
ninkaujant teismo pirminin
kui gen. P. Šniukštai, kalti
nant prokurorui gen. E. Vi- 
meriui, kurie buvo tose pa
reigose ilgus metus ne tik 
tautininkų valdžiai esant, 
bet ir krikščionių demokra
tų laikais. Byla buvo žiūri
ma viešame teismo posėdy-

Dar tebėra laikas siųsti pinigus 
Labiausiai norimų dovanų 

Kalėdoms į Lietuvą
Pilnai garantuot* — Oficialiai

100 rublių — 810.00. Už persiunti
mų $5.00. Didžiausi* orderis *50.00, 
bet jūs galite siųsti kiek norite per
laidų, kad ir tam pačiam gavėjui.

Pristatoma laike 2 savaičių. Siųski
te dabar, kad išvengtus Kalėdų skubų. 
Prašome reikalauti mūsų 16 puslapių 
katalogų maistui, drabužiams ir vais
tams i SSSR siųsti.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, ' 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking CommiBslon SMSSSSSsseesissssesesesseseseMeeessMSseosseeeaeassaaaesa.eeono 

je,tęlsiamuėeiuB ginant 
daugeliui advokatų. Byla dėl 
teisiamų jųskundų ir-piro- 
kuroro protesto buvo Žiūri
ma Vyriausiajame Tribuno- 
le. kur teisiamųjų skundai? 
ir prokuroro, protestas buvo 
atUeati. '
- ^Netiesa, kad dėl šitos "la
šinių bylos” daugelio ūki- 
nintat;:fikiai buvo išvaržyti 
ir ūkininkai paleisti su laz
dele ubagais.

Buvo visai kita ūkininkų 
Sąjungos kriminalinė byla, 
ūkininkų Sąjungos vadovy
bė per ūkininkų Sąjungos 
skyrius surinko iš ūkininkų 
draugiškų vekselių, pažadė
dama, diskontavus tuos vek- 
seliusr nupirkti užsienyje 
trąšų ir ūkio padargų, juos 
parduoti ir po to vekselius 
išpirkti. Pinigai ūkininkų 
Sąjungos vadovybės ranko
se sutirpo, vekseliai nebuvo 
išpirkti, dalis jų buvo su
protestuota ir kaikurių ūki
ninkų ūkiai išvaržyti, ūki
ninkų Sąjungos centro va
dovybei ir daugelio ūkinin
kų Sąjungos skyrių vadovy
bėms buvo iškelta byla, ku
rioje kaltinamųjų dauguma 
buvo pripažinti kaltais ir nu
teisti. Tik teismo ir Lietu
vos Banko dėka daugumas 
kų nebuvo išvaržyti, nes 
tų patekusių į bėdą ūkinin
kų nebuvo išvaržyti, nes 
teismo tardymo metu dau
guma- jų vekselių buvo pri
jungta prie bylos kaip kal
tės įrodomieji daiktai, jų 
vykdymas sustabdytas, o 
Lietuvos Bankas vėliau tuos 
vekselius nurašė į nuosto
lius.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

APPLY N0W.
SPECIAL MACHINE PRECISION BUILT 

. PROGRESSIVE LAMINATION DIES.
5801 TiUman Cgll WO 1-2440-1-2 s
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GREETINGS and BEST WISHES 
To the Lithuanian People

■ . V •. į. ...'

TO 1*1907

Geriausi linkėjimai mūšy draugams ir rėmėjams

CH 1-2898

Tel. ofiso PRospoct 8-1717 
Rezidencijos RBpubUe 7-7888

Dr. S. Biežia 
GYDYTOJAS IRCHIBURGAS 

3148 West 63 SL 
VAL.: 1-3 popiet ir '7-8 v. vak. 

Trečiad. ir lekmad. ofisas uždarytas. 
Sešta’d. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Resid. 3241 W. Mtb PI.ACB

GREETINGS. and BESJ W1SHES 
For a Pleasant Holiday

Tel. offic'o EVerglade 4-737* 
Tel buto GRseeland 2-9208 

Dr- Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest MedicaJ Csatar 
2336 West Ckicago Avė 

Chleago 23, UL
V AL.: 1-3:80, 6-8:30 p. p. pirmacL, 

antrad., ketvirtad., ponktadi, 
Tik auaitanu trečiadieniai*.
11-8 e. o. Mtaiiientat*

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone 

For a Pleasant Holiday

1875 Bart 38th Street
s

HE 1-4580

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Fijends and PatronsGREETINGS and BEST W1SHES 

For a Pleasant Holiday

MONONGAHELA & OHIO COAL 
COMPANY

1900 Euclid Avenue

GREETINGS and BEST W1SHĖS 
To Our Friends and Patrons

Harvey’s Barbeęue and Restaurant
We Service The Finest BAR-B-Q
RIBS — CHICKEN — STEAKS 

Visit Harvey Hide A Way Lounge 
Entrance from Rear Parking.Lot

13915 Cedar Ro?d ER. 1-1184

GREETINGS and BEST W1SHES 
To AI! the Lithuanian People

AL ULLE PLUMBING & HEATING 
COMPANY

E.-.

C 11 Lakeland Blvd.
• -------------- -

MOSHER-LALLY 
CHEVROLET CO.

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING
1958 CHEVROLET

560 Broedvay Bedford, Ohio

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

ERICKSON TOOL COMPANY

■ • <4

CH. 8-6443

GREETINGS .n-l BEST WISHES



Joe Stefanko Mgr.

Bendruomenės na-

BE. 2-1945

GREETINGS and BEST WISHES

OLYMPIC STEEL INC

Call GL. 1-0630
•T

14307 St. Clair Avenue
Bedford Hts., Ohio5060 Richmond Rd.

ii
E. KANDEL PLUMBING COMPANY

SK. 1-771712100 Kinsman Road

26588 Lake Shore Blvd. RE. 1-3250

I

HANDY’S MEAT MARKET
I

tuo nesutiko ir 
to nusistatymo

X<

I

I

Čall REdvood 1-6875

W0RK GUARANTEED

va
iki 

lai-

CANNIN & AURORA ROAD

Bedford, Ohio ,

4093 Lee Road
3351 Westgate

CHOICE AND SELECT MEATS
WA. 1-5750

JAY’S AUTO PARTS
WHOLESALE & RETAIL ACCĘSSORIES

Best Wishes To Our Friends and Patrons

Schackman Brothers Sohio Service Station
WHERE YOU GET THE BEST SERVICE

East 130th & Buckeye Road WA. 1-9634

”SGRO’S STOP N SHOPPE
WE CARRY THE FINEST FOODS AT THE

LOWESTS PRICES

TELEVISION and RADIO SERVICE

if'-

— BALKANŲ KRAŠTUOSE
1 ta’rietą karo paskelbimas 1944 m. rugpiūčio mėn. atnešė galutinę 

suirutę.

Ryilai su Tito
Po trumpo ir sėkmingo karo Balkanuose 1941 metais, vo

kiečių vadovybė galvojo, jog ši Eurpps dalis jai nebedarys jokių 
rūpesčių. Tas įitikinimas pasirodė'klaidingas. Greitai ėmė vys
tytis partizaninis veikimas, kuris sunkiai prieinamuose Jugosla
vijos kalnuose pasiekė tokio masto, kad prieš jį teko panaudoti 
didelius kariuomenės dalinius. Jų tarpe buvo ir Brandenburg divi
zijos vienetai. Duodame ištrauką iš vieno jos karininko praneši
mo;

"Balandžio mėn. 1943 metais, 4-tas Brandenburg divizijos 
pulkas perkeliamas į Koasovo-Mitrovritza sritį. Prieš panaudo
jant pulką operacijom apsupti Tito, buvo gautas įsakymas surasti 
tšetnikų vado Draga MihaŪowitsch būstinę ir jį patį pagauti.

a Didelis skaičius ginkluotų Juodkalnijos ūkininkų norėjo
prisidėti prie vokiečių dalinių ir kovoti prieš Tito.

Karinės slaptosios žvalgybos Klagenfurto skyrius bandė 
tiesioginiai susisiekti su Tito. Ryšius užmegsti pavyko. 1943 metų 
pradžioje Tito jautėsi rusų apleistas, o pagalba iš vakarų tebuvo 
menka. Ir ta pati lėtai teduodama.

Pasitarimuose tarp Tito įgaliotinio ir prof. Buerger paaiš
kėjo, kad Tito sutinkąs sustabdyti kovą prieš Vokietiją, jei jam 
vokiečių priežiūroje būtų duota valdžia visoje Jugoslavijoje ir 
Kroatijoj.

Dėl šio reikalavimo derybos nutrūko. Kroatijos klausimu 
Vokietija jau anksčiau buvo davusi tam tikrus pasižadėjimus Ita
lijai. Be tą, W«hrmachto vadovybės štabas, kuriam priklausė Bal
kanų frontas bei sritis, laikėsi nuomonės, jog nesunkiai bus įma
noma Tito per keįis mėnesius likviduoti.

Iri yra
bės ieškotojai i :.taį
vienybės laiko, Virta pasVSM- 
tyti. p

šioje vietoje norėčiau paminė
ti vieną faktą ii Toronto. K m. 
gruodžio 5 d. Tėviikės tfirariąl 
Nr. 49 apie K.L.1. Kraite Te* 
rybos Sesija rašoma: "Kr. V-bos 
pirm. Meūua, darytame prane
šimą Kr. Valdybos vardu sptaH 
gė praeitą metą Kr. Valdybos 
veiklą, kartu nelindo am ir 
veiklos sąlygas". Tame pesaeėl- 
me vienybės reikalu raloma: 
"Artėjančios Lietuvos nepri
klausomybe 40 metą sritaktta 
neprivalom Ivęsti susiskaldę.

Mihailovičią remi įtaigi ir angiai
Dar prieš pradedant šį bandymą, Brandenburg divizijos 

4-to pulko vadas nustatė, kad gen. Mihailowitach yra remiamas 
ir Italijos ir Didžiosios Britanijos (t). Italų okupacinės pajėgos 
laikė miestus ir kai kurias dalinai sustiprintas vietoves. Likus ji 
kraštą leido valdyti bei saugoti generolo Mihailowitsch tšetnikų 
Organizacijai, kuri už tai gaudavo maistą ir ginklus.

Pats generolas gyveno Juodkalnijoje (Montenegro) — Ko- 
lašin mieste, turėjo kelių tūįptančių vyrų gerai ginkluotą apsau
gą ir palaikė glaudžius ryšius su italų pajėgoms vadovaujančiu 
generolą Podgoritzoje (šiandien Titograd).

Tiksli Mihailowitsch gyvenamoji vieta nustatyta 1943 m. 
gegužės mėn. Nors pulko vadas turėjo įsakymą jį paimti nelais
vėn, tačiau jis pats asmeniškai, tik dviejų kalbą mokančių paly
dovų lydimas, nuvyko į Kolašin. čia sutiko abu tšetnikų štabo 
šefus ir jie pristatė jį Mihailowitsch.

šis pareiškė, turįs apie 100,000 karaliui simpatizuojančių 
partizanų, ypač senosios 8erbijos srityse. Kovoti prieš vokiečius 
jiems esąs uždraudęs. Didžiausias jo priešas esąs Tito ir jis siū
ląs Vokietijai, kartu su juo bei italais, pirmiausia tą priešą, — 
faktiškai gi komunizmą, likviduoti.

Kaipo įrodymą, kad jo pasiūlymai yra rimti, o taip pat 
tartum garantija, jis siūlėsi-suorganizuoti vieną jugoslavų divi
ziją ir šią pasiųsti j Rytų frontą. Už tai vokiečiai privalėjo jam 
duoti karo ministerio postą atkurtoj Serbijos valstybėj ir remti 
tšetnikų organizaciją.

Tas viskas turėjo galioti tik iki momento, kol britų ar ame
rikiečių pajėgos išliptų Dalmatijoje, nes tam įvykus, jis nebegalįs 
garantuoti už dalinių ištikimybę. Be to, jis sutinkąs per Belgrado 
radiją perskaityti atsišaukimą į jugoslavų tautą.

Mihailowitschiui pažadėta jo pasiūlymus apsvarstyti, tuo 
labiau, kad kaip tik tuo metu iš Šiaurės, Juodkalnijos link artėjo 
Tito ir tuom komunizmo pavojus darėsi vis aiškesnis. Tačiau Fiu
rerio Vyriausioji Būstinė viską atmėtė. Derybas vedusį 4-to pulko 
vadą atleido iš pareigų. Speciali SD komanda, sulaužiusi duotus 
pasižadėjimus, abu tšetnikų štabo Šefus Dyuretš ir Pugdwitš 
— suėmė ir ištrėmė.

Pirmininkas baigdamas apelia
vo j visas apylinkes dėti visas 
pastangas, kad didžiąją sukak
tuvių šventę galėtume atšvęsti 
viai, vienas kitam padavę ran
kas”.

Tikrai gražūs linkėjimai ir at
rodo, kad jie įvykdomi, jei vie-

uoširdžiai to 
ir kitose vie- 
tokiri Lietu- 

minėji- 
ipaminė- 

dėl taip yra 
{alininkai.

i Toronto 
Lietuvos 

ririė Šventės minė- 
tmosfuikos tik Tau- 

„ iįamttlį. Kadangi lie-
>jl rieumnenė šiuo metu 

ta tariuS,' Lietuvos Nepri- 
klaueomybės Fondą ir Tautos 
Fondą, Bavainos aišku, kiekvie
nas tatfku turi savo rėmėjų, ku
ria kaip tik dori savo aukomis 
ta proga tuos fondus paremti. 
/ Ltaunos Nepriklausom y b ė s 
Taikos Toronto skyrius jau ke
lia kartos yra kėlęs tą klausimą 
Bendruomenės vadovybėje, kad 
rnollanraose Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimuose būtų 
sudarytos sąlygos, kad norintie
ji aukoti galėtų laisvai pasirink
tu kuriam iš esamų fondų savo 
auką paskirti. Tokiu atveju visi 
galėtų susirinkti į vieną minė
jimą. Tačiau, bendruomenės 
dovybė su 
šios dienos 
kosi.

Lietuvių
riais yra ir gali būti, bet kurio

Iš minėtųjų fondų rėmėjai, ta
čiau keista, kai tos. bendruome
nės narys, ateidamas į Lietuvos 
Nepriklausomybės minėjimą, 
verčiamas'skirti savo auką ne 
ten, kur jis norėtų. Takiomis są
lygomis esant Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos dalyviai ir 
rėmėjai ruošia atskirus minėji
mus ir ta proga sudaro sąlygas 
savo nariams, rėmėjams ir sve
čiams, atiduoti auką ten, kur 
jiems patinką, šiuose minėji
muose aukos renkamos abiems 
fondams pagal laisvą pasirinki
mą.

Taigi šia proga ir norėtųsi pri
minti vienybės ieškotojams, ne 
tik pakalbėti apie vienybę, bet 
konkrečiai klausimas spręsti ta 
prasme, kad kiekvienas atėjęs į 
tą didžiąją sukaktuvių šventę 
būtų laisvas pasirinkti kėm savo 
aaką atiduoti. Tada ir vienybės 
linkėjimai bus prasmingi ir nuo* 
širdfis. Torontietis
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OHIOIRON WORKS
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INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

879 ADDISON RD. EX 1-7825
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

Po abiejų štabo šefų suėmimo, sekė santykių su Mihailo- 
vritsch nutraukimas ir senosios Serbijos bei Juodkalnijos gyven
tojų nuginklavimas, šį darbą labai brutaliai pravedė SS divizija 

r’Prinz Eugen”. Tšetnikų judėjimas tapo sunaikintas, bet lemia
mu momentu tas davė Tito keliasdešimt tūkstančių naujų parti- 

. zanų”.

Ir čia sugėdyti reikalai
Vokietijoj niekas nežinojo, kad 1943 metų viduryje vokie

čių I-oji kalnų divizija ir' vienas italų armijos korpas apie dešimt 
dienų stovėjo vienas prieš kitą, pasiruošę karo veiksmams. Beveik 
tikra, jog Mihailowitsch pasiūlymų priėmimas tada būtų privedęs 
prie Tito brigadų sunaikinimą.

GREETINGS a^d BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons
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PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIŲSTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 

KITAS SSSR DALIS YRA
PARCELS TO RUSSIA, IN*C.

VEIKIA pagal specialų susitarimą su INTURIST, Maskvoje
1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y, Tel. INgersol 7-7272, INgersol 7-6465

Priėmimo Punktas
New York City, 78 Second Avė., Tel. ORchard 4-1540

GALITE SIŲSTI TIK --------- ----------------
Galite siusti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, 

odas, siuvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, 
maisto produktus, vaistus ir visokius kitus daiktus.

' Galite atnešti savo siuntinius j bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat 
galite atsiųsti paštu. Paštu gauti jūsų daiktai parsiuntimui j SSSR šia 
mūsų ištaigose peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos 
ir tuoj jums pasiustiem sąskaita. Gavus jūsų patvirtinimą ir perlaidą 
siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui

Jtau patogumui mūsų įstaigose galite siuntiniui gauti įvairiausių 
daiktų pačįomia žemiausiomis kainomis. Taip kad siuntinį galite suda
lyti atsilankę J mūsų įstaigą. .

NAUJUS DAIKTUS 
Siuntiniai išsiunčiami per 24 valandas nuo ją gavimo. Jie adresatą 

pasiekia per 6-7 savaites. Oro paštu siuntiniai nueina per 7-10 dieną. 
Siuntinių pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. 
Jūs gunate per mūsų įstaigą gavėjo pasirašytą kvitą.
Mūsų įstaigose dirba patyrę darbininkai ir jų yra tiek, kad kiekvie

nas klijenįas patarnaujamas labai skubiai. Atvykus į įstaigą jums ne
reikia laukti Jūsų reikalai sutvarkomi bematant

Jūsų siuntiniai mūsų įstaigose sutvarkomi, supakuojami taip tvar
kingai, kad siuntinys adresatą pasiekia pilniausioje tvarkoje.

Mūsų įstaiga per ilgą metų veiklos laiką išsiuntė šimtus tūkstančių 
siuntinių ir visi siuntėjai mūsų įstaigų patarnavimu patenkinti. Todėl 
jūs su pasitikėjimu galite kreiptis į mūsų įstaigą

RUSSIA, INC.
Brooklyn 16, N. Y.

Si įstaiga atidaryta kasdien ir sekmadieniais nuo 9 Iki < vaL, Mtadleniaio t-4i 

MANHATENE priemiMo PUNKTAS 78 SecondAve., New York City, N, Y. 
LOS ANGELES, Califoruia, 

UI S. Vermont Ava. 
TH DUnkkk 5-«50 
~. ■;?.!? i > ■ <;

NKVARK, NeW: Jersoy,
263 Market Street' 

TA MArfcet 2riM7

MOŠŲ SKYRIAI: 
ftETROIT,JftįMgan, 

.11601, W-CaripauAv^ - 
- TeLWritas*’Me»S'/

PARCELS TO
1530 Bedford Avė.,

H ARTFORD, Connecticut,
651 Aiteįiy Avenue, 
Tat CHapol 7-5164

CH1CAGO, IUinoln, 
I741W. 26th Street

PHILADELPHIA 23, Pa 
832 North 7th Street 

Tel. WA 3-1747

VASARIO 16-SIOS 
GIMNAZIJOS 

REIKALU
Vokietijos Lietuvių Bendruo

menės Tarybos, Valdybos ir Va
sario 16-sios Gimnazijos moky
tojų bei mokinių vardu kreipia
mės artėjančių Kalėdų švenčių 
proga į Jus, prašydami Jūsų ma
lonaus dėmesio ir paramos vie
nintelei laisvajai pasaulyje lietu
viškajai gimnazijai.

Tai nėra pirmas kartas, kada 
Vokietijos lietuvių bendruomeni
niai organai ar Vasario 16-sios 
gimnazijos vadovybė kreipiasi į 
Jus, prašydama paramos. Lais
vojo pasaulio lietuviškoji visuo
menė yra visad jautriai atsilie-1 
pusi į prašymus ir, jei šiandien 
laisvajame pasaulyje yra mokslo 
įstaiga, kurioje lietuvių kalboje 
ir dvasioje mūsų jaunimas gali 
baigti viduriniuosius bei pasi
ruošti augštajam mokslui, tai di
džiausioji padėka už tai priklau
so JAV, Kanados, Australijos ir 
kitų užjūrinių bei Europos kraš
tų lietuviškoms visuomenėms ir 
lietuvių surastiems mūsų drau
gams svetimtaučiams.

žinoma ir suprantama, kad 
mokslo bei švietimo įstaigos vi
sad buvo ir bus reikalingos, -ar j 
tai valstybės, ar tai plačiosios 
visuomenės paramos. Juo labiau 
Vokietijos Lietuvių Bendruome-. 
nė, netekusi daugumos savo na
rių, spiečiais pasklidusių po lais
vąjį pasaulį, negali gimnazijos 
veiklos bei išsilaikymo pilnai už
tikrinti vien savomis jėgomis. 
Vienintelės lietuviškosios gim
nazijos laisvėje likimas lieka ir Į 
toliau viso laisvojo pasaulio lie
tuvių širdžių nusitei
kimo Vasario 16-sios gimna
zijos atžvilgiu išdava.

Su didžiuusiu dėkingumu pri-j 
simindami visą ligšiolinę plačią 
paramą išsimokslinusiam lietu
viškam jaunimui Vasario 16-sios 
gimnazijoje ruošti, mes ir šian-j 
dien prašome ateinančių Kalėdų 
švenčių bei Naujųjų Metų proga 
nepamiršti gimnazijos ir jos mo
kinių. Gimnazija daug ko stoko
ja, mokytojai atlieka pedagoginį 
darbą sąlygose, kurios reikalau
ja daug pasiaukojimo, ir todėl 
kiekviena, kad ir mažiausia auka 
mūsų gyvenamosiose aplinkybė
se sveria daug, ir kiekvienas dė
mesio pareiškimas augina moki
niuose tautinio solidarumo pa
jutimą ir ugdo juose gilų parei
gos jausmą lietuvybės atžvilgiu.

Mes prašome, brangūs broliai' 
ir sesės, Jūsų paramos Vasario 
16-sios gimnazijai, mes prašome 
Jus Kalėdų švenčių prieangyje 
prisiminti lietuviškąjį jaunimą 
gimnazijoje ir savo auka suteik
ti' geležinės uždangos pašonėje 
bręstančiai lietuvių kartai lietu
viškojo solidarumo sukeltą mo
ralinės šilumos pajutimą.

T. Gailius,
Vasario 16-sios gimnazijos 

mokytojų vardu.
' E. Simonaitis,

P. L. B. Vokietijos Krašto' 
Tarybos ir Valdybos vardu.

Aukas prašome siųsti banko 
sąskaiton: Deutsche Bank, Wein- 
heįm / Bergstr., Konto Litaui- 
sches Gymnasium Nr. 12060, 
‘Germany.
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REEDY MOTOR FREIGHTS, INC.

1620 East 40th Street

GREETINGS and BEST WISHES

GREAT LAKĘS SASH & DOOR 
COMPANY

3820-3962 Lakeside Avenue
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Dirvos pranešimas
Nuo 1958 metų pradžios Dirva išeis du kartus per savaitę. 

Jos metinė kaina į visus kraštus nustatyta^vienoda: metams $8.00, 
gi pusei metų $4.00. ,

Visi skaitytojai, mokėdami už 1958 metus ir prašome prie 
tos naujos kainos prisitaikyti.

Ateinančių švenčių proga mes kviečiame skaitytojus, kaip 
Kalėdinę ar Naujųjų Metų dovaną, Dirvą užsakyti savo artimie- 
siams, kurie dar Dirvos iki šio laiko neskaitė. Už tokią dovaną Jūs 
mokėsit papigintą kainą, kuri galioja tik gruodžio mėn. Būtent, 
tik $6.00.

Žemiau spausdiname atkarpą, kurią iškirpkit ir su pinigais 
siųskit Dirvai, kad laiku galėtumėm Bkaitytojui pranešti, kas jam 
kaip šventinęjlovaną, laikraštį užsakė. Ypač mes kviečiame neuž
miršti savo artimųjų, pasilikusių Vokietijoje, kurie patys laik
raščio užsisakyti nepajėgia.

: •,  • '•      ••■r- i^MiivniiinraiimiifflmiinraiiiranininiiimiiiminiinnmiiiRiinuiuiiiiiniiimiiiiniiHiiniiiiinNiiiniiiiiniii

Aš

(užsakytojo pavardė, vardas ir adresas) ,

užsakau nuo 1958 metų pradžios du kartus per savaitę einančią 
Dirvą, kaip šventinę dovaną, ir prašau ją siųsti šiuo adresu:.......

Metineipapigintai prenumeratai apmokėti siunčiu $6.00.

' 1 '

HERB KAY CO.
»

SU 1*0102JO Bridge Avenue

' "į

Prancūzijos kovos su Alžyro sukilėliais yra kovos už išlaikymą savo rankom didelių ekamaHą 
turtų. Tos Alžyro kovos Prancūzijai kasdien kaštuoja per du milionus dolerių. Nuotraukom Alžy

ro geografinė padėtis, modernioji ir senoji Alžyro statyba.

A L G E lt I A

IO MUKM I
TOmOfCOMl

K šalies žiūrint

Apie trečią pasaulini karą galvojant
»

Yra aiškių ženklų, rodančių, 
kad trečiasis pasaulinis karas 
bus. Tokio karo nebūtų, jei Ru
sijoj įvyktų perversmas. Bet at
rodo, kad ten raudonieji carai 
taip laikosi, kaip seniau baltieji 
carai. Tik dabar dar žiauresnės 
teroro priemonės.

Trečiojo pasaulinio karo nebū
tų, jei raudonieji carai atsižadė
tų agresijos. Bet jie tiek atsiža
dės, kiek atsižada vilkas avis 
draskyti...

Trečiojo pasaulinio karo ne
būtų, jei Amerika ir visas lais
vasis pasaulis prieš Maskvą ka
pituliuotų. Nors dabar matome 
vakariečių nuolaidžiavimų Mask
vai, bet tai dar nėra kapituliaci
ja.

Treč-’ajj pasaulinį karą užtik
rina Maskvos politika ir jos pro
paganda. Rusijoj plačiai kalba
ma apie taiką ir jos išlaikymą. 
Užsieniuose nuo s?niai raudono
ji propaganda smarkiai darbuo
jasi už taiką. Kruščiovas kalba 
apie taiką, apie koegzistenciją, 
apie praplėtimą prekybos. Taip
gi sako, kad sovietai karo ne- 
pradėsią, jei jo nepradės Ameri
ka.

Visi nuo seniai žinome, kad 
raudonieji carai vieną kalba, o 
kitą daro. Jie yra sulaužę visas 
sutartis, kokias tik yra pasira
šę. Tai kaip gali tikėti, kad jie 
laikys savo žodį arba laikysis 
naujos sutarties, jei tokią pada
rytų?

Progresas astronomijoj nuo Ko
perniko iki Newtono padarė di
delę revoliuciją: įrodė, kad ne 
žemė, o saulė yrą mūsojo pasau
lio centras.

Per tuos du šimtmečius dide
lis progresas buvo padarytas vi
sose gamtos mokslo šakose. Vė
liau, ypač nuo pirmojo pasauli
nio karo, gamtiniai mokslai bu
vo pradėję prarasti savo> anksty- 
besnįjį žavumą. Mat buvo dau
gelio tikėta, kad gamtos moks
lai yra raktas ir į žmogaus lai
mę ir į tarptautinę taiką ir į 
žmonijos ūkinę gerovę. Pirmasis 
pasaulinis karas tas iliuzijas iš
blaškė.

Bet dabartinis prasimušimas 
j erdves sudaro naują gadynę 
gamtos moksluose. Dirbtiniai 
mėnuliukai, kurie ėmė Suktis ap
link žemę, įrodo, kad žemės at
mosfera nėra rubežius žmogaus 
kelionėms erdvėje. Kaip anuo
met Galiliejus su savo telesko
pu sujaudino mokslinį pasaulį, 
tai dabar šį tą panašaus padarė 
sovietų užkinkyti vokiečių ir ki
tų tautų mokslininkai ir inžinie
riai, kada jie paleido sputniką 
suktis aplink žemę.

Ar Viduramžiai buvo tamsūs?
Liberališkos krypties istorikai 

ir šiaip jau tokios krypties as
menys Viduramžius paprastai 
žemai testato. Juos vadina tam
siais amžiais.

Kadangi Viduramžiais vakarų 
Europoj dominavo katalikybė, 
tai katalikų šviesuomenė įsižei
džia Vidurinių Amžių žemini-

Nauja mokslo gadynė
Modernusis mokslas prasidėjo 

maždaug nuo 17-tojo šimtmečio,. 
o ypatingai išbujojo 18-tame. mais. Jie juos gina, įrodinėdami,

To Our Friends and Patroną

C. RAY BILLINGSREMTYCO.

13538 SL Clair Avė.
Eudid •Noble 
Eudid, Ohio

/

MainOfficeGL 1-2508
Gt 1-2505
RE 1-4800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People
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8ERV1CING GAS STATION EQUIPMENT

kad tas laikotarpis turėjo gra
žių prošvaisčių. Viduramžių ne
są galima vadinti tamsiais am
žiais. Ir jie pateikia svarbių ir 
rimtų argumentų.

Pavyzdžiui, jie nurodo, kad 
šių laikų pažiba — universitetai 
— turėjo pradžią Viduramžiais. 
O garsus Amerikos katalikų 
mokslininkas prof. James Joseph 
Walsh parašė didelę knygą The 
Thirteenth, Greatest of Centu- 
ries.

Taip anų amžių reikalus aiš
kinant teko nustebti, kaa buvo 
parašyta marijonų Laive (lap
kričio 23, 1957). Straipsnyje, 
"Serafiškas Tėvas”, va kas pa
rašyta:

Skaitydami senovės kny
gas, ne kartą susidarėme 
iliuziją, kad Viduramžiai bu
vo auksiniai laikai, pilni 
grožio ir poezijos. Nieko pa
našaus! Joks kitas žmoni
jos periodas nebuvo taip su
glumęs, taip tradicijų nai
kintojas ir taip apsileidęs 
moralėje, kaip anuomet, ka
da pražydo mistiškoji rožė, 
Pranciškus Asyžietis.

Kaip šiandien tautos su
siskaldžiusios ir kovojančios 
viena prieš kitą, taip buvo ir 
Pranciškaus laikais.

Ne visi ir liberališki bei lais
vamaniški rašytojai taip nepa
lankiai atsiliepia apie Viduram
žius, kaip šios citatos autorius, 
katalikas.

Dviejų gimtadienių minėjimas
Lietuvių tarpe dabar svarsto

ma dviejų gimtadienių minėji
mai. Tai yra Kristaus gim
tadienis — Kalėdos ir šv. Kazi
miero gimtadienis. Tiesa, apie 
Kristaus gimtadienio minėjimą

svarstymų nėra — tos šventės 
minėjimas įvyks per šimtmečius 
nusistovėjusia tvarka.

Kas kita su šv. Kazimiero 
gimtadienio minėjimu. Mat, atei
nančiais metais sueina 500 metų 
nuo šio šventojo gimimo dienos. 
Reiškia, čia jau naujas dalykas 
ir priseina svarstyti, planuoti, 
pasiūlymus daryti.

Sekant kas apie tai rašoma, 
kyla abejojimas, begu sklandžiai 
ir sutartinai prie minėjimo ei
nama. Ir neatrodo, kad kokių 
ypatingų rezultatų būtų siekia
ma.

Vysk. V. Brizgys Drauge 
(lapkr. 27, 1957) plačiai rašė šv. 
Kazimiero jubilėjaus klausimu. 
Jo Ekscelencija nurodė, kad to 
jubilėjaus klausimą yra pakėlę 
Lietuvos Vyčiai, Kunigų Vieny
bė, Katalikų Federacija, Katali
kų Moterų Sąjunga, šv. Kazimie
ro vienuolija.

Jei visi minėti sumanytojai 
broliškai ir, seseriškai eis prie 
bendro didžiulio, įspūdingo ir 
vaisingo minėjimo, tai gerai. Bet 
jei visi veiks kas sau, tai ar bus 
apseita be frikcijų ir priekaištų? 
Ar susiskaldymas neišduotų la
bai skaudaus reiškinio, kad neii 
lietuviai katalikai net savo šven
tojo negali sutarti jubilėjų ruoš
ti krikščionfikoje vienybėje.

Kokių rezultatų reikėtų siekti 
šv. Kazimie|o jubilėjaus proga? 
Vyskupo VJ Brizgio pasiūlymu 
svarbiausia^ dalykas būtų at
gaivinimas Jv. Kazimiero jauni
mo sodalicijbs. Tegu bus atgai
vinama ši organizacija. Bet jos 
atgaivinimą 'skaityti svarbiausiu 
dalyku yra perkuklus užsimoji
mas.

Atsiminkime šių metų Studen
tų Ateitininkų Sąjungos suva-

žiavimo pageidavimą. Tame su
važiavime, be kitko, išreikštas 
griežtas nepasitenkinimas krikš
čioniškojo bloko politinių gru
pių tarpusavio santykiais ir kvie
tė jas artimiaušioje ateityje ieš
koti bendradarbiavimo galimy
bių.

Kodėl šv. Kazimiero jubilė- 
jaus proga nesiryžtama siekti 
ateitininkų pareikšto griežto 
reikalavimo?

Stebėtojas
1 ■■ «.

Greetings and Best VVishes
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NERIZIKUOKITE
SIŲSDAMI DOVANŲ SIUNTINIUS l LIETUVA AR KITAS SSSR DALIS

Siųskite siuntinius per patikimą firmą, kuri veikia pagal sutartį su Inturistu, Maskvoje.

Mr. Maurice Rifkin, prezidentas GLOBĖ TRAVEL SERVICE tik 
ką sugrįžo iš SSSR, kur jis vedė derybas dėl naujo* sutarties su Intu- 
ristu. Jis tyrinėjo dovanų siuntinių situacijų ir rado, kad tūkstančiai 
siuntinių grąžinami į JAV-bes todėl, kad jia būna arba netinkamai su
pakuoti, nekorektiškai įkainuoti, arba netinkamai dokumentuoti. Todėl 
svarbu, kad jūs veiktumėte su firma, kuri dvidešimt penkių metų pa
tyrimu sukūrė puikiausių pasitikėjimų.

all the Lithuanian People

for a Pleasant Holiday

NEED SPACE?

WE SPECIALIZE IN

REMODELING

ATTICS

DENS

RECREATION ROOM

PLUMBING—PLASTERING

KITCHENS

CUSTOM MADE

KITCHEN CABINETS

GARAGES

OR WHAT HAVE YOU

CHARDON EUCLID BEVERAGE
FORMELE Y JOHN L. SULLIVAN

21109 Eudid Avenue Gali KE. 1-0876

Greetfags and Beit Wiahe* To Our Friends A Patrono

LAKELAND BODY & PAINT SHOP
COMPLETE BODY AND FENDER WORK. TOWING SERVICE

1310 East 260th St. RE. 1-9006

Greetings to Our Friends and Patroną

TALIS STUDIO

7106 Superior Avenue

K

HE. 2-0040

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patron*

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTO

R. W. McLeod, Prop.
14715 Detroit Avė. BO 2-2200

■ Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patron*

ROCCO BARBER SHOP
For the Best in Haircutting See Rocco

5333 Superior Avenue HE 1-1678

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patronu 

BUDO CLEANERS
, FOR THE BEST CLEANING IN TOWN

12702 Shaw Avenue Call — GL 1-7417
Best Wi«he* To Our Frienda and Patron*

REMY DRUG CO.
PRESCR1PTION SPECIALISTO

7408 Wad* Park Arenu* UT 1-4881

Greettng* to Our Friand* and Patron* For a Pleaaaat BoBday 

SAM WOLKOV JEWELERS 
6428 St. Clair Avenue UT 1-0365

ch į-on
60 MONTHS TO PAY

H. H. RICH

EV. 1-5320

THE FINbST 1

4102 Archer Avė. 
Chicago 32, IlHnois 

TeL FReemont 6-6399

Mūsų štabas padidintas, mūsų priemonės pagerinto*, nauji skyriai 
atidaryti ir viskas padaryta, kad pagreitintų mum* patikėtų siuntinių 
išsiuntimų.

KIEKVIENAS SIUNTINYS YRA APDRAUSTAS VIENOS DI
DŽIAUSIOS APDRAUDOS BENDROVES.

Mes esame vienintelė tame biznyje firma, kuri pasiūlo parodyti 
kiekvienam mūsų klijentui patvirtintų apdraudos liudijimo nuorašų.

FOR THE ABOVE GET "RICH”

Best Wiahe* To Our Friends and Patron*

FRIEDMAN BROS., 1NC.
DISTINCITVELY 8TYLED FURS

1125 RAST 18th STREET

1165 E. 71st St. 
Cleveland 3, Ohio 
TetUTah 1-0807

NO DOWN PAYMENT

SIUNTINIŲ GAVIMAS PAŠTU PATVIRTINAMAS IR SĄSKAITA IŠSIUNČIAMA LAIKE DVIDEŠIMT KETURIŲ VALANDŲ.
1

JCSŲ PAČIŲ APSAUGAI, SIŲSKITE SIUNTINIUS PER

GEOBE TRAVEL. SERVICE
716 Walnūt St., Philadelphia 6, Pa.

Telefonai: Egzekutyvinė Įstaiga WAlnut 2-0100. - 
Siuntinių Departamentas WAlnut 5-3455.

1991 Broadway 
New York 23, N. Y. 
Tel LYceum 5-0900

BUILDERS
EV. 2-0930

Greetings to Our Friends and Pntrens For a Fleaaant HoMday

RENE’S BEAUTY SALON
COMPLETE BEĄUTY SERVICE

18235' Eudid Avenue

Room 10, Ellis Bidg. 
409 W. Broadmy 

Boeton 27, Massachūsetts
Tel. ANdrew 8-8764

MARGUTIS 
yra pats seniausiu. Amerikos 
lietuvių žurnalas. JiS išelna ldek- 
rieną mėnesį-yragausiaiUjua- 
truots*. to-*-,, to.>1 . ir

KE. 1-6256

Be*t.Wi*he* To Our Frienda and Patron*

SUPER BODY & PAINT SERVICE
11401- Ktnanaa Bond, WY 1-4688

'• i'■' '■ ■* •; lt-.
Greetings and Best Wiahes To Onr Frienda and Pairo**
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