Ig»»l •lįmv.+m **1*.

"K"* **>»* *4H|^p~-*t«(;»~,«- --

$7 r-W"* wm*W?r

**T*

> "W^f T

**?

f£f\

*^«^"',ww<J'^r?4er£T:

t
Nr. 50 * 1950 m. gruodžio 14
Šis^ numeris išeina trijų
dalių, po šešis pusi. kiekviena

• MŪSU
VISUOMENĖJ
Nerimtas barnis

DIRVA

#11#

EINA
metai

f

s-g-š

THE FIEUr

f

Atsk. Nr

8

centai

December 14, 1950 * No 50
This issue appears in Ųiree
sections — six pages each.

Pasikalbėjimas su
A. Olio

jam apėmus svarbią vietą
Chicagos administracijoj

Pereitą savaitę dvi dienos bu
vo labai malonios Chicagos lie
Naujienų redaktorius apsikotuviams. Vieną jų, gruodžio 4,
liojo dėl priminimo apie Ame
buvo įvesdintas į Apskrities ižT
rikos Lietuvių Tarybos nutari
dininko pareigas Jonas Brenza;
mą, paleisdamas dažnai jo ap
o gruodžio 5 — Sanitary Dist
žvalgose kartojamus "įtikini
ricts Valdybos pirmininku iš
mus", kaip, pvz., "prasimany ^i^ftą savaitę viso pasaulio teisėtą vyriausybę, įsileiskit i turėtų dėl 'to tartW' taHsąyo są
rinktas
Antanas Olis. Visa tai
mas", "pikta valia", "jam toki dėmesys buvo nukreiptas į Wa- Jungtines Tautas, atiduokit For- jungininkais... ^
•yra
lapkričio
7 dienos rinkimų
dalykai nesuprantami" ir tt.
shingtoną, kur užsidarę tarėsi mozą, likviduokit Čiankaišeką ir
pasekmė,
kuri
respublikonų par
Tuo pačiu metu jis pranešė Trumanas ir Attlee. Kai buvo tt. Kitaip sakant, duokit dau
O KOR£JQJE
tijai
atnešė
gerų
laimėjimų Chi
štai ką: kad Tarybos suvažiavi paskelbti jų pasitarimų rezulta giau, negu net buvo siekta pra
tuo tarpu Jungtinių Tautų (dau
cagos
administracijoj.
mo protokolai esą gauti tik prieš tai, niekas negalėjo aiškiai su dedant užpuolimą Korėjoj.
gumoje Jungtinių Valstybių)
keletą dienų, kad kalbamoji re prasti, kas nutarta. Tik giliau
Jonas Brenza laimėjo Apskri
Jeigu su tuo būtų sutikta, tai karinės pajėgos po truputį lope
zoliucija dabar multiplikuojama^ įsižiūrėjus į tų nutarimų tturinį, visa Korėjos istorija būtų veltui
ties
iždininko vietą, o Sanitary
žaizdas. Prie rytinio kranto šiau
ir bus išsiuntinėta ALT nariams aiškėja, kad tai tik ... nesusita. Bet Trumanas su Attlee nieke rėje atkirsta
District
Valdyboje demokratai
dalis — apie 60,03'
bei skyriams. Ir viskas... Be rimo rezultatas.
prarado daugumą: turėjo pen
v
nesutarė, ką būtų galima daryti, kariuomenės įsikėlė į laivus ii
je, rezoliucijos turinys buvę?
kis patikėtinius, o dabar teturi
Nors abu iškilmingai pripaži kad tai nebūtų veltui. Tam grei perkeliama prie pagrindinių jė
atpasakotas pranešime apie Ta no Jungtinių Tautų atsakomybę čiausiai tektų kariauti su Kini
tik
3. Respublikonai turėjo 4, o
gų. Jų tarpe yra ir jūreiviai
rybos posėdžius.
dabar turi 6. Pasikeitus daugu
ir teisumą Korėjos klausime, ir ja ir tik ją nugalėjus priversti kurių apie 20,000 buvo apsuptr,
Tas ir yra, kad bent jau Nau abu pabrėžė, kad čia negali būti laikytis bendrų pasaulinės or
mai, turėjo pasikeisti ir Sanita
toliau nuo kranto ir per 13 die
jienose tai tas turinys buvo at einama nuolaidų keliu, bet nu ganizacijos nutarimų. Bet tai
ry Districto Valdybos pirminin
nų žiauriai kovojo, kol išsiveržė
pasakotas ar nerūpestingai ar tarimuose nėra kalbama apie būtų karas ir su Rusija, pasauli
kas
bei vicepirmininkas. Gruo
netekę apie 3,000 užmuštų i",
tendencingai. Nes ten buvo kal tai, kaip gi tą nusistatymą vyk nis karas . .. Didieji skelbia nu sužeistų. Pagrindinės jėgos susi
džio 5 d. A. Olis ir buvo išrink
bama tik apie suvažiavimo pa dyti. O kalbama apie bandymą tarimą visokiomis priemonėmis
tas Valdybos pirmininku.
rikiavo maždaug ties 38 paralė.
geidavimą, kad Vykd. Komite derėtis. Bet kaip derėtis — čia karo išvengti. Ką daryti, jeigu
le ir įsitvirtina, diena iš dieno?
22 metus Valdybos pirmininku
tas greit spręstų persiorgani jau nuomonės nevienodos. An susiderėti nebus galima, taip
laukdamos naujo kinų puolimo
buvo
demokratas. Ir tik pt) gerai
zavimo klausimą. O iš tikrųjų glija jau seniai pasiskubino pri pat nesusitarta. Tada didieji nu kurio pirmieji ženklai šios sa
išplanuoto
darbo, ilgo ir kant
tai buvo ne pageidavimas, bet pažinti komunistinę vyriausybę siplauna rankas ir sako, kad
vaitės viduryje jau pasirodė:
raus
siekimo
pagaliau pavyko
įpareigojimas padaryti tai iki Kinijoj ir, suprantama, nuosek Jungtinės Tautos turės nuspręs
Advokatas Antanas Olis
pradėjo lankytis rusų "Mig'
lapkričio
7
d.
rinkimuose lai
1951 mėty sausio 15 dienos.
liai eidama, turi pripažinti ir ti... kaip turi būti išlaikyta? sprausminiai lėktuvai.
mėti respublikonams. Tą laimė
išrinktas Chicagos Sanitarijos Valdybos Pirmininku
Pasirodo, kad puse to laiko teisę jai sėdėti Jungtinių Tautu tos organizacijos statutas.
Amerikiečių sprausminiai su
jimą organizavo ir "išplėšė" A.
praėjo, iki nutarimai pradėti Organizacijoj, ir užimti FormoTrumanas turėjo konkretesn1' jais vėl susidūrė ir pasirodė ge
Olio iniciatyva. Nors kaip tik
multiplikuoti ir siuntinėti Tary zą. Jungtinės Valstybės tam ligi siūlymą. Jeigu kinai nesiderėtų, resni, tačiau bepigu aniems: kai
tuo metu jo sveikata reikalavo
bos nariams (tą nutarimą pri šiol priešinosi ir dabar dar ne tai, neskelbiant visiško karo. tik pajunta, kad negerai, tuoj
atsargumo, vis tiek jis rūpinosi
ėmusiems) bei skyriams. Tuo drįso pakeisti nusistatymo. Bet skelbti "dalinį karą", būtent, sprunka per Mandžurijos sienr
rinkimine veikla ir jai vadova
tarpu ir tai dar neatlikta. Todėl be šitų nuolaidų kinai, greičiau paskelbti ir laikyti Kinijos blo ir baigta, nes amerikiečiams ir
vo, net sirgdamas. Kai gruodžio
jau čia nebe įtarimas, o aiškus siai, nenorės nei kalbėti.
kadą. Attlee tačiau mano, kad toliau tebedraudžiama per tą sie
Iš tolimos Australijos vienas
2. koks pavojus mums gresia 5 d. iškilmingame ir viešame su
faktas, kad rezoliucijos įparei
Taigi, nusistatymas likviduo toks dalinis karas vistiek greit ną perskristi... Taigi kovos są bendradarbis mus atsiuntė laiš iš bolševikų?
sirinkime reikėjo išrinkti S.
gojimas, šitokiu tempu jį vyk ti Korėjoj susidariusią padėtį pavirstų tikru karu, ir su ta Ki lygos ir toliau tebėra nelygios. ką, kuris mus pasiekė kaip tik
Districto
Valdybos pirmininką,
Visų dalyvių pavardžių neatsi
dant, nustatytu laiku vargiai derybų keliu galų gale priklau nijos "baudimo" priemone taip Tik ir kinų padėtis dabar jau dabar, išvakarėse metinių to įvy
buvo
tik
vienas kandidatas A.
ar bebus įvykdytas. Tad čia nė so visai ne nuo dviejų didžiųjų pat nesutiko. Tad ir tas klausi nebėra tokia patogi, kadangi jų kio, kuris ligi šiai dienai sukelia menu. Tik neišeina iš galvos,
Olis.
Tai
pirmas kartas Chi
ra jokio nerimto prasimanymo, vienokio ar kitokio susitarimo, mas pasiliko atviras.
tiękimo linijos pailgėjo ir jas ir, turbūt, dar ilgai sukels ne kad posėdyje taip,pat dalyvavę cagos administracijos istorijoj,
ir sukilimo dalyvis, tuo metu
o yra tik nerimtas atsikirtinėji bet nuo" dabartinių Kinijos vieš
Dėl atominės bombos pa Vsp- jau šiaurinėj Korėjoj gali pulti maža ginčų. Laiškas kaip tik, ,
„ .
.. . . .
,
.
f.
.
.
j-,
..
v.
i
vadovavęs pulkui, pulkininkas kad tokion reikšmingon vieton
mo barnis, v
^ pačių noro ar nenoro. Iš ten tojimo irgi nieką nenutarta. Tie Amerikiečių lėktuvai.
•=-.
tą įvyki ir liečia todėl; j} sia
, ... _ .
* *
.
•
i
Petruitis. Taip pat dalyvavo ka- pateko lietuvis ir lietuvis ne
Apie tokie# dalyktr#, kaip pasigirdo atsiliepimas — gerai, sa, nutarta, kad, jeigu jau atro McArthur lankėsi% proga ir
paskelbiame.
riuomenės vadas generolas Silv. vien iš v$*do bei kilmės, bet
Amerikos Lietuvių Tarybos vei galim derėtis, bet tik kaip lygūs dytų, jog reikia ją pavartoti, pareiškė, kad padėtis dar yra žy
Jame rašo:
Žukauskas ir kariuomenės šta žmogus su tyra lietuviška šir
kimai bei nutarimai, laikraščiai su lygiais. Vadinasi, pripažinkit tai Jungtinės Valstybės tada miai geresnė, negu galėtų būti
Perskaitęs Lietuvos Istorijoj
dim, su rimtu ir giliu lietu
turi stengtis pranešti viską kiek
po tokio smūgio, koks pergy apie gruodžio 17 d. perversmą, bo viršininkas pulk. Škirpa.
viškos bylos supratimu ir plačiu
galima tiksliau ir greičiau. Jų
Kiekvienas dalyvis iš karto pasiaukojimo jausmu.
ventas. Tačiau yra numatoma, nutariau asmeniškai apklausti
pačių pareiga tai laiku sužino Beje, seimo proga, girdėti, di iki Naujų Metų. Deja, mes nie kad JTO pajėgoms gali tekti gyvuosius liudininkus.
atsakė į abu klausimu. Beveik
Antanui Oliui nesvetimas joks
ti ir niekas nereikalauja, kad rektoriams teks dar pakalbėti ko tame reikale negalime pa laikytis tik dviejose pakrantėse
Nuvykstu pas buvusi 3 arti visi dalyviai pareiškė, kad Lie
lietuviškas
kultūrinis bei tauti
Naujienos tyčia laikytų savo apie Balfo santykius su Lietu dėti ...
— aplink . Seulą ir aplink Pu- lerijos pulko vadą pulk. Vaclovą tuvai gresia pavojus tik iš bol
nis
reikalas.
Už tai A. Olis vi
stalčiuje žinias apie tai ir jų vos Raudonojo Kryžiaus organi
saną, o taip pat gali tekti ir vi Janavičių. Jis yra priešiško nu ševikų pusės. Nurodė į demons
same
lietuvių
veikime stovi pir
neskelbtų, kol kiti laikraščiai zacija. Tai problema, kurią su "Pranešimai iš vietų" siškai iš Korėjos išsikraustyti. sistatymo tam sukilimui, todėl tracijas, kurios įvyko Kaune ii
mose
eilėse.
Amerikos
Lietuvių
nebus gavę oficialių pranešimų. darė Balfo pirmininko parėdy
įdomu buvo išgirsti faktus iš jo provincijoje. Pasipiktinimu bu.
Tarybos
vicepirmininkas,
Bal
Toks atsisakymas nuo "privile mas perimti gėrybių skirstymą
JTO SUSIRINKIME
Nepasisekus įdėti ištisai gau
lūpų. Jis pasakojo, o aš pažo vo konstatuotas įvykis su gen
fo
vicepirmininkas
ir
Amerikos
gijų" ir Naujienose ne visada iš Raud. Kryžiaus Balfo atsto tų pranešimų iš įvairių vietų,
Bulota, kai jis nenusiėmė kepupriimama rezoliucija, kuria ban džiui rašiau.
pastebimas. Pavyzdžiui, kai Ta vų žinion. Direktoriatas, girdė paduodame čia tik jų. trumpą
"1926
m.
gruodžio
mėn.,
surės prieš raudoną vėliavą. Pažy- Lietuvių Tautinės Sąjungos pir
doma pasiekti paliaubų Korėjoj.
mininkas A. Olis visur ir visados
rybos delegacija lankosi Wa- ti, to parėdymo nepatvirtinęs ir santrauką:
Rusai pasiūlė remti rezoliuciją, kilimo išvakarėse Krašto Apsau- i mėtina, kad bolševikinis elemen- suranda laiko, energijos ir ištek
shingtone, redaktorius tuoja a teisiški Balfo santykiai su LRK
kad kinai pasitrauktų Jtik tada, go? Ministerija, ryšium su bol- j tas arogantiškai elgėsi gatvėje, lių aktingai dalyvauti, planuoti
telegrafuoja savo laikraščiui, ką pasilikę toki, kaip ir anksčiau,
ševikų neramumais, sušaukė vi- j Ypač užkabinėjo karininkiją ii
Iš NEW YORKO
kai-kiti bus pasitraukę -...
jis turi įdomesnio pranešti. Ga tačiau praktikoje tas pirminin
sų pulkų vadų ir atsakomingų Į provokavo incidentus. Daugeli? ir dirbti. Pačioj respublikonų
praneša,
kad
ateinančių
metų
PREZIDENTAS TRUMANAS pareigūnų posėdį. Buvo svarsty-1 karininkų net norėjo pavartot1' partijoj A. Olis vadovauja tau
lime būti tikri, kad niekas ne ko parėdymas vistiek jau daug
sausio
14
d.,
Brooklyne,
švabų
pyks ir už tai, jei Naujienos ką pakeitė.
šį penktadienį rengiasi paskelb tja vyriausybės iškelti du klau-|jėgą. Iš posėdžio susidarė įspū. tinių grupių komitetui ir yra
salėje
rengia
koncertą
pianisto
pirma kitų praneš, ką Tarybos
dis, kad bolševikai pradėjo smar įsijungęs į partijai vadovaujan
ti nepaprastą padėtį (National symai:
Alekso
Mrozinsko
neseniai
su
Vykdomasis Komitetas daro vi
1. Koks pavojus mums gresia kiai veikti ir buvo reikalingo? čiųjų eiles. Ne kieno kito, kaip
Sis numeris dar tik
Emergency) ir Amerika skubiai
organizuotas
vyrų
kvartetas
suotinio Tarybos susirinkimo
priemonės juos sudrausti. Kraš tik A. Olio iniciatyva ir Jonas
iš dešiniųjų ir
rengti didesniems įvykiams.
prieškalėdinis
"Aitvarai".
Koncerto
programo
nutarimams vykdyti.
to Apsaugos ministeris Papečkit Brenza buvo išstatytas kandida
Šis padidintas Dirvos nume je dalyvaus taip pat ir žodžio
pranešė, kad tuo vyriausybė vr? tu į Apskrities iždininkus.
menininkai — Henrikas Kačins
ris
nėra
paskutinis
prieš
Kalė
Norėdamas patirti, kokiu bū
Lietuvių Kelias
susirūpinusi ir mano, kad tr
das. Kalėdų numeris išeis kitą kas Ir Antanas Gustaitis.
du
pasisekė J. Brenzą įpiršti
reikalą
sutvarkys
griežtomis
nebepasirodo
savaitę, gruodžio 21 d. Apgai
•• •
priemonėmis. Tiktai vienas pulk respublikonų partijai ir kokios
IS DETROITO
Prieš nepilnus metus Brookly- lestaujame, kad šio numerio teko
Urbonas pareiškė, kad yra pa. reikšmės gali turėti jo išrinki
ne, vėliau Watertowne, Conn., išleisti visas tris dalis vienodo praneša, kad šį sekmadienį,
Didžiausio politinio įtempimo Pearson priėjęs prie McCarthy, vojus ir iš dešinės ir nurod<~ mas, jūsų korespondentas 4i*»ipradėtas leisti savaitraštis Lie didumo. Popierio trūkumo var gruodžio 17 dieną, 12:30 vai., metu, prezidentas Trumanas už užsipuolė jį, klausdamas, ar jis
faktus, kad tautininkai ir krikš pšsi i adv. A. Olį.
tuvių Kelias kuris laikas nebe gai jau prasideda ir susidarė Šv. Antano parapijos mokykloje tiko vieno muzikos kritiko tikrai rengiasi kalbėti apie jį,
čionys demokratai rengia sukili
* •
pasirodo, nors ir nebuvo apie tai tokios aplinkybės, kad be dides šaukiamas Amerikos Lietuvių straipsnelį, kuriame apie prezi Pearsoną, Senate. Senatorius
mą. Kariuomenėje susidarė įs
Į klaunlmą, kas nulėmė res
jokių pranešimų paskutiniame nio pavėlavimo buvo galima tik Tautinės Sąjungos 4-to skyriaus dento dukterį, kaip apie daini atsakė, kad taip, ir pridėjo, kad
pūdis, kad bolševikai bandys da publikonų partijos apsisprendi
skaitytojus pasiekusiame jo nu vienodas dalis leisti, todėl eilė susirinkimas, kuriame tarp kitų ninkę, buvo atsiliepta gana "nueini per toli ir nesistebėk,
ryti perversmą, todėl, gal būt mą siūlyti J. Brenzą į apskri
meryje. Kalbama, kad laikraštis straipsnių turėjo pasilikti vė bus svarstomi klausimai, susiję blogai. Prezidentas susijaudino jei aš būsiu grubus." Į tai Pear
ir įvyko kariuomenės sukilimai ties iždininko vietą, A. Olis pa
turėsiąs pergyventi antrą per lesniam laikui ir šiame padidin su skyriaus rengiamu vakaru, labiau, negu dėl Korėjos įvykių son atsakė, kad jis irgi netylė
prieš vyriausybę rytojaus die
reiškė :
sikėlimą. Kiti pranašauja, kad tame numeryje skaitomos me kurir. įvyks sausio 22 dieną ir ir čia pat parašė laišką kritikui, siąs, o jo auditorija esanti dides
ną."
Lietuvių Kelias ir visai nebe- džiagos tebuvo galima duoti ne kuriame svečiai iš Clevelando kuriame tarp kita ko pareiškė,
Nulėmė pats Jonas Brenza.
nė, negu senatoriaus. Tada se
Tuo ir baigė pasakojimą pa Chicago j jis žinomas, kaip są
ptsirodysiąs.
daugiau, kaip ir paprastame ... vaidins 3-jų veiksmų komediją jog jis, prezidentas, to kritiko
natorius trenkė Pearsonui, tik žymėjęs tik patį faktą, o sąve
žiningas, sumanus ir geras ban
niekad nesąs susitikęs, bet jei
Gauname daug laiškų, ku "Moterims neišsimeluosi".
nežinia kaip. McCarthy sakosi nuomonę apie sukilimą atsisakf kinių reikalų tvarkytojas. Tie
Balfo seimas
kada
susitiksiąs,
tai
tam
kriti
riuose skundžiamasi, kad jau
Gruodžio 8 dieną Detroite Uk
davęs į veidą ir partrenkęs Pear pareikšti. Tik pabrėžė, kad so sa, respublikonų partija turėio
Sausio 5 ir 6 dienomis -New pora savaičių, kaip nesulaukia rainai minėjo savo tautos did kui reikėsią naujos nosies ir
cialdemokratai buvo kalti dė1
Yorke, New Yorker viešbutyje Dirvos. Primename, kad 48 nu vyrį Tarasą čuprenko, kuris šį būsią daug kotletų, o gal kriti soną. Pearsonas sako, kad sena sukilimo, davę visiems per di ir daugiau kandidatų, vienodai
laukiamas Balfo seimas. Atro merio savu laiku buvo išleista met žuvo kovose su bolševikais. kui net ir ramsčių prireiksią ... torius spyręs jam žemiau juos delę laisvę. Kur tik yra palai tinkamų šiai vietai. Bet partijos
do, kad šį kartą nelaukiama gau tik maža "snieginė" laida vien Lietuvių vardu iškilmese kalbė Laiškas buvo parašytas ant pre tos ... Pearsonas iš pobūvio pa dūmas, ten tuojau įsigali bol vadovybė norėjo patenkinti lie
saus seimo, nes centras iš sky Clevelando miestui, nes nebuvo jo dr. Pr. Padalskis. Jo kabia zidentūros blanko. Jis pateko į sišalino. Dabar žmonės spėlioja, ševikų diktatūra. Ypatingai prie tuvių respublikonų pageidavimą
rių, ypač tolimesniųjų, gauna galima nei atspausdinti, nei iš buvo sutikta labai nuoširdžiai. laikraščius ... žinoma, kalboms ar McCarthy tam smūgiui gavo Lietuvos laisvės suparalyžavime matyti šiuose rinkimuose JTi
Brenzos kandidatūrą. Tatai, bi
-kalbelėms medžiagos kiek tik
laiškų, kuriuose pranešama, kad siųsti. O 48-49 numeris, matyt,
įkvėpimą iš prezidento laiško, daug prisidėjo pusbolševikiai. abejo, rodo, kad Chicagos lie
nori.
atstovų į seimą nesiųs, nedarys daug kur pasivėlino dėl prieška
»DAYTON®
šį trečiadienį viename klube, ar tik iš sayp temperamento ... Socialdemokratų jis kaltinti ne tuviai respublikonai turi šiėk
didelių tam išlaidų, o ta proga lėdinio paštų apkrovimo. Išsiųs
norįs, nes jie daug kur yra nu tiek įtakos partijos vadovybėj.
verčiau didesniu uolumu parinks tas jis buvo laiku. Pasivėlinimas praneša, kad SLA kuopos nariai privačiame pobūvyje, susitiko du
sipelnę kovoje su bolševikais. Siūlant J. Brenzos kandidatūrą,
lėšų šalpos darbui. Gal tai ir įvyksta vietos paštuose. Pavyz suaukojo 20 dolerių sušelpti į gana garsūs vyrai: senatorius
Sukilimo
daryti nereikėję, nes
teisingas nusistatymas, nes šiuo džiui, esame pastebėję, kad tą vargą patekusiam vienam 352- McCarthy ir radijo komentato ALGER HISS byloje sprendi vyriausybė gal būt nati būtų bol mes norėjome pakartotinai iš
bandyti, ar galime rizikuoti eiti
metu Balfe nėra tokių ypatingų numerį Washingtone gavo anks os kuopos (Detroite) nariui (ne rius Drew Pearson. Pirmasis mas patvirtintas, o Judith Cop- ševikus sudraudusi.
lon
vienoj
byloj
grąžintas
perį didesnius sumanymus politi
pasižymėjęs
komunistuojančio
tekusiam
abiejų
kojų).
SLA
352
principinių klausimų, kuriuos čiau, negu Detroite ir net..
Tuo
šis,
ano
meto
faktus
nuspręsti,
nes
teisme
buvo
panau
koje
su savaisiais lietuvių kan
elemento
puolimu,
antrasis
kuopa
yra
atsikreipusi
ir
į
ki
ręiktų išspręsti, išskyrus tik vie- pačiame Clevelande. Reikia bū
šviečiąs
pasakojimas
ir
baigėsi.
doti
įrodymai,
rasti,
darant
kra
didatais.
Kiekvienas mūsų lai*
kartais
raudoniesiems
pavėjui
tas
SLA
kuopas,
prašydama
pajją — padidinti lėšas vis dar ti pasirengusiems, kad tų pasiVytautas
Agarinis
tą
be
teismo
pavedimo...
įsukančiai#
komentarais
.
(
Perkelta
i 3-čią pusi. )
palbos
tam
nariui.
vėlinimų kai kuriose vietose bus
dideliems šalpos reikalams.
*

'4 m

NESUSITARIMO TURINYS

LIUDININKAS PASAKOJA
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LIETUVIŠKOJO
ADVENTO MINTYS

Best Wishes to Our Friends and Patroną

Kada pasaulyje viskas susi
jaukę ir žmonija, laukdama Tai
kos Mesi jaus, bailiai žiūri į ry
tojų, kada j tas pačias verty
bes kiekviename krašte vis ki
taip žiūrima, kada ta pati Kris
taus Uola — Bažnyčia Italijoje
yra itališka, Prancūzijoje —
prancūziška, Vokietijoje — vo
kiška, Amerikoje — amerikie
tiška (vietomis ne Dievo ir Tau
tos Namais, bet "Aukso Veršio
šapomis" paversta), kada šv.
Marijos žemė Lietuva ašarose
ir kraujuje plūsta, nematydama
tinkamo dėmesio iš krikščioniš
kojo pasaulio, — mums belieka
kalbėti tik apie lietuviškąjį Ad
ventą.

SHEEHAN ROOFING COMPANY
SEE US FOR YOUR
ROOFING — TINNING — SIDING
769 EAST 70th STREET

EN 1-1936

%

We will inspect your furnace without charge — Any make
Cleaning-^-Re-cementing—Gas Conversions—Boiler Repair

A. A. FURNACE & BOILER CO,
8445 BROADWAY

BR 1-1440—BR 1-0430

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

l

Lietuvoje buvo beįsigalįs gra
žus paprotys šeimyninių ir ki
tokių iškilmių progomis aukoti
labdaringiems tikslams, fon
dams, organizacijoms, atsisa
kant nuo valgiais ir gėrimais
perkrautų stalų.

Šiandien juo labiau mums reiį kia susilaikyti nuo valgiais ir
| gėrimais perkrautų stalų, kai
ypač didelių švenčių metu mes
giliau jaučiame savo tautos traĮ gėdiją, kai ryškiau matome mūi sų artimųjų Sibire ir kitur ken
j čiančių į mus nukreiptas ašaroj tas akis ...
j

j Teatleidžia mums senieji ateij viai mūsų globėjai, jei mes jų
! neapkrausime dovanomis, jei
| mes dar negalime pilnai pasekti
; šios šalies gražiais gerovės pa
pročiais, kada Kristaus gimimo
; šventės proga pats Kristus lie
ka lyg užmirštas, o garbinamas
• daugiau "Aukso Veršis", savai; tiniai atlyginimai sunešami į
įvairių menkniekių parduotuves.
(Antai net Krikščionių motinų
draugija ėmėsi gyvos propagan
dos prieš Kalėdų švenčių supa.
gonlnimą. žinutė iš Pittsburgho,
Darbininko 92 nr.)
|

CRANE CO.
6215 CARNEGIE AVENUE
UTah 1-2400

OUR SINCERE GREETINGS
To Our Friends and Patrons

St Clair hinmlrumill

Jeigu jau mums užtenka pi
nigu viskam, jeigu esame pa
kankamai dosnūs gyvybiniams
Tautos reikalams ir nenorime at
silikti nuo amerikiečių, — yra
diddis pasirinkimas lietuviškų
"menkniekių", kuriais galime
gražiai pasveikinti ir apdovano
ti savo artimuosius ir bičiulius.
Tam tarnauja Balfo ir Draugo
išleisti lietuviški sveikinimai, lie
tuviškos knygos, lietuviškų laik
raščių prenumeratos, lietuviškų
rankų meniški drožiniai (kry
žiai, koplytėlės, lėkštės ir kt.).
Iš jų daug kas tinka ir kitatau
čiams: geriems kaimynams, bo
sams. (Jų galima gauti Dirvos
redakcijoj ir spaudos kioske po
bažnyčia).
Lietuviškojo Advento dienos
ir šv. Kalėdos tesustiprina mus
kaip vieną kovojančią lietuvišką
šeimą, mūsų tikėjimą į Taikos
Mesiją ir į mūsų Tėvynės lais
vės atgimimą. Su tokiomis krikš
čioniškai lietuviškomis minti
mis ruoškimės prie šv. Kūčių
stalo.
Ed. Karnėnas
LINKSMŲ ŠVENČIŲ!

ROMA MUSIC CO.
Columbia-Victor-Decca-Capitol
Visoki lietuviški
REKORDĄI

AUTHORIZED WESTINGHOUSE HALF-HOUR

Muzikos instrumentai

LAUNDRY

Akordeonų pirkėjus išmokome
jais groti

9107 ST. CLAIR AVENUE

GLenville 1-6506

Pas mus geriausias pasirinkimas
VYNO — LIKERIŲ — ALAUS

Amerikos Lietuvių Tautines Sąjungos kviečiama Clėvelando vaidintojų grupė vadovaujama akt. P. MAŽELIO,
rengiasi vykti į Detroitą ir tenai vaidinti 3 v. komediją

MOTERIMS NEIŠSIMELUOSI

1457 EAST 71st STREET

kltiri Clevelande sėkmingai buvo vaidinta jau du kartus.

Tas vaidinimas įvyks

1951 metų sausio 28 d. 4:00 vai. p. fi
ARMĖNŲ BENDRUOMENĖS SVETAINĖJ

Best Wishes to Our Friends and Patroni

1345 Oakman Blvd., ten pat, kur šį rudenį buva A. L B.
Radijo Klubo koncertas. Bilietų kainos numatomos po
$1.00 suaugusiems ir po 50c vaikams iki 12 m. amžiaus.
Ta pačia proga pranešama, kad Detroito Tremtinių

PRAŠOM TALKON

REPAIRS

New Furnaces Installed — Time Payments

TREE'S CAFE

Specialus pranešimas detroitiečiams

Draugijos atstovai lankėsi Clevelande ir susitarė su
Esame didelės gerovės šalyje.
ČIURLIONIO ANSAMBLIU dėl koncerto Detroito
Nė iš Afrikos dykumų kilę, tad
ateinant; pavasarį — kovo 4, ar kitu metu, kuli#
maža kas mus čia stebina. Bet
bus galutinai nustatytas ti-uputį vėliau.^
mes žavimės visu tuo, kas yra
gražu ir įspūdinga. Kartu užsikrečiame ir ne pagal savo iš
gales virstame beždžionėmis,
stengdamiesi neatsilikti nuo se 'TT»Txr»»^T*Tifcn*rx:gi:xxriiiiiXixxkxiiiiixki!*Tkl»ll!¥TO»
nųjų ateivių, užmiršdami savo
pareigą tremtyje vargstantiems
tautiečiams, Tėvynėje žūstan
čiai tautai.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Patrons and Friends
FURNACI

LINKSMU KALĖDŲ
Mūsų Draugams ir Rėmėjams

CLEVĖLANDAS
RENGIAS|DETROITĄ

6912 Superior Ave. EX 1-6357
Atdara vakarais

K E T U R I M Ė N E S I A I — šių metų
spalis, lapkritis, gruodis ir ateinančių metų sausis,
skelbiami

THE CANKON TAILORING (0,
1526 WEST 25th STREET

SUITS and TOPCOATS MADE TO ORDER
124 ST. CLAIR AVENUE

Talkoje dalyvauti kviečiami visi skaitytojai
ir kiti tautiečiai, kurie linki, kad Dirva būtų plačiau
skaitoma ir stiprėtų savo turiniu.
Vietoj vaišių, kurios pagal lietuvių papročiui
paprastai talkininkams rengiamos, bet kurių šiuo
atveju jokiu būdu nebūtų galima surengti, Dirva nu
mato eilę dovanų tiems, kurie per šituos keturis
mėnesius pradės prenumeruoti Dirvą, ir platintojams,
kurie per tą laiką pripirš Dirvai naujų skaitytojų.

GREETINGS and B E S T W I S H E S
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE; INC.

Penkiolika dovanų:

Amerikoje gaunamų lietuviškų knygų, pasi
rinktų paties dovanų gavėjo, kiekvienam už $10 vertės
(arba $It) grynais pinigais).
,Np.r
šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojam* ir atiteks
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau
kaip 250 skaitytojų ir 250 platintojų taškų, tai yra, jei per tą laiką
bus gauta ne mažiau kaip 250 naujų metinių prenumeratorių, arba
atitinkamas skaičius dalinių prenumeratorių.

kiekviena po

REMEMBER THE MAROON AND CREAM COLORE©
CARS WITH THE MEN IN WHITE

pinigais.

Called and Recommended by Cleveland's Leading
Physicians and Surgeons

šios dovanos skiriamos skaitytojams ir platintojams ir atiteks
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista ne mažiau
kaip po 100 abejų taškų.

Dvidovanos:

kiekviena po

Cor East 2nd Street

CLEVELAND

DIRVOS PLATINIMO TALKOS LAIKU.

Dvi dovanos:

©fterry 1-0154

/

ENdicoti 1-0770

pinigais.

šios dovanos skiriamos skaitytojams i r platintojam far atiteks
laimėjimo būdu.
Jos bus skiriamos, jei per talkos laiką bus išleista as mažiau
kaip po 750 abejų taškų.

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends

Didžioji dovana — $150

Ši dovana bus paskirta daugiausiai taškų surinkusiam platin
toju), tačiau tik tokiam, kuris bus surinkęs ne mažiau kaip 30 taškų,
ir jei per talkos laiką bus išleista bent 1000 platintojų taškų.
Jei du ar daugiau platintojų turėtų po fygiai taškų, tai ši dovana
teks vienam iš jų laimėjimo keliu.

from

'

% •

Kiekvienas naujas prenumeratorius, kuris už
sisakys Dirvą jos platinimo talkos metu, tai yra, nuo
1950 metų spalių mėn. 1 d. iki 1951 m. sausio m. 31 d.,
gaus po DU TAŠKUS dovanoms laimėti: vieną skaity
tojo, kitą platintojo. Kiekvienas taškas bus paliudytas
tam tikru ženklu su numeriu.

The Humphrey Co,

Kas Dirvą užsisakys per platintoją, tas gaus
lik skaitytojo tašką, o platintojo tašką gaus platin
tojas. Bet platintoju gali būti kiekvienas senas ir
naujas skaitytojas, jeigu tik jis prikalbins ką kitą
užsiprenumeruoti Dirvą ir atsiųs Dirvai jo prenu
meratos mokestį. NORS IR VIENĄ NAUJĄ PRE
NUMERATORIŲ GAVĘS PLATINTOJAS GALI
LAIMĖTI $10, $50, arba ir $100 VERTĖS DOVANĄ!

Euclid Beach Park

Kas talkos metu užsisakys Dirvą ne visiems
metams, o tik daliai, tas gaus ir taškų tik atitinkamą
dalį: jei mokės tik $1 (už 13 savaičių), tai gaus tik po
ketvirtadalį skaitytojo ir platintojo taško. Jei mokės
$2, gaus po pusę abiejų taškų, o mokėdamas $3, gaus
po tris ketvirtadalius taškų. Jei tam taško numeriui
teks dovana, tai ji bus padalinta tarp tų, kurie, turės
to taško atskiras dalis.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

Dovanos bus skirstomas 1951 m. vasario men.
Smulkiau apie tai bus paskelbta atskirai.
ItfttitHiiHHyTiiyrrixyiitiiiiiiimxiiiiiiiiiiniiiirS

MEISEL MOTORS
LINCOLN

—

MERCURY

SALES AND SERVICE CENTER

9501 CARNEGIE AVENUE

CE 1-1700

'$pr
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Taupyti galima ir laiškais! Prašykit informaciją paštui

PASIKALBĖJIMAS
su A. Oliu
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
mėjimas mums ruošia kelią se
kančiam laimėjimui, šiuo keliu
kuriasi lyg grandinė, prie kurios
prisikabina vis nauja dalis. Ir
ko ilgesnė bus toji grandinė,
tuo mūsų visokeriopas pajėgu
mas bus didesnis, turėsime dau
giau ryžtingumo ir galėsime pla
čiau užsimoti.

STANDARD FEDERAL SAVINGS
8 LOAN ASS'N.

PIGIOS PASKOLOS NAMAMS

TAUPYK SAUGIAI ... mes per 41 metus visiems iimokijome
pareikalavimus
Turtas per 25 milijonus dolerių. Atsargos fondas per 2*/ą milijono
U. S. Government Securities ir grynais pinigais per 12 milijonu
STIPRIAUSIA TAUPYMO ĮSTAIGA CHICAGOJE
Federal Savings & Loan Insurance Corporation narys

JUSTIN MACKIEWICH, PRESIDENT & MGR.
4192 Archer Avenue
Chicago 32, Illinois
TELEFONAS: Virginia 7 - 1141

DA^BO VALANDOS: Kasdien trao 9 iki 4.
Trečiadieniais nuo 9 iki 12 dienę. Ketvirtadieniais nuo 9 iki 8 vak.

IKI NAUJU METI) DIDŽIOJ!

SLIUPTARNiy
knyga tik už 3 dolerius!
Geriausia Žiemos švenčių (Kalėdų) dovana
jums patiems, jūsų giminėmes ir draugams.
įkaitydami ŠLIUPTARNIŲ knygą, matysite
Amerikos lietuvių nuveiktus darbus dėl lietu
vybės, kultūros ir geresnio,' šviesesnio gyvenimo;
taipgi labai karštas kovas "šliuptarnių" su
"kryžiokais"
Tai i! tffarųjų yra pirmutinė lietuvių liWWrtftroje
knyga, kurioje atsimuša Amerikos lietuvių
gyvenimas, tarsi veidrodyje arba teatro *filmoje.
652 dideli puslapiai; kieti drobės viršeliai;
Dr. šliupo, "dėdės" šerno ir kun. Dembskio
atvaizdai; o kaina dabar tik $3.60!
Bet po Naujų Metų ir vėl bus $ 5.00
Reikalaukit (tuoj, kad nepritrūktų!) šiuo adrftra:

*
Pr. Al. Margėris
3325 So. Halsted St., Chicago 8, ŪL

GREETINGS AND BEST WISHES

Joseph Portaro

PRESENTS

@ "THE NEW LOOK"
IN

HAIRCUTTING

and

PERMANENT WAVING

Our experienced staff ready to serve you:
MR. JOSEPH PORTARO — MR. and MRS. FRANK PORTARO

FRANK PORTARO BEAUTY SALON
13918 Cedar Rd., University Hts
FA 1-1415
13592 Euclid Avenue
LI 1-9191

V

A

-

KAS ir KUR
Komunistų spaudos praneši
mu, žieminių javų sėja Lietu
voje šį rudenį vyko labai blogai.
Lapkričio mėn. viduryje dar
daug kur nebuvo pradėta sėti.
Trūko sėklų, nes kolchozininkai
išsidalino grūdus.

LIETUVOS ISTORIJĄ

LIETUVIU KALBOS VADOVA

*

*

MILK & ICE CREAM

BELLE VERNON MILK CO.
Pionieriai daugiau kaip 50 metų

EN 1-1500

3740 CARNEGIE AVENUE

MY SINCERE GREETINGS
For a Pleasant Holiday
JOSEPH R. NUTT, SR.
State Senator

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

THE SIMON SIGN COMPANY
IŠKABŲ — SIGNS — GAMINTOJAI-PIEŠĖJAI
Gyvuoja jau daugiau kaip 75 metai

2307 PROSPECT AVENUE

PR 1-1816

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE ELYSIUM

atvirukų, žurnalų ir kt. Rašykite šiuo adresu:

Lietuvių Spaudos Fondas

Mes nuoširdžiai džiaugiamės
6755 S. Western Ave.,
ir sveikiname Antaną Olį, iš
Chicago 36, 111.
rinkus jį Sanitary District Val
dybos Pirmininku. Linkime jam
sėkmingai vadovauti įstaigai, )oYi'o"Q'o,o:o:o:o:o^^.o.o.Q.ojo.o.o.o.o.o.Q.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.o.oooo.ooxžXK?acyb:o'o:om);
kurios metinis biudžetas siekia
Pakvietimas užsirašyti Lietuviu Naujienas.
arti 50 milionų dolerių ir kurios
žinioj dirba per 2,000 tarnau
tojų. Naujos A. Olio pareigos
yra tikrai atsakingos, ir visiems
Skaityk ir garsinkis Lietuvių Naujienose, paveiksluotas
lietuviams yra didelė garbė ma
32-jų puslapių mėnesinis žurnalas, (steigtas 1938 m. c
tyti tose pareigose Antaną Olį.
Prenumeratos kaina 1 metui $2.00; 3 metams $5.00. Adresuok:
Linkėtina, kad jis tikrai sudary
tų "grandinę" tokių žmonių, ku
rie, reikalui esant, galėtų lemtin
gai patarnauti Lietuvos ir lietu
332 N. 6th St., Philadelphia 6, Pa.
vių bendriesiems siekimams.
tf. B.

tas? Reikia paskambinti policijai...
Bet ne. Palauksiu dar... Galiu įsišokti
ir gėdą apturėti tiktai..."
Suburzgė automobilis. Iš garso pa
šino, kad savasis. Pribėgo prie lango.
Sunktimas neatslūgo. Niekad dar ne
buvo mačiusi tokio savo vyro. Išlipo iš
mašinos suvargęs, be žvilgsnio, susmu
kęs. Įėjo į kambarį tarytum nesavo
mis kojomis ir tuojau atsisėdo.
— Na? kas gi čia dabar?? 4
Paklausė ji ir persigando savo bal80. Keistas, nejaukus toks pasirodė jai
tasai balsas.
Tvirbutas sugrįždamas buvo su
galvojęs, kaip pasiteisinti dėl tos nak
ties dingimo. Taip pat buvo pasirengęs
kaip pravesti vsą tą nelemtą pasiaiški
nimą dėl Olivijos. Turėjo būti paren
giamoji įžanga, psichologinfs palaips
niškas priartėjimas su pateisinamais

$

GREETINGS and B E S T W I S H E S
.To All the Lithuanian People

fcomunistams parsidavęs pro
cesoriaus Dovydaičio sūnus, Jo
nas Dovydaitis parašė naują ro
maną "Dideli įvykiai Naujamies
tyje". Prof. Dovydaitį komunis
tai ištrėmė ir apie jo likimą ne
turima jokių žinių.

Brenzos pravedimas j iždinin • Lietuvos kariuomenes šven
kus buvo neginčijamai lietuviš tės proga, lapkričio 23 d., di • Hamiltone, Kanadoje, iš Da
kas reikalas. Mes turėjome pa džioji Bremeno radio stotis nijos atvykęs Stasys Jokūbaitis
grindo laukti, kad J. Brenzos transliavo lietuviškos muzikos suorganizavo orkestrą. Orkest
ras pirmą kartą pasirodys Ka
kandidatūrą rems visi Chicagos pusvalandį.
lietuviai, būtų jie demokratai • Montrealyje, Kanadoje, vei lėdų šventėse.
ar respublikonai. Ir tikrai džiu kianti CKAC radio stotis Kalė • Chicagoje gruodžio 2 d. įvy
gu, kad tik labai maža lietuvių dų proga duoda lietuviams pus ko iškilmingas vaikų teatro ati
dalelė nusilenkė savo partiniam valandį. Tame pusvalandyje bus darymas. Atidarymo metu vai
norui, atsisakydama paremti atliktas montažas "Kalėdos Lie
dinta pasaka "Septyni broliai
lietuvišką bendrą reikalą. 90% tuvoje".
ir sesuo Elenytė". Vaidinimas
visų Chicagos lietuvių be sun
praėjo dideliu pasisekimu.
kumų suprato, jog lietuviui rei • Britanijos Lietuvių Sąjunga
kia paremti lietu v j, nors jis ir ir jos leidžiamas laikraštis Bri • Utenos rajone rusai buvo su
nebūtų tavo partijos * žmogus, tanijos Lietuvis persikėlė į sa kūrę kooperatinę gamybos ar
jei tik tatai naudinga visai lie vas patalpas, kurias neseniai telę "Frontininkas". Po revizijos
tuvių bendruomenei. Man malo pirko. Dabartinis adresas: 43 paaiškėjo, kad pirmininkas Kor
nu pastebėti, kad lietuviai nau Holland Park, London, W. 11, šunovas ir jo draugai pavogė
jakuriai, patys dar negalėdami England.
100,000 rublių.
balsuoti, labai aktingai ir nuo
• Evangelikų kunigas V. Kur- • Adv. Antanas Diržys, prieš
širdžiai padėjo skleisti mint},
natauskas parašė ir išleido dvejus metus apsigyvenęs Vekad visiems lietuviams reikia
"Evangelikų Tikybos Knygą Lie necueloje, vienoj Į&taigoj dirba
paremti savo kandidatą.
tuviams Tremtyje."
buhalterio darbą.
— Kokia gi nauda lietuviams,
• Gruodžio mėn. iš Vokietijos • Vadinamam taikos kongrese
išrinkus Joną Brenzą?
į JAV išvyksta devyni laivai su Varšuvoje dalyvavo ir iš Lietu
— Rinkimai buvo politinis ak tremtiniais, šiuo metu tremti vos nuvežtas prof. J. Matulis,
tas, ir jų reikšmė yra politinė. nių išvežimas iš Vokietijos vėl kuris ten paskaitė rusų parašytą
Respublikonų partijos laimėji spartinamas.
raštą.
mas rodo, kad Amerikos gyven
tojai rimtai abejoja dėl ligšioli
A. Š a p o k o s
nės vidaus ir užsienio politikos,
vedamos demokratų. Amerikos
lietuviai tą dabartinės politikos
ir
netinkamumą dar aiškiau su
pranta, matydami, kaip jų ar
C
jų tėvų gimtinė Lietuva yra
galite gauti naujai įsisteigusio] lietuvių spaudos platinimo
komunistų draskoma, o čia Ame
įstaigoj —
rikoje visokiais būdais tie patys
LIETUVIŲ SPAUDOS FONDE
komunistai glostomi... Ir šį
kartą Chicagos lietuviai pareiš
Lietuvos istorijos kaina $6.00, Lietuvių kalbos vadovo $4 50
Tenpat galima gauti ir kitokių Lietuvos nepriklausomybės
kė savo rūšies protestą, balsuo
laikais bei tremtyje išleistų knygų, kalėdinių sveikinimų
dami už respublikonus.

J. švaistas

"Vadinasi, išvažiavęs... Bet kodėl
nieko nesakęs ir naktį? Kur gi galėtų
išvykti? Kokie dabar tokie staigūs rei
kalai?"
Lauke. Laikrodžio rodyklės, ro
dos, sustojo, o laikas nepakeliamu svo
riu užgulė galvą. Kaip išmanydama
stengėsi nuo to laiko atsipalaiduoti.
Nieko nepadarė.
Pradėjo jau švisti. Verksmu atsi
liepė mažasis. Sutvarkė, nutildė ir vėl
laukia. Vėl laikas gniuždina smegenis.
' Visai jau šviesu. Rytas pačiame
Stiprume. Šaligatviu gyvai kaukši
lingsniai. Žmonės skuba į darbą, o jo
vis dar nėra.
t•
Staiga visa jėga jsivelia mintis, ku
rios iš tolo kratėsi: "O gal ir nebebus?
Gal kur nors sutriuškintas guli? O gal
lak aplaužytas ir ligoninėn nugaben

R

• Ministeris St. Lozoraitis iš
Italijos buvo nuvykęs į Angliją
ir ten tarėsi su ministeriu B. K.
Balučiu bei lankėsi įvairiose įs.
taigose.
• Prof. j. Baltrušaitis, kaip
praneša Lietuvių šalpos Drau
gijos Prancūzijoje biuletenis, ne
— Kaip vertinate Chicagos
seniai Lietuvos reikalais kalbė
lietuvių vieningumą praėjusiuo
josi su gen. de Gaulle.
se rinkimuose?
• Austrijoje mirė prelatas Pr.
— Aš visados buvau ir tebe
su nuomonės, kad lietuviškas Penkauskas. Velionis buvo is
torikas ir lotynų kalbos žino
reikalas visur turi nugalėti par
8
tinį norį ar užsispyrimą. J. vas.

GYVENIMO SUČIUPTAS
( Tęsinys *iš pereito numerio )

I

Sieninis Kalendorius 1951 m. Free

LIETUVIU NAUJIENOS

aplinkybių sušvelninimais. Bet. dabar
viskas sumišo. Kitokį vaizdavosi jis
susitikimą. Kažkodėl atrodė jam, kad
ras žmoną ramiausiai tebemiegančią.
Tuo tarpu išvydo ją laukiančią ir net gi
su aiškiais to laukimo pergyvenimais.
Pats nebesusivokdamas, kaip ir
kodėl, stačiai pasakė:
— Helen, aš baisiai baisiai prieš
tave nusikaltęs... Nežinau net...
Tvirbutienė šiurkščiai nektntriai
nutraukė:
. — Latravai visą naktį? Daužeis?
Kaip gi! Susirado, mat, geri prieteliai.
— Ne... Ne prieteliai... — iškan
kintu balsu tempė žodžius
O kas gf ?
Moteris...
— Kaip tai moteris!?
staiga
užsidegė visa ir sustangrėjo, lyg kovon
šokdama.
— Ir ne šiąnakt, ne dabar... Jau
seniai...
Seniai
supliuškusiu aidu
pakartojo ji.
— Taip, seniki. Per karą dar...

FINE USED CARS

Originators of Low Priced and High Quality
10701 EUCLID A VENUS

TY 1-6555

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

MILLER'S HARDWARE STORE
WE CARRY A COMPLETE LINE OF HARDWARE SUPPLIES
7405 WADE PARK AVENUE

— O dabar kame ji ?
— Čia. Atvyko su vaiku prašyda
ma paramos...
— Su vaiku... ? Kieno tas vai
kas? Tavo?
— Taip...
Tvirbutienė giliai atsiduso, ta
rytum išleisdama paskutinį kvapą.
Triukšmingai pradėjo kilnotis jos krū
tinė ir gaudyti daugiau oro. Atsigavus,
piktai žaibuojančiomis akimis, tėškė
jam:
— Niekše, tu niekše! Per karą, ka
da aš daugiausia sielojausi, sirgau dėl
tavęs, tu išdrįsai smaguriauti su kita
moterimi. Tu pikčiausias žmogus.
Tu... tu biauresnis už vagį, nes ap
vogei mano sielą, jausmus... Tiek me
tų apgavystėmis mane glamonėjai...
Drebančiomis rankomis susigriebė
ji sau už galvos.
— Baisu, baisu... Stačiai siaubas.
Nieko daugiau nebesakyk tu man. Nie
ko nebenoriu nei girdėti, nei matyti
tavęs. Oi, koks tu dabar šlykštus man!
Viskas... tavo žodžiai, glamonėjimai

EN 1-6700

purvinais nagais drasko man sielą ir
kūną. Eik, tuojau eik pas aną i r . . .
Didieji audros susigrūdimai tary?
tum išsikrovė, žymiai lėtesniu, beveik
įprastu balsu pareikalavo ji:
— Šiandien ir tučtuojau pasirū
pink, kad aš būčiau išgabenta pas mo
tiną. Nė šitų namų nebenoriu matyti.
Staigiu judėsiu pasišalino iš Tvirbuto akių ir nuskubėjo į savo miegamą
jį. Čia ji sukniubo ant priegalvio ir
kukčiojo lyg skaudžiausiai nuskriausta
mergytė. Gailios ašaros pasipylė iš pat
širdies. Gausios nesuvaldomos jos sru
vo.
«
U
- Kai aprimusi pasižiūrėjo į veidrodį
ant savo tualetinio stalelio, pasibaisė
jimas apėmė. Skubiai sutvarkė veidą
įvairiomis kosmetikos priemonėmis.
Bet ir po to neliko patenkinta. Veidas
daugiau buvo panašus į kaukę, negu į
gyvos žydinčios moters išraišką.
* Paskum priėjo prie telefono ir
paskambino motinai, kad viską pame
tusi atskubėtų pas j ą . . .
(Pabaiga)
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GREETINGS and BEST WISHES

RKO KEITH'S 105th
THEATRE

G R E E T I N G S attd B E S T W I S H E S

GRABLER MFG. COMPANY
6565 BROADWAY
Michigan 1-9260

Best Wishes to Our Friends and Patrons

P. J. SHOMER COMPANY
HEAVY OIL BURNERS FOR SMALL INDUSTRIAL PLANTS
COMMERCIAL BUILDINGS, AFPARTMENTS, DAIRIES,
GREENHOUSES, DRY CLEANERS BAKERIES,
CHURCHES, INSTITUTIONS

340 FERGUSON BLDG.

SU 1-8242

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

SHAKER AUTO. INC
SEE OUR NEW BEAUTIFUL 1951 STUDEBAKER CARS

SALES AND SERVICE
Unusual Service on All Makes Cars

16461 KINSMAN ROAD

ą

WA 1-4828

s« mm
/

MRtU TOROM
I
Čiurlionio ansamblio koncertas
praėjo lietuvių kanadiečių susi.
artinimo demonstracijos dva
sioje
Toronto is richer fbr having had
you!—I shall always carry your
songs in my heart 1
Kai lapkričio gale Clevelandą
ištiko "baisi" sniego staigmena
ir kelioms dienoms paralyžavo
susisiekimą, čiurlioniečių koncer
to Toronte rengėjai bijojo, kad
koncertą teksią atidėti. Bet
čiurlioniečiai buvo pasiruošę, šį
kartą ne skrido ir ne autobusu
važiavo, bet pulmaniniu trauki
niu riedėjo, nors tai žymiai dau
giau kaštavo.
Antrasis Čiurlionio ansamblio
koncertas gruodžio 2 d. Toronto
didžiojoj koncertų Massey Hali
salėj, kur telpa apie 3,000 žmo
nių, sutraukė apie 2,500 klau
sytojų, jų tarpe apie trečdalį
pačių kanadiečių su miesto bur
mistru priešaky. Pirmą kartą
lietuviai įžengė į tą salę, kuri
atidaroma tik aukštiems ir gar.
siems muzikiniams parengi
mams. Tik gero lietuvių vardo
ir rengėjų įtakingumo dėka pa
vyko gauti leidimą. Koncertas
buvo tinkamai išreklamuotas To
ronto spaudoje ir per radiją. Dėl
to lietuvių koncertas buvo To
ronto miesto dėmesio centru.
Jeigu salėje aukštai matėsi tuš.
čiii vietų, tai kaltas lietingas
oras ir nepagirtinas vienos "siau
ros galvosenos" srovės lietuvių
rezervuotumas ir tupėjimas na
mie, kai 5,000 Toronto lietuvių
kolonijos garbė išstatoma milioninio miesto akivaizdoje. Juk
koncertas buvo surengtas labda
ringu tikslu, o Čiurlionio an
samblis yra viršsrovinis.
Nutilus Kanados himno gar
sams, didžiulėn scenon prieš di
delę auditoriją išeina tautiniais
rūbais apsirengęs Čiurlionio an
samblio mišrus choras, sveikina
mas karštu plojimu. "Giedu gies
melę, savo dainelę..." — su
skamba liaudies daina virtusieji
vyskupo Baranausko svajingi
posmai. Ta daina bus pradeda
ma eilė sekančių koncertų, kaip
Lietuvoje buvo su "Vežė mane
iš namų" (nuotaikos daina, 1941
m. virtusi Sibiran išvežtųjų rau
da), o tremtyje su "Lietuva
brangi".
Mišrus, moterų ir vyrų cho
rai su kanklėmis ir tautinių
instrumentu orkestru padainavo
20 dainų, jų tarpe 7 naujas, pir
mą kartą dainuojamas Ameri
koj. Pašokta penki tautiniai šo
kiai. Tai sudarė gyvą, įvairų ir
visapusiškai įdomų repertuarą.
Ne šio reportažo tikslas duoti
muzikinį įvertinimą. Gana pa
žymėti, kad po kiekvienos dai
nos, po kiekvieno šokio salėje
ilgai nenutildavo plojimas. Ke
letą dainų reikėjo kartoti, o dvi
padainuotos virš programos. Pui
kios pranešėjos Al. Sagienės dė
ka ne tik melodija, bet ir dainų
turinys buvo suprantamas ir ki
tataučiams.
Dainuotos liaudies dainos har
monizuotos paties ansamblio va
dovo dirigento Alf. Mikulskio>
komp. J. Žilevičiaus, V. Marijošiaus. Tik vyrų choras padai
navo kelias originalias J. Nau
jalio ir J. Dambrausko kompo
zicijas. Solistai: N. Aukštuolienė, sopranas, A. Stempužienė,
mezzosopranas, O. Mikulskienė'
kanklės, P. Maželis, tenoras, A.
Liutkus, tenoras, A. Kavaliūnas,
tenoras, J. Stempužis, bosas, šo
kių vadovas M. Aukštuolis.
Nutilus tradicinės dainos "Na
mo, broliukai, namo!" akor
dams, scenon su gėlių pintine
įėjo Dr. Kaškelis su lietuvaite.
Jis tarė rengėjų verslininkų
vardu padėko žodį, pasveikino
ansamblį dešimtmečio proga ir
pakvietė tarti žodį Toronto mies
to burmistro padėjėją, šis, gra
žiai atsiliepdamas apie pirmąjį
(Perkelta į 5*ią pusi.)
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G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To My Many Friends

A. PAUL TINCHER

HOLIDAY GREETINGS
Best Wishes to Our Friends and Patrons

HANDWRITING EXPERT

Expert ori all Questions on Forgeries.
Age of Ink,
Paper, Typewriting, Court Photographs.
NATIONAL CITY BANK BLDG.
CH 1-2344—MA 1-7696

Evenings—WY 1-3666

GANIM MOTORS' INC

LINKSMŲ K A L Ė D Ų
Draugams ir Rėmėjams

SEE THE NEW 19$1 MERCURY
t

AT YOUR HEIGHf'S MERCURY DEAUfl

STANDARD FOOD MARKET

SALES—SERVICE

Pas mus geriausias maisto pasirinkimas ir
ir pigiausiomis kainomis

834 EAST 1851h STREET

2200 LEE ROAD

YE 2-9140

IV 1-5686

Best Wishes to Our Friends and Patrons

Our Sincere Greetings and Best Wish<
To Our Friends and Patrons

NATIONAL THEATRE SUPPLY

H. M. FERGUSON, INC.
Mercury Dealer

SIMPLEX fROflTCTORS Atofe SWMb AMERICAN
SEATING CHAIRS

'S*

ALL THEATRICAL SUPPLIES

2128 PAYNE AVENUE

SEE THE NEW 1951 MERCURY CARS

PR 1-4613

Iiwwy »ii

10318 LORAIN AVENUE

CL 1-8430

Frank JMasėk, Mgr.

HOLIDAY GREETINGS

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S

STATE COUNTY MUNICIPAL
FOREMAN & LABORERS
UNION LOCAL NO. 1099

CUMMINS DIESEL SALES
CORPORATION OF OHIO
3560 EAST 93rd STREET

PHIL MASTERSON, SECRETARY

VU 3-9494

1651 EAST 24th STREET

CH 1-8138

HOLIDAY GREETING AND
BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES
To All Qtir Friends and Patrons

C. L. BRYANT CORPORATION

SMITH'S RESTAURANT
SERVING THE FINEST FOODS
A Modern Cocktail Lounge

MANUFACTURERS OF GAS AND OIL FURNACES
GAS CONVERSION BURNERS — AUTOMATIC HEATERS
AND WASTE BURNERS
v

"•'W.

4610 ST. CLAIR AVENUE

"fi i

- v..

' ^
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EN 1-2552

"i i iiiiii fcn if \ riu' 11' i

Wines - Beer - Liquor
22305 LAKE SHORE BLVD.
RE 14787

siilipp

r
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HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
Jo Our Many Friends and Patrons

West Side Federal Savings
& Loan Association
#

ALL SAVmfflS INSURED OT TO
$10.000

WEST 251h AT LORAIN AVE.
TOwer 1-0121

GREETINGS and B E S T WISHES

HICKORY GRILL
MA 1-6397

929 CHESTER AVENUE
Open Sundays

PRIVATE DINING AVAILABLE

Best Wishes to Our Many Friends
For a Pleasant Holiday

RIESTER & THESMACHER
COMPANY

CHerry 1-0154

GREETINGS and B E S T WISHES

Each Savings Account Now Insured

THE CENTRAL BANK (0.

7018 Superior Atf*,

•

ENdicoii 1-0144
ENdicott 1-2075

8207 ffotxgh Avfeiniėf

HAndoi|»k 1-2777

1407 Hayden Avenue

MUlberry 1-8550

CITIES SERVICE PREMIUM
and

THE CITIES SERVICE OIL
COMPANY

Federal Deposit Insurance Corporation
Member of Federal Reserve System

20th STREET & BROADWAY

UT 1-4800

6611 EUCLID AVENUE

LORAIN, O.

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To All Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT
COUNCIL

GREETINGS and BEST WISHES

FROM A FRIEND

CARt» S. SCHWARZER, President
GEORGE SHEWRING, Secretary

Ma&ii

GREETINGS and BEST WISHES

THE GEOMETRIC STAMPING
COMPANY

BEST WISHES
FOR A PLEASANT HOLIDAY

CLEVELAND METAL TRADES
COUNCIL
226 SUPER, N. W.

apie pergyvenimus vo
kiečių kalėjimuose. 231
Kaina
$1.00

PRospeci 1-7645

JAMES P. McWEENY, Preside*

1111 EAST 200th STREET

Greetings and Best Wishee

PETE SPOTH, Secretary and Treasurer

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends and Patrons

A AND P
SUPER MARKETS

METROPOLITAN BUICK, INC.

PAINTING CO.
BRUSH OR SPRAY *

Commercial

7040 Wade Park Ave.

«

CITIES SERVICE REGULAR GASOLINES

Up to $10,000

P A R S O N S

PORTAGE MARKETS

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

GREATER SECURITY FOR YOUR SAVINGS

( AtWteltft iŠ 4-to pusl. )
čiurlioniečių koncertą Toronte,
reiškė susižavėjimą šiuo koncer
tu ir pareiškė viltį, kad čiurlioniečiai greitu laiku vėl čia pa.
sirodys. Priedu prie plojimo jis
paprašė kanadiečius kelis kartus
sušukti "Heep". Jis pabučiavo
pranešėją. Jo pakviestas Toronto
miesto policijos šefas pasakė
daugiau reikšmingų minčių. Esą,
jeigu visos tautos šitaip gra
žiai sugyventų ir bendradarbiau
tų, tai mums šiandien nereikėtų
gyventi nuolatinėje karo grės
mės baimėje. Jis irgi gavo iš
pranešėjos gėlę ir bučkj.
Jaukiame pobūvyje čiurlioniečiams pagerbti lietuviškame
Charles rėstorane dalyvavo daug
vietos lietuvių ir keli žymūs ka
nadiečiai. čiurlioniečius sveikino
Toronto lietuvių konsulas Vyt.
Gylys, bendruomenės pirminin
kas J. Simanavičius ir kun. Gureckas* Amžinojon Čiurlionio ansablio knygon konsulas Gylys
įrašė:
"Brangiems čiurlioniečiafns,
sugebėjusiems tremtyje, neiš
pasakytai sunkiomis sąlygomis,
sutvert tokį puikų ansamblį, ku
ris parodo tikrą mūsų Tautos
sielą, linkiu geriausio pasiseki
mo. Garbė Ponui Mikulskiui ir
jo ansambliui! Toronto, 1950.
XII.2 d. Vytautas Gylys."
Pobūvyje dalyvavęs Toronto
kanadiečių advokatų sąjungos
pirmininkas T. L. Hehurte, be
savo gražių komplimentų, pa
reikštų žodžiu ansamblio vado
vui, knygon įrašė:
"Dec. 2nd 1950, "Toronto —
Canada. To Ansamblis Čiurlio
nis — Toronto is richer for ha
ving had yuo! — I shall always
carry your songs in my heart!
T. L. Hehurte
BikfngI Toronto lietuviams,
lietuvių verslininkų sąjungos
pirmininkui Karkai, kuris mus
stotyje pasitiko ir visą laiką nuo
širdžiai globojo, taip pat lietu
viams, kurie mus priglaudė nak
vynės, laimingi patys turėję ir
kitiems suteikę gražiausių pro
švaisčių, užkariavę Toronto
miesto simpatija sau, Toronto
lietuvių kolonijai ir visai mūsų
tautai, pagilinę tautu brolišku
mo jausmus, gruodžio 3 d. sek
madienio rytą čiurlioniečiai, pil
ni įspūdžių, pajudėjo Clevelando link, kad pasilsėję nirmadienj vėl laiku būtų fabrikuose ...
Ed. K-nas
•PAKELIUI Į MIRTĮ —
B. Gaidžiūno aprašymai

1526 WEST 25th STREET

I

Residential
Industrial

PAINTING and DECORATING
Specialists in Color Harmony
"PERC"

1900 EAST 21ft STREET
4500 Eucyp AVENUE
HE 1-4735

THE GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO.

I

Phone: TOwer 1-3500

D
Instituto tautinių ir joms drau
giškų, Prezidiumo Sambūrį su
dariusių Korporacijų, Sambūrio
steigiamasis susirinkimas.
Maloniai kviečiami šiame su
ARTIMIAUSIAS
sirinkime dalyvauti visi CleveVISUOMENINIS ĮVYKIS
lande gyvenantieji tų korpora
cijų filisteriai-ės ir korporandabar numatytas — atidėtasis tai-ės, taip pat ir Vokietijoj f s.
ciurlioniečių jubiliejaus minėji teigta® "Vilties" korporacijos
mas, kuris dabar įvyks paskuti. nariai,
šių metų šeštadienį, gruodžio
30 dieną, tame pačiame Publ.
STEIGIAMAS LIETUVIŲ Auditorium Mažajame Teatre,
kaip ir buvo pirma numatyta. LATVIŲ VIENYBĖS SKYRIUS
Kvietimų dar galima gauti pas
Antradienį, gruodžio 19 d
Kultūros Fordo valdybos na 8 vai. vak. žemutinėje Lietuvii
rius, Dirvoj, P. P. Muliolio įs ealėje šaukiamas Lietuvių taigoj, Spaudos Kioske.
Latvių Vienybės Cleveland* skyriaus steigiamasis susirinki
:
IR CLEVELANDE JUNGIASI mas. Tai idėjai prijaučiantiej
TAUTININKŲ KORPORACIJŲ kviečiami atvykti.
NARIAI.
1

rfpyUIfKESE

Sekmadienį, gruodžio 17 d.,
11 vai. rytą, Lietuvių Salėje
šaukiamas Vytauto Didžiojo ir
Vilniaus Universitetų, žemės
Ūkio Akademijos Dotnuvoje,
Klaipėdos Prek. ir Pedagoginio

RKO Keith's 105th

Gruodžio 13 — 16 Break
through" su David Brian ir John
Agar. Gruodžio 17 — 19 "Where
Danger Lives" su Robert Michum Ir Maureen O'Sulivan.

Mūsų brangų vicepirmininką
KĘSTUTI P. ŠUKĮ ir ŠEIMĄ

r

mirus jų tėvui — uošviui EGISTO LOCCIONI
giliai užjaučiame.
ČIURLIONIO
L. T. M. ANSAMBLIS

ATITAISYMAS
Tremtinių Draugijos Valdy
bos padėkoje kariuomenės šven
tės minėjimo programos daly
viams, tą padėką renkant, iš
rankraščio buvo praleista eilu
tė ir tuo būdu liko praleistos
dviejų dalyvių pavardės. Po Geležinvtės pavardės turėjo būti
dar: "Arvydą — Kaklauskas.
Brodmaną — K. Cicėnas" šis
neapsižiūrėjimas buvo ne Tr.
D-jos valdybos.
PADĖKA
t

Širdingai dėkojame solistėms
Katalijai Aukštuolienei ir Al
donai Stempužienei, savo daino
mis taip praturtinusioms reng
tą literatūros vakarą.
Dėkojame ir visiems kitiems
talkininkams už rūpestingą dar
bą.
ALTS Clevelando skyriaus
Valdyba

I

R
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AUTOMOBILIAMS VAIRUOTI bet ir stabdyti pradėtų iš tolo
bei iš anksto, o ne tiesiog ten,
LEIDIMAI
kur jau reikia būti susfojus.
dabar baigiasi kiekvienam po jo Pataria stabdžius spausti ne iš
gimimo dienos. Per 30 dienų po karto, bet taip, kaip pumpuo
gimtadienio leidimą reikia at jant, tai yra, iš anksto spaudi
naujinti. Kas yra gimęs po rug nėti palengva kelis kartus.
sėjo 30 dienos ir lig šiol dar
leidimo neatnaujino, tas jau ne
turi teisės vairuoti automobilį. Seniausias ir gražiausiai ilius
Nauji leidimai galios trejus me truotas lietuviškos minties žur
tus.
nalas.
PADAUGĖJO NELAIMIŲ '
Pereitą savaitę Cleveland©
ypatingai padaugėjo automobi
lių nelaimių. Dažniausia prie
žastis — kelio slidumas. Todėl
policija primena visiems vairuo
tojams, kad ne tik neskubėtų,

Pas mus puikiausias jų pasirinkimas

FRIENDLY

FLOWER SHOPPE
* •'

6901 Superior Ave.
* HE 1-6339
Prie pat Lietuvių Sales

MARGUTIS

Įsteigė kompozitorius
A. VANAGAITIS
Kaina metams $2.00
Susipažinti siunčiamas
dovanai.
6755 So. Western Ave.
Chicago 36, 111.

Atdara nuo 9 V. r. iki 7 v. v.

•

-

CLEVELAND, OHIO
Rudens laikas!

y

m

•' Tai yra laikas, kuris primena, jog jau laikas tau
pyti; kad žmogus galėtum aprūpinti savo gyvenimo
reikalus.
Clevelande Lietuvių Bankas yra puikiausia taupymo
vieta, o po naujų patvarkymų dabar kiekviena taupymo
knygutė yra Federal Insurance Corporation apdrausta iki
$ 10.000
Tai yra Jungtinių Valstybių valdžios užtikrinimas

—i

-

Mrs. ELIZABETH, 9sv.

PALAIKYKIME TUOS
kurie skelbiasi DIRVOJE!

MONCRIEF ŠILDYMAS

Clevelando namų savininkų pasirinkimas per
dluigiau kaip 50 metų.
GAS — OIL — COAL

HIPPODROME
Nuo trečiadienio, gruodžio 20,
rodomos dvi filmos — "San
Quentin" ir, "Alcazar Island" —
abi kalėjiminės istorijos.

Užeikite pas mus
KALĖDOMS GĖLIŲ IR VAINIKŲ

Jūs galėsit sudraskyti
maudymosi tvarkarašti...

Arti prie lietuvių
NAUJOSIOS PARAPIJOS

čia ir Šeštadieniais (subatomis) atidaryta iki 1 vai. p. p.

bažnyčios, gražus 2 šeinių na.
mas, su 2 garažais ir gaso pečiais
Didelis sklypas.
Klausti:
UL 1-3919 arba LI 1-9216

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS'N.
6712 Superior Ave.

ui

HE 1-2498

JONAS G.

LINKSMŲ KALĖDŲ KLIJENTAMS LINKI

POLTER

SUOPIS FURNITURE

Lietuvis

TOM FOLIANO KIRPYKLA
IR E. MAZILIAUSKAS

6921 Wade Park

Namų Maliavotojas

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

Popieriuotojas
Apkainavimas ar patari
mas reikale jusų namo
pagražinimo suteikiama
nemokamai.

6806 Superior Avenue

i

495 East 123rd St.

JI

ELEKTRINE VIRTUVĘ

virtuvių, vonių, arkę ir
spalvotų langų
PERTAISYMAS
Taip pat popieriuojame arba
dažome kambarius

K. ŠTAUPAS
16908 Endora Rd. KE 1-8794

IŠTIKUS GAISRO
NELAIMEI

Z
•
I
Z
I
;
;
•

Kokia kita dovana teiks malonumo
taip ilgą laiką?
Elektrinė virtuvė reiškia virimą BE
darbo .. . geresnius rezultatus su mažiau pastangų ... daugiau poilsio per
metų metus!
Ji reiškia naują švarą ir *rožį virtuvėje ... naują laisvę nuo virtuves
ruošos ... dideles santaupas
laiko, darbo, maisto ir pinigų
V YGiiR
kiekviena dieną.
.
>r. ,|.
.t
Padarykit jai šias Kalėdas
D tu I
visų didžiausiomis ... su
RlV^vr
modernia elektrine virtuve!
T

v

JEIGU JSIGYSIT AUTOMATIŠKA
G A S O vandens šildytuvą!
Maudykitės, kada tik jums patinka .. . nereiks rung
tyniauti dėl maudymosi laiko! Automatinis GASO
vandens šildytuvas duoda daug karšto vandens kiek
vienu metu ... ne tik maudynei, bet skustis, galvai
plauti, indams plauti, automatiškai skalbti — ir
viskam, kam tik reikia pavartoti karšty vandenį.

2 k

ar

* greičiau

Karštas vanduo be laukimo! Gasas, greičiausiai kai.
tinas kuras, suspėja vandenį sušildyti tokiu pačiu
greitumu, kokiu vartojat. Vandens visada užtenka!

JI kart pigiau
T&upykit kuro išlaidas dviem būdais! Gasas greitas
— trumpiau tereikia jį naudoti. GASAS YRA pi
gesnis —i- suvartotas truputis jums kaštuoja pigiau.'

609-12 Society for Saving Bid.
Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 2521

AUTOMATIŠKAS

I

YOU BORROW
TO BUY A HOMl
GET OUR
LOW RATES AND
HELPFUL TERMS

įgykite VANDENS ŠILDYTUVĄ,
kuris yra. . .

T H E

1 IJLL

B1 S T

L O C A T I O N

I N

T H E

rvn nri^ T! TMPC**
V/L.UV^I\, I

N A T I O N

MĖGIAMIAUSIOS ARIJOS
GARSIOSIOS ŽVAIGŽDĖS

Girdima penkias dienas per savaitę — uuo pirmadienio iki penktadienio

Rytais nuo 10—YVICA ir WGAR • Vakarais nuo 10—WHK

7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

j I J. SAMAS - JEWELER
|

Persikėlė į naują didesnę ir gražesnę krautuvę

| 7007 Superior Aye.
j
J

Dabar jau turime didesnį rinkinf Deimantų, žiedų, Laikrodėlių ir visokių gra/daikčių, už nupigintą kainą,

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorl
Aldona Wilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER SERMENI8—

6202 SUPERIOR AVE.

HEndersen 1-9292

FUNERAL HOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Šildo, kur labiausiai reikia —
tiesiai po tanku. Karštis eina
stačiai į vandenį. Niekas nesieikvoja. Kuro sąskaitos pa
sidaro nuostabiai mažutės!

Delia E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir baisa muoto$ai
25 metai simpatingo ir rimto

IZOLIUOTAS

6621 Edna Avenue .

-AUTOMATIC
UNDIRFIRID
INSULATID

EAST OHIO GAS
TELEVISION: SM Louis* Winslow in "Th« Women's WiM
dow" Monday thru Friday, 3:30 P.M., WEWS, Channel 9.

patarnaviąio
ENdicott 1-1763

D I R V A , L i t h u a n i a n W e e k l y , published by Ohio Lithuanian Publishing
Company, 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio. Phon«: ENdicott 1-4486.
Issued in Cleveland every Thursday. Editor Vincas RASTENIS. Assistant
Editor Balys C.AIDŽIUNAS. Entered at Second-Class matter December 6th,
1915, at v.he Cleveland Postoffice under the act of March 3, 1879.
Subsbscription par year in advance: in the United States — $4.00,
in Canada — $4.50
(5:00 Canadian dollars), elsewhere — $5:50.

I R

D
Y A išeina kiekvieną ketvirtadieni Clevelande. Leidžia Ohio Lietuviu
Leidybos B-vč. Prenumeratos kaina metams, mokant iš anksto: Jungtinėse
Amerikos Valst/bėse — $.4.00, Kanadoje — $4.50, (5.00 kanadiiki doleriai),
kitur — $5.30. Galima mokėti ir dalimis, pradedant bet kuriuo metų laiku.
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Greta Ezella Theatre |

JAKUBS & SON

*

I N

Namų Pagražinimas is Vidaus ir iš Lauko

IŠ APAČIOS
ŠILDOMAS

Šiluma pasilieka ten, kur jai
priklauso būti — vandenyje.
Šilumos nuostoliai minimalūs,
— taip pat ir jūsų sąskaitos!

UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO.

Tik nustatyk termostatą. Vanduo bus temperatūros, ko
kios norit ir kada norit, jums
tuo daugiau nereikia rūpintis.

Įsi gykit automatišką
t
G A S O vandens šildytuvą!
f t TCM

Patogi yieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
lietuviškoje krautuvėje

Pilnai padengta apdrauda

Kada jūsų namai arba ra
ttandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apdraudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS

KALĖDOMS

ŽEMOS/ KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS
.

Telef.: POtonuic 1-0890

Mūsų specialybe

EX 1-0911

s

s

DIRVA

gal daugiausiai dėl pirma minėtų priežasčių. Ligšiolinis
patyrimas rodė, kad, jeigu mes pirmiau būtumėm parašę
tą patį, ką dabar S. Gabaliauskas parašė, tai gal net iš tų
pačių Lietuvių Žinių būtumėm susilaukę kunigijos šmei
žikų antspaudo ... Taip manyti yra labai daug pagrindo,
sprendžiant net ir iš neseniai pasirodžiusių ir dabar tebekartojamų paties S. Gabaliausko užsipuolimų.
Kai šiandien S. Gabaliauskas smerkiamai prabilo
apie vieną smerktiną pavyzdį, jis drauge prabilo ir apie
risus tokius smerktinus faktus.
Antra — S. Gabaliauskas yra sveikintinas už ryž
tingumą taip atvirai paliesti tą opų reikalą, nes niekam
kitam taip netiko atvirai apie tai kalbėti, kaip jam. Šis
žodis duos progos pamatyti, kiek mūsų lietuvių katalikų
bendruomenėje yra mokančių atskirti pelus nuo grūdų,
kiek atviras tiesos žodis randa supratimo ir paramos.
Toliau leidžiame kalbėti šiems savo rūšies doku
mentams.

THE FIELD

D e c e m b e r 7 , 1950.
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1950 m. gruodžio 7 d.
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Kova dėl lietuvių kalbos
lietuviškoj parapijoj
JAU DAUG KARTŲ Dirvoje buvo kalbėta, kad kai
kuriose vadinamose lietuvių parapijose ir ypač kai
kuriose vadinamose lietuviškose parapinėse mokyklose
: bei kitose (irgi kai kuriose!) lietuvišką vardą oficialiai
£r neoficialiai tebeturinčiose. įstaigose yra ne taip, kaip
turėtų būti."
Kaskart, kada apie tai užsimename, susilaukiame
priekaištų. Jeigu įstaiga, kuri pasijunta esanti palies
ta, yra pasaulietiška, tai priminimas apie jos nulietuvėjimą susilaukia tokių kaltinimų, kaip: "Jūs nesuprantat
Amerikos dvasios", "Jūs nekenčiat Amerikos", "Jūs nedėkingi šiam kraštui", "Jūs čia norit įvesti savo tvarką",
"Jūa norit Ameriką paversti Lietuva" ir taip toliau.
Kai kokia katalikų parapija ar įstaiga pasijunta,
kad čia gal ir apie ją kalbama, tai atsiliepimas esti dar pa
prastesnis : "Jūs bedieviai, jūs bolševikai, jūs šmeižiat ku
nigus, šmeižiat vienuoles, griaunat tikėjimą, jūsų lūpom
kalba tik šovinizmas ir neapykanta viskam, kas tik ka
talikų veikiama " ir panašiai.
Nėra prasmės su tokiais priekaištai® ir ginčytis.
Nes jie atsiranda iš tamsybės, tamsesnės už tamsiausią
lapkričio naktį, ir joki aiškinimai tos tamsybės negalės
praskleisti. Nebent tik pasivėlinusi perkūnija... Ji, per
kūnija, kartais užeina ir labai netikėtu laiku. Šį karty
tokio įvykio-susilaukė Clevela»do li#tuyių kolonija.

v;-* v-:--- * • ••
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DIRVOJ GALIMA GAUTI

gražiu lietuviškų
kalėdinių
SVEIKINIMŲ
Dideli, geras popieris,
dailūs spalvoti piešiniai,
gražūs lietuviški Įrašai.
Visi su atitinkamais vok&fe
VIENAS

15 centj§?

DEŠIMTS

tik $ Mffl

•i;

AŠ, KALĖDŲ SENELIS,
nu o š i r d ž i a i patariu, k a d . . ,
D i r v a — g e r i a u s i a k a l ė d i n e d o y a n a JŪSŲ draugam*
ir pažįstamiems. Užsakykit per mane jiems D i r v ą
ir užtikrinu, kad per visus ateinančius metus jie kiek
vieną savaitę prisimins Jus maloniai, su dėkingumu.
Kokia gi kita iš nebrangiųjų dovanų gali susilyginti
su šita dovana!? Juk tai net ne viena, o penkios dešim
tys ir dvi atskiros dovanos, ne tam kartui, o kikevienai
ateinančių metų savaitei!
Tad susiraskite šiame laikraštyje kitą mano —
Kalėdų Senelio paveikslą, iškirpkite jį, įrašykite ten
adresą, kam norit siųsti tą dovaną, Įrašykit savo adresą,
pridėkit keturis dolerius ir tuojau išsiųskit šiuo adresui
D I R V A , 6820 Superior Ave., Cleveland 3, Ohio.
Dirvos administracija tuojau pradės nurodytu Adresu
siuntinėti Dirvą, o tą mano paveikslą su Jūsų adresu
taip pat nusiųs Jūsų apdovanotajam, kad jis žinotų, kas
jam tą dovaną parūpino ir kad kiekvieną kartą 'gaudamas
Dirvą prisimintų apie Jūsų tuo būdu parodytą drau
giškumą. Jei nežinote, ar tas, ką norite apdovanoti,
pats nėra Dirvos užsisakęs, tai į lapelį apdovanojamojo
adreso nerašykite, o surašykite atskirai keletą adresų,
kuriuos norėtųmit taip apdovanoti. Administra£ijtf~'p&»
tikrins, jei pirmasis Dirvą jau turi, tai siųs antram, aty
ba, jei ir antras turi, tai siųs trečiam ar tolimesniam,
kuris iš eilės pirmas bus Dirvos dar neturįs. Admif
nistracija pati užrašys tą adresą ant "dovanų dėžutės".

PRIEŠ TREJETĄ SAVAIČIŲ pranešėme gan#
nemalonią žinią: kad Clevelande, prie šv. Jurgio parapif
jos bažnyčios durų buvo primuštas mokytojas lituanis
tas, katalikų veikėjas Stasys Barzdukas. Primuštas u$
tai, kad jis į tą bažnyčią einantiesiems dalinQ anglų kak
ba parašytus lapelius, kuriuose buvo ramiai ir gražiai
paaiškinta, kad tos parapijos klebonas per anglų kalba
pasakytus pamokslus papasakojo nebūtų dalykų apie
lietuvių tremtinių norus bei siekimus, surištus su jų vai
kų mokymu šioje mokykloje. Skaitytojai turės progos
čia pat susipažinti su to lapelio turiniu anglų kalba bei
Be to, siųsdami šią dovaną visi būsite laikomi
jo lietuvišku vertimu.
Dirvos platinimo talkos dalyviais ir gausite platintojų
tašus,
kurie duoda teisę dalyvauti Dirvos platinimo tai*
Tai buvo pirmas iškilimas viešumon tos kovos, kuri
kos dovanų paskirstyme— tų dovanų, apie kurias yra
jau Senokai vyksta šioje lietuvių s^jįftoje ir lietuvio kle
plačiau
parašyta Dirvos kvietme — PRAŠOM TLKON.
bono valdomoje parapijoje.
taškus, kurie duos teisę dalyvauti Dirvos platinimo tal
Dirva šykščiai teinformavo skaitytojus apie tą ko
kos dovanų laimėjime — tų dovanų, apie kurias yrą
vą ir apie eilę kjtų keistų reiškinių šioje parapijoje, nors
plačiau rašoma Dirvos kvietme — PRAŠOM TALKON.
tai artimiausias ir gausingiausias šaltinis faktų, tinkan
čių paremti nurodymams, kad kai kur kai kas yra tikrai
ne taip, kaip turėtų būti.
vieningai, uolūs ir ne perdaug uolūs katalikai arba net ir
Taip elgėmės dėl dviejų priežasčių. Viena ši Cle- visiškai ne katalikai, ir tai nėra joks šovinizmas.
Vfclando lietuvių parapija, deja, nėra vienintelė vieta ir
BET DABAR Ir mes turim laisvas rankas atvi
vienintelė parapija, kuria galima panašiai nusiskųsti,
nors, gal čia tie nenormalūs reiškiniai ir ryškesni', nei kur riau apie tai pakalbėti. Kaip perkūnija per Kalėdas, pra
kitur. Antra — nors ir nuoširdžiausiai pritardami pa bilo Lietuvių Žinių redaktorius S. Gabaliauskas: tų pa
stangoms apginti šventas ir neginčytinas lietuvių teises, čių Lietuvių Žinių, kurios skaitomos kaip ir šios parapi
kurios čia grubiai niekinamos, stengėmės tiesiogiai nesi jos oficiozu, kurioms šios pačios bažnyčios salėje neseniai
kišti į tą reikalą vien todėl, kad ... nepakenktumėm tuo buvo rengtas vakaras ir kurioms remti sudarytas speci
teisingam ^reikalui. Mat, kai kuriems, savo galva negalvo- alus komitetas, kurias skaityti pats klebonas ragina pajantiems parapiečiams, jei tik pasako, kad čia Dirva pirš rapiečius ir kurias jis pats ką tik užsiprenumeravo nei
tą pridėjusi, jau atrodo, jog tas reikalas yra blogesnis, trejiems metams.
Šie įvykiai žinotini ne tik Clevelando lietuviams,
nei pats velnias būtų uodegą įkišęs... Juk faktas, kad
ir dabar viena iš kurstomųjų priemonių, kurios dėka nu jie įsidėmėtini visai mūsų lietuvių visuomenei. Apie tai
kentėjo St. Barzdukas ir eilė kitų, buvo tokia, kad, girdi,, reikia žinoti ir turėti nuomonę. Todėl paduodame čia
reikia sudrausti Dirvos sukurstytus bažnyčios griovė Lietuvių Žinių redaktoriaus viešai paskelbtą susirašinė
jus ... Taip, Dirva linki tiems vadinamiems "griovėjams" jimą, kurį jis skelbia irgi tais pačiais sumetimais.
Kun Vilkutaičio laiškas perimamas iš Lietuvių Ži
pasisekimo, ne kad jie bažnyčią, ne kad parapiją sugriau
tų, bet kad sugriautų tą geležinę uždangą, kuri čia yra nių toks, koks ten paskelbtas. O ten yra prierašas, kad
laiško kalba netaisyta. Iš to laiško matome, kad kun. Vilku
pastatyta , kad neįsileistų lietuviškumo dvasios.
taitis bando įvesti savo cenzūrą spaudai (visai "ameri
Laimėj, pačioje parapijoje yra nė per plauką abe
kietiškai!), nes jis reikalauja, kad redaktorius nedėti;
jojimų nesukeliančių katalikų, kurie nemano, kad katali
raštų tų asmenų, kurie neturės specialaus jo leidimo ra
kybė reikalauja išsižadėti gimtos kalbos ir vaikus auk
šyti. Tą cenzūra taikoma ypač "profesoriams Dypulėti sau patiemi svetimais žmonėmis. Jų teisė ir pareiga
kams", — senesnieji visi turį leidimą rašyti...
parapijoj išsirūpinti gimtajai lietuvių kalbai ir dvasiai
Dėl Lietuvių Žinių redaktoriaus atsakymo turime
prideramą vietą. Jie tai daro kantriai ir nepaprastai švel
pastebėti tik du dalykus:
niai, bet su pasiryžimu, kuriam užtenka jų pačių įsiti
Pirmas tas, kad jis klaidinga! kartoja tvirtinimą,
kinimo ir nereikia nei-"šovinistu ..nei "bedievių" organi
esą tarp kitų ir tautininkų spauda smerkia katalikų lai
zacinės rankos.
komas mokyklas ir kunigus dėl* lietuvių nutautinimo. Tai
Kodėl — "šovinistų"
"bedievių"? Na, mus netiesa. Smerkiamos tos mokyklos ir tie" kunigai, kurie
taip vadina tie, kurie mano, kad savo rankose laiko rak tai daro. Ar jų yra tik keletas, kaip. S. Gabaliauskas tvir
tus į dangų... Tas pravardžiavimas mūsų nejaudina, tina, ar keliolika — tą reiktų dar atidžiai paskaičiuoti.
ag? jis nemažina tos tiesos, kad visi lietuviai už gimtąją Jei mes ne visus tokius faktus pirštu prikišamai rodėm,
tfcivo kalbą, už viską, kas jiems prigimta lietuviška eina apsiribodami tik pačių faktų pasmerkimu, tai tą darėm
•

• #
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"Jau laikas išsiaškinti..."
Po tokia antrašte Lietuviu žinios paskelbė čia žemiau perspausdinamuuosius laiškus.
lietuviai katalikai laikraščio ne
reikalingi ir per eilę metų prieš
jj kovojai, pagaliau uždrausda
mas naudoti parapijos salę laik
Lithanian News
raščio parengimams ir kursty
2211 Sarah Street
damas pavienius katalikus ne
Pittsburgh 3, Pa.
remti vietinio katalikiško laik
raščio,
kol tas laikraštis, šitaip
Gerbiamas redaktoriau :
nesvetingai vietos klebono trak
Amerikos kunigam ir musu žmoniem pradeda nufiibost tuojamas, išsikėlė j kitą miestą.
tokių laikraščių kurie yra perimti svetimos dvasios. Iš širdies Atkėlus "Lietuvių žinias" iš
mes, tremtinius priėmė ir, jei ne visi tai bent didžiuma yra dė Clevelando į Pittsburghą, šio
kingi, ir pratinasi prie svetimų aplinkybių. Musų tėvai daug dau miesto lietuvių kunigų didžiu
giau vargo turėjo čionai ir išmoko mylėt savo naują kraštą. Gaila ma laikraštf gausiai parėmė ir
kad musų laikraščiai davė save persiimt tremtinių "lyderių" ku dar teberemia, o Jo Ekscelencija
rie nesupranta musų krašto ir nenori suprast. Jų yra musu para-! Pittsburgho Diecezijos Vysku
pijoj tiktai keli. Jų vaikai, ypatingai, gražų įspūdį daro musu pas atsiuntė laikraščiui už jo
mokykloj. Malonu kad jusų laikraštis drysta teisybę skelbt. As katalikišįui liniją, viešą palaijaučiu kad Amerikos lietuvių tarpe padarys didelį įspūdį, žinau minimą.
kad visi musu žmonės parems. Prašau neskelbt šitos parapijos
3) 1942 metais važinėdamas
žinių parašytų "profesorių" Dypukų. Pranešiu korespondentų
po Amerikos lietuvių kolonijas
vardus vėliau. Senesnieji visi turi leidimą. Malonėkit priimt mąno
garbingas senelis prelatas Ju
prenumeratą ant trijų metų.
lius Macijauskas (jau miręs)
Su geriausiais linkėjimais
rinko aukas Los Angeles mieste
kukliai lietuvių bažnytėlei nu
.Kun. V. Vilkutaitis
pirkti, kad išgelbėjus katali
kybei, bebaigiančių nuo jos nu
L I E T U V I U Ž I N I Ų ( P I T T S B U R G H E ) tolti apie 300 lietuvių šekninų.
Jam atvykus į Clevelandą ne
redaktoriaus S. Gabaliausko atsakymas.
tik jo klebonijon nepriemei, ne
leidai aukų rinkti, bet dargi,
Gerb. Klebone,
Leiskite man, paminėti tik ke sekantį sekmadienį, per pa1
Kadangi Tamstos laiškas buvo letą faktų:
mokslą tą garbingą prelatą
adresuotas "Lietuvių žinioms",
1) Gyvendamas apie S metus | valkata išvadinai, perspėdamas
bet ne man asmeniškai, tai ma Clevelande turėjau progos su- Į žmones, kad jam aukų neduonau nenusikalsiu mandagumui, eiti daug buvusių Tamstos pa- į tų. Senelis prelatas apsiliejęs
jei per tas pačias "L. ž." Tams rapijiečių, kurie Tamstos labai j ašaromis pas mane atėjo į retai į laišką atsakysiu.
neapkenčia, dėl anksčiau įvy dakciją pasiguosti, dėl tokio
kusių
šv. Jurgio parapijoje ne brolio kunigo nekrikščioniško
Savo laiške Tamsta, Klebo
susipratimų,
į kuriuos net mies pasielgimo.
ne, ^omplimentuoji mane už ma
to
policija
turėjo
įsikišti.
Dievas laimino prelato Ma
no straipsnį lietuvių mokyklų
Kiek Tamsta, tame kaltas aš cijausko darbuotę ir šiandieną
reikalu. Tame straipsnyje aš
gyniau lietuviškus kunigus ir nesiimu spręsti, nes tais lai Los Angeles, Calif, mieste gy
vuoja viena iš stipriausių lie
seseles mokytojas, nuo vienaša kais Clevelande negyvenau.
tuvių
katalikę parapijų Ame
liškų socialistų- ir tautininkų
2) 1941 metais man atvažia
rikoje.
spaudoje užsipuolimų, kuriuo vus į Clevelandą, redaguoti laik#
4) žinau vardus ir pavardes
se bendrai buvo pasmerkiamos raštį, mano didžiausiam nuste
visos lietuvių katalikų laikomos bimui, Tamsta, pasiskubinai dar bent tuzino lietuvių kunigų
mokyklos, kad jos tik ištauti- man pareikšti, kad Clevelando
( Perkelta į 2-rą pusi. )
nančios lietuvių vaikus ir kaipo
tokios visai nereikalingos ir lie
tuvių neremtinos. Rašydamas
tuo klausimu "L. ž." aiškiai
GREETINGS cmd BEST WISHES
pabrėžiau, kad didžiuma, iš
To Our Frientls vid Patrons
skyrus tik kelis, lietuvių ku
nigų ir seselės mokytojos darė
ką galėjo lietuvybei ir katali
kybei per mokyklas palaikyti.

ŠV. JURGIO PARAPIJOS (CLEVELANDE)
klebono kun. V. Vilkutaičio laiškas

Šia proga, nors man tai ir
labai nemalonu, vardan tei
singumo turiu viešai pareikšti,
kad Tamsta, Klebone, į mano
ginamųjų kunigų skaičių neįei
nate, nes Tamsta, esi vienas iš
tų mano straipsnyje minėtų ke
lių, kurie visokiausiais būdais
bandote lietuvių vaikus nutau
tinti.
Aš, Tamstą, pirmą kartą su
sitikau Clevelande, lygiai prieš
10 metų ir kaip ilgametis tos
apylinkės vienintelio lietuvių
katalikų laikraščio redaktorius
turėjau daugybę progų iš ar
čiau Tamstos veiklą stebėti ir
gerai ją pažinti. Mano sąžinė
verčia mane šiandieną atvirai
pareikšti, kad Tamsta, užsispy
rusiai dirbdamas lietuvių vaikų
nutautinimo darbą ir viešai
niekindamas bei smerkdamas
lietuvių katalikų organizuotą
veiklą ir jos vadus, pražudote
daug lietuvių sielų katalikybei.

All thetyJat&i

Ojau Want

• Hot water for all the needs
of your household... at the
temperature you desire.... au
tomatically! Brilliant white,
the Bryant is flat-based to eli
minate cleaning underneath,
sturdily constructed for long
service. See it... you'll want it!
GAS - FIRED
Automatic Storage

%

BRYMT
WATER HEATERS

AUTOMATIC * DNDERFIRED
* INSULATED *

BRYANT HEATER DIV.
A. G. E.
2110 EAST 21st STREET
CLEVELAND

HAin 1-57325
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THE KING NUT COMPANY
Ask for our Nut Meats, Candies, Cheese Wafers and Bone

15114 MILES AVENUE

SK 1-6988

Mimiil® A1MIIMS kLMll

*

L1N KSMŲ KALĖDU
VISIEMS

GEORGE J. VESPRANI

less Herring in Cellophane Bags at Yowr favorite Cafe

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
^rsasf1

VISOKIS APDRAUOdS PATARNAVIMAS

11906 SOIKA AVENUE
Res.: WA 1-2753

BEST WISHES

Office ME. 1-5997

To All the Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO., OF OHIO
OLD MILES BOAD
LO 1-5367

Geriausi likėjimai visiems draugams ir
Rėmėjams linksmoms Kalėdų šventms!

DUGAN'S MARKET

GREETINGS and B E S T WISHES

16135 ST. CLAIR AVENUE

GL 1-2188

Mr. and Mffe. Juozas Degutis, savininkai

STEEL FABRICATORS CO.

19550 So. Lake Shore Blvd.

Cleveland

CENTER AND SPRUCE

TO 1-2643

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Visiems Mūsų Draugam*!

BEST WISHES

TAFT WOOD PRODUCTS CO.

To Our Many Friends

Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work.

HILDEBRANDT PROVISION CO.

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

EDWARD BANVILLE
>~'JES8ESLJ|

.S

Lacquer — Paint'and other Finishes

6520 CARNEGIE AVENUE

UT 1-8050

ME 1-3700

3619 WALTON

Office and Shop

4127 EAST 120th STREET

JBEST WISHES
For a Pleasant Holiday

Judge
JOHN J. BUSHER
I;

CARPENTER CONTRACTOR
Local Union No. 105

BR 1-6427

CHIEF JUSTICE MUNICIPAL COURT
*•

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

•

»•

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE

CRYSLER PORRIS COMPANY
MUNICIPAL

COURT
DODGE AND PLYMOUTH DEALERS—DODGE TRUCKS

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

NEW YORK BAKERY
9117 ST. eLAIR AVtmrĖ

GL 1-4660

Complete Ųne of Used Cars

9216 SUPERIOR AVENUE

RA 1-8252

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

MID-HEIGHTS MOTORS, INC.
BEST WISHES
Abe Cooperstein—General Manager

UNITED

PROVISION

14307 KINSMAN ROAD

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Many Friends
GREETINGS and BEST WISHES
To ALL Our Friends

THOMAS J. UN!K INSURANCE CO.
IT'S MY BUSINESS TO DO YOUR WORRYING

UNION COMMERCE BLDG.

TO 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES

HARWILL ICE CREAM COMPANY
CLEVELAND'S FINEST IC€ CREAM

1200 WEST 9lh STREET

SU 1-6688

ir vienuolių, kurie nieko iš
Tamstos neprašė, tik buvo už
ėję Tamstai mandagumo vizitą
padaryti, jų į namus neįsileidai ir piktą žodį metęs, išprašei
iš klebonijos ar tiesiog svečio
panosėje duris užtrenkei.
5) Panašiai Tamsta pasielgi
beveik su visais lietuvių kata
likų veikėjais, kurie ateina pas
Tamstą kokiu nors reikalu pa
sikalbėti.
Atsimenu, kaip būdavo sun
ku Clevelando lietuvių katalikų
draugijose veikti. Jeigu iškil
davo reikalas su klebonu pa
sitarti, sunku buvo rasti žmo
gų, kuris norėtų tą misiją at.
likti.
6) Dėl Tamstos griežto nu
sistatymo prieš centralines lie
tuvių katalikų
organizacijas,
iki šiol negalėjo įsisteigti Clevelande Lietuvių Katalikų Ak
cijos skyrius — L. R. Katalikų
Federacija. Kada prieš kokius
16 ar 17-ka metų buvo sušauk
tas Clevelande Liet. Katalikų
Federacijos Seimas, Tamsta tik
J. E. Vyskupo įsakytas, leidai
seimo dalyviams naudotis šv.
Jurgio bažnyčia ir parapijos
sale.
7) Bėgyje paskutiniųjų 2-jų
metų atvyko į Clevelandą iš
Europos D. P. stovyklų apie
1,000 lietuvių, kurių dauguma
geri katalikai. Atvykusiųjų tar
pe yra būrelis pačių žymiausių
Lietuvos katalikų akcijos va
dų, kaip tai: prof. Adolfas Da
rnusis, buvęs Lietuvos Univer
siteto, Technikos fakulteto de
kanas, Lietuvos Respublikos
Vyriausybės pramonės ministeris ir Ateitininkų (organiza
cija prilygstanti Amerikos Ko
lumbo Vyčiams) Vyriausias
Vadas; Prof. Ignas Malinauskas
— Lietuvos Universiteto Kata
likų Teologijos — Filosofijos
fakulteto mokomojo personalo
narys, Lietuvos Katalikų mo
kytojų sąjungos pirmininkas ir
tos organizacijos žurnalo re
daktorius; Stasys Barzdukas —
vienas iš žymiausių Ateitininkų
organizacijos vadų ir veikėjų,
gimnazijos (junior college) mo
kytojas ir daugelis kitų pačių
žymiausių ir atsakingiausių Lie
tuvos katalikų veikėjų.
Tamsta ne tik tuos garbingus
mūsų Tautos veikėjus niekini,
man rašytame laiške, jų moks
lo titulus žymėdamas kabutėse,
bet kaip praneša man, mūsų
laikraščio korespondentai, juos
net bažnyčioje per pamokslus
užgauliojate, vien dėl to, kad
tie garbingi vyrai, dėl bolševikų
okupacijos netekę savo tėvynės,
turto ir užsiėmimo, atsidūrę
svetingoje Amerikoje, nori iš
saugoti savo vaiky tikėjimą ir
tautybę — prašo mokyti savo
vaikus katekizmo gimtojoje kal
boje ir kelių lietuvių kalbos pa
mokų lietuvių katalikų pinigais
pastatytoje ir išlaikomoje mo

Greetings and Best Wishee
To'Ali Our Friaoį» and Patrons

R. B. BISCUIT COMPANY
BROADWAY

R. B. FAMOUS PRODUCTS

SOLD ONLY AT INDEPENDENT GROCERS

2515 BRIDGE AVENUE

kykloj*. Tiems į ffelaimingiems
žmonėms gi nieko daugiau ne
beliko, kaip tik jų vaikai —
tai jų brangiausias turtas —
savo vaikus nori apsaugoti nuo
sunykimo, o kad ištautejęs vai
kas dvasioje atsiskiria nuo savo
tėvų — lieka jiems svetimas,
niekas negali abejoti, tai dėlto
Tamsta, pradėjai su tais gar
bingais lietuviais viešą kovą, o
gal net paskatinai, kaip rašo
laikraščiai, kai kuriuos bažny
čios komiteto narius, tuos mūsų
tautai brangius asmenis fiziškai
užgauti ir stumdyti lietuvių ka
talikų aukomis pastatytos baž
nyčios prieglobstyje,
8) Kada keli metai atgal
"Jehova Witnesses" savo kon
vencijos Clevelande, proga bu
vo apstoję visas mieste katalikų
bažnyčias, tame skaičiuje ir šv.
Jurgio, aiškindami į bažnyčią
einantiems ir iš jos grįžtan
tiems katalikams, kad Katalikų
Bažnyčia yra šėtono padaras ir
jos kunigai velnio tarnai, tada
nei Tamsta, nei Tamstos pa
rapijos komiteto nariai nepa
sirūpinote tuos piktžodžiauto j us
nuo bažnyčios nuvaryti.
9) Keista, kad parapijos ko
miteto nariai pasirodė toki
uolūs naikinti, savo turiniu la
bai nekaltus, Lietuvių Tėvų
Komiteto išleistus lapelius, ta
da, kada Tamstai, parūpo pra
dėti visai nereikalingą kovą su
savo parapijos geriausiais ir iš
tikimiausiais katalikais. Tėvų
Komitetas tik tada išleido, tuos
lapelius (žiūrėk atskirai spaus
dinamą lapelį), kada Tamsta,
Klebone, jų prašymą atmetei ir
viešai iš sakyklos juos neteisin

gai apkaltinai. Nejaugi nebe

galima gintis nuo nepagrįstų
priekaištų ir užgauliojimų?
10) Dėl Tamstos tokio' gru
baus ir nekrikščioniško elgesio
su lietuviais Clevelande, didelė
daugybė lietuvių visai atšalo
katalikybei — nedidelė dalis iš
virto bolševikais Ir ateistais, o
gerokas būrys prisidėjo prie li
beralų — tautininkų fronto.
štai tik dalelė tų faktų, vaiz
duojančių Tamstos pragaištin
gą Bažnyčiai ir Tautai, kaip
Jos kunigo ir parapijos klebono
veiklą Clevelande. Jų yra daug
daugiau, bet šiuo kart užtekt
ir tų.
Jeigu Jo Ekscelencija Cleve
lando Diecezijos Vyskupas nuo
dugniai ištirtų Tamstos veiklą,
aš esu tikras, Jis nepaliktų
Tamstos klebono pareigose li
24 valandų.
Kas dėl korespondentu "Lie
tuvių žinios" juos savo ntfožiūra, pasirenka ir niekuomet
nereikalavo turėti gerb. Kle
bonų leidimų korespondecijoms
rašyti.
Atleiskite man, kad tokius
karčios tiesos žodžius turėjau
Tamstai, viešai, per laikraštį,
pasakyti, nes nebeliko jokių ki
tų priemonių apsaugoti Cleve
lando lietuvius katalikus, ku
rių tarpe labai daug "Lietuvių
žinių" skaitytojų, nuo Tams
tos pragaištingos Lietuvių Tau
tai ir dalinai Katalikų Bažnyčiai, veiklos.
Stasys GabaliauskaB
"L. ž." redaktorius
1950 m. lapkričio ^9 dieną,
Pittsburgh, Pa.

CH 1-6400

S T O N E M A N

C O M P A N Y
HE 1-1759

GREETINGS and BEST WISHES

DISTILLATA HYKLAS BEVERAGES

i.

PROCESSED WITH PURE DISTILLED WATER .

The Distillata Company
1542 EAST 14th STREET

PR 1-2900

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

AERO HEATING CO
12547 EUCLID AVENUE

GA 1-3320

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

AMERICAN MOTOR SALES CO.
HUDSON DIALER
SALES AND SERVICE

7122 BROADWAY

MI 1-7200

Best Wishes to Our Friends and Patronfc ^

WHITE TOOL AND SUPPLY CO,

• r:
i li

COMPLETE LINE OF HARDWARE SUPPLIES

7110 Superior Avenue

B U I CK C O.

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S

i

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

LO 1-7214

CLEVELAND and COLUMBUS. OHIO

Ij

1950 m. gruodžio 14 *Nr. 50

D r R v A
Best Wishes to Our Friends and Patrons

"f

GENERAL AUTO SUPPLY CO8401 BROADWAY

AUTOMOTIVE PARTS AND SHOP EQUIPMENT

Ml 1-8100

AND REPAIR SERVICE

3744 PROSPECT AVENUE

EN 1-4558

»i *

Nr. SO * 1950 m. gruodžio 14

u
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D I R V A

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

ATSIŠAUKIAMAS

1 0BERT

t
KURIO PLATINTOJAI BUVO UŽPULTI TIES CLEVELANDO LIETUVIŲ BAŽNYČIA

Mes paaiškiname

SITTNEH — FURS

FOR COMPLETE FUR SERVICE
RESTYLING — STORAGE — REPAIRING
3944 Mayfield Rd.—East of Noble Rd.
Cleveland1 Htt., Ohio

Phone EV 1-8110

We Explain

small capacity for respecting
America or anything else.
It has long been a tradition of
Tlie tongregation of St. Geor in which we found shelter in American schools to have Satur
ge's parish has been misinformed resisting an enemy who is also days and Sundays free for re
by the pastor, Father Vilkutai an enemy of the United States, creation. Therefore, we consider
tis, during his sermons, about fully respects all nationalities that the instruction elementary
the Lithuanian newcomers to and grants them full freedom in school children will receive
the United States, for their wish their cultural pursuits. Foreign- should be given during regular
to have Lithuanian instruction speaking parishes are allowed school days at least after re
at St. George's school.
full scope in their activities, as. gular school hours if necessary.
B e c a u s e t h e a c c u s a t i o n s are national clubs, societies and
In supervising the education
thrown against us sire untrue, foreign-language newspapers.
of aur children so thata they will
we find it necessary to explain
We who have forcibly lost our have a wellrounded academic
the true situation concerning native country so recently, na training and a fully developed
this matter.
turally congregate mostly with and wholesome personality, we
Father Vilkutaitis stated that people of our own language; we are not in conflict with any
there ^re "two or three leaders" are all united by the same Church or State laws. In this
who have organized the people background and fate. To the aim, reasonable and just, we
into signing a petition. This majority of the Lithuanians desire only three things:
shows his ignorance of present- who entered the United States 1. To have only a fe\^ lessons
day Lithuanians. We are not a as adults several decades ago,
a week in the Lithuanian
people easily led, and no few and to most other Americans of
language
FOR THOSE PU
leaders could have incited us to foreign birth, their mother
PILS
WHOSE
PARENTS
sign anything we did not wish tongue is still the language they
WISH
IT.
to. The Russians used all the best express themselves in. It 2. To be allowed the use of
wiles and threats at their com will take us, if not quite as long,
some classrooms on Satur
mand to bend the Lithuanians at least long enough for our
days for pupils attending
to sign up for the communist children to grow up beyond our
high schools so that they
party, to enroll in communist educational and morale influ
could
receive instruction in
youth societies, to denounce the ence, befor we master English
the
Lithuanian
language, li
Church, etc., but they did not sufficiently well to use it fluent
terature
and
religion.
succeed. The Germans also ly in intellectual diskourse at 8. To have religion taught in
tried everything they could de home. We certainly recognize the ' Lithuanian to THOSE PU
vise to get the Lithuanians to absolute necessity of learning
PILS WHOSE PARENTS
join in their war effort, to or the language of this country, and
WISH
IT and to have a
ganize Lithuanian military bat no one can accuse us of indiffe
chaplain
appointed to teach
talions to resist the Allies, to rence to this* but we also consi
them
religion.
yield farm products according to der it dishonorable to forget our
German schedules, but their ef mother tongue. Certainly Ame Cleveland's St. George parish
forts were also to no avail. These ricans expect loyalty and res is the only one in the United
are just brief examples to pect and love from those who States where the teaching of
prove the fact that all those live within its fold, but the tea the Lithuanian language is deli
who signed truly do so of their ching of language and history berately suppressed, and this by
of any other nation does not a Lithuanian pastor. Lithuanian
own free will.
make
children less American. On is now being taught in all schools
Father Vilkutaitis stated that
the
contratry
they will have a where it is requested, and nei
among the newcomers there are
"floaters", apparently in need of broader education in general, ther Ecclesiastical superiors nor
jobs as teachers and that was much stressed in modern Ame the States find anything detri
why it was wanted to have Li rican schools, and will become mental in this.
thuanians as teachers for Li better Americans for knowing In seeking the fulfillment of
thuanian instruction. The mo their true place in its society, our moral right, we have no de
dern Lithuanian language and so that the stigma of foreign sire for falsehoods, quarrels or
its literature can be taught ad birth will not pursue them and agitation. Our sole desire is
vantageously only by Lithuanian they can grow into self-assured truth and good-will to all and
college-trained people. For a and dignified people. A person, from all.
LITHUANIAN PARENTS
whole year a number of such without self-respect or pride in
what
he
is
feern
to
will
have
COMMITTEE
teachers devoted their, time Sa
turdays to teach Lithuanian sub
jects without receiving one pen
Vertimas lietuviškai
ny of compensation. Father Vil
kutaitis was assured that this
would be continued without bur
dening the treasury of St. Geor
ge's school.
Šv. Jurgio parapiečiai klebono kad tarp naujųjų ateivių esą
Father Vilkutaitis said that kun. Vilkutaičio pamoksluose bu tokių "plūduriuoto jų", kurie j ieš
"no other nationality" desired vo klaidingai painformuoti apie
this type of instruction. Polish naujuosius lietuvius ateivius j ką, turbūt, progos gauti moky
has long been taught in many Jungtines Valstybes dėl jų noro tojo darbą, todėl tam ir įsigeidę
Polish parishes, as well as Ger turėti lietuviškas pamokas šv. lietuvių mokytojų lietuviškoms
pamokoms. Modernios lietuvių
man in German ones. But this Jurgio mokykloje.
ir
literatūros tinkamiau gali mo
is beside the point. The Lithu
kyti
tik lietuviai, akštesnį moks
Kadangi
mums
mesti
kaltini
anians are as proud of their
lą
išėję
mokytojai. Ištisus metus
mai
yra
neteisingi,
mes
laikome
origin and history as any other
eilė
tokių
mokytojų aukojo savo
self-respecting person is of his, reikalinga paaiškinti tikrą pa
laiką
šeštadieniais
mokydami lie
dėtį
tame
reikale.
and they wish to preserve some
tuviškų
dalykų,
negaudami
už
of this feeling in their children. Kunigas Vilkutaitis pasakė,
tai
nei
cento
atlyginimo.
Kuni
The children who have been born kad lietuviškų pamokų norima
abroad can never quite feel visiems tą mokyklą lankantiems gui Vilkutaičiui buvo užtikrinta,
kad tai bus daroma ir toliau, ne
"equal" to Americans born here, vaikams. Taip nėra.
apsunkinant
šv. Jurgio mokyklos
• where history naturally con Kunigas Vilkutaitis pareiškė,
iždo.
stantly refers to "our forefa kad "du ar trys vadai" suorgani
thers", unless they know about zavo žmones pasirašyti prašymą. Kunigas Vilkutaitis pasakė,
and respect the country where Tas rodo, kad jis nepažįsta da kad "jokia kita tautybė" nepa
they happened to be born. The bartinių lietuvių. Mes nesam to geidaujanti tos rūšies mokymo.
Lithuanians have no desire to ki, kurie lengvai vedami ir kele Lenkų kalba seniai dėstoma dau
have their offsprings grow up tas vadų negalėtų mūsų sukurs gelyje lenkiškų parapijų, kaip
with an inferiority complex tyti pasirašyti tai, ko mes neno ir vokiečių kalba vokiškose pa
which will make them mentally rim. Rusai vartojo visokius vy rapijose. Bet tai tik tarp ko ki
cringe before persons of "supe lius ir grasmes, kokių tik galėjo, ta. Lietuviai lygiai taip pat di
rior" extraction. Children bea kad palenktų lietuvius įsirašyti džiuojasi savo kilme ir istorija,
ring any kind of "complexes" j komunistų partiją, stoti į ko kaip ir kiekvienas kitas save
are not likely to grow into the munistines jaunimo organizaci gerbiąs asmuo savąja, ir jie pa
best type of future American ci jas, pasmerkti Bažnyčią ir tt., geidauja bent kiek to jausmo iš
tizens. All men are created bet jiems tai nepavyko. Vokie saugoti ir savo vaikuose. Jų vai
equal under God, and it is up čiai irgi išbandė viską, kad pri kai, gimę kitur, niekad negalės
to us to see to it that our chil trauktų lietuvius įsijungti į jų jaustis "lygūs" su Amerikoj gi
dren feel no shame, as also no karines pastangas, organizuoti musiais, kur istorija natūraliai
superiority, in the nationality lietuvių karinius batalionus ir nuolat primena "mūsų protė
which God bestowed upon them. priešintis sąjungininkams, ati vius", jei jie neturės žinių
Even if other nationalities duoti ūkio gaminius vokiečių apie tą kraštą, kuriame jiems
should be disinterested in pre nustatytais kiekiais, bet jų pa teko gimti, ir neturės jam pagar
serving the self-respect and stangos taip pat neturėjo pasi bos. Lietuviai neturi noro, kad
wholesomeness of . their off sekimo. Tai yra tik trumpi pa jų atžalos išaugtų stf menkystės
spring, — it is certainly no sha vyzdžiai įrodyti faktui, kad vi savijauta, kuri padarytų juos
dow on the Lithuanians because si, kurie pasirašė, darė tai sa dvasiniais pataikūnais prieš
they dp wish it for theirs.
vo laisvu noru.
"aukštesnės" kilmės asmenis. Iš
llie hospitable United States, Kunigas Vilkutaitis pareiškė, vaikų, kurie turi bet kokių tos
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BEST WISHES TO MY FRIENDS AND PATRONS

FAMILY RUC AND CARPET CLEANING CO.
"Over 28 Years of Experience in the Cleaning Business"
10315 UNION AVENUE
BR 1-4500

Holiday Greetings to Our Friends and Patrons

PHYSICIANS AND SURGEONS PHARMACY
PRESCRIPTION SPECIALISTS
Joseph T. Matousek, Pres.

N e ft 'u

FreeOefivery—Free Parking
10110 EUCLID AVENUE

CEdar 1-0060

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

DY- DE l

WASH,

INC.

3630 LEE ROAD

LO 1-6161

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

RALPH STEWART BUICK COMPANY
12500 ST. CLAIR AVENUE

UL 1-2200

Holiday Greeting to Our Friends and Patrons

NORMAN

J.

CONSALVES

COMPLETE ^TELEVISION AND RADIO SERVICE
1861 SOUTH TAYLOR RD.—CLEVELAND HEIGHTS/a
EV 1-1555

GREETINGS- AND BEST WISHES

Nuo

CONSOLIDATED BUILDING CORP.
QUALITY HOME BUILDING
-

•Į> .'i

1435* «AST CARROLL BLVD—UNIVERSITY HTS., O.
K
EV 1-5103

Ji' j .-•.i U

Linksmu Kalėdų Mūsų Ūraugams ir Rėmėjams!

BARBIAN BEVERAGE
NEMOKAMAS PRISTATYMAS

ii
ANGLŲ KALBOS
neįmanoma išmokti be vadovėlių Ir žodynų.

Didžiausias šios rūšies literatūros pasirinkimas
yra Lietuvių Spaudos Centre "Gabijoje"
V. PETERAITIS, Mažasis lietuvilkai angliškas žodynas, su tar
timi, 418 PBI., daugiau kaip 12,000 žodžių. Kaina $2.00
V. PETERAITIS, Didy-sls lietuvilkai angliukas žodynas, daugiau
kaip 30,000 žodžių, 580 psl., didelio formato. Kaina $5.00
A.HERLITAS, Angliikai lietuviškas žodynas, 400 ps. Kaina $ 3.00
A. LALIS, Lietuviškai angliikas ir angliikai lietuviikas žodynas,
2 tomai kartu
Kaina $ 14.00
J. KUKANAUZA, Anglų kalbos gramatika lietuviams, 192 psl.,
Kaina $ 2.00
V. MINKUNAS, Anglų kalbos skaitymai, 184 psl. Kaina $ 1.20
Anglų kalbos mokytoja*, 174 psl.
Kaina $2.00

.
Su užsakymu, pridedant po 15 centų smulkiais paito
fttiklais persiuntimui, siųsti kartu ir pinigus, čekius ar
•* - - Order, adresuotus:

G A B I J A
340 Union Ave., Brooklyn 11, N. Y.

rūšies "savijautų", negalima ti
kėtis, kad jie išaugtų ateityje
geriausio tipo Amerikos pilie
čiais. Visi žmonės yra sutverti
lygūs prieš Dievą, ir mums pri
klauso žiūrėti, kad mūsų vaikai
nejaustų gėdos, taip pat ir pui
kybės, dėl tautybės, kurią Die
vas jiems paskyrė. Net jeigu ki
tos tautybės ir nesidomėtų savi
garbos ir pilnutinumo išlaikymu
savo atžalose, tai tas tikriau
siai nemestų šešėlio ant lietuvių,
jei jie tuo rūpinasi dėl savųjų.
Svetingos Jungtinės Valsty
bės, kuriose mes radome prie
glaudą nepasiduodami priešui,
kuris yra taip pat ir Jungtinių
Valstybių priešas, visiškai ger
bia visas tautybes ir duoda joms
visišką laisvę jų kultūriniuose
siekiuose. Kitakalbės parapijos
(įferkelta J 6-tą pud.)

Mes laikome visokių

1172 East 79th Street-

gėrimų, taip pat vynus ir alu

|JT 1-1949

GREETINGS AND BEST WISHES TO MY FRIENDS
JIMMY'S GROCERY AND MEAT MARKET
WE CARRY A COMPLETE LINE OF THE
FINEST FOOD AND MEATS AT THE LOWEST PRICES
12204 Kinsman Road
V/A 1-1308

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

GREYHOUND

RESTAURANT

SERVING FINE FOODS AT THE LOWEST PRICES
2523 HAMILTON AVENUE

Greetings and Best Wishes to All Our Friends and Patrons
SON CLEANERS AND DYERS
CLEVELAND'S FINEST CLEANERS
406 East 156th Street
|y 1-5252
J26 East 200th Street
|y l_5221

BEST WISHES TO OUR MANY FRIENDS

C C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
10005 CEDAR AVENUf

CE 1-2996

GREETINGS AND BEST WISHES
BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

FROM A FRIEND

COONEY'S CAFE
Finest Choice of
Wine — Liquor — Beer

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons
FRIEDLANDER'S FOOD MARKET

450 Detroit Ave.

WE CARRY THE FINEST CHOICE FRUITS AT THE LOWEST
PRICES
555 East 105th Street
LI 1-9568

GREETING TO OUR FRIENDS

THė FRED G. GOLLMAR
CIGAR CO.
Largest Dealers in the City of
Fine Cigars Direct from the Best
Factories
BOX TRADE OUR SPECIALTY

456 Old Arcade

MAin 1-3027

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
HOCK'S MEN'S WEAR
A GOOD PLACE TO GET MEN'S FURNISHINGS
4511 MAYFIELD RD., SOUTH EUCLID
In the Shopping Center at Green Road

Greetings and Best Wishes to Our Many Friends and Patrons

THE E. B. BROWN OPTICAL COMPANY
803 UNION COMMERCE BUILDING
Euclid and East 9th Street
MA 1-2428

H

—
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GREETINGS and BEST WISHES

CHIN'S RED DRAGON RESTAURANT
3048 ST. CLAIR AVENUE

PS 1-0190

fir iiflarykiie

pataria!

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

, INC.
Mercury Dealer
SEE THE NEW 1951 MERCURY CARS

15215 KINSMAN ROAD

LO 1-0211

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

WATERLOO DEPARTMENT STORE
Mr. H. Goldfarb - Mi

15504-12 WATERLOO ROAD

THE HANNA RUG AND FURNITURE
CLEANING COMPANY
FURNITURE CLEANED AND DEMOTHED IN YOUR HOME
Pick-up and Delivery Service

THE MILNER WALLPAPER AND
PAINT CO.

#L 1-3664

GREETINGS and BEST WISHES

R0XY THEATRE
Burlesque
Open from 11 A.M. to 11 P.M.
SPECIAL MIDNIGHT SATURDAY SHOWS

EAST 9th and CHESTER

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

THE EXCELSIOR VARNISH WORKS
INCORPORATED

NOTTINGHAM STEEL COMPANY
4510 DMSlOfc AVENUE

AT 1-5100

GUN AND TACKLE SHOP, INC.
EVERYTHING FOR THE SPORTSMAN

13214 SHAKER SQUARE

G R E E T I N G S Ąod B E S T W I S H E S

WA 1-7788

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
GREETINGS and BEST WISHES

THE BETTER MEAT PRODUCTS CO.

3728 FULTON RD.

G R E E T I N G S mi BĖST W I S H E S
To Our Many Friends

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND
FUEL COMPANY
4720 BROOKPARK

SH 1-1600

Greetings and Best Wishee

3611 PAYNE AVENUE

HE 1-0035
'ii t" • i

To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

E. E. WALDECK

K-ONE HOtm DRIVE TtfN
CLEANING AND LAUNDRY

ELECTRIC CO.

PR 1

ELECTRIC MOTOR REWINDING
AND RįftAIRING

118 NOBLf COOfcT
MA 1-5527.
Residence EV 1-5678 *

W. J. INGRAM GROCERY
FANCY GROCERIES—FRESH FRUfTS AND VEGETABLES
2207 TAYkOfc ROAD
GL 1-6745

BEST WISHES TO YOU AU-

KOCH FURNITURE COMPANY
1000 HAMILTON AVENUE

CHerrf 1:7734

Greetings and Best Wishee
To Our Friends and Patrons

QUALITY MARKET
Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

RA 1-7798

Specializing in

BAŪMICĖ CRĖAM COMPANY
1404 ABBEY AVEJTOE

AT 1-8600

T* Our Friends and Patrons

8215 EUCLID AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES

|H 1-3343—SH 1-3344

1228 WEST 74ih STREET

MAURICE MASCHKE, 1R. - President

HOME OF "CLEVELAND'S FINEST SAUSAGE PRODUCTS"

GIVE US A TRIAL

Katalikų Bažnyčia stengiasi tys, ar ganytojas? O faktas vis lesnius už save. Bet jei kunigas
visus žmones suburti po savo vė dėlto yra faktu, kad blogo ku tik "pelningai tarnauja Viešpa
liava, ji siekia idealo: "Viena nigo "ištikimomis avelėmis" lie čiui", elgdamasis su ganomai
avidė ir vienas ganytojas". Bet, ka tik fanatikai, tamsūnai, ku siais ne kaip gerasis ganytojas,
kol kas, nematyti ženklų, kad riems nelengva atskirti Dievą bet kaip vilkas, jei jis kunigiškas
anksčiau ar vėliau tai tikrai nuo kunigo, kuriems visa bus pareigas atlikinėja tik kaip bur
įvyks. Katalikų Bažnyčios na "verta, teisinga ir išganinga", tininkas savo "okus-fokus", jei
rių skaičius, tiesa, didėja, gal net ką darys ir sakys Bažnyčios pa jis, tik pasisaugodamas 'drdvių
naujų narių prieaugliu ji pra teptasis "sielų ganytojas".
akių, "linksmybių taurę" lenkia
lenkia kitas krikščioniškąsias Sakysime, perdaug iš kunigų iki dugno, — tai aišku, kad
bažnyčias, bet tas prieauglis to reikalaujame. Juk jie ne iš dan turima reikalo su tikru bedieviu
li gražu nera proporcingas bend gaus nukritę, o tie patys žmo ir niekšiškos dvasios žmogumi.
ram žmonijos prieaugliui. Ki nės su tais pat nuodėmingais O kad šitokių tipų yra, visi ge
taip sakant, Katalikų Bažny polinkiais, kaip ir mes. Kunigo rai žinome.
čios atžalynas nepasiekia nė suklupimas dar neįrodo jo be Paklausykime, ką apie blogus
normalaus dydžio.
dieviškumo, nė piktos valios.
kunigus sako J. E. Telšių Vys
Taip, be abejo, taip. Paprastai kupas Justinas Staugaitis savo
Klausimas, kur dingsta tie
žmonės, kurie turėtų natūraliai žmonėse pastebimas dualizmas: ganytojiškame laiške kunigams^
sudaryti žymiai didesnį Kata iš vienos pusės — veržimasis į rašytame 1938 m. lapkričio 18 d.
likų Bažnyčios narių prieauglį. geiį, iš kitos gi pusės — dides Kaip motto jis deda tokį pos&kį:
Prie kitų krikščioniškųjų baž nės ar mažesnės nuolaidos blo "Visos Bažnyčios nelaimės yra
nyčių, neskaitant išimčių, at giui. Ir tos žmogiškosios silpny atėjusios per kunigiją; reikia,
rodo, jie nesišlieja, — nenueina bės, temperamento ydelės, va kad visos gerovės Bažnyčiai atei
kitu keliu. Vieni iš jų stoja į dinamieji "kasdieniniai grieke- tų per kunigiją" (Mr. d'Hulst
atvirų bedievių eiles, o kiti, ne liai" nepakerta žmonių pasiti 29 laiškas).
priklausydami jokiai organizuo- kėjimo bei prielankumo dvasios
Laiško pradžioje, v atiminėjęs
tajai bažnyčiai, pripažįsta ir gar vadams, nors žmonės ir labai žmonių visuomeninės ligas ir
bina Dievą, pasisako už krikš mielai norėtų juos matyti tobu(Perkelta j 5-tą pusi.)
čioniškąją moralę ir, kiek tai
įmanoma, stengiasi patys doro
vingai gyventi.
Kodėl taip yra? Priežasčių čia
G R E E T I N G S ant) B E S T W J S H E S
gali būti daug. Bet pati svar
biausioji, tikiu, neapsiriksiu pa
sakęs, yra dvasininkų luomo įsi
brovę slapti bedieviai, savanau
džiai, piktos valios bei žemos
moralės žmonės, kurie savo gy
venimu ir darbais profanuoja
MANUFACTURERS PLATING
visa, kas tikintiesiems šventa.
šiiį tonsūruotų bedievių da
4810 LORAIN AVENUE
ME 1-6600
roma žala Katalikų Bažnyčiai
yra nepalyginamai didesnė už
atvirų bedievių varomą propa
gandą ir kitas jų vartojamas
kovos priemones. Blo^o kunigo
pavyzdys ne dešimtis, o šimtus
BEST WISHES
ir gal tūkstančius atstumia nuo
To Our Friends and Patrons
Bažnyčios. Kurie savo įsitikini
mus remia kunigo autoritetu —
o tokių yra daug — pasako sau:
"Jei jis, kunigas, taip elgiasi,
matyt, kad jo skelbiamasis
mokslas yra vėjai"Maža ką geriau atsitinka Ir su
tais, kurių pasaulėžiūra yra;
6122 EUCLID AVENUE
HE 1-2707
tvirtesniais pagrindais grįsta.
Jie irgi nusigręžia nuo tokio
kunigo, aiškindamies, nenorį be
dievio laikomų mišių ir jo sa
komų veidmainingų pamokslų
GREETINGS AND BEST WISHES TO ALL
klausyti, nenorį imti sakramen
tų, nevertomis rankomis tei
•XCELSIOR VARNISHES — RELIABLE QUALITY
kiamų.
Ar visai pateisinamas toks
vienų samprotavimas ir kitų nu
sistatymas, — kitas klausimas.
Bet jei ganomieji atsiduria kryž
kelėse ar šunkelėse, kas kaltes
nis bei atsakomingesnis: jie pa

R. H. ROEPER COMPANY

IV 1-1204

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

1515 COIT AVENUE

TONSŪRUOTIEJI BEDIEVIAI

We Carry the Finest Choie©
MeSts and Food's
14820 St. Clair Ave. JIU 1-3478

GREETINGS AND BEST WISHES

S EB E K *i
Wfe CARRY THE FINEST QUALITY POULTRY
1014 Euclid Ave.—MA 1 -3977 Westside Mkt.—SU 1 -1520
Central Market—4ffi and Bolivor

J) I H

Nr. 50* 1950 m. gruodžie!4

Greetings and Besi Wishes tq Our Friends and Patrons
C L U B

V E N I C E

BAR-B-Q RIBS OUR SPECIALTY
WINES — BEER -^LIQUOR
East 100th and Carnegie Ave.
CE 1-9765

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

AMERICAN BEVERAGE and GENERAL BEVERAGE
O-SO-GRAPE BOTTLING GO.,
2115-17 Abbey Avenue

PR 1-2272

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

PREISLER LUMBER COMPANY
2391 WOODHILL ROAD ,

CA 1-2400

Greetings and Best Wishes to Our friends and Patroifil

HANDY'S MEAT MARKET
SELECT MEATS — PERSONAL SERVICE
4093 Lee Road at Harvard
WA 1-5750

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

BARAONA'S SPUMONI AND PASTRY
11908 KINSMAN ROAD

LO 1-9730

GREETINGS AND BEST WISHES

H. A. LEISENHEIMER—Bonesetter
6007 EUCLID AVENUE

HE 1-1673

Meetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

SUPERIOR 69th RECREATION
6 A. B. C. LANES—Serving the Finest Wine, Liquor, Beer
Matt Pališki — Carl Frank
EN 1-9153

GREETINGS AND BEST WISHES

ADDISON CLEANERS AND DYERS
TAILORING—ALTERATIONS—PRESSING—REPAIRING
WE DELIVER
1541 Addison Rd.r Cor. of Cory
SW 1-6779

GREETINGS AND BEST WISHES

HERMAN C.'EPPLE CAFE
CHOICE WINES—LIQUOR—BEER
4817 LORAIN AVENUE

BEST WISHES TO OUR PATRONS AND FRITNDS

GERSTEIN HARDWARE AND SUPPLY CO.
WE CARRY A COMPLETE LINE OF ALL
HARDy/ARE^ SUPPLIES
7405 Wade Park Avenue

•n - s

-A

TONSŪRUOTIEJI BEDIEVIAI
ręs" (Ape. Ill, 1). Dievo meilė sa, to reikataiija Vyskupas ir
ir sielų meilė iš tokios širdies patsai šv. Tėvas. Bet kas tokiam
palietęs jų priežastis,. Ganyto
seniai jau yra išgaravusi. Jis, Vyskupas, kad ir šv. Tėvas?
jas kalba:
tiesa, vadinasi dvasininku, bet Jis savo parapijoj geriau žinąs,
"Bet į vieną priežastį mes ne
iš tikro tai tikriausias homo kas reikia daryti.
kreipiame ir nenorime kreipti
carnalis (kūniškas žmogus. Ma
Ota parapija vis smunka ir
dėmesio — tai mūsų pačių, ku
no vert.). Viešpatauja jame ego smunka žemyn. Laisvamanių
nigų, apsileidimas."
izmas ir kitos aistros. Jis sėdi skaičius auga, dorovinės pikt
Toliau laiške rašoma: "Dau parapijoj ne tam, ut paseat oves, žolės dygsta, kaip grybai po
gelis kunigų ramina save, kad jie sed ut paseatur ab ovibus (kad
lietaus.
tinkamai atlieką savo pareigas. ganytų avis, bet kad būtų ati^
Pamokslus saką, išpažinčių klau ganomas. Mano vert.).
Dfovu, Mylimieji
są, niekas neišeinąs iš bažnyčios,
Klebonijoj jis yra tikras des Broliai, apie tai kalbėti, bet
jos neatlikęs, jei ją norėjo atlik potas, sicut leo rugrens (kaip
Vyskupui negalima tylėti."
ti; ligonius lanką, ir niekas pa staugiantis liūtas. Mano vert.).
Baigdamas Ganytojas pabrė
rapijoj nesąs miręs be kunigo; Negali jam įtikti nė vikaras,
žia rašąs ne tam, kad juos,
vaikus krikštiją ir katechizuoją nė tarnai, nė parapiečiai. šie
kunigus, sugėdintų, bet kad sa
ir tt. ir tt. Taip, iš tikro, pas pastarieji, turėdami pas kleboną
vo mylimuosius sūnys įspėtų,
mus bemaž nėra kunigų, kurie reikalo, bijo pas jį eiti, nes jis
ir suteikia ganytojišką palai
apsileistų tik ką paminėtose pa nė vieno reikalo neatliks, inte
minimą.
reigose.
*
resanto neišbaręs, neiškoneveišiame laiške pavaizduotas nei
O vis dėlto nė vtena pžlf&plja kęs. Iš tikrųjų, jis skriaudžia
giamasis
kunigo tipas juk yra
smukte smunka žemyn. Klebono ir įžeidžia kitus, o vis murma,
tikrų
tikriausias
bedievis ir
autoritetas krinta ir krinta. Dėl kad yra negerbiamas, įžeidžia
šlykštus
nedorėlis.
Jei
jis tikėtu
to reiškinio kunigas paprastai mas ir skriaudžiamas.
Dievą
ir
pomirtinį
gyvenimą,
jei
visą atsakomybę suverčia paša
Bažnyčioj toks kunigas taip
tikėtų
Bažnyčios
skelbiama
linėms priežastims, tik retas pat negeresnis. Viską atlieka
kuris teturi drąsos pasisakyti, rubrikų nepaisydamas, nes jam mokslą, argi jis galėtų taip elg
tis? Jei jis tikėtų, jo širdis tu
kad ir jis pats ne be kaltės.
skubu atlikti šioki ar toki eko
rėtų sudrebėti dėl vienos per jo
nominiai reikalai.
kaltę
galinčios paklysti avelės
Kunigas yra mies
Tokio kunigo pamokslai —
tas, ant kalno pastatytas. Į ji tai taip pat nuolatinis barimas: nes jam yra žinomas Viešpaties
nukreiptos žmonių akys. žmo jūs šioki, jūs toki; o neretai as įspėjimas: "Už artimo sielą pa
nės ne tik klauso, ką jis sako, meninis atsiskaitymas su pa- reikalausiu tavo sielos."
Tad Bažnyčios dignitoriai ir
bet ypač žiūri, ką jis daro, kas rapiečiais dėl tariamai daromų
jautresnieji
katalikai, vieton
jis pats yra. Ir tos šviesos po jam skriaudų.
statine nepaslėpsi. Jei iš kunigo
Klausykloj tas pats šiurkštu uoliai kovoję prieš atvirus to
asmens nespindi maloni Evan mas. Norį ramiai atlikti išpa lerantiškuosius bedievius ir be
gelijos šviesa, tik dvokianti žintį parapiečiai eina į kitą Bažnyčios tarpininkavimo Dievą
smalinio pančio juodai raudona bažnyčią ar laukia atvykstančio garbinančius žmones, turėtų sa
liepsna, tai visi jo pamokslai svečio, o neretai ir visai liau vo strėles nukreipti į pačius pa
vojingiausius vidaus priešus
nuaidės, kaip "skambantis va jasi ėję išpažinties.
ris."
Apie vad. Kataliką Akciją to tonsūruotus bedievius.
J u d r ė n a s
Gausiomis šv. Rašto citato kiam kunigui ir nekalbėk. Tie
mis nušvietęs koks turi būti
idealus kunigas, Ganytojas kal
ba apie apsileidėlį kunigą taip:
"Visai kitas vaizdas, kai dva
G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
siniame gyvenime kunigas ap
sileidžia. Jam visiškai tinka
To Our Many Friends
Apokąlipsės žodžiai: "Aš žinau
f r o m
tavo darbus, kad tu turi vardą,
būk tu esąs gyvas, ir esi numi(Atkelta iš 4-to puslapio)

THE OHIO FOUNDRY COMPANY

EN 1-6700

GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS

EAST SIDE HEALTH STUDIO

y

To Our Patrons and Friends

9812 QUINCY AVENUE

CE 1-5500

B. GOODMAN FRUIT AND VEGETABLE MARKET

DR. A. N. BERGER

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

Optometrist

THREE CORNERS CAFE

10545 EUCLID AVENUE

LAKE CITY SCRAP AND SALVAGE CO.
J. ABRAMS
3219 ORANGE AVENUE

-CH 1-5140

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
MIK E ' S

fH O I

BROKEN LENSES QUICKLY
REPLACED IN OUR OWN
LABORATORY

Free Parking
Rear of^ Fenway Hall

THE W. F. RYAN COMPANY
Insurance Since 1905

THE ARENA BUILDING

EN 1-2200

GREETINGS and BEST WISHES

Plumbing'and Heating Supplies
Greetings and Best Wishee

10015 WOODLAND AVENUE

GA 1-8086

BUDD

12914-16 Forest Avenue

SK 1-7232

BEST WISHES TO OUR PATRONS AND FRITNDS

» C. M. AUTO SERVICE

ALL WORK GUARANTEED
851 Ansel Road

EX 1-6662

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

MAREK POULTRY STORE
WIRCARRY THE FINEST CHOICE POULTRY
13528 MILES AVENUE

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

KRAMER'S EAST 105th ST. MARKET

WE HAVE THE FINEST CHOICE MEATS
GArfield 1-8088

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

KATZ CITY AUTO WRECKING COMPANY
7902 BESSEMER AVE.

Dl 1-8010

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

FRANKLIN CARNAHAN PIANO STUDIO
607 THE ARCADE

MA 1-1435

GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS

PARKVIEW FRUIT AND VEGETABLE MARKET
THE FINEST FRUITS AND VEGETABLES AT THE LOWEST
PRICES
9204 Kinsman Road
BR 1-3242

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

JAYSON'S STEAK HOUSE
RIBS AND CHICKEN
2066 Lee Road

BARBEQUED OVER

SINCERE GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

WE APPRECIATE YOUR PATRONAGE
1655 East 55th Street

EN 1-9656

SOL'S

DELICATESSEN
WA 1-9791

GREETINGS AND BEST WISHES

HARRY

SINGER,

INC.

GRE&m&& TO OUR FRIENDS AND PATRONS

PIC-A-CHIC
C U T

U P
LO 1-1418
FA 1-5191

GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS

2722 EAST 51st STREET

HE 1-7177

B ESSEL

BAKERY

WHERE YOU GET THE FINEST BAKED GOODS AT THE
LOWEST PRICES
7806 Superior Avenue
EX 1-1560

GREETINGS TO OUR MANY FRIENDS AND PATRONS

F I N N

1

S

SERVICE STATION

BEST WISHES TO YOU ALL

CHAS. A. RIEGLER COMPANY

LET OUR EXPERT SERVICEMEN CHECK YOUR CAR
12914 BUCKEYE ROAD

LO 1-9840

GREETINGS AND BEST WISHES

GORDON PARK PHARMACY

CLEANERS
7828 ST. CLAIR AVENUE

12702 SHAW AVENUE

EN 1-0461

GL 1-7417
ATLANTIC GAS

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

AURORA

CHARCOAL
FA 1-1203

"STEVE AND AL S SUNOCO SERVICE STATIQjN

FLORIST

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

BEST WISHES TO OUR PATRONS AND FRITNDS

PEACOCK CLEANERSr-TAILORS—FURRIERS

GREETINGS TO OUR MAN Y FRIENDS AND PATRONS

RESTAURANT

FOR ALL HOLIDAYS AND OTHER OCCASIONS BUY YOUR
FLOWERS HERE
Albert Kratovich, Prop.
9412 SUPERIOR AVENUE
TY 1-1148

^

Hot Roast Beef Sandwiches
10025 Euclid Avenue
Open 9 A.M. to 2:30 P.M.

POULTRY
14114 Kinsman Road
13928 Cedar Road

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

LAKEVIEW

TAVERN

MANUFACTURERS OČ FINE FURS—WHOLESALE ANO
RETAIL — FUR REMODELING
1844 Euclid Avenue
SU 1-9200

H A R R Y N. SCHAEFER

Sevas, Prop.

SPECIALIZING IN HOT CORN BEEF SANDWICHES
NINTH AND WALNJJT
PR 1-9101

SCHULTE'S

Fish Fries Every Friday—French Fried Shrimps Daily

THE STATE BOTTLE COMPANY

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

PARAMOUNT

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

17126 KINSMAN ROAD

OArfield 1-1556

R E P A I R

7331 WADE PARK AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES

GENERAL INSURANCE

FINEST CHOICE OF WINE—LIQUOR—BEER
1144 EAST 71st STREET

GREETINGS TO OUR FRIENDS AND PATRONS

FIRE EXTINGUISHER — SALES AND SERVICE
Captain V. J. Rattay, Manager
10111 Detroit- Avenue
ME 1-8810—ME 1-8303

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons

Greetings and Best Wishes to Our Friends and patrons

WB CARRY THE FINEST FRUITS AT THE LOWEST PRICES
7916 ST. CLAIR AVENUE
HE 1 3877

CLEVELAND FIRE EXTINGUISHER CO.

MACK AND GUTS GULF SERVICE STATION
Greetings and Best Wishee

HOURS FROM 9:30 A.M. to 9:30 P.M.
7829 EUCLID AVENUE
EN 1-5266

l

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

RESTAURANT

SERVING CLEVELAND'S FINEST ITALIAN SPAGHETTI
11316 EUCLID AVENUE
RA 1-1010

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

SHAKER

CAFE

FINEST CHOICE—WiNES, LIQUOR, BEER
14311 KINSMAN ROAD
WA 1-9806

WHEEL ALIGNING

1220 WEST 9th STREET

CH 1-3978

GENERAL REPAIRS
10635 ST. CLA1R AY&
Liberty 1-9775

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
WADE PARK FRUIT MARKET
QUALITY MEATS AND GROCERIES
7 "
BEER—WINE TO TAKE OUT-^EE DELIVERY
8906 Wade Park Avenue
GA 1-9012

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRON®

WADE PARK DRUG COMPANY
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
9306 WADE PARK AVENUE
GA 1-0384

Greetings and Best Wishes to Our Friends and Patrons
H A Y ' S

H A R D W A R E

Wf CARRY A COMPLETE LINE OF HARQWARE SUPPLES
7000 LEXINGTON AVENUE

HE 1-1469

6

D I R V A

tataaitoMlliMaaaMtiiai

GREETINGS and BEST WISHES

SHAW-BALTIC FLORISTS
KRSONAL

ATTENTION GIVEN TO EVERY ORDER —
LARGE OR SMALL
The FINEST in FLOWERS for Every Occasion

9650 CARNEGIE AVENUE
1X310 SUPERIOR AVENUE

RAndolph 1-7900
GLenville 1-0636

Flowers Telegraphed Everywhere

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Friends •

C. BERG ELECTRIC COMPANY
9120 WOODLAND AVENUE

TY 1-5070

GREETINGS and BEST WISHES

AVON

DAIRY

11116 AVON AVENUE

DI 1-1112

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

JOHN'S MEAT
MARKET
«
WE CARRY THE FINEST CHOICE MEATS

HE 1

9608 ST. CLAIR AVENUE

Best Wishes to My Many Friends

JOHN L. MIHELICH
ATTORNEY
AND MEMBER OF CIVIL SERVICE COMMISSION

B E S T W I S H E S
To Our Many Friends and Patrons

EAGLE COAL AND SUPPLY CO.
1880 CARTER ROAD

MAin 1-4067

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MORRIS GLANZ FUR SHOPPE
CARRYING A COMPLETE LINE OF BUDGET PRICED FURS

13553 ST. CLAIR AVENUE

GL 1-11*5

GREETINGS AND BEST WISHES

COLLINWOOD BAKING COMPANY
WE SPECIALIZE IN WEDDING CAKES AND PARTIES

16006 WATERLOO ROAD

W 1-7526

1950 m. gruodžio 14 * Nr.- 56

KAIP KITI RAŠĖ
DIRVAI •PRANEŠUS, APIE ST. BARZBUKO PRIMUŠIMĄ
NAUJIENOS, lapkričio 27 «.
"Šmarki kova lietuvių para
pijose ėjo prieš kokius 25 — 30
metų, kada lietuviai, pastatę
bažnyčias ir klebonijas, reikala
vo balso parapijos reikalų vedi
me, o klebonai nenorėjo duoti
jokių ataskaitų ir iš viso nelei
do parapijiečiams kištis į para
pijos turto arba jos pajamų bei
išlaidų tvarkymą.
"Neklausančius" jų klebonus
parapijiečiai bandydavo pašalin
ti ir siųsdavo prašymus bei de
legacijas pas vyskupus. Kai pra
šymai negelbėdavo, parapijiečiai
skelbdavo "streikus", ir.įvykdavo
susirėmimai su policija.
Šitą kovą parapijiečiai pralai
mėjo, nes pagal Katalikų Bažny
čios įstatymus Amerikoje visas
bažnytinis turtas priklauso vys
kupui, kuris, teisės požiūriu, yra
"vieno asmens korporacija" (cor| paration sole). Klebonas yra vys
kupo agetantas, o ne parapijie
čių tarnas, ir pastrieji negali
statyti jam jokių reikalavimų.
Šitokia teisinė Bažnyčios tvar
ka veikia Jugtinėse Amerikos
Valstybėse, kurias Vatikanas
!
skiria prie "netikėlių kraštu", ar
ba, kaip sakoma lotyniškai, Spar
tės infidelium".
Naujieji ateiviai šitos padėties
matyt, nežino. Jie mano, kad čia
Katalikų Bažnyčia tvarkosi pa
našiu būdu, kaip Lietuvoje."
Pastaba. Mūsų žiniomis, tė
vų komitetas šitą teisinę pa
dėt] žino. Be to, ir Lietuvoj
Šis klausimas visai pana
šiais nuostatais tvarkėsi.
Kiek klebonas skaitosi su
parapiečių
reikalavimais,
daug pareina nuo jo geros
valios ir nuo vyskupo nusi
statymo.
D R A U G A S l a p k r i č i o 2 8 d.

apsistumdymą. "Naujienos" Jtąi
pakartojo.
y
Kažin ar tikslu tokias žinias
taip jau plačiai su perdėjimais
ir net savomis išvadomis garsin
ti. Juk tuo padėties nepataisy
si. Pabloginti tikrai galima. To
galėtų norėti tik katalikybes ir
lietuvybės priešai.
Mūsų visuomenės gyvenime
yra daug žaizdų, kurias reikia
yra surištas su diagnozos nustagydyti. Kaip kiekvienas gydymas
tymu, tinkamu vaistų pritaiky
mu ir atsargumu, taip lygiai tu
ri būti gydomi ir mūsų visuome
niniai negalavimai. Pirmoj eilėj
reikia surasti jų priežastis, su
sipažinti su visomis aplinkybė
mis ir tik tada j ieškoti kelių,
kaip reikia pakreipti mums pa
geidaujama kryptimi.
Lietuvybei išlaikyti r&!ri&
dirbti. Reikia ir kovoti. Bet dar
bas bus lengvesnis ir kova sėk
mingesnė, jei nenukrypsime į
kraštutinumus, jei eisime rim
ties ir takto keliu. To privalo
laikytis ne viena reikalo palies
toji pusė, bet abidvi pusės. Ir
šis kelias nereikalauja eiti j
kompromisus nei su esama san
tvarka, nei su religijos dalykais,
nei su lietuviškumu."
Pastaba. Dirvos pranešime
nebuvo jokių perdėjimų. Tai
buvo visai ne "apsistumd
ymas", kaip Draugas bandė
aiškinti, o vienšališkas ap
mušimas, nes kaž koks baž
nyčios pareigūnas mušė tik
S. Barzduką, o Barzdukas
nieko nei mušė, nei stumdė.
Ir kiti panašiai vienašališ
kai buvo apstumdyti ar
bent iškoliti.
Kalbant apie diagnozą,
čia ir taip daugeliui seniai
aiškų, dabar jį viešai pa
skelbė S. Gabaliauskas. Da-

dar tenka tik palaukti, kam
visų pirma bus pritaikinti
vaistai: a r ligoniui, a r . . .
daktarui diagnostikui?

Greetings ta Our Friends and Patrons
t

F R A N K C. G R I S M E R
DODCE AND PLYMOUTH DEALER

1950 EAST 105th STREET

CE 1-0640

D I R V A
"snieginėje" 48 nr. laidoje, iš
leistoje tik Clevelanduo mieste:
Sekmadienį bene vienintelis
susirinkimas, kuris dėl sniege
nebuvo atšauktas ir įvyko gana
gausus, buvo susirinkimas dėl
mokyklos reikalų. Buvo susrinkę per šimtą mokyklinio amžiaus
vaikų tėvų ir kitų, kurie domisi
lietuviško mokymo reikalais Cle.
velande. Komitetas, kuris tais
reikalais rūpinasi, padarė prane
šimą ir susilaukė visų pritarime
dėl numatytų žygių. Visi laba
piktinosi ano sekmadienio įvykiu
kada prie lietuvių bažnyčios bu
ųo apmuštas mok. St. Barzduka:
ir apstumdyta keletas kitų as
menų. Komitetas pranešė, kac
pas juos lankėsi šv. Jurgio para.
pijos lietuvių veteranų posto at
stovas, kuris paaiškino, kad ve
teranai neturi nieko bendra si
tomis muštynėmis, ir informavo
si, kas čia iš tikrųjų darosi be
dėl ko. Sugestijose komitetu
buvo nurodyta, kad kitose kata
likų ar valdinėse mokyklose lie
tuvių vaikai ne tik negėdinami
bet gerbiami už tai, kad jie pasi
sako esą lietuviai. Viešosios mo
kyklos sutinka įvesti lietuvių kai
bos pamokas, jei bus bent 15 mo
kinių, norinčių mokytis ir sutin.
kančių už tai primokėti.
Tik mūsų "lietuviška" mokyk
la atkakliai persekioja lietuviš.
kumą ir tėvai skundėsi, kad jau
dabar po vienerių metų tog mo
kyklos įtakos vaikai jau išmoko
niekinti ir savo kalbą \t net pa
čius tėvus. **• "

GREETINGS and BEST WISHES

THE CARNEGIE EQUIPMENT CO.
2261 SCRANTON ROAD

MA 1-3270

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
f r om

YORK-CLEVELAND, INC.
1835 KAST 24th STREET

CH 1-7393

Best Wishes to Our .Friends and Patrons

EASTWAY
HUDSON

MOTORS
DEALER

481 EAST 185th STREET

KE 1-8833

Mes paaiškiname
(Atkelta iš 3-čio pusi.)

"Dirva" paskelbė žinią apie la leidžiamos veikti pilnu mastu,
pelių lituanistikos reikalais dali taip pat ir tautiniai klubai, drau
nimą prie šv. Jurgio parapijos gijos ir kitakalbiai laikraščiai.
Mes kurie per prievartą nete
bažnyčios, Clevelande, ir įvykusį
kom savo gimtojo krašto dar
taip neseniai, natūraliai santykiaujam daugiausiai su žmonė
Greetings and Best Wishee
mis kalbančiais mūsų sava kal
ba; mūsų bendra praeitis ir tas
INT. BROTHERHOOD OF pats likimas. Didžiumai lietu
vių, kurie atvyko į Jungtines
ELECTRIC WORKERS
valstybes jau suaugę prieš kelias
dešimtis metų, kaip ir daugumui
LOCAL No. 38
kitų sveturgimių amerikiečių, jų
gimtoji kalba tebėra ta kalba,
CLAYTON LEE, SEC'Y.
kuria
jie geriausiai gali pasakyti
3043 Superior Ave.
savo mintis. Mums reikės, jei ir
ne taip ilgo, tai vis dėlto pakan
kamai ilgo laiko, kol mes anglų
BEST WISHES
kalbą jau tiek apvaldysim, kad
To Our Friends and Patrons
galėtumėm jąja namuose laisvai
For a Merry Christmas
kalbėtis intelektualiniais klausi
And Happy New Year
mais ; kol tai bus, mūsų vaikai
išaugs be mūsų auklėjamosios ir
KRAMER'S LOUNGE BAR ir moralinės įtakos. Mes, supran
tama, pripažįstame absoliutų rei
WINE - LIQUOR - BEER
kalingumą mokytis šio krašto
kalbos, ip* niekas mūsų nekaltina
747 East 185th Street
abejingumu tam reikalui, bet
mes laikome negarbingu dalyku
pamiršti gimtąją kalbą, žinoma,
ameikiečiai laukia lojalumo, pa
BEST WISHES
garbos ir meilės iš tų, kurie gy
For a Merry Christmas
vena jų tarpe, bet kurio nors ki
to
krašto kalbos ir istorijos mo
CLEVELAND MEMORIAL
kymas
juk nedaro vaikų ma
PET HOSPITAL
žiau amerikiečiais. Priešingai,
jie įgys daugiau bendro išsilavi
Star. W. E. Bachman
nimo,
labai vertinamo modernio
154 7 S u p e r i o r A v « . H E 1 1 1 9 3
se Amerikos mokyklose, ir taps
geresni amerikiečiai, neg žinos
savo vietą Amerikos visuomenėj
taip, kad jų nepersekios sveturBEST WISHES
gimio antspaudas, ir jie galės
To Our Many Friends
augti savim pasitikinčiais bei
And Patrons
oriais žmonėmis. Asmuo be sa
vigarbos ar besigėdinąs to, kuo
CATON COURT GARAGE jis yra gimęs, mažai teturės su
gebėjimo gerbti!
Ameriką ar
ką
nors
kita.
1410 Calon Court
CHerry 1-9768
Pagal seną Anierikos mokyklų
tradiciją šeštadienis ir sek?fl|,(jj,fi

nis jose skiriamas poilsiui. Todėl
mes manom, kad pamokos, skir
tos pradinių mokyklų mokiniams
turi būti paskirtos normaliomis
mokyklos darbo dienomis, ben1
po normaliųjų pamokų, jei tc
reikia.
""Tvarkydami savo vaikų auklė
jimą taip, kad jie įgytų užbaigtę
akademinį išsimokslinimą ir tap.
tų visai išsivysčiusiomis bei pil
nutinėmis amenybėmis, mes nesusikertam su jokiais nei Baž
nyčios nei valstybių įstatymais
Siekdami to tikslo, pamatuoto ir
teisingo, mes pageidaujeme til
trijų dalykų:
1. Turėti keletą lietuvių kal%os
pamokų savaitėje TIEMS
MOKINIAMS, KURIŲ T«
VAI TO NORI.
2. Galėti pasinaudoti viena —
kita mokyklos klase šešta,
dieniais aukštesniąsias mo
kyklas lankantiems moki
niams, kad jie čia galėtų mo
kytis lietuvių kalbos, lite.
ratūros ir tikybos.
3. Turėti tikybos pamokas lie
tuviškai TIEMS MOKINIAMą KURIŲ TĖVAI
TO NORI, ir turėti kapelio
ną, paskirtą juos mokyti
tikybos.
Clevelando Šv.
yra vienintelė Jungtinėse Valsty
bėse, kur lietuvių kalbos moky
mas sąmoningai užgniaužtas, ir
tą daro lietuvis klebonas. Lietu
vių kalba dėstoma visur, kur
to reikalaujama ir nei Bažnyčios
vyresnybė, nei valstybės nema
to tame nieko žalingo.
Siekdami mūsų moralinės tei
sės patenkinimo, mes nepagei
daujame nei klastojimų, nei gin
čų, nei kurstymų. Vienintelis
mūsų troškimas yra tiesos ir
geros valios visiems bei iš visų.
LIETUVIŲ TĖVŲ v
KOMITETAS

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
New Charm and Beauty for your Home with
HOMEWARD STEPS

INSTALL THEM YOURSELF—-REASONABLY PRICED

CELMER SONS, INC.
12527 KINSMAN

LO 1-0944

Best Wishes to Our Friends and Patrons

UNEEDA LAUNDRY COMPANY
"LAUNDRY AT ITS BEST"

3524 EAST 74th STREET

VU 3-8900

Best Wishes to Our Friends and Patrons

BRUDER'S
DAIRY -CENTER
DAIRY SPECIALISTS

GREETINGS AND BEST WISHĘgf

RECENT FURNITURE MFC. CO.
New Furniture made-to-order—Custom Reupholstering
Restyling
Morris Kline, Consultant
6404 EUCLID AVENUE
EN 1-0940

įspūdžiais, sunkiai tesulaikomais
nepasipasakojus.
Sakydamas "visai #kas kita",
THE FIELD noriu
pasakyti, kad šitą kartą
literatūros vakaro pragramai pa
sibaigus nei į galvą negalėjo
ateiti mintis nykščiais matuoti,
D e c e m b e r 14,1950
T h i r d S e c t i o n * No 50 trūko ar netrūko ko iki dėtųjų
1950 m. gruodžio 14 d.
Trečioji dalis •Nr 50 vilčių išsipildymo'. Ne, čia reiktų
matuoti kaupą, ir matuoti nebe
nykščiais, o sieksniais... Bet
kaip tu čia dabar žmogus užsiimsi -tokiu sunkiu darbu, kada
ir taip jau alsavimo tempas lyg
būtų padvigubėjęs, kada jauties,
lyk tik ką pasinėręs Palangos
Lietuvoje literatūros vakarai ir iš arčiau galėjai matyti ir pa pakrantėj į pasiilgtas mūsų
iš pradžių nebūdavo labai dažnas žinti. čia jie būdavo gyvi ir įdo Baltijos bangas:
dalykas, jei neskaitysime kai mūs, o kai išeina į šviesią sceną
Iš kur tas skirtumas? Galbūt,
kuriose gimnazijose mokinių ir pradeda skaityti savo eiles ai tai tema ištisai meno ir gyveni
rengiamų vakarų. O jau tokių prozos kūrinius, dažniausiai bū mo psichologinei studijai... Bet
literatūros-vakarų, kuriuose da davo taip ir ima pagunda pa. bandant atrasti trumpą atsaky
lyvautų visų pripažinti rašyto sisiūlyti:
„
mą, visų pirma pasisiūlo tokios
jai, išleidę savo raštų nebe vie- — žinftiteą, mano miete*, gra mintys:
są rinkinėlį, buvo, palyginti vi žiai parašei, savo atlikai, bet
1. Be aktoriško elemento »&•'
sai nedaug ir daugiausiai tik skaityt sveikam nesiseka: sėsk gali būti sėkmingo litertūroš va
vėlesniaisiais nepriklausomybės mano vieton, verčiau jau aš pa karo;
laikų metais. Todėl tokių žymes skaitysiu! Nors irgi ne dieviš
2. Laikas* brandina kūrėjus ir
niųjų literatūros vakarų Lietu kai išeis, bet visgi, manau, ta?
vargas nepajėgia nustelbti kūry
voje ir neteko didesnio skaičiaus šiek tiek išeis ir tavo kūrinio
bingumo, gal kartais jį net pa
pergyventi.
naudai ir klausytojų gerovei..." skatina.
Ir turiu prisipažinti, kad be Buvo, žinoma, išimčių. Kai ku
Pirmajai minčiai svarbiausias
veik kiekvieną kartą iš tų vakarų rie rašytojai ir paskaitydavo sa
patvirtinimas
— Henrikas Ka
esu išėjęs su tokiu jausmu, jog vo kūrinius puikiai. Tai tie, ku
činskas.
Jis
lietuviškosios
sce
sulaukta — na, per nykštį, jei rie buvo ne tik rašytojai, bet
nos
stambiausioji
figūra,
pats,
ne per porą — mažėliau, negu | ir aktoriai — ar to mokęsi, ar
berods, niekad nepretendavo pa
buvo laukta ateinant...
j bent iš prigimties turį tam gabusirodyti su savais literatūros kū
Kodėl? Juk pasirodydavo pa j mų. Pavyzdžiau, Stasys Sanriniais. Tad ką jis turėtų bendra
tys mūsų literatūros korifėjai, Į tvaras, Kazys Inčiūra ir dar viesu
literatūrovs vakarais tradici
su geriausiais ar bent vienais iš 'nas kitai.":
ne prasme, kuriuose paprastai
geresniųjų savo kūrinių, ir jų
patys autoriai parodo savo kū
Visai kas kita
būdavo skaičius gana nešykštus
rinius?
Bet užtenka kartą iš
— vis po keletą, jei ne po kelio- pasirodė literatūros vakare, ku
girsti,
kaip
tuos pačius rašytojų
liką... O vis dėlto kažkaip taip rį turėjome laimės gruodžio 10
kūrinius
parodo
Kačinskas —
išeidavo, kad matei mūsų rašy dieną pergyventi Clevelande. Ma
ir
niekas
nebesuabejos,
kad tik
tojų, lyg kokių gražuolių para nau, kad tais pačiais jausmai?
šitaip
gali
pajusti
visą
literatū
dą, bet jų kūriniai, jeigu anks iš tokio vakaro išėjo ir gruodžio ros grožį.
čiau nebuvo skaityti ar vėliau 9 Rochesterio lietuviai, ne kitaip
nepaskaitysi, palikdavo apyblan- turėjo būti ir lapkričio 26 Chi- Ak, kas mes neskaitėm* ir kam
kius pėdsakus atmintyje ir įspū cagoje, tas buvo ir, be abejojimo, iš mūsų nereikėjo atmintinai mo
bus visur, kur tik kurios vietos kytis ištraukų ir iš vyskupo Ba
džiuose.
ranausko "Anykščių šilelio", ir
Rašytojų "paradas" ne kiek veikėjai išsijudins tokį vakarą
iš Donelaičio metų ... "Jau sau-,
vienam tegalėjo didesnio įspū surengti — žinoma literatūros
saulelė vel atkopdama budino
džio palikti, ypač, kad jie gi į vakarą ne tik is vardo, bet lite
svietą
ir žiemos šaltos triūsus ..."
tuos "paradus" ateidavo ne iš ratūros vakarą ,kurio programą "zubrijom" kadaise, ant kiekvie
paties Olimpo, o iš Konrado ka. atlieka trijulė, apie kurią nuolan nos hekzametro pėdos visu kūnu
vines, kurioje juos daug dažniau kiai prašau leisti čia pasidalinti linguodami, Donelaičio "Metus",
klausėme ; mokyti)jo aiškinimų,
kad čia yra nepaprastos vertės
kūrinys, kad čia labai gražu, ko
ki čia vaizdai, kakios idėjos, ko
kios formos ir kokia technika,
OUR SINCERE GREETINGS
klausiami, tą papūgiškai kartodavom ir visa tai būdavo gana
To Our Many Friends
nuobodu ... Kartais net kanki
nančiai nuobodu ...
Paskui, kai mokykla jau liko
tolimoj praeity, tada jau sustip
rėjo įsitikinimas, kad vis dėlto
EACH SAVINGS ACCOUNT IS NOW
ir "Metai" ir "šilelis" yra dideli
stulpai mūsų ... ano meto litera
tūroj. Paskaičius eilę straipsnių,
IS NOW INSURED UP TO
ištraukomis ir logiškais teigi
mais įrodančių, koki vertingi
tie kūriniai — nuoširdžiai įsitiki
nom ir nesvyruodami žinojom,
kad taip yra ... Bet tai teorija,
tai oficialus tikėjimas.Ir prisipa
žinsiu atvirai: Iki gruodžio 10
dienos, 1950-tųjų metų, tas tikė
jimas apie Baranausko ir Done
laičio kūrinių aukštą vertę taip
FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION
ir pasiliko su paskui sekančia
"užpakaline mintim", kaip su
kokiu šešėliu, kad taip reikia ti
- MEMBER OF FEDERAL RESERVE SYSTEM
kėti, kitaip net ir pagalvoti nepa
togu ... Tik dabar, štai jau tre
čia diena, tas šešėlis išnyko. Ne
reikėjo jokių literatūros teoreti
kų, mokytojų nei profesorių, ne
reikėjo nei vadovėlių nei diser
tacijų: Kačinskas pasakė ir įro
dė! Aš sakau — pasakė, — ne
padeklamavo ... Deklamavimas
man visada primena ritmišką
eilėraščių skiemenų "bubnijimą"
— be to daugumas deklamuoto jų
neapsieina. Kačinskas ne dekla
muoja ta prasme. Jis pasako tai,
ką autorius pergyveno. Pasako
ir parodo, atiduoda tiesiai į tavo
jausmus. Ir kai jis pasakė — be
jokių teorijų — nebe tiki, o žinai
ir jauti, kad išgirdai didžius kū
rinius, kurie ne tik sukelia pasi
gėrėjimo jų perduodamais vaiz
dais, bet kurie drauge paskatina
ir pasididžiuoti — štai gi ir mes
jau kadai turim tokius didelius
poetus
iš savo tautos kilusius ir
600 Broadway
Lorain, Ohio mūsų gimtosios
Lietuvos įkvėp
tus!
O argi ne tas pats su,Vaičiųlaičio "Elenutės -nuodėme" arba
Gustaičio "Aš ne taip, kaip ki-

DIRVA

Ar jdomu literatūros vakaras?

GREETINGS and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

FRANK SENNES
THEATRICAL AGENCY

CLEVELAND'S FINEST AND MOST BEAUTIFUL
v

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

1710 EUCLID AVENUE

MftSIC AND ENTERTAINMENT
FOR ALL OCCASIONS

810 HIPPODROME BLDG.

PR

1-1680

GREETINGS and B E S T W I S H E S
i irfr

B F.ST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

BOSTON FACTORY SHOE REPAIR
'
STORES

To All Our Friends and Patrons

M A R V I N M. H E L F
GENERAL BUILDER and CONTRACTOR
Carnegie and East 100th St.

f* 1-3000
MUM

ALL OVER GREATEH CLEVELAND
m

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

Best ^X^ishes to Our Friends and Patrons

UNION PAPER AND TWINE CO.

LIBERTY THEATRE

1614 EAST 40th STREET
Telephone: EXpress 1-5700

SUPERIOR AT EAST 105th STREET

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

A.A.A. MOVING AND STORAGE
GREETINGS and B E S T WISHES
For a Pleasant Holiday

The I.. IH.

THE LORAIN

•** > 4 Perkelta i «-tą pual.) r j *

NEW CHINA
Restaurant
EATING PLACE

$10,000

BANKING CO.

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends and Patrons

Owned and Operated by World War Servicemen
17514 Waterloo Rd.

KE 1-5600

280 East 264th St.

RE 1-5600

35685 Vine St.

' Wllloughby 2-5600

GREETINGS and B E S T W I S H E S
To All the Lithuanian People

FI0RDALSI FURNITURE COMPANY
FEDERAL. HAZEL AND COMMERCE STREETS

Complete Home Furniture Appliances and
Television

Shop and Save at our Store

YOUNGSTOWN. OHIO

12106 SUPERIOR AVENUE

GL 1-3768
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOEWS HARDWARE CO.
COMPLETE LINE OF HARDWARE SUPPLIES

1035 PROSPECT AVENUE

CH 1-2956

GREETINGS and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY
COMPANY
SCHAAF & VAN EPPS RD.

Phone: SH 1-1034-5

Our Best Wishes to You All

CUDNIK FUNERAL HOME
HT M591

1155 EAST 79th STREET

GREETINGS and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.
UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QUALITY
Cleveland's Finest Cleaners since 1883

Plant—1218-30 EAST 71st STREET

HE 1-8100

My Sincere Greetings to All My Friends

Greetings and Best Wishee
To Our Patrons and Friends

JUDGE PERRY B. JACKSON

BEST WISHES
To Our Many Friends

W A C NER'S
MEAT MARKET
Carry the FINEST
Choice Meats

Naujausi naujakuriai

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our--Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS'N. OF
ST. & E. RY.

Reith's Automotive
Supply Co., Inc.
2001 Clark Ave.

CH 1-5425

Complete Line of Replacement
Parts for Cars and Trucks. Au
tomotive Machine Shop Service

1452 West 25th St.

LOŲJg EISENBERG HARDWARE

WE SPECIALIZE IN HEALTH

1169 EAST 79th STREET

m 1-9381

13927 St. CLAIR AVĖfcUE

GREETINGS and BEST WISHES

WATERLOO HARDWARE & PAINT
COMPANY
FLOOR SANDERS FOR RENT
We Give and Redeem Eagle Stamps

16009 WATERLOO ROAD

KE 1-1300

GREETINGS and BEST WISHES
To All Our Friends and Patrons

UNITED ERECTING COMPANY
4500 EUCLID AVENUE

HE 1-3310

ERIN BREW — BUDWEISER — DUQUESNE BEER

DRENIK BEVERAGE DISTRIBUTING CO.

NOTTINGHAM FEED & SEED CO.

EX 1-3850

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

YOUR NORTHEAST GARDEN CENTER

Here You WK'I Find Most Everything for Your Outdoor Pleasure

NOT JUST A FEED STORE

ELABORATED ROOFING CO.

*E 1-0256
6115 LORAIN AVENUE

ME 1-0033

GREETINGS and BEST WISHES
GREETINGS and BEST WISHES

OF MUNICIPAL COURT

To Our Friends and Patrons

RE 1-3300

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JUDGE EDWARD F. FEIGHAN
BEST WASHES

SHOES

STONE GRILL, INC,

DRENIK'S

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies

CH 1-5425

MANDEL SHOE STORE
i

BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SERVICE PARTS CO.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BO 2-3823

2013 ATKINS AVENUE

Best Wishes to Our Friends and Patrons

18617 NOTTINGHAM ROAD

740 SUPERIOR AVENUE. W.
Harry Lang, Secretary

LAKEW00D RAPID TRANSIT CO.

23776 LAKELAND BLVD.
fk> Our Patrons and Friends

'v ^rf^f'
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COURT
G R E E T I N G S

6125 ST. CLAIR AVENUE

V

11005 ASHBURY AVE.
CEdar 1 - 1 8 4 0

MUNICIPAL

R

Lapkričio gale atvyko keturi Vitas Jonas, Uršul§, Jonas —
Detroit, Mich.
taivai su tremtiniais, kurių tar
Vytuvis
Antanas — Baltimore.
pe buvo šie lietuviai:
EAST CLEVELAND
Basas Lidija — Rodney, Mich.
Bocarovas Vladas, Marija, Tat Bajoraitytė Aldona — Cleve
COAL CO.
land, Ohio.
jana — New York, N. Y.
Bertaškūtė Nijolė
Brooklyn.
Brasiūnas Bronius, Mikalina — Grigalaitis Sofija — Chicago.
1700 STRATHMORE AVfc Brooklyn, N. Y«
Jonaitytė Eugenija — Chicago.
GL 1 -3020
Budryte Gražiu
Chicago, 111. Jurevičius Zigmas, Elena —
Daukšaitė Marta — Bėltsville, So. Boston, Mass.
Kamantauskas Viktoras, Irena
Maryland.
— Worcester, Mass.
Dehms Dorothea— Phila, Pa. Klanauskas Galina — New York.
Dehms Wanda — Phila, Pa.
Kuras Povilas, Juzefą, Viktoras
— Sernburne Center, Verm.
Gražulis Aantanas — Kearny,
Kurklietis Vladas — Brooklyn.
New Jersey.
Greetings and Best Wishee
Kontautas Silvestras — So. Bos Mackus Feliksas — Cleveland.
Liūdžius Antanas — Chicago.
ton, Mass.
Raščius Jonas, Benedikta, Vy
Kriaučeliūnas Jonas, Stasė, Jo tautas, Kristina — Hartford,
nas V., Nijolė M. — Chicago.
Conecticut.
FRANK J.
Loebardt Marg. — Hadden, N. J. Pretkelis, Augustas,. Emilija,
Valteris — Cicero, 111.
Mardosas Jonas — Brockton,
Radžiūnas
Stasys — Eldhorn,
Massachusetts.
POK OR NY
Nebraška.
Maršalkovičius Jadvyga, Jonas Raila Antanas — Cicero, 111.
— Detroit, Mich.
Stukas Juozas — Omaha, Nebr.
Puzenas Voldemaras, Val§ Tumėnaitė Danutė — Brooklyn.
Granby, Conn.
Zinkevičius Vladas, Ona, Joana,
Ramanauskas Juoz&g — Cleve
Irena — Chicago, 111.
land, Ohio.
Ramelis Antanas —- Detroit, M.
BIST WISHES
Ruseckas Vincentas, Charlotte,
To Our Patrons and Friends
Jonas A. Petras V. — Kew
Gardens, N. Y.
Greetings and Best Wishee
Šatas Romualdas, Gertrūda, Re
migijus, Jurgis — Bronx, N.Y.
To My Many Friends
Steponaitis Juozas — Cleveland.
KRITZER'S BAKERY
Vaitovas Kalstratas, Ema, ^Algirdas — Paterson, Ii. J.
Finest Baked Goods and
Valaitienė Jadvyga, Giedrė —
Judge
Dairy Products
Brockton, Mass.
L
E
E
E
, I K EEL
Valančius Antanas^ Alma —
Worcester, Mass.
14100 Kinsman Rd. LO 1-9725 Valka viekas .Osvaldas V., Irena,
COURT OF APPEALS
Isser Kritzer, Prop
— Chicagb, 111.
šveinbergeriš Valerija, Irena —
Chicago, 111.
Viršila Pranas — Rochester, NY

We
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A. B. C. GARAGE

ANO

CENERAL AUTO REPAIRING

Congressman
MICHAEL A. FEIGHAN

AM Work Done to Your Expectations

8829-33 ST. CLAIR AVENUE

GL 1-5630

M. FREEDMAN

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

EXPERT FURRIER

GREETINGS and B E S T WISHES
To Our Friends and Patrons

NEO MOLD COMPANY
Industrial Sand Blasters

1783 COVENTRY ROAD
YE 2-8860

2183 EAST 18th STREET

CHerry 1-2225

Best Wishes to Our Friends and Patrons

COTTON CLUB BEVERAGES

VETTER TILE COMPANY
2038 MARS AVENUE
LAKEWOOD 7. a
BO 2-0147

SAVE CAPS FOR EAGLE STAMPS
;*E'1-8030'
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NAUJAUSI NAUJAKURIAI

Balsaitien§ Ada — N. Bangor, žilinkas Teofilius, Irena, Jonas
New York.
V. — Brooklyn, N. Y.
Žmuidzinas
Stasys
Niagara
Barkauskas Jaoeas, Eugenija,
Falls,
N.
Y.
Juozas B. —. Newark, N. J.
Bartkus Bronius — E. St. Louis.
Bumbulis Jonas — Chicago, 111. Baltrukonis Eva, Jurgis, Jonas
Dapševičiuft, Irena, Leonora, — Woodleaf, Calif.
Adolfas —- Brooklyn, N. Y. Metaitė ženė — Woodier*, Cal.
Daugirdaite Lilija, Richard — Bartolinskas Otto, Ona, Adol
fas, Valentinas, Gerda —
Nashua, N. H.
Dikmanas Anna, Dalia — Phila Brenham, Texas.
Budreika Bronė — Chicago, 111.
delphia, Pa.
Gausas Kazimieras, Jonas —
Dereškevičius, Vytautas —
Chicago, 111.
Omaha, Nebr.
Ivinskas Petrą# — Cicero, 111.
Dubinakas Viktoras — Chicago.
Jankus Martynas — Chicago, 111
Džiūvė Tomas, Aleksandra -—..Z
Keturakas Olimpija, Lilija —
Baltimore, Md.
Galeckis Bronius — Wilson, Ct. Omaha, Nebr.
Kuršienė Marijona — Chicago.
Gecevičius Kazys — Hudson, NY
Lietuvininkas Jonas, Ona, Ge
Kemežys Liucija, Vincas A., Ra
diminas, Juozas, Irena, Janina,
mute O. — Brooklyn, N. Y.
Albina, Vytautas — Chicago.
Krankalis Albertas — Bridge
Maila Jonas, Magdalena — Chi
port, Conn.
cago, 111.
Kudirka Prima Gediminas -*»
^Misiulis Marija — Altoona, 111.
Niagara Falls, N. Y.
Narbutas Vytautas — Chicago.
Kvantas Pranas, Antanina, Jo Paulavičius Sergijus, Liucija,
nas K., Stasys A,, Tomas —
Irena — Chicago, 111.
Athol, Mass.
Pečiuis Alfonsas — Racine, Wise
Kaupas Antose — Athol, Mass. šernius Domas — Chicago, 111.
Lionas Ona, Irma — Brooklyn.
Strasevičius Stanislovas, Elena,
Naginionis Tadas — Brighton, Rimvydas, Kristina, Valerija
Massachusetts.
— Omaha, Nebr.
Orentas Juozas, Gertrūda, Al
Tripenfeldas Jurgis, Elzė, Ele
gis — Ridgewood, N. Y.
na, Jonas, Olga, Edvinas, AlPetrauskas Vladas — Linden, NJ
mutas, Emilis, Zelma —
Petrikonis Viktoras — Dayton,
Moorhead, Miss.
Ohio.
Zigmantavičius Romualdas —
Puskarzevičius Vladas — Brock
Cicero, 111.
ton, Mass.
Zinkevičius Vladas, Ona, Joana,
Savickas Juzefą, Vytautas, Si
Irena — Chicago, 111.
gitas — Brockton, Mass
Selvaitis Amilija — Newark, NJ
Spiridavičienė Genovaitė —
Brooklyn, N. Y.
Starkevičius Pranas, Uršule, Meetings and Best Wishee
Ona, Algimantas — Omaha, N.
Staska Liucija, Algirdas, Dan
VALENTE'S CAFE
guole, Saulutė — Worcester,
CHOICE WINES, BEER, LIQUOR
Massachusetts.
Tumosaitis Agota, Reinhardas
21867 Fairview Park
— Providence, R. I.
Umulis Romualdas — Detroit.
Valiukėnas Bronius — Detroit.
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BEST WISHES
TtJ Our Friends and Patrons
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HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

"4—

A L. M A H A H S~~
STEAK HOUSE

AMERICAN STEEL & SUPPLIERS, Inc.

WHERE YOU GET THE FINEST
STEAKS

•817 Wade Park Avenue
CE 1-9645

17001 SARANJICROAD

ikLnmoTV

Greetings and Best Wishee
To My Friends

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends

JOSEPH STEARNS
Police Prosecutor
N e š u

HUTH OIL SERVICE

DIRVĄ

Greetings and Best Wishee
To All Our Friends and Patrons

i N
2890 EAST 83rd STREET

Diamond 1-3234

MAPLE HEIGHTS
RESTAURANT
WHERE YOU GET THE FINEST
FOOD AT THE LOWEST PRICES

GREETINGS and B E S T W I S H E S

15201 Broadway
Maple Heights, Ohio

f r o m

Greetings and Best Wishee
To Our Patrons and Friends

OLIVER THEATRE SUPPLY CO., Inc.

KURTZ DRUG CO.

M.: H FRITCHLE—Manager

1701 EAST 23rd STREET

PRESCRIPTION SPECIALISTS

TO 1-6934

14715 Detroit Avenue
BO 2-2200

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons"
BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Nuo:

PARK AND TILFORD DISTILLERS
CORPORATION

M. BIRNBAUM'S
Cut Rate Meat Market
4819 Payne Avenue

HANNA BLOG.

CR 1-6153

HOLIDAY GREETINGS

THE CRAWFORD DOOR SALES CO.,
OF OHIO

Greetings and Best Wishee

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY
COMPANY

W A K E F I E L D

GARAGE HEADQUARTERS

SPRING CO.

SECTIONAL, MANUAL AND RADIO CONfROL

Best Wishes to Our Friends and Patrons

EX 1-7000

651B CEDAR AVE.

1260 WEST 4th STREET

HEnderson 1-3164

STRONG - KENNARD COMPANY
Opticians

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

WESTSIDE POULTRY & EGG MKT.
Greetings and Best Wjshee

2044 EAST 9th STREET

MA 1-0440

LIVE POULTRY DRESSEQ AND DRAWN WHILE YOU WAIT

M O S S F L O O R
COVERING CO.

Quick Service — Strictly Fresh Eggs

1957 WEST 25th STREET

-•
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HOLIDAY GREETINGS

2066 EAST 70th STREET

-"**v • ^ •• • .;'•;• '•! .v,i
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MA 1-9194

GREETINGS and BEST WISHES

QUALITY LINOLEUMS

Best Wishes to Our Friends and Patrons

10529 St. Clair Avenue
GLenville 1-4368

ART METAL FIRE ESCAPE CO.

Superior 1-8460

GREETINGS and B E S T WISHES
To All Our Friends and Patrons

TALARICO TRUCK SALES AND
SERVICE CO.
MAYFIELD ROAD

HI 2-4400

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
. To Our Frigndc and Patrons

N. W. MONDA AUTO PARTS
12369 EUCLID AVENUE
Greetings and Best Wishee
To Our Friends and Patrons

ALL PARTS GUARANTEED

431

152nd STREET

KE 1-5180

WOLKOV JEWELERS
6428 St. Clair Avenue

rnmsmttm

COMPLETE LAUNDRY SERVICI

5911 ST. CLAIR AVENUE

EN 1-5158

Personal Attention Given to Every Order—Large or Small

Phone PO 1 -0737

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

SOUTH EUCLID POULTRY
SUPPLY CO.
..

RA 1-7580

THE FINEST IN FLOWERS FOR EVERY OCCASION

630 EAST 140th STREET

^

***** £0$EIUQ? AVENUE

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

THE GRAND LAUNDRY COMPANY

*1

ABBY'S FLORAL AND GIFT SHOPPE

GREETINGS and B E S T WISHES
T<> Our Many Friends and Patrons

OTEVENS SUPPLY COMPANY

CEdar 1-8001

4318 Mayfield Road
fy

i-i86$

BEST WISHES AND SINCERE GREETINGS

GREETINGS and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

ROBBINS HARDWARE CO.
HOUSEHOLD SUPPLIES—PAINT—ELECTRIC

BALLONOFF METAL PRODUCTS

AND

•' PLUMBING SUPPLIES—HARDWARE—TOOLS

6501 LORAIN AVENUE
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GREETINGS ana BEST WISHES
To My Many Friends

BEST WISHES
To Our Many Friends

Judge
JAMES T. CASSIDY
MUNICIPAL

Iškirpkite |pr padarykite

K O. MATTLIN

taip,

kaip Kalčdų Senelis pataria!

mm

j as

LIETUVIU ARCHYVAS
Lietuvos Istorijos Metraštis

OF DISTINCTION

fl. Minvydas

can be

Arranged

m 1-7633

18607 ST. CLAIR AVENUE " •

Greetings to Our Many Friends
Greetings and Best Wishee

LONG DRESSED BEEF COMPANY

*> All Our Friends

ME 1-5630

Leonard Electric
Mfg. Co.

BEST WISHES TO YOU ALL

JUDGE B. D. NICOLA
3907 PERKINS AVENUE
HEnderson !-®736

COMMON PLEAS COURT

BEST WISHES TO YOU ALL"

BEST WISHES
To Yon All

JUDGE LOUIS PETRASH
GREETINGS and B E S T WISHES

Municipal Court

THE LAKE ERIE BUILDING
MATERIAL COMPANY
GREETINGS and BEST WISHES

HENRY J. PORTER
Optician

Ralph J. Jones—Manager

OHIO MACHINERY COMPANY

1321 MARQUETTE

HE 1-5080

505 SCHOFIELD BLDC.
MA 1-5899

VU 3-2900

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S

CEBNE'S BAKERY
BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES

To All Our Friends

Specializing in

BUILDERS STRUCTURAL STEEL
CORPORATION

SHEDDING AND PARTY CAKES AND POTICA

7108 ST. CLAIR AVENUE

EN 14770

DOWNER

VU 3-8300

GREETINGS and BEST WISHES
To ALL Our Friends

CARTAGE CO,

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MUNSON WALLPAPER AND PAINT
COMPANY

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO.
3150 LAKESIDE AVENUE

mm- m

PB 1-7550

BROADWAY and HENRY
"MR

22)

SPINET PIANOS

2027 EUCLID AVENUE

SHOES AND FURNISHINGS

2730 WEST 25th STREET

*

KĄ PALIETĖ BOLŠEVIKINĖ AMNESTIJA
LIETUVOJE

Easy Terms

NOTTINGHAM DEPARTMENT
STORE

2912 EAST 34th STREET

j

Redaguoja: Jonps LEONAS

GREETINGS and BEST WISHES
Jo Our Friends anęl Patrąns

SHAAF ROAD

į

BOLŠEVIZMO, NACIONALSOCIALIZMO, TREMTIES INETAI

COURT

WEST 68th and BIG 4

mi i 'Htiii m

JiOtR?

MI 1-5445
MEBFP-F

-- "Utį

Pereitame numeryje antroj sklty buvo praleista šio straips
nio dalele, todėl atitinkamą vietą pakartojame taip, kaip turėjo
būti išspausdinta. Renkantieji šiuos straipsnius lengvai galės
atrasti, kas buvo praleista ir t$ vietą rinkiny pakeisti pilna dalim.
Tarp paleistųjų kriminalinių nusikaltėlių, išaiškinus už
ką jie buvo bausti, atrasta 119 žmogžudžių, 132 vagys, 49 plė
šikai ir tt. Smulkesnis j# sugrupavimas nusikaltimų rūšimi* at
rodo šitaip:
1) žmogžudžiai:
a) paprastas rrošudymaA (B. St. 453 str.) ... 29
b) motinos arba tėvo nužudymas (B. St. 454 str.) $
c) kvalifikuotas nužudymas, padarytas gaujos,
ypač kankinančiu būdu, iš pasalų, nunuodi
jant, norit pasipelnyti, arba tokiu būdu, ku
ris pavojingas daugelio žmonių gyvybei (B.
St. 455 str.)
.....
53
d) nužudymai susijaudinus (B. St. 458 str.)
29
e) pasirengimai nužudyti (B. St. 457 srr.) ... 3
Iš viso šios rūšies
2) Mušeikos:
a) už labai sunkų kūno sužalojimą su pavojum
gyvybei (B. St. 467 str.)
M
b) už sunkų kūno sužalojimą be pavojaus gy
vybei, bet visam amžiui (B. St. 468 str.) 8f
c) už lengvą kūno sužalojimą (B. St. 469 str.) #
d) už sužalojimą susijaudinus (B. St. 470 str.) 17
e) už kvalifikuotą aukojimą (B. St. 471 str.) 11

119

Iš viso šios rūšies
122
3) Plėšikai B. St. 589 str.)
4) Vagys:
a) už paprastas vagystes (B. St. 581 str.) 85 kaliniai.
b) už vagystes iš namų su parengtu ginklu, nak
ties metu, pašalinant kliūtis ir tjt. (B. St.
583, 584 str.)
c) už pakartotinas vagystes (B. St. 586, 587
str
S0
d) už arkliavagystes (B. St. 589 str.)'...... 10
Iš viso šios rūšies — 132
5) Abortų darytojai (B. St. 4166 str.)
7
6) Ištvirkautojai (Baudž. St. 520 ir 522 str.)
8
7) Pinigų padirbinėtojai ir platintojai, žyminių ženknuplėšinėtojai ir dokumentų suklastoto jai (B.
St. 427, 430, 433, 440 str.)
9
#
8) Sukčiai (B. St. 591 str.)
!!!!!!!!!!!!!!!!! 4
9) Išeikvotojai (B. St. 578 str.)
1
] 4
10) Kiti įvairūs kriminaliniai nusikaltėliai
71
Iš viso politinių kalinių vardu išleista
įvairių kriminalinių nusikaltėlių

#25
čia paimtos tik pačias būdingiausios nusikaltėlių grupės.
Daugelis čia pažymėtų nusikaltėlių buvo padarę po kelis įvairiu
rūšių nusikaltimus, pavyzdžiui, nužudymus ir plėšimus, tačiau
skirstant amnestuotus nusikaltėlius grupėmis, buvo vadovautas!
nusikaltimo svarbumu. Daugelis čia surašytų nusikaltėlių buvo
nubausti iš sudėties, tai yra, už kelis nusikaltimus. Tokių buvo
net 216 asmenų.
•
Paprastas pasakymas, kad tas tas ar kitas asmuo buvo
baustas už nužudymą ar plėšimą, mums šiais laikais nedaro ypa
tingo jspūdžio. Karas yra-šiek tiek atbukinęs mūsų jausmus ir į
viską žiūrime lengviau, paprasčiau. Tačiau tie nusikaltimai, ku
riuos padarė bolševikų iš kalėjimo paleisti nusikaltėliai, buvo
padaryti taikos metu. Dauguma bolševikų amnestuotų nusikaltė
lių buvo užkietėję nusikaltėliai. Kokiu žiaurumu ir kokiu atkak
lumu amnestuotieji buvo atlikę savo nusikaltimus, tegul pavaiz
duos vieno teismo sprendimo ištraukos, kurios liečia bolševikų
amnestuotą nusikaltėlį Mykolą Pažiūrą ir jo gaują, siautėjusią
įietuvoje. 1934 metais:
Sprendimas
r
1935 metų rugsėjo mėnesio 26-27 dieaą
Lietuvos Respublikos vardu
Kariuomenės Teismas
t
...Teismo pirmininkaujančiu' paklausti, teisiamieji
pareiškė
teismui, kad jie:
...2. Mykolas, sūnus Sebastijono, Pažiūra, gimęs 1811. m.
rugsėjo 26 dieną Ukmergės apskrityje, Žemaitkiemio valsčiaus, Sla
bados kaime, gyvenęs Kaune, nevedęs, baigęs 2 gimnazijos klases,
* , Lietuvos pilietis, lietuvis, katalikas, darbininkas, beturtis, karinę prieolę atlikęs 2 pėst. pulke ir atleistas j atsargą 1934 metais, esąs
austas: 1) Šiaulių I nuovados taikos teisėjo 1929 m. lapkričio 23 d.
sprendimu už nusikaltimą, įmatytą Baudž. Stat. 51, 581 str. 1 d. (va
gystė) 2 mėnesiais paprastojo kalėjimo lygtinai, jei per tris metus
nenusikals; 2) Šiaulių Apygardos Teismo 1930 m. rugsėjo 30 dienos
sprendimu už nusikaltimus, įmatytus B. St. 51, 583 str. 1 d. 2 p. (gink
luota vagystė) vieneriais metais sunkiųjų darbų kalėjimo ir 3) Kauno
III nuovados taikos teisėjo 1932 m. gruodžio 7 dienos sprendimu už
nusikaltimą, įmatytą B. St. 581 str. 6 savaitėm paprastojo kalėjimo;
bausmes atlikęs;
. . . Teismas rado įrodyta, kad laikotarpyje -nuo 1934 metų rug
sėjo mėnesio antrosios pusės iki tų pačių metų gruodžio mėn. 7 die
nos Marijampolės, Kauno ir Alytaus apskrityse veikė nusikalstamoji
sąjunga, susidariusi nemažiau, kaip iš trijų asmenų ir turinti tikslą
grobti svetimą turtą ir, kad Alfonsas Karpavičius, Mykolas Pa
žiūra, Balys Dijokas ir Mykolas Kochanauskas priklausė prie šios
sąjungos ir pripažino juos kaltais tuo, kad jie, būdami aukščiau pa
minėtos nusikalstamos sąjungos nariais, padarė šiuos nusikaltimus*
Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra 1)
1943 m. rugsėjo mėn. naktį iš 18 į 19 dieną Birštono valsčiaus Na-
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Lietuviu Archyvas
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GREETINGS and BEST WISHES
To All My Lithuanian Friencb

čiūnų kaime, per karo stovį, norėdami pasipelnyti, tarp savęs susi

y ii

tarę ir bendrai veikdami, visi trys, būdami ginkluoti peiliu, išmušė
langą su rėmais, įlindo į vidų,"sudavė Tamaševičiui kietu buku daiktu
į" galvą, padarydami lengvą kūno sužalojimą, užlipo keliais ant krū
tinės ir grąsino papiausią arba uždegsią, o Tamaševičienę parmetė
^ ant žemės ir, grąsindami papiausią ir badydami su peiliu sėdynę, kuo
padare lengvą kūno sužalojimą, bet ypač kankinamu būdu, reikalavo
atiduoti ginklus. Vėliau Tamaševičių surišo, užvertė drabužiais ir pa
grobė 1.027 litus, 10 rusų aukso rublių ir skilandį, du ritinius dro
bės, 7 rankšluosčius, 3 staltieses, 2 užvalkalus, iš viso 119 litų vertės;
. . . 3 ) Alfonsas Karpavičius ir Mykolas Pažiūra tų pačių metų
lapkričio 14 d. apie 10-11 vai. Pažaislio valsč. Grinčupio kaime, per
karo stovį, tarp savęs susitarę ir bendrai veikdami, įsibrovė į Juozo
Bieliajevo trobą, pagriebė jį už gerklės ir pradėjo smaugti, vėliau
apsuko kailiniais galvą ir užrišo rankšluosčiu, surišo užpakalyje ran
kas ir kojas, grąsindami papiausią, pareikalavo atiduoti pinigus, ir,
noirėdami pasisavinti, pagrobė 9 litus ir vieną rusų rublį;
4) Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra tų
pačių metų lapkričio 15 dieną apie 20 valandą Seirijų valsčiuje, Mikabalių kaime, per karo stovį, norėdami pasipelnyti tarp savęs susi
tarę ir bendrai veikdami, būdami ginkluoti revolveriais, Karpavičius
ir Pažiūra atsistojo sargyboje prie Prano Pukevičiaus gyvenamo nalifto, o Dijokas, tikslu apsižvalgyti, įėjo į vidų ir prašė parodyti kelią,
it kada Pukevičius išėjo su Dijoku laukan, visi trys norėjo įeiti į vidų,
.W*t, Pukevičienei supratus pavojų įr pradėjus rėkti šaukiant'pagalbos,
O kaimynams pradėjus šaudyti, sudavė Pukevičienei kietu buku daiktu
kelis smūgius, sužalodami galv% ir ranką, keli# kartus iššovė, ir nie
ko nepagrobę, pasišalino;
5) Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra
tų pačių metų lapkričio 26 dieną apie 16 valandą Veiverių valsč. Gu
delių kaime, per karo stovį, tarp savęs susitarę ir bendrai veikdami,
būdami ginkluoti revolveriais, įsibrovė į Magdės Paliulienės trobą
ir pareikalavo atiduoti pinigus, o Paliulienei pasakius, kad pinigų ne
turi, užmetė jai ant galvos paklodę ir, sukdami apie kaklą, pradėjo
stnaugti, vėliau parmetė ant žemės, surišo rankas ir kojas, grasinda
mi pasmaugsią arba nušausią, du kartu smogė revolverio kriaunomis
į galvą ir spyrė į ranką ir, norėdami pasisavinti, pagrobė 630 litų ir
pbsę skilandžio, 2 rankšluosčiu, degtukų, iš viso 9 litų ir 60 centų
Vtrtės;
6) Alfonsas Karpavičius, Balys tHfrfets ir MykcHas Pažiūra,
tų pačių metų gruodžio 5 dieną apie 16 valandą Butrimonių valsčiuje,
Norgeliškių kaime, per karo stovį, norėdami pasipelnyti, tarp savęs
afisitarę ir bendrai veikdami, ginkluoti revolveriais įsibrovė į Jono ir
Jiiozo Černiauskų trobą ir, norėdami nužudyti, du kartu iššovė iš
i^volverio į Joną Černiauską ir vieną kartą į Juozą Černiauską, bet
nenužudė, nes nepataikė. Vėliau, reikalaudami atiduoti pinigus, Jo
nui Černiauskui surišo rankas, o Juozui Černiauskui vieną kartą su
davė revolveriu į galvą ir pagrobė: Juozo Černiausko — 20 litų ir
10 sidabro rublių, ir Jono Černiausko — pusbačius ir kitokių smulkes
nių daiktų, iš/ viso 15 litų vertės;
7) Alfonsas Karpavičius, Balys Dijokas ir Mykolas Pažiūra
tų pačių metų gruodžio 6 dieną apie 19 valandą 40 minučių Kalvari
jas dvare, ginkluoti revolveriais, įsibrovė į Iserio Romanovo malūno
kontorą, atstatė Į buvusius kontoroje Romanovą, jo buhalterį Cailingoldą ir kasininkę Faktorovskaitę revolverius, pareikalavo atsigulti
ant grindų, vieną kartą iššovė ir, norėdami pasisavinti, pagrobė: Ro
manovo 5,123 litus ir Cailingoldo 350 litų.
Teismas randa teisingu ui aukščiau paminėtu* nusikaltimus tei
siamuosius nubausti:
. . . 2. Mykolą Pažiūrą už pirmame punkte pažym§tąjį — iki
• gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjimo su B. St. 28, 29( ir 30 str. pa
sekmėmis; trečiajame — 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo su B. St
28, 29 ir 30 str. pasekmėmis; ketvirtajame — 15 metų sunkiųjų darbų
kalėjimo su B. St. 28, 29, ir 30 str. pasekmėmis; šeštajame — mirties
bausme sušaudant, bet B. St. 49 (53) straipsniu palikti iki gyvos gal
vos sunkiųjų darbų kalėjimo su B. St. 28, 291 ir 30 str. pasėkomis;
septintajame — 15 metų sunkiųjų darbų kalėjimo su B. St. 28, 295 ir
30 str. pasekmėmis, o iš sudėties B. St. 60 str. už visus aukščiau pa
t
minėtus nusikaltimus palikti vieną skaudžiausią bausmę, būtent, iki
gyvos galvos sunkiųjų darbų kalėjimo su B. St 28, 29x ir 30 str. pa
sekmėmis.
d**
«

Tokių, kaip Pažiūru, nusikaltėlių bolševikai paleido ne
vieną, o šimtus,
Įsidėmėtina, kad kriminaliniai nusikaltėliai kai kuijj^is at
vejais buvo paleisti pačiomis pirmosiomis dienomis ir pačiais pir
maisiais malonės aktais. Pavyzdžiui, 1940 m. birželio 20 dieną
Paleckio aktu buvo paleistas Kazys Biranta, gimęs 1891 metais
Darbėnų vlsč., Vaineikių kaime. Jis 1930 m. liepos 23 d. Šiaulių
Apygardos. Teismo buvo nubaustas 12 metų kalėti už plėšimą,
įvykdytą kelių žmonių, su pulti parengtu ginklu (B. St. 589 str.,
4 ir 5 p.). Tos pačios dienos aktu paleistas ir kitas "politinis nu
sikaltėlis", būtent, Bronius Varanavičius, gimęs 1909 m. Kuršė
nuose. Tai vagis recidivistas, paskutinį kartą už vagyste pagal
B. St. 587 str. Šiaulių Apygardos Teismo 1937 m. buvo nubaus,
tas 8 metus kalėti. Tą patį galima pasakyti apie ištisą eilę tų
"politinių kalinių".
Nusikaltėlių

veikla laisvėje

Beveik visi bolševikų amnestuotieji nusikaltėliai, tiek kri
minaliniai, tiek ir politiniai, naudojosi plačiausiomis teisėmis.
Visos durys į atsakingas vietas jiems buvo atviros. Kiekvienas
kalinys, apsirūpinęs kalėjimo pažymėjimu, kad jis tam tikrą laiką
atkalėjo, galėjo pasirinkti pačią pelningiausią ir įtakingiausią
vietą. Reikia tačiau pasakyti, kad didelė išleistųjų kalinių dau
guma susimetė įvairiausiose NKVD formacijose, čia jie galėjo
nėkieno nekliudomi pilniausiai išvystyti savo palinkimus nu
sikalstamiesiems darbams. Mes stebimės NKVD pareigūnų žiau
rumu ir sadistiškumu, dažnai net nepajėgdami suprasti, kaip vi
sa tai galėjo žmonės atlikti. NKVD pareigūnų žiaurumas ir sadiistiškumas gali pasidaryti šiek tiek suprantamesnis, žinant, kad
jų eiles sudarė įvairūs užkietėję nusikaltėliai, kurie ir nepriklau
somos Lietuvos laikais pelnė sau pragyvenimą tik žmones apiplėšdami, kankindami arba kitaip skriausdami. Skirtumas tik tas,
kad anuo metu juos persekiojo policija ir teismas griežtai baudė
už tokius darbus, o dabar jie patys pasidarė visagaliai kitų per
sekiotojai.
Kai kurie iš buvusių kalinių pasidarė kalėjimų viršininkais.
Pavyzdžiui, Vilnaus — Panerių kalėjimo viršininku buvo pa
skirtas kalinys čistovas Petras, o Šiaulių kalėjimo viršininku
kalinys Mičiūnas Petras.
Kurie netilpo NKVD ir kitur, tie gavo atsakingas vietas
komunistų partijoj ir komjaunimo organizacijose. Pavyzdžiui,
Perskis Beras-Mauša pasidarė LKP (b) Kretingos apskrities sek
retorium, o Volpė Abromas Rasenių komjaunimo sekretorium.
Amnestuotųjų nusikaltėlių dauguma bolševikmečiu taip
"pasižymėjo", kad 1941 m. karui prasidėjus, turėjo norom nenorosn dangintis į Sovietų Rusiją. Kaip teigia informuoti asmenys,
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BROWN BROTHERS COAL CO.

To Our Lithuanian

•'

Friends and Patrons

9533 WOODLAND AVE.

-1

1173 IVANHOE RD.

*

9104 MADISON AVE

Sheriff

MU 1-2800

CE 1-2800

The U. S. Wallpaper
GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

THE CLEVELAND BUILDERS
SUPPLY COMPANY

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Many Friends

& Paint Co.

H E IL M A N
FURNACE & APPLIANCE CO.

6001 EUCLID AVENUK
HE 1-6944

GAS — OIL and COAL FURNACES
750 EAST 152nd STREET
GL 1-9063

COAL DIVISION

MARION BUILDING

MA 1-4300

GREETINGS and BEST WISHES

BEST WISHES
To Our Many Friends
•

...

•

•

.

*

. > .

Greetings and Best Wishee
To You All

-

LA GANKE & SONS STAMPING CO.

T Af tQttflPlf

SAWMILLS & LUMBER COMPANY
1150 EAST 40th STREET

HEnderson 1-6385

864 EAST 140th STREET

WINTER PAPER

GL 141278

STOCK CO.
GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and B E S T WISHES*
To All the Lithuanian People

ST. CLAIR COAL & SUPPLY CO.
r

BUILDERS SUPOJK-^ICK—CEMENT—LIME

THE CLEVELAND OPTICAL CO.
1375 EAST 38th STREET
HEnderson 1 -4586

750 PROSPECT AVENUE
20300 ST. CLAIR AVENUE

MA 1-6217

KE 1-6000

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Many Friends and Patron*

BEST WISHES
To Our Friends and Patror*

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

KRONHEIM'S

L GOTTLIEB

For

FINE

CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE

VU 3-0075

FURNITURE

2043 EAST SSA STREET

BARTUNEK
CLOTHES

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES

HMMETT MEADE

FINANCE YOUR
APPEARANCE

SLATE ROOFING CQNTRACTOR

A Modern T#n-Pjy-Plan

3288 f AST 130th STREET

SK 1-8139

SABIN ROBBIN PAPER COMPANY
14959 St. Clair Am
6529 Union Avenue
833 Prospect Avenue

7800 BESSEMER AVENUE

BEST WISHES

THE LAKESIDE STEEL
IMPROVEMENT CO.
5418 LAKESIDE AVENUE

GREETINGS

VIN0CUR CITY DAIRY CO.

To Our Friends and Patrons

QUALITY DAIRY PRODUCTS

9080 WOODLAND AVENVB

SOLOMON'S

|K 1-4811

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Hours: 9 A.M. to 6 P.M.—Evening Appointments

COftSTUTTERS
foevykdą sabotažo .aktus Lietuvoje. Bolševikai juos, kaip Lietu
vos gyventojus, pažįstančius vietas ir mokančius lietuvių kalbą,
siuntė j Lietuvą varyti toliau nusikalstamus darbus: užpuldi
nėti gyveAtojus, naikinti visuomenės turtą ir trukdyti atstato
mąjį darbą,
,
Kitame numery

OA 1-8340

CORSET SHOP

- HAIRSTYLING SALON

3975 LEE R&AD AT HARVARD

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

HEndreson 1-9100

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONB
VISIT OUR NEW UP-TO-DATE BEAUTY SALON

VUlcan 3-2200

pradėsime spausdinti VYSJL V. BR1ZGH)

^I

JOHN KUBASKI

Girdles — Bi&at

2198 LE£ ROA4>
PHOTOGRAPHER

YE 2-6606

12368 SUPERIOR AVENUE

1218 EAST 79th STREET

GL 1-&227

EX 1-3800
'I

kai kurie iš tokių nusikaltėlių jau buvo sugauti 1941-44 melais atraipsaj "Katalikų Bažnyčia Lietuvoje bolševizmo metais1'
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Sincere Greetings to Our Friends

A

1950 m. gruodžio 14.* Nr. 50

LITERATŪROS VAKARAS

G R E-E TI N G

(Atkelta iš 1-mo pusi.)

STATE CHEMICAL MFG. CO.
SANITATION BUILDING MAINTENANCE
Equipment and Cleaning Supplies

2435-45 SUPERIOR AVENUE

TO 1-7114

Best Wishes to Our Friends and Patrons
f

HARTFORD PHARMACY
PRESCRIPTION SrtCIĄLISTS

KE 1-4738

17107 GROVEWOOD AVE.

HOLIDAY GREETINGS

THE CLEVELAND TRANSFER CO.
Cleveland's Oldest Trucking Company
PICK-UP AND DELIVERY SERVICE—24 HOUR SERVICE

PR 1-7825

Lake Front at Fool of East 9th St.

Best Wishes to Our Friends and Patrons

THE ADVANCE WINDOW CLEANING
COMPANY
EX 1-7575

1453 EAST 66ih STREET

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons
S#

SEYMOR GLANZ FURS, INC.
OPEN EVENINGS EXCEPT WED. and FRI

V

2252 LEE RD. at MEADOWBROOK

FA 1-6800

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

AMERICAN GAS FURNACE CO.
—CONVERSION GAS BURNERS—
Coal and Gas Furnaces

Clothes Dryers

969 EAST 140th STREET

%^t".-\
•,•*:< • *J
,

• ':**• i

MU 1-1928

GREETINGS and BEST WISHES

"i- • /
'fi •""'i
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FAMOUS FURNACE CO.

a? *
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HYMAN BLAUDSHILD—PRES.

6420 WOODLAND AVENUE

UT 1-5700

•f%

ft.

GREETINGS and BEST W I S H E S

MARENELL'S
FEATURING

Bowman's Ice Cream
7023 SUPERIOR AVENUE

gyvenimais, juo stipresni taffert-. — nežinau kas — ar žaluiriyriai
ti"? Paskaitytum, pagalvotum, tai išauga. Bet vis dėlto faktas, prie žiedų, ar žiedai prie žalumy
kad "nieko sau, visai neblogai" kad veržlūs talentai ir pro vargo nų, bet be jų vainikas būtų ne
ir tiek ... Arba, jei pagalvotum, storą sluogsnį prasiveržia ir iš kaip reikia vainikas. Jų daly
kad net "puiku"
kas iš to! siskleidžia puikiais žiedais. Jei vavimas padarė vakaro progra
Vi stiek tai nebus tas pats, kaip tik nerizignuoja ir ne taip jau mą tikrai pijną, ir puošnią. Ypač
čia, kada Kačinskas tau atsklei lengvai nutaria skęsti "gyvulinio malonu buvo išgirsti itin simpa
gyvenimo" liūne.
tingai nuskambėjusį čia dar pir
džia viską, kas ten yra.
Todėl
būtų
nuodėmė
visiems,
mą
kartą girdimą S. Gailevištai kodėl aktoriaus talentas
jei
atžymėję,
jog
talentai
dar
ir
čiaus
duetą "Laukiu vis".
literatūros vakarams yra būti
žvarbiu
gyvenimo
audrų
metu
Dar
daug jaukmo sudarė ir
nas, jei per tokius vakarus sie
ne
visi
miršta;
taip
ir
nusiraClevelando
visuomenės jautru
kiama parodyti, kas iš tikrųjų
mintumėm
patenkinti.
Priešin
mas
svečiams.
B. Brazdžionį su
yra toje literatūroje.
gai,
tą
pastebėję,
turime
kiek
dovanėlėmis
pasveikino
pats jau
B. Brazdžionis ir A. Gustaitis
tik
išmanydami
stengtis
bent
jų
niausias
atžalynas
(K.
Gaidžiūsavo kūrinius dabar skaito jau
augimą,
žydėjimą
apsaugoti,
pa
nas
ir
Gulbinaitė),
kurie
stačiai
irgi — tegu ir ne taip, kaip Ka
laikyti,
pratęsti,
čia
reikia
ir
mo
pasakė,
kad
sveikina
ne
kaip
činskas, bet taip, kad tas skai
ralinės
ir
materialinės
pagalbos.
Brazdžionį,
o
kaip
Vytę
Nemune,
tymas irgi gana gerai juos ab.
Ir graudu pagalvoti, *kai to lį, už eiles ir pasakas vaikams,
skleidžia, o neprislėgia, kaip tai
kioms
meno vertybėms daugelis ir duodami čionykščių gėlių, pa
atsitinka daugeliui puikių rašy
svyruoja —. ar ne per brangu žadėjo grįžus daug daug gra
tojų, nepajėgiančių tinkamai pa
skirti dolerį (ar net pusę) už žių Lietuvos gėlių ... Brazdžio
skaityti.
bilietą, kai literatūros vakarų nis kiek sujaudintas šypsojosi,
Teko kokį kartą girdėti Braz
rengėjai jaučiasi labai rizikuoją, o salė nuo pat scenos iki durų ...
džionį skaitanti savo kūrinius
jeigu bando nustątyti tokią ašarojo ... Kačinską pasveikino
dar Lietuvoj. Nepasakyčiau, kad
"brangią"
kainą už bilietus. Gir (irgi su dovanėle) "Rūtos" Jau
žavingai skaitė ... Dabar, ypač
di, žmonės pasakys — šokių nėr, nimo Teatro vardu to teatro va
Valiūno ištraukose — didžiausia
orkestrą nereikia samdyti, tai dovas P. Maželis. Gustaitį —
oažanga. čia gal prisidėjo ir jgukokios
čia išlaidos, už ką čia mo jaunųjų scėnos mėgėjų vardu A.
limas, gal ir gera įtaka veikia ...
kėti? Girdėti, kad toks rengėjų Dumbrys. Gustaičiui dovana tiek
Ne veltui Brazdžionis įgijo
baiminimasis esti pamatuotas — patraukė akį, kad jis į ją kartą
"Pranašo" pravardę ...
tokių priekaištų iš "meno mėgė ir kitą pažvelgdamas daug leng
Gustaitis — daug metų pralei jų" susilaukiama!
viau kaip Chicagoj davėsi išpra
dęs teatro aplinkoje savaime jau
O šitokios meno šventės turė šomas į sceną ir čia pridėjo dar
yra persisunkęs "teatriškumu"
tų būti įvertintos kaip tik bran vieną iš stipriausių savo kūrinių
ir jam taip pat nestinga priemo giausiai — ir apsilankymą ir pi»
— Reklamą.
nių savo ypatingo turinio kūri nigu, ir jų turėtų būti ko dau
Amerikos Liet. Tautinės Są
nius ir paskaityti visai atitinka giausia. Maža pasidžiaugti, kad
jungos skyriaus vardu daininin
ma nuotaika.
turime talentų. Reikia, kad jie kėms įteikė krepšį gėlių ir tuo
Tuo būdu pasidaro ne "para turėtų progos pasireikšti, reikia būdu visi ... atsiprašau, ne vi
das" bet tikras literatūros kū kad jie galėtų ir gyventi. Jei ne sai visi— išskyrus kuklųjį akomginių patiekimas tokiu būdu, kad galima sudaryti sąlygų, kad tie, panuotoją, kuris visada beveik
a jos "taurele" galėtum iki dug- kurie duoda pinigu neįkainojamų nepastebimai išnykdavo nuo sce
10 su visišku atsidėjimu pasisko vertybių, iš to galėtų ir pragy nos iškilmingaisiais momentais,
nėti. Ne daug, bet gerai, net la venti, tai ne tik negailėkime, bet — buvo ir simboliškai atlyginti
bai gerai.
pasistenkime, kad nors šiek tiek už suteiktą malonumą. (Kad
Pereinant prie antrosios pir prie to prisidėtume. Konkrečiai skaitytojai nesijaudintų dėl "nu
ma paminėtos minties, vėl ne kalbant, organizuotos visuo skriausto" akompanutojo, tiks
galima nepastebėti to, kaip šie menės kultūrinės veiklos progra priminti, kad jis buvo pats vie
sunkūs laikai paveikė kiekvieną moje turi būti pastangų rengti nas iš rengėjų — ALT Sąjungos
'š tų trijų šį kartą pasirodžiusių ko daugiausiai tokių progų pasi skyriaus valdybos narys.).
nenininkų.
reikšti mūsų menininkams —
Visos tos papildomos iškilmės
Kačinskas Lietuvos scenoj jau kalbu ne apie šią trijulę, bet dar daugiau šilumos suteikė va
buvo spėjęs iškilti į retai kieno apie visus —- ir rengti nenupigi karui ir reikia tikėtis, kad atei
pasiekiamas aukštumas. Dabar, nant duodamų vertybių pigiau tyje tokius dalykus rengiant jau
kada beveik nebeliko jokių są. už pusbonkį, ir laikantis princ- nebus begalima pasitenkinti ma
lygų jam bepasireikšti tuo, kuo po, kad jau pats tų pasirodymų žoka Lietuvių Sale, kuri buvo vi
jis gali, nenuostabu būtų matyti suorganizavimas yra veiklos tiks siškai pripildya.
jį keliais laipsniais žemiau kri las, o ne vien tų pasirodymų eks
Po programos didoka publi
tusį. O vis dėlto ne! Nėra dra ploatacija kitiems geriems tiks kos dalis susirinko su svečiais
j prie užkandžių, kur Clevelando
mos, nėra tikra to žodžio prasme lams paremti
teatro, nėra nei jo "erzaco" —
Tas, žinoma, neišspręs pro visuomenės vardu P. J. žiūrys
tai jis surado kitą sritį, kurioje blemos taip, kad gerieji mūsų gražiai svečiams padėkojo. Sve
sukūrė didelį paminklą mūsų meno kūrėjai būtų ištraukti iš čių vardu atsakė B. Brazdžionis,
meno turtų srtyje. Jis jau se dirbtuvių ir galėtų pasišvęsti prie kurio prisidėjo ir A. Gus
nai žinomas, kaip geriausias eilė vien kūrybai, kaip savarankių taitis.
raščių sakytojas, išvedęs tą sri didelių kraštų daugs menininkų
Šis gražus vakaras pasibaigė
tį iš sacharinišai limonadinio gali, bet vis dėlto tai būtų ir visuotiniu ir vienbalsiu pasiten
deklamavimo tradicijų, bet da iš visuomenės pusės bent šioks kinimu ir nutarimu, kad tai bu
bar — šiais vargo ir tragedijų toks padėties įvertinimo ir reika vo vienas iš geriausių kultūrinių
metais šią sritį jis iškėlė į naujas lo supratimo parodymas.
parengimų. Publikoje buvo sve
aukštumas, kokių Lietuvoj nei
Iš viso pas mus menas, ypač čių net iš Columbus, Ohio
kas kitas, nei jis pats nebuvo pa savas — labai nupigintas. Ren Ruikai, kun. Valiušaitis ir k£.
siekęs.
gia kas nors šokius — bilietai
Ir Brazdžioniui Lietuvos tra» po 75 centus. Rengia vaidinimą,
gėdija davė gana skirtingą spal literatūros vakarą — bilietai po AS LAIKIAU PAMALDAS U?
vą, negu buvo. Ne apokoliptinė dolerį, arba net ir po pusę...
S T A L I N Ą
terminologija, o šių dienų gyve Knyga — jei tik brangesnė,
nimas duoda jam mintis ir suke kaip doleris — jau per brangi. (domus stačiatikių dvisiškit
lia jausmus ir mums jis šian O "viskės" bonka ir už tris ne pasipasakojimas. 60 puslapiv
dien daug daug artimesnis, negu kiekvienam per brangi... Kur
Galima užsisakyti Dirvoje, siun
tas Brazdžionis, kuris kadaise gi čia logika ir kur teisybė?
Kaina — 50 centi
mus apiberdavo šventraščio ne
Apie tai reikia visiems pagal knygelė.
čiant
50c
pašto
ženklais, arba
studijavusiems sunkiai ir tesu voti ir praregėti, kad, sakysim,
prantamais Senojo Testamento literatūros vakaras yra vis deėl$1.00 už dvi
terminais ir šventosios žemės to vertingesnis dalykas, kaip šovietovardžiais. Lietuvos švento kįų vakarėlis ar "card party",
sios žemės tragedija gyviau ir tai ir bilietų kainos turėtų būti
giliau jo pergyvenama ir tie per atitinkamos.
gyvenimai stipriau išsilieja.
Greetings and Best Wishee
O Gustaitis, kaip satyrikas,
prieš 10 metų Lietuvoje dar bu Grįžkim dar prie vakaro Clevevo, palyginti, ne taip jau plačiai lande. Teisinga, kad literatūros
ir žinomas. O kiek žinomas, tai vakaras nedaromas, stengiantis
A. CORDON
dar toli neturėjo to sodraus sa iš karto parodyti beveik visus
FURNITURE CO.
tyros gilumo ir aštrumo, kokiu autorius ir beveik visas literatū
jis dabar trenkte pritrenkia. Jei ros sritis, ši trijulė yra visai pa
anksčiau galėjai apie Gustaitį kankama gerai vieno vakaro pro
1729 SUPERIOR AVE.
galvoti, kaip apie gabų "smaila- gramai. Sumanūs rengėjai, ži
PR 1-2622
liežuvį", tai šiandien jis jau yra noma, galėtų ir kitų kombinaci
išaugęs į stipriai talentingą sa jų sudaryti, kad per ilgesnį laiką
tyriką. O išaugo jis ne "šilta galėtumėm ir su daugeliu susi
daržyje", bet tragiškiausiose ap pažinti, bet to negalima padaryti
linkybėse, kur visuotinės ir as per vieną vakarą.
Buvo žavu šalia svečių "kal
meninės nelaimės virtinėmis ly
BEST WISHES
dėjo kiekvieną, kurių tarpe ir bėjimų" pasidžiaugti ir muzikos
To Our Friends and Patrons
jam lygiai teko raitytis gyveni papuošimų, kurių patieks daininmo realybėj — ne kasdieniškoj, kės čiurlionietės — N. Aukštuo.
FRANK GODIC CAFE
lienė ir A. Stempužienė, kukliai,
o pekliškoj ...
WINE - LIQUOR - BEER
Iš to nereikia daryti išvadoj bet kompetentingai talkininkau
Street
East
jog taip ir gerai, tai yra, juo blo jamos A. NasvyČio, kuris jų dai
giau, juo geriau, juo sunkesnis noms pritarė pianu* Tai buvo

FRANCES P. BOLTON
CONGRESSMAN

22nd District

• Tx> Our Frięnde and Patrons
GREETINGS and BEST WISHES

QUA BUICK, INC.
10250 SHAKER BLVD.

TY 1-0660
MHMfek

Best Wishes to Our Friends and Patrons

FARMERS PRIDE
Cut-Up Poultry Stores
Our Cut-Up Poultry is Excellent, ytrt economical, for your
Dinner Parties or Banquets. — All poultry and eggs come
from our own farms direct to you.

1270 EtrelW Avenue
3311 Broadview Road
2057 East 4th Street
16850 Lorain Avenue
17122 Kinsman Roa^

PR
ON
SU
Wl
SK

1-5390
1-1881
1-4853
1 6505
1-7228

GREETINGS and BEST WISHES
To ALL Our Friends

THE DAIRYMEN OHIO FARMERS
MILK CO.
PHONE: OR 1-2300

BEST WISHES.
To Our Many Friends and Patrons

a J. BLOCH MEAT MARKET
WE CARRY THE FINEST CHOICE QUALITY MEATS

Euclid East 105th St. Muka*

SW 1-2221

HOLIDAY GREETINGS
To Our Many Friends

DANKO BROS. FURNACE
& SHEET METAL CO.
11111 BUCKEYE ROAD

OA 1-3139

G R E E T I N G S and B E S T W I S H E S
To Our Friends and Patrons

w

DR.&H.SCHEVI
OPTOMETRIST

1732 EAST 55th STREET

EX MM9

