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Rusai miškų kirtimo darbams 
normaliu keliu nepajėgia surink
ti reikalingą skaičių darbinin
kų. Tuos darbininkus jie suren
ka areštu būdu, bet kad gra
žiau .atrodytų, priverčia pasira
šyti savanorišką pareiškimą. Gi 
kad ir prieš užsienį būtų galima 

' pasitensinti, skelbiami ir laik
raščiuose skelbimai, kokį yra 
įsidėjusi lapkričio mėn. 6 die
nos "Tiesa". Ten sakoma: "iš
vykstantiems teikiamas nemo
kamas pravažiavimas, vienkar
tinė 150-500 rublių pašalba ir 
10 rublių dienpinigių. Darbo 
vietoje aprūpinama bendrabu
čiais ir 'patalyne, o turintieji 
šeimas gauną atskirus kamba
rius”. .. Ir aišku, tokį skelbimą 
skaitydamas sovietinės tvarkos 
nežinantis, gali pamatyti, kad 
čia viskas tvarkoj, kad gi tel
kiami tik savanoriai, jie viskuo 
aprūpinami... ,

Šį pavasarį buvo žinia iš Ar
changelsko srities ir Komi 'au
tonominės respublikos, kad į 
ten jau pereitą žiemą iš Lietu
vos ir Gudijos buvo gabenami 
žmonės miškų kirsti. Jie irgi 
buvo apgyvendinami buvusiuo
se NKVD kalinių barakuose, 
bet jie buvo laikomi "savano
riais”, kadangi jiems buvo įsa
kyta pasirašyti pareiškimus — 
prašymus iškelti juos iš ligšioli
nės gyvenamos vietos į Archan- 
gelskio ar Komi kraštus ir "leis
ti” jiems būti medžių, kirtėjais... 
Buvo nurodyta, kad ir tada jau 
buvo mokami dienpinigiai bei 
vienkartinės pašalpos, jei "pra

 

šymas" buvo "geruoju" pasira
šytas.

f

Čia pakartotos skalbimas pri

 

mena vokiečių "Kelionės biurų” 

 

skelbimus, tik tuo skirtumu, kriti 
čia visiškai nekalbama nei apie 
atostogas, nei iš viso apie kodą 
nors grįžimą namo ...

KIEK SKAITO LAIKRAŠČIUS
"Tiesa" rašo: "Kėdainių ... 

miesto pramonės kombinate dir
ba daugiau kaip 100 darbininkų, 
iš kurių vos 25 prenumeruoja 
po vieną laikraštį... Miesto 
prekybinės^ organizacijose pri- 
skaitoma apie 150 dirbančiųjų, 
iš kurių' vos kas trečias žmogus 
gauna laikraštį. Panaši padėtis 
"Pažangos", artelėje ir kai ku
riose kitose įmonėse”.

HIDROELEKTRINĖ JĖGAINĖ
Kur planuojama hidroelektri

nė jėgainė? — klausimas, į kurį 
čia buvo bandoma įvairiai at
sakinėti, kai Maskvos konferen
cijos planuose buvo paminėtas 
Kauno elektrinės projektas.

Į tą klausimą konkrečiau at
sako LKP Viliampolės rajono 
komiteto sekretorius A. Dašu- 
kevičius:

"Mūsų ’ kolūkiai didžiuojasi 
tuo, kad jų teritorijoje iškils 
Kauno, hidroelektrinė, išsilies 
Kauno jūra... Pastačius Kauno 
hidroelektrinę galima bus pil
nutinai elektrifikuoti Viliampo
lės rajono kolūkius”.

Anksčiau buvo minėta; kad 
ta stotis numatoma ant Nemu
no, ties Kaunu. Jei tai turi būti 
Viliampolės rajono kolūkių . te
ritorijoje, tai .ji gali ibūti pla- 

• nuojama apie Pažaislį — Pet
rašiūnus, nes tos vietovės įeina 
j Viliampolės rajono ribas.

Viename New Yorko laikraš
tyje šiomis dienomis buvo įdėta 
karikatūra; kažkas nepaprastai 
energingai švaistosi rankomis ir 
kojomis, kaip koks malūnas, net 
žiežirbos ir žaibai sklinda į vi
sas puses, o apykaklės vietoje 
tik skylė; iš šalies žiūri "pa
prastas pilietis" ir klausia: 
"Harry, ar kartais nepametei 
kažko?"; o žemėj iš tikrųjų gu
li pamesta galva — Trumano 
galva ’ -

Ši karikatūra pasirodė po 
Trumano pareiškimų spaudai dėl 
išrinktojo prezidento Eisenho- 
werio kelionės į Korėją ir dėl 
generolo MącArthuro pareiški
mo, kad tas turįs planą Korėjos 
karui garbingai baigti.

Gen. MacArthuras viešoje 
kalboje išsitarė, kad jis turįs 
planą, ką dabar reiktų daryti 
Korėjoje, ir kad jis jį išdėstytų, 
jei kas to klaustų. Gen. Eišen- 
howeris tuojau telegrafavo iš 
tolimųjų Pacifico- vaidenų, kad 
jis norėtų pasimatyti ir išgirsti 
tą planą. Mac Arthuras telegra
favo, kad jis mielai sutinka sa
vo sumanymais pasidalinti.

Trumanas, sužinojęs apie tai 
begrįždamas iš uošvės laidotu
vių, matyt, smarkiai supyko. 
Visų pirma jis pareiškė, kad, 
jeigu MacArthuras turi kokį 
planą Korėjos karui baigti, tai 
jis neprivalo delsti, o turi jį 
tuojau pasiūlyti prezidentui, tai 
yra — Trumanui, nes tokiame 
reikale su gerais planais nerei
kia laukti. ’ ’

Bet tuojau po to pareiškimo 
Trumanas spaudos atstovams iš
liejo visą savo kartumą. Esą, 
MacArthuras turėjo nieko ne
laukdamas savo gerus sumany
mus patiekti vyriausybei, bet 
jis to nepadarė. Jis, Trumanas, 
manąs, kad iš tikrųjų MacAr
thuras neturįs tinkamo plano, 
kaip jo neturėjęs ir tada, kai 
buvęs karinių veiksmų vadovu 
Rytuose. Anuo metu, kai Tru
manas buvo nuvykęs pasimaty
ti su MacAarthuru, šis jam su
teikęs tik klaidingų informaci
jų. Jis tvirtinęs, kad Kinija ne- 
įsikišianti į Korėjos karą, o iš
ėję visiškai kitaip. Tad ir dabar 
jis netikįs, kad MacArthuras 
galįs ką nors gera pasakyti. 
Bet, girdi, jei jis nori, tai gali 
sakyti, ką jis mano, ir net tu
rėtų tai daryti, jei jis mano, 
jog tatai nors viena diena 
trumpintų karą.

Dėl šios savo pareiškimo 
lies Trumanas gal mažiau 
būtų susilaukęs priekaištų,
viešoji nuomonė čia Trumanui 
bept iš dalies pritaria. Būtent, 
— jei MacArthurui iš tikrųjų 
yra atėjusi kokia gera mintis, 
tai visus asmeninės ambicijas 
sumetimus jis turėtų atmesti į 
šalį ir tą minti pasiūlyti vy
riausybei ar kariuomenės šta
bui apsvarstyti,

Bet Trumanas nemažiau puolė 
ir Eisenhovverj, sakydamas,, kad

šio kelionė į Korėją yra ne kas 
kita, kaip tik ” 
minės demagog 
mano išsitarim 
rai nemažą pasi 
visi supranta, jp

uga iš rinki- 
”. šis Tru 

ukėlė jau tik- 
tinimą. Nes 

t'Eisenhovverio 
kelionė j Korėją-nėra koks ste
buklas, tačiau mano, jog šis 
teisingai daro nedelsdamas susi
pažinti su padėtiūli iš pagrindų. 
Ir Eisenhowerio pasiskubinimas 
priimti taip pat ir MącArthuro 
nuomones (nors jųdviejų santy
kiai irgi gana šalti), visiems 
padarė gero įspūdžio. Išvada da
roma tokia: jei net ir šių vyrų 
planus sudėjus krūvon vistiek 
nepasiseks rasti geresnio spren
dimo, tai beąt žinosime, jog iš 
tiesų .nieko negalima padaryti- 
Pasitikėjimas yra ne tuo, kad 
Eisenhoweris tikrai gerai tą 
klausimą išspręs,-bet tuo, kad 
Eisenhoweris padarys viską, kas 
tik yra galima ta kryptiiųi pa
daryti, ir padarys sąžiningai bei 
kompetentingai.

Ir iš tikrųjų, pats Eisenho- 
weris, grįžęs iš Korėjos, pareiš
kė New Yorko spaudos atsto
vams, jog ši' kelionė buvo tik 
pradinis žingsnis rengti Korėjos 
problemos sprendimui; jog tai
kos laimėjimas negali būti už
tikrintas, kad taikos, nori tik 
viena šalis; bet jis esąs opti
mistas, nes turįs pamato ma
nyki, jog taikos laimėjimas vi- 
jsame.jpasaulyje nėra toks uždaJ 
vinys, kuris būtų augščiau Už 
žmonių turimas galimybes jam 

^išspręsti: tik tam reikėsią lai
ko,' kantrybės bei tikslingai su
tvarkytų pastangų. '

KITA PAMESTĄ GALVA

Estijos.

su-

da- 
te- 

nes

pet- jektas šiame penkmetyje turi 
būti tik pradėtas;-Vadinasi, dar 
treji metai yra iki pradžios, o 
kada jėgainė iš tikrųjų bus pa-kada jėgainė iš tikrųjų bus pa- 

. Prisimintina, kad! pagal Mas- statyta, dar nėra nei planuose 
< kvoje paskelbtus planus, pro- numatyta. ____

Ta kita pamestoji galva, at
rodo, bus buvusi Višinskio. Ir 
pametė jis ją šį kartą dėl •.. 
Lietuvos, Latvijos ir

Jau buvo pranešta, kokį me
morandumą įteikė 
Tautų Organizacijai 
pasiuntinys min. P. žadeikis 
drauge su Estijos pasiuntiniu 
Kaivu. (Vėliau panašų memo
randumą įteikė ir Latvijos pa
siuntinys Felmanis). Memoran
dumas pataikė iš tikrųjų į patį 
tašką. JTO Teisių Komisijoje 
visa eilė kalbėtojų, jų tarpe Di
džiosios Britanijos ir Jungtinių 
Valstybių atstovai nurodė Pa
baltijo valstybes, kaip ryškiausį 
pavyzdį, rodantį, jog Maskvos 
pasirašytos draugingumo ir ne
puolimo sutartys bei jos su mi
nėtais kraštais sutartas agre
sijos abibrėžimas nieko nereiš
kė. D. Britanijos atstovas ypač 
ryškiai .suminėjo tas sutartis ir 
po to paklausė: ”0 kas atsitiko 
su tomis respublikomis?”

Čia Višinskis jr neišlaikė. 
•Nors ir nebūdamas pats Teisių 
komisijoj, atėjo į jos posėdį ir 
išdrožė ilgą kalbą, kurios didelę 
dalį paskyrė kaip tik pasiteisi
nimas dėl Pabaltijo valstybių. 
Tai buvo bene pirmas kartas, 
kad didysis Maskvos prokuroras 
šį kartą ne kaltino, o teisinosi.

Teisinosi, žinoma, įžūliai, bet 
visa jo . nelaimė, kad tame įžū
lume melas buvo perdaug aki
vaizdus ir jį paslėpti Višinskiui 
visiškai nesisekė.

Jungtinių 
Lietuvos

Vakarų kraštuose kartkartė-j nos esančios nustatytos visiems 
mis pasigirsta balsų, kuriais 
įspėjama perdaug nepasitikėti 
antikomunistinės 
sėkmingumu, jei už tos propa
gandos neveikia reali pajėga, 
šiaip Sovietai, girdi, tik be 
reikalo erzinami, o Vakarams iš 
to nesą jokios naudos. Aišku, 
kad šitaip samprotaujantieji į 
reikalą žiūri grynai iš egoisti
nio kai kurių Vakarti valstybių 
taško, o permaža’ atsižvelgia į 
tai, kad bet kokia naujosios Eu
ropos ir pasaulio taikos santvar
ka gali remtis tik grąžinimu 
pagrindinio teisingumo paverg
tuose Rytų Europos kraštuose. 
Tačiau yra ir tokių pasisakymų, 
kuriajs dtengiamasi į reikalų, 
pažiūrėti rimčiau.

Žymus anglų laikraštis "T h e 
Economist” neseniai įsi
dėjo straipsnį "Containment 
Plūs”, kuris yra įdomus dėl ja
me pareikštų ką tik apibūdintų 
samprotavimų ir tuo, kad jame 
tikriausiai atsispindi daugelio 
anglų dabartinė pažiūra į Sovįe-, 
tus ir į šaltojo karo propagan
dinę taktiką. I

"Diskretus Vakarų diplomatui 
tylėjimas apie jų viltis ir sie
kimus Rytų Europoje vis labiau į 

'krinta į akis”, pradeda straips-; 
nio autorius. "Jei Sovietai pa-. 
reiškia, kad vokiečių rytų sie-i

principo nėra linkę svarstyti, 
kaip ir kur tatai reikėtų daryti, 
jei iš viso tai būtų galima pa
daryti. Kadangi šitas politikų 
nusistatymas laikomas vyrau
jančiu, tai ir diplomatai tyli. Jei 
jis (su visišku pagrindu) pa
reikštų, kad Europa tol negalės 
džiaugtis tikru saugumu, kol 
Sovietų pajėgos nėra atitrauk
tos už savo tikrų sienų, tai juos, 
diplomatus, apšauktų karofkur
stytojais. Jei jie, priešingai (su 
tokiu pat pagrindu), pareikštų, 
kad Vakarų politika neturi jokio 
plano savo draugams Rytų Eu
ropoje išlaisvinti, tai jie būtų 
apkaltinami nesilaiką karo metu 
duotų pažadų ir Stalino atžvil
giu vedą nuraminimo politiką. 
Tad šiuo momentu yra lengviau 
ir patogiau nieko nepareikšti”.

Toliau tas anglų laikraštis ra
šo: "Kremliui toks neryžtingas 
tylėjimas tačiau atrodo lyg 
tamsių machinacijų slėpimas. Iš 
Londono ir Paryžiaus, iš sausu
mos ir plaukiojančių "Amerikos 
Balso” stočių, iš Muencheno LE 
siųstuvo ir iš mažiau svarbių 
stočių, kaip Madrido ir Belgra
do, be to, iš vad. nelegalių siųs
tuvų, kas valandą leidžiama kri
tikos ir įspėjimų srovė Sovietų 

grąžinti į 1939 m. sienas. Jie iš Sąjungos ir jos satelitų adresu”.

laikams, tiri Vakarų užsienio 
reikalų ministeriai į tai neduo
da jokio efektyvaus atsakymo... 
Kai Mr. Aneurinas Bevanas li
jo draugai išdėsto, kad jiems 
jau nesinori kivirčytis su Ry
tuose viešpataujančiais tironais, 
tai ne kam kitam, o tremtyje 
gyvenančiam ispanų liberalui 

■ Salvadoriui de Madariagai teko 
pareigą pėr "Manchester Guar- 
dian” skiltis statyti klausimą, 
ar Rytų europiečiai tam, kad 
anglai išlaikytų savo g y v e - 
n i m o lygį, privalo išlaikyti 
savo m i r t i e s lygį ?

Vakaruose net vis labiau 
linkstama į tai, kad esąs užsie
nio politikos uždavinys — kiek 
galint mažesnio masto apsigink
lavimu ir didelio masto organi
zacija Kremlių laikyti taikingą. 
Tikroji politikos esmė ešanti iš
laikyti status quo ... žinoma, 
yra gerų priežasčių ir oficialiam 
tylėjimui, ir visuotiniam nerū
pestingumui. žmonės nori tai
kos. o kai kurie net taikos bet 
kuria kaina. Tiesa, jie šiek tiek 
stengsis komunistų jėgą išlai
kyti dabartinėse sieino.se, bet 
jie jokiu būdu nenorės ką nors 
pradėti, kad Sovietai būtų su-i 
friMivinti i 1 m oinnno Tio ič '

VILNIAUS KR 
S-GA PLEČIA 

VEIKLĄ
Pastaruoju metu Vilniaus 

Lietuvių S-ga, įsteigta 1951 
vasarą Chicagoje, plečia savo 
veiklą. Skyriams įsikūrus Chi
cagoje, Clevelande, Detroite ir 
Bostone-Brocktone (laukiama ir 
New Yorke) pereinama prie 
JAV krašto vyr. valdybos rin
kimų.

Gruodžio mėn. skyriuose, vyk
domi rinkimai ir tikimasi ligi 
kitų metų pradžios turėti kraš
to valdybą ir veikimą labiau iš
plėsti.

Manoma ne tik sekti spaudą 
lenkų kalba JAV, Anglijoje ir 
kitur, reaguoti į įvairius lenkų 
pasisakymus Vilniaus reikalu, 
bet ir imtis įvairių leidinių, biu
letenių, knygų, leidimo. Atei
nančiais metais S”ga žada viso
mis pajėgomis paremti leidimą 
prof. M. Miržiškos studijos apie 
Vilniaus Universitetą ir nese
niai žurn. J. Cicėno baigtos 
dokumentuotos, kronikinio pobū
džio knygos apie Vilniaus kraš
to lietuvių veiklą nuo 1919 m. 
ligi antrosios sovietų okupaci
jos.

VKLS Chicagos skyrius prof. 
M. Biržišką išsirinko savo gar
bės nariu. Tai žada atlikti ir ki
ti skyriai. S-gos nariais yra ne 
tik vilniečiai, ten gimę, augę ar 
mokęsi Vilniuje ir jo krašte, 
bet ir kiti, kuriems rūpi Vilniaus 
reikalų gynimas ir kurie bran
gina senąją Lietuvos sostinę.

> • (a.)

VISAM PASAULY
Visų pirma, Višinskis! 

pats priminė visas sutartis su į 
Lietuva, Latvija ir Estija, pra-Į 
dėdamas ituo 1920 metų taikos. 
sutarčių. Primindamas tas su
tartis,, jis puolė D. Britanijos 
ir kitus kalbėtojus, kad jie tų 
sutarčių, neminėjo, arba jas ty
čia nutylėdami, arba dėl igno- 
rancijos.. .

Bet visos delegacijos JTO su
važiavime turi mūsų ministerio 

•Žadeikio memorandumo' nuora
šus, kuriame tos sutartys kaip 
tik yra smulkiai išminėtos, kaip 
įrodomoji medžiaga. Maskvos 
nusikaltimui pavaizduoti. Taigi 
čia Višinskis besiteisindamas 
tik pasitarnavo kaltintojams, 
nes visi delegatai turi progos 
matyti, kad pabaltiečių memo
randumuose išdėstyti duomenys 
yra visiškai teisingi, nes pats 
Višinskis . juos patvirtina... 
Kaikas juokauja, kad Višinskis, 
matyt, savo kalbai neturėjo ki
tos medžiagos po ranka ir nau
dojosi pabaltiečių memorandu
mais, bet naudojosi gana ne
gudriai ... .

• Gen. D. Eisenhosveris gruodžio 14 d. grįžo iš istorinės 
dienų užsitęsusios kelionės į Korėją. Iš viso padarė 21,00016

mylių kelio. Grįžęs pasakė, kad yra vilties karą sutrumpinti.
• Valstybės Departamentas suspendavo karjeros diploma

tą John Carter Vincent už nelojalumą Amerikai ir vyriausybei.
• Korėjoje paskutinę savaitę kovos daugiausia ėjo centri

niame fronte už Nori kalnų viršūnes.
• Korėjoje kovoms vėl parengta viena Pietų Korėjos divi

zija.
• Pongan saloje, Korėjoje, karo belaisviai vėl sukėlė riau

šes. Riaušių malšinime yra sužeistų ir užmuštų. Manoma, kad 
Šiaurės Korėjos komunistai vis dar pajėgia su belaisviais susi
rišti ir juos išprovokuoti.

• Arabų valstybėse vėl prasidėjo įvairūs teroro veiksmai, 
kuriais siekiama visiškos laisvės. Labai įsitempusi padėtis Maroke.

• Iš Rytų Vokietijos, Lenkijos ir Čekoslovakijos ateina 
žinios, kad pradeda plačiu mastu stigti maisto ir badas kai ku
riems gyventojų sluogsnianls neišvengiamas. ■

• Gen. P. Koenig, aplankęs Indokinijos frontą, rado: už 
fronto tinkamą nesuorganizavimą ir laisvojo pasaulio neįtiki- 
nimą, kad Indokinijos karas lygios svarbos kaip ir Korėjos karas, 
kalta Prancūzijos vyriausybė. P. Koenig yra gaulistų judėjimo 
aktyvus narys.

• Egipto kariuomenėje dirba daug vokiečių karių specia
listų, kurie modernizuoja Egipto karines .jėgas.

• JAV armijos žvalgybos vadovybė areštavo Berlyne Mi- 
chael Rothkrug, pas kurį rasta labai daug svarbių dokumentų. 
Jis yra dirbęs JAV žvalgyboj ir tuos dokumentus nuslėpė.

Sovietams čia, girdi, turėtų būti 
neįtikima, kad viso to aktyvumo 
tikslas nėra karas ar bent pilie
tinis karas Sovietų Sąjungos 
vakariniais pasieniais. Pagal 
Sovietų pažiūrą, būtų beprasmis 
dalykas žodžiais skatinti rezis
tenciją, jei neturima tikslo tą 
rezistenciją vėliau paremti gink
lu”. Laikraštis čia pastebi:

"Tikriausiai, taip tvirtindami, 
jie — Sovietai — turi kiek tie
sos. Propoganda, kuri nesiekia 
žmones paskatinti veikti ir gal
voti pagal tam tikrą operacijų 
planą, yra tik tuščias kalbėji
mas. Ir labai galimas dalykas, 
kad, imant šiąja prasme, dalis 
Vakarų transliacijų į rytus yra 
bė didelės vertės. Bet ■ didelis 
skaičius sovietinių trukdymo 
stočių ir kiti ženklai leidžia da
ryti išvadą, kad kita tų trans- 
liecijų dalis jiems. Sovietams, 
vis dėlto yra gana pavojinga. 
Tai liečia pvz. "Laisvosios Eu
ropos” siųstuvą su jo centrine 
Muenchene, kuris nepriklauso 
jokiai oficialinei kontrolei ir ku
ris gali išdėstyti ir emigrantų 
reikalavimus, ir tariamus ame
rikiečių užsienio reikalų minis
terijos teigimus ... Taigi vargu 
ar galima abejoti, kad Rytų 
Europoje apskritai vyrauja įsi
tikinimas, jog numatomu laiku 
iš Vakarų prasidės — kaip Rytų 
Europos valdantieji teigia ■— 
agresinis karas,. arba — kaip 
galvoja pavergtieji — išlaisvini
mo akcija”. "■

Laikraščio nuomone, Vakarai 
turį visišką teisę Sovietams ne
duoti ramybės ir priešintis ko-

r
z-:

minformui jo paties ginklais. . 
Tačiau "yra pavojinga Jcai Rytų 
Europos klausimais šalia neofi- 
cialinės pasyvios rezistencijos 
rėmimo eina lygiagrečiai oficia- 
linė praktiškos neveikios politi
ka. Milionai žmonių būtų su- '.' į | 
klaidinti ir Maskvoje sužadintas 
klaidingas susirūpinimas, jei te
nors ir per neapsižiūrėjimą — 
būtų stiprinamas įsitikinimas,

sieino.se
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KAS ir KUR
• M. Gelžinis, Mažosios Lietu
vos Tarybos narys, jau atvyko į 
Reutlingeną ir Mažosios Lietu
vos Tarybos prezidiumo su Vil
ku susitarimu pradėjo eiti vie
toj M. Brako Vliko Vykdomoje 
Taryboje Maž. Liet. Tarybos at
stovo, Informacijos Tarnybos ir 
Bendrinių Reikalų Tarnybos 
Valdytojo pareigas.

• Lapkričio 27 d. Luebecke, Vo
kietijoje, įvyko Maž. Lietuvos 
Tarybos prezidiumo posėdis. M. 
Brakas pranešė išsamiai apie 
jo nuveiktus darbus, beatsto- 
vaujant MLT mūsų veiksniuose. 
Referentas susilaukė visos Ta
rybos visiško pritarimo ir soli
darumo pareiškimų.

mų lietuvių, daugiausia lietu
vaičių, kurios kone visos yra 
ištekėjusios už olandų. Tuo tar
pu tenkinamasi lietuviškų laik
raščių ir knygų platininiu.

• Smuikininkė Elena Kuprevi- 
čiūtė išskrido, lėktuvu į Ispaniją 
ir Prancūziją. Pirmasis šioj ke
lionėj jos smuiko koncertas Pa
ryžiuje bus gruodžio 22 d. 
Champs Elisees teatre, viename 
iš didžiausių Paryžiaus teatrų 
po Operos. Paryžiuj jos bus 2 
koncertai su simfonijos orkest
ru, diriguojamu A. Goldschmito.

v

C;

• Gruodžio mėn. Berlyno radijo 
stotys NWDR ir RIAS duoda 4 
transliacijas, pavidintas "Ir mes 
esame Europa”. Transliacijos 
skirtos Pabaltijo valstybėms, 
Lenkijai, Rytų Vokietijai ir 
Balkanams. šių transliacijų 
tikslas — priminti tų tautų ir 
valstybių likimą ir apeliuoti į 
laisvojo pasaulio sąžinę, kad pa
dėtų kovoti už laisvę ir nepri
klausomybės atstatymą. Trans
liacijos pradėtos gruodžio 7 d- 
estų rašytojo Schaperio kalba 
apie Baltijos valstybės.

• Per Lietuvos radijo stotį Vil
niuje, Kaune ir Klaipėdoje, taip 
pat lietuvių komunistų spaudą 
amerikiečiai tebepuolami ir to
liau. Kom. propaganda, aiškin
dama, kodėl negali susitarti dėl 
Korėjos, nurodo, kad "ameri
kiečiai veidmainiškiausiai skel
bia, jog belaisviai nenori grįžti.

• Dr. Vytautas Grybinas pa
skutinėje egzaminų sesijoje Chi
cagoje, išlaikė egzaminus prak
tikos teisei Illinois valstybėje.

Dr. V. Grybinas ir toliau pa
siliks gyventi East St. Louis, 
III., 1111 Lynch Avė. ir dirbs 
drauge su privačiu amerikiečiu 
gydytoju.

Dr. V. Grybinas dirbo porą 
metų Alexian Brother Hospital 
St. Louis Mo. buvo labai popu- 
lerus ir visų mylimas. Dr. V. 
Grybinas labai gerai kalba ir 
angliškai. Tai daug žadanti pa
jėga!

Dr. K. Pakštas, kaip Viduri
nės Europos Federalinio Klubo 
atstovas kartu su kitais, turėjo 
pasikalbėjimą su tulu dinamiš
ku respublikonu. Apie tą susi
tikimą jis Drauge taip rašo:

"Nuvykome visa klubo val
dyba iš šešių profesorių, dės
tančių trijuose universitetuose, 
latvis, lietuvis, slovakas, čekas, 
vengras ir slovėnas, buvome 
bent trijų politinių srovių: kaip 
katalikų, taip ir protestonų. 
(Mano pabr. Vyt. G.). Pirmiau
sia pristačiau kiekvieną, keliais 
žodžiais pasakydamas, ką ir 
kur dėsto, ką veikė Europoje. 
Paskiau palietėm taip vadinamą 
sulaikymo politiką. Mes pasa
kėme, kad bolševikų sulaikymo 
politika yra veiksmas be pabai
gos, net be jokios pergalės de
mokratijoms. Reikia dinamiš- 
kesnės politikos. Mūsų perla- 
mentaras pareiškė, kad tokios 
dinamiškos politikos periodas 
jau nebetoli. Bet jis labai aiškiai 
pasakė, kad amerikiečiai laukia 
ir iš mūsų visų tremtinių dina- 
miškesnės, vieningesnės, bar
nesnės politikos..." (Draugas, 
Nr. 283).

Džiugu, kad gerb. profesorius 
randa progos sueiti į kontaktą 
su kongresmanais ir pasikalbėti 
visiems rūpimais klausimais, 
bet nuostabu ir keista, kai dr. 
K. Pakštas, kuris tikrai tokius 
dalykus turėtų atskirti, kalba 
apie protestonų ir katalikų "po
litines sroves”....

zoraitis, stato pastarąjį į ne
malonią padėtį.” (Darbininkas, 
Nrį 88).

Darbininkui apšmeižti asme
nis nėra jau taip svetimas da
lykas ir rašyti tokius niekus 
apie kun. Mincevičiaus ir min. 
Lozoraičio konkurenciją, lyg jų 
abiejų darbo sritys būtų vieno
dos.

Kągi, jei nieko kito neišgalvo- 
jama, reikia bent tokiom "ofen
zyvom” maitinti savo skaityto
jus ...

I

BUVO PATIKRINTAS 
DIPLOMATŲ VIENINGUMAS

LATVIŲ JAUNIMAS 
NEAMERIKONĖJA? ...

GERIAUSIA DOVANA 
BETKURIA 
RAŠOMOJI

PROGA _ 
MAŠINĖLĖ

• Lapkričio 16 d. Amsterdame 
Ant. Galkus, tos apylinkės lie
tuvių vadovas, sušaukė iš visos 
Olandijos lietuvių Susirinkimą. 
Suvažiavimo tikslas buvo ap
tarti bendruomenės įkūrimo są
lygas Olandijoje. Paisekta tei
giamų rezultatų. Tiek Amster
damo, tiek Olandų Limburgo 
srityse lietuviai pradeda arti
miau bendradarbiauti, šiuo me
tu Olandijoje yra apie 50 žino-

Rašomosios 
geriausių firmų, uemviaivaia, 
amerikoniškais ir kitokiais rai
dynais, gaunamos išsimokėtinai, 
o tam tikrais atvejais ir su gera 
nuolaida, čia pat gaunami išsi
mokėtinai ir garsieji ELEC- 
TROLUX dulkių valytuvai.

V. BARTKUS
712 E. 92 St., 

Cleveland 8, Ohio 
Tel.: LI 1-6716

mašinėlės visų 
lietuviškais,

KAS
UŽSISAKĖ 
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILĖJO!

priekaištai nukreipti į Lietuvos 
diplomatus, ypač prieš Dipl. Tar
nybos šefą. Mano manymu, bent 
du čia suminėti pagrindiniai ne
gerovės dalykai Londone buvo 
teigiamai išspręsti, būtent, bu
vo patikrintas ir konstatuotas 
visiškas vieningumas tarpe Lie
tuvos diplomatinių bei konsulia- 
rinių įstaigų šefų atžvilgiu p. 
Lozoraičio kaipo Dipl. Tarnybos 
šefo ir nusistatyta teigiamai 
(tuo tarpu laikinoje formoje) 
dėl savitarpio santykių patvaru-

BYLINĖJIMASIS DĖL 
IDEOLOGINIŲ TVORŲ 

"Pykčio, pavydo, ir kaltinimų 
aistra dažnai bėra likusi vienin
teliu saitu, kuria besieja paski
rose ideologinėse stovyklose tu- 
nojančius mūsų brolius. Amži
nas bylinėjimasis dėl ideologinių 
tvorų, dėl neapčiuopiamos val
džios raktų ir vis toliau didina
mas dėl to įvairių asmenų ar 
grupių triukšmas taip jau yra

■_
mus užtrenkęs; kad daugis be 
atodairos bėga į nuošaliausią 
yietą, kuo toliausiai nuo betko- 
klo lietuviško darbo. Visiškai 
nenuostabu. Nūdien išvargintas 
žmogus trokšta taikos ir ramy
bės, tikro' ir kultūringo darbo. 
Jis nebenori klausytis jokių pa
siteisinimų ir smerkimų, jis nu- 
sikrato šiurpu, kai nugirsta 
naujus ginčus, naujus padėties 
aiškinimus..("Mūsų Pastogė, 
Australija, Nr. 183). » .

. Vyt. Gedrimas

Nors pavėluotai, bet min. ža- 
deikis atsakė į Nepriklausomos 
Lietuvos atstovo paklausimus 
apie praėjusią 'mūsų diplomatų 
konferenciją Londone.

Min. žadeikis, tarp kitko, pa
sakė:

"Mano- atsakymas į .tai yra 
šis : čia tenka mums, prisiminti 
tas apystovas, kurios privertė 
mus susirinkti Londone visą ki
tą atidėjus į šalį. J ūk Reutlin- 
geno susitarimo nevykdymas 
privedė prie to, kad Vilkas atsi
dūrė kritingoje padėtyj, kai jo 
nariai pasidalino į dvi priešin
gas viena kitai grupes 5 prieš 5 
ir kada partinėje spaudoje pasi
pylė neužtarnauti anoniminiai

BEST WISHES

To All Our Friends

X

Leoną r d Electric

Co.

GERA KNYGA
GERIAUSIA DOVANA KALĖDOMS, 

GERIAUSIAS DRAUGAS NAMUOSE!
Marius Katiliškis: UŽUOVĖJA, Šiaurūs Aukštaitijos kaimo 

buities vaizdai,. 361 psl., kaina____________ __________
August Gailit: TOMAS NIPERNADIS, plačiai išgarsėjęs esto 

August Gailit novelių romanas. Virš 300 psl., kaina ......
Kazys Binkis: LYRIKA, mūsų poeto K. Binkio eilėraščių 

rinkinys. ______________________________________ ___
Liudas Dovydėnas: BROLIAI DOMEIKOS, romanas, Lietuvoj 

laimėjęs valstybinę literatūros premijų. ..._____________
Guy de Maupassant: KAROLIAI, didžiojo prancūzų novelisto 

Guy de Maupassant geriausių novelių rinkinys, 280 p., kaina 
Balys Sruoga: KAZIMIERAS SAPIEGA, veikalas iš gyvenimo 

17-18 šimtm. Lietuvoje. 270 psl.,.kaina -______ '..__ .’.__
Bal. Sruoga: GIESMĖ APIE GEDIMINĄ, knyga mūsų jaunimui 
Pear Lagerkvist: BARABAS, 1951 m. Nobelio literatūros 

premija premijuota knyga. 212 psl., kaina____________
Kazys Boruta: BALTARAGIO MALŪNAS, viena geriausių 

knygų mūsų pokario literatūroje. 256 psl., kaina___ .
Axel Munthe: SAN MICHELE KNYGA, plačiai pasaulyj 

išgarsėjęs veikalas. Dvi dalys) kiekviena po___________
P. Jonikas: GIMTOJO ŽODŽIO BARUOSE, kalbos dalykai .... 
Jieva Simonaitytė: AUKŠTŲJŲ ŠIMONIŲ LIKIMAS, Mažosios 

Lietuvos buities romanas, 1935 m. Lietuvoj laimėjęs 
valstybinę literatūros premijų. 437 psl. kaina_____ _____ ■
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RINKITĖS BET KURIĄ SITŲ KNYGŲ, IR NEAPSIVILS1TE 

NEI VIENA. •
UŽSAKYMUS IR PINIGAMS SIŲSTI ADRESAS:

T E R R A, 
748 West 33rd Street, 

Chicago 16, 111.

"Niujorke praėjusią savai- 
vyko latvių-jaunimo-kongre- 

sas. Dalyvavę apie 250. atstovų 
iš visos Amerikos užtikrino, jog 
netiesa, kad pabėgėliai, 
latvių
greitai asimiliuojasi, 
nąs gimtojo krašto likimu.' 
(Atmuš, Tėviškės Žiburiai, Nr. 
49).

tę

ypač 
jaunimas, nepaprastai 

nesirūpi- 
M

DARBININKO OFENZYVA

"Kaip patarėja atlydėjusi Vo
kietijon į pasitarimus su Vliku 
vykstantį savo vyrą p. V. Lozo
raitienė čia jau pasireiškė savo 
gana smarkia ofenzyva prieš jai 
nepatinkančias institucijas ir 
asmenis. Smarkių priekaištų iš 
p. Lozoraitienės susilaukia Ben
druomenė. Taip pat ji labai 
smarkiai puola plačiai Italijoj 
spaudoj ir viešajame gyvenime 
pasireiškiantį kun. V. Mincevi
čių. Atrodo, todėl, kad jis, dau
giau padarydamas kaip p. Lo-

ŠVENTĖMS REIK VISOKIŲ 
DOVANŲ

■Todėl Tamstoms ir pasiūlau:
JL. Rašomąsias mašinėles su 

lietuvišku ir kitų kalbų rai
dynais.

2. šveicariškus laikrodžius.
S. Brilijantiniuš ir kitokius 

. žiedus.
4. Gintarinius karolius, apy

rankes ir kitus įvairius dir
binius.

5. Visokiuą lietuviškus meno 
kūrinius — rankdarbius, 
meniškus odos ir medžio 
dirbinius, tautinius kostiu-

. mus ir kt.
6. Foto aparatus, akordijonus 

ir daug daug kitokių pre
kių, kurios tinka dovanoms.

Prašau užsisakyti iš anksto, 
nes gali kaikurių pritrūkti prieš 
šventes. Didžioji dalis minėtų 
prekių yra gautos iš Europos. 
Tiesa, dar pamiršau Televizijos 
radio aparatus ir plunksnakočius 
"Pelikari” taipgi pas manę gau
site geroms sąlygoms.

J. Karvelis,
3249 So. Halsted St., 

Chicago 8, III.
tel. DAnube 6-1136

$ ✓

3907 Perkins Avenue

HEnderson 1-8736
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Electric Shaver

Greetings and Best, Wishes...A-
' To -You AU

SHERWIN

HARDWARE CO

i Plumbing, Electrical Supplies, 
Glazing—Headquarters for 
Sherwin Williams Paints and 

Varnishes

740 EAST 185th STREET

IV 1-2092

Is he fussy about his appcarancc? Does hc 
likę to gct his whiskers ofl quick and close? 
Docs he appreciate prccision made instru- 
ments? Then he’ll likę this nevvest electric 
shaver. Has 12 šelf-sharpcning cutters. No 
pulk No bum. Revolutionary rotary ačtion. 
Ouiet running, rcal brush-type motor nėcds 
no lubrication. Light weight. Fits the palm 
naturally.

In r»a! leolher 
travel cqm

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park Avė EX 1-0911

IŠTRAUKA Iš M. KATILIŠ KIO KNYGOS "UŽUOVĖJA”

Dvejis metus buvo ištarnavusi 
šiuose namuose Kaziunė. Prie jos pa
simirė senasis, ir dabartinis šeiminin
kas parsivedė žmoną. Visus darbus, 
namų tvarką ir papročius ji gerai ži
nojo. Nors jaunoji Dargužienė šį tą ir 
buvo pakeitusi. Vaikai šoktelėjo augš- 
tyn. Senoji gerokai nukaršo. Bet šiaip, 
viskas artima ir pažįstama.

Laiko gerokai praėjo, kai ji tar
navo čia. Buvo tai atmintini metai.

. Dargužis kėlėsi iš sodžiaus į vienkie
mį. Griuvo senosios trobos. Naujoms

• pamtus krovė mūrininkai Tašė rąstus 
ir sienas rentė, tokie gudrūs meistrai, 
jauni vyrai — pakartuvės, iš Dargužie- 
nės tėviškes, nuo Smilgių. Iškėlus vai- manyti linksmybių. Pamėgusibuvo so-

no. Ocho, ta vasara... Tiek daug dar
bo, keliantis j laukus, kad ruduo ne
jučiomis kyštelėjo parudusią barzdą, 
kaip Eliją iš krūmų. Geriausiuose savo 
metuose, tvirta ir neaplenkiama, buvo 
mergina. Rėkavo didžiau už bet kurią 
šeimininkę, riejosi su samdiniais ir die- 
nininkais. Ir dainavo dirbdama sunkiau 
už arklį. Ypatingo reikėjo pjovėjo, kad 
išvengtų jos pajuokiančių baksnojimų 
pėdo varpomis Į pakinklius, Vagoje, 
renkant, ar sodinant bulves, ravint dar
žus — nė viena nespėjo su' ja, kartu. 
Tokia jau ji buvo. .0 talkose neapsiėjo 
be jos. Prašydavo tyčia, kad bent var

jo, kad nebepasiliks tretiesiems me
tams. Tą žinojo ir šeimininkas ir jo 
žmona, nors, kalbino pasilikti. Žinojo 
ir apgailestavo netekdami geros mer
gos. Ji išėjo pas motiną ir ūkčiojo vai
kelį, atsiradusį iš tos vasaros.

Vėliau ji nebestodavo metams. 
Išeidavo dienai kitai, ar savaitei — 
per darbymečius. Kur ypatingai trū
ko žmogaus. Daržų sodinimas, siena- Tik ji ne vaikyštį, o mergytę parsinešė 

tais pačiais keliais ir takeliais. .
Laukė Kaziunė, ilgėjosi. Ir nebojo 

motinos priekaištų. Ją vargas-ir ašaros 
padarė tokią atšaižią ir kietą. Anoji 
vasara degė jos širdyje ir kaikada, jos

kartą yra jai šitaip parūgojusi:
— Piršlių lauki ? ... Nelauk... Ir 

kam tau vyras? Turi vieną — jau žąsis 
pagano. Netruks užaugti. Ir visi jie 
tokie...

Senė žinojo ir tą, kad nebus ki
taip. Juk ji buvo jau tai seniai išlauku
si. Iškentusi, nusivylusi, lygiai tokiu 
pat būdu — trisdešimt metų anksčiau.

hiką, Dargužis padarė alaus. Gėrė su
prašyti kaimynai. Net šoko įsismaginę 
čia pat, šalę baltų, sakaią įkvipusių sie
nų, skiedras atšląvę nuo suminto dirvo-

pjūtė, ląukų apvalymas — ją grobs
tyto grobsto. Ji raudavo linus siekvie- 
tėmis. Ir čia jos niekas nevaliojo įveik
ti. Kitiems neaišku ką reiškia nurauti 
siekvietę- per sutrumpėjusią vasaros 
pabaigos dieną. Ji tai atlikdavo iki 
saulės laidos, ir temstant eidavo iš lau
ko sustačiusi gubeles.Žiemą, abi su mo
tina verpė ir audė? Pūtė apšalusį langą, 
žvelgdama į kelią. Ar kartais neįsuks 
rogės? Įsukdavo rogės. Ūkininkų žino* 

kare užbėgtų — vesti dainos ir pra- ’nos neapsiverpdavopačios.Ir pirštinių-

džių.ir žmones. Ir visada paskui, gręž
davosi ton pusėn ir gailiu atodūsiu mi
nėdavo anas dienas.

Prieškalėdyje, vienok, jau ji žino-
k

ir kojinių šęimyna sunaudojo be skąi- 
. čiaus. Paskui gi tiek. darbų/1 kuriems 
pravarti Kaziunė. Kitokių svečių ji 
laukdavo; Ir neprasitardąvo nė sapne. 
Bet motina ir taip gerki žinojo ir ne 

■ ' : - ” .fiį

vedė savo kalbą, ji klusniai, nusekė ir 
paskui, mažai teprieštaraudama, suti
ko ir vykdė.

— Noriu su tavim persimesti pora 
žodžiu...

— Ak šitaip?
— Eime, — vedėsi ją į priemenę.
—- Neik Kaziun!... Iš kelio veda 

gaspadorius, — draudė viena, pade
danti virtuvėje.

«— Paimk, Dargužien, pagalį savo 
seniui. Prie mergų taisos, — mokė ki-

■ * • ' _■

Kieme Dargužis tarė stačiai: , 
Noriu tau vaikį prisukti 

sunykę skruostai nutvilkdavo skaisčia — Kai duosiu per prusnas, tai.ži- 
ugnim. Bet vis rečiau ir rečiau. nosi šydytis! Sukai jau vieną kartą...

Ir šiuo kąrtu, nors neskaitė šąyęs — staigiai atsigręžė atgal, 
talkininke, bet neišėjo tuojau pasiėmu- — Pala... — suspaudė jos ranką 
si uždarbį. Lakstė po kiemą, po laida- augščiau alkūnės Ir jos ranka buvo 
l iūs, padėdama apsiliuobti namiškėms, raumeninga, kai) vyro. Ji įsirėžė, lyg

• modamos! rėžti ausin. į. ;
—' Jei ko Puikia, tai sakyk, ne

gaišinęs. ...
— Kad tuMkąip žižė ! Q būtum 

,jąu rodos ęrotę !— suaugusi Va, ga
lėtumei man padėti. Svarbus reikalas 

: 7 .7.i

Paskui sukosi virtuvėje, kur tiek dau
geliui žmonių'reikėjo paruošti ątalą. 
Šių namų ji vis dar negalėjo užmirštį 
ir laikytį svetimais. Ji darbavosi ypa
tingu įkarščių ir malonumu, kaip sau. 
Ir kai Dargužis pasivedęs nuošalin, .už-

, • . - «. • .
.

ta.

suspaudė jos ranką
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RIETH’S AUTOMOTIVE SUPPLY INC.
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SON CLEANERS & DYERS
FOR YOUR BEST IN CI.EANING

156th St.
200th St.
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MILLER’S HARDWARE STORE
WE REPAIR ELECTRICAL APPLIANCES

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies
7026 WADE PARK AVĖ. EX 1-4126

Ar jau 

įstojai į 
VILTIES 

draugiją?

To Our Lithuanian Friends

Nr._5Į> 1952 gruodžio 18 d

ĮT ■ ■ V■l»a
Žinau, kad. p.’ A. Raiinito nuo

monė meno, klausimais papras
tai yra autoritetinga. Beskaity
damas jo straipsnio "Dirvoje” I 
(Apie Alantą, Škėmą, Literatu- ' 
ros Lankus) tas vietas, kur jis 1 
"Literatūros Lankuose” išspau
sdintąją A. Škėmos "Giesmę” ! 
lygina su geriaUsiais Dos Pas- ’ 
sos ir VVolfgango Borcherto 
puslapiais, buvau jau berezig- ' 
nuojąs ir bepradedąs muštis į 
krūtinę: mano kaltybė, mano 
kaltybė, mano didžiausia kalty- 
bė... Vadinas, nesu priaugęs 

9 suprasti genijus su jų magiš
kuoju realizmu ir surrealizmu, 
tai ir viskas.

Bet rezignuoti man neleido 
paskutiniosios p. A. Rannito 
straipsnio pastraipos, kuriose 
jis siūlo žiūrėti į meno kūrinius 

. * iš paties kūrėjo taško, arabiš
kai rašytų knygų nevadinti 
šlamštu ir nevertinti literatūros 
kūrinio pagal tai,' ar jis patin
ka, ar nepatinka.

Turiu prisipažinti, kad A. 
gi' Škėmos "Giesmė" man yra lįe- 

tuviškais žodžiais ir sakiniais 
“< • arabiškai parašytas kūrinys. 

Jei jis 'būtų parašytas arabiš
kais žodžiais ir aš nesupras
čiau, dar gal būčiau pavaikščio
jęs ant pirštų: sakyčiau — o 
gal ten tikrai koks arabų kūry
binės fantazijos perlas. Deja, 
"Giesmę”’ skaitydamas žodžius 
supratau, bet tai ir tiek.

Prisipažinsiu, kad turėjau ka
daise gerą literatūros mokyto
ją, kuris tvirtindavo, kad menas 
tiesiogiai turi veikti žmogų. Da
bar, po tiekos metų, matyt, bū
siu atsilikęs, nes išeitų, kad jau 
neperprantamų vaizdų kūrimas 
pradėjo eiti meno pareigas.

Jeigu mes viską laikysime 
menu, kas šitaip vadinama, ir 
reikšime tokiems dalykams be
sąlyginę pagarbą vien dėl to, 
kad nesuprantame, tada greičiau 
iš viso tekB mesti kalbas apie 
meną, o pradėti kalbėti apie ša
radas. Tiesa, gal anąkart rašy
damas būsiu padaręs vieną 
klaidą: nesupratau to vadina
mojo kūrinio, tai reikėjo nuty
lėti, visiškai nekreipti dėmesio. 
Ak, anais kažkuriais metais be
ne "Trečiame Fronte" Pr. Mor
kūnas buvo išspausdinęs savo 
"Šeiperantę”. Tur būt, niekas 
to eilėraščię nesuprato, išskyrus 
patį autorių, bet, rodos, už tai 
niekas jo autoriaus nemėgino 
pavadinti genijum ir niekas ne
mėgino nagrinėti, žiūrėdamas iš 
autoriaus taško.

Reiškiu didžiausią pagarbą 
visokiems menams, stengiuos 
žiūrėti ir iš kūrėjų taško, bet 
vis dėlto niekaip negaliu atsi
kratyti minties, jog menai ka
riami žmonėms, jog jie turi 
veikti žmogų, o ko žmogus vi
siškai bė specialisto komenta-

iH Hg' H U
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toriaus nebepajėgia' ‘suprasti, 
tai gali kartais paveikti taip,- 
kaip A. Škėmos "Giesmė” mane.

Po ranka - neturiu nei Dos 
Passos, nei W. Borcherto, bet šį 
vakarą atsiverčiau David Štąf- 
ford-Clark knygą "Psychiatry 
To-day" (1952 m., Pelican lei
dinys), tą vietą, kur jis kalba 
apie šizofreniją. Ten jis sako, 
kad šizofrenikai tarpais savo 
galvojimui atvaizduoti nėbesu- 
randa žodžių, kurie, pabūtų jų 
galvojimo simboliais, ir tuomet 
jie kuria neologizmus. Tokių 
neologizmų esą gausu šizofreni- 
kų ligonių kalbose ir raštuose, 
ir tai darą įtakos kai kuriems 
moderniesiems poetams. Ten jis 
paduoda porą pavyzdžių, kaip 
šifofrenikai ligonys kalba, štai: 
"šiandien rytą pusryčiams ka
va, todėl man nėra reikalo dė
vėti kojinių”, arba: "Jeigu aš 
eičiau iš čia, tai kai išeičiau, jūs 
areštuotumėte mane, ir tuomet 
upėje jau nebebūtų žirnių”.

Šitie sakiniai nėra poezija, 
nors ir poetiškai atrodo, bet psi
chiškai sergančio žmogaus min
tis. Ar mes mėgintume grožėtis 
jais, žiūrėdami iš pačiu autorių 
taško?

Gal atominis amžius susikurs 
sau naują, šizofrenišką estetiką, 
visiems privalomą. Gal tada pa
prastas meno vartotojas bus ki
toks, daugiau šizofreniškas. Gal 
jam bus artimesni šiandien dar 
nesuprantami menai. Gal. Bet 
aš esu normalus žmogus ir my
liu tik normalų (ir apynormalį) 
meną, o visiška meno šizofreni- 
ka kelia man nusivylimą, kad 
aš, stengdamasis suprasti su- 
permodemiškąjį meną, turiu bū
tinai griebtis nebe estetikos, bet 
modernosios psichiatrijos va
dovėlių ir ten jieškoti atsakymų.

New doub'e header

electric 
shaver

FULLY GUARANTED

Totally ’new, utterly diffcrent, decidcdly better and just rc- 
cently imported from Europc! Two revolutionary rotary- 
cction hcads, with 12 self-sharpening blades, givc you truc 
razor uction — not back-and-forth “whisker chopping”. - 
They cover tivice the surface in half the timc—thoroughly, 
yct gently as a face massagc! NORELCO DOUBLE 
HEADER islight, compact, prccision-built—the fincst 
shaving instrument available. Fully guarantecd, warran‘.y 
certificale in every package.

SUOPIS FURNITURE
EX 1-0911

Spaudoje pasirodė ištisą eilė 1 
straipsnių Lietuvių Enciklope- 1 
dijos leidimo reikalu. Toks gau- , 
sus nemažas užsirašiusiųjų ūkai- 1 
čius suteikė Redakcijai ir Lei
dėjui didelio padrąsinimo, nes ■ 
sudomino šiuo leidiniu ne tik 
Amerikos, bet ir viso pasaulio 
plačiąją lietuvių visuomenę.

Tuose straipsniuose bei laiš
kuose Redakcijai ir Leidėjui iš
keltieji sumanymai ir patari
mai buvo priimti dėmesin ir 
vispusiškai apsvarstyti.

šiam didžiuliam Lietuvių En
ciklopedijos leidimo darbui vi
suomet bus reikalingi bičiuliai, 
kurie savo bendradarbiavimu 
padės pastatyti šį kultūros pa
minklą.

Vienas įsidėmėtinų Lietuvių 
Enciklopedijos Leidėjui patiek
tų reikalavimų — tai duoti ga
rantiją, kad Lietuvių Enciklo
pedijos leidimas bus tikrai iš
tesėtas.

Normaliomis gyvenimo sąly
gomis patikimiausia Lietuvių 
Enciklopedijos išleidimo garan
tija — tai pakankamo Enciklo
pedijos prenumeratorių skai
čiaus išsilaikymas per visą lei
dimo laiką.

O jei kas sielojasi ir net at
kalbinėja, jog neverta investuo
ti kapitalo į Lietuvių Enciklo
pedijos leidimą vien dėl to, kad 
jos leidimas gali būti dėl kurių 
nors negalimų numatyti prie
žasčių sukliudytas, tai toks sie
lojimąsis neturi rimto pagrindo. 
Ką mes investuosime į dvasinį 
lobyną, paliks amžiams. Kas bus 
kultūros srityje nuveikta, turės 
savo reikšmę ateičiai, .ų, nedarant 
nieko — liks tik tuštuma ir 
veltui sugaištas laikas.

Todėl ir Lietuvių Enciklope
dijos Redakcija ir Leidėjas lai
ko, kad lietuvių investuotas ka
pitalas į savąją Enoiklopediją 
ar panašų kultūrinį darbą, yra 
investuojamas į pastoviausią ir 
nekintamiausią vertybę, apsau
gotą ateičiai nuo visokiausių 
sukrėtimų ir netikėtumų.

Antras spaudoje pareikštas 
pageidavimas leisti tik; lituanis
tinę, o ne bendrąją Lietuvių En 
ciklopediją, yra nepriimtinas 
dėl jos išleidimo brangumo.

Todėl Lietuvių Encikloepdijos 
Redakcija ir Leidėjas, apsvars
tę visų pareikštas mintis ir 
spaudoje iškeltus sumanymus 
bei Liet. Enciklopedijos leidimo 
galimumus, turi garbės dar kar
tą pareikšti viso pasaulio lietu
vių visuomenei, kad susirinkus 
pakankamam prenumeratorių 
skaičiui, yra nutarta leisti ben
drojo pobūdžio Lietuvių Enci
klopediją nedaugiau 20 tomų 
apimties, po 600-640 puslapių 
kiekviename tome. Tokia enci- 

, klopedija bus išleista neilgiau

kaip per 6 metus. Bendrojo po- goms sustiprinti, Vyr. Redkkto- 
būdžio enciklopedinės žinios jo
je bus patiekiamos suglaustai, 
o lituanistiniai dalykai bus ap
rašomi galimai pilniau ir išsa
miau. Todėl ji pilnai patenkins 
lituanistų reikalavimus.

Lietuvių Enciklopedijos Re
dakcija ir Leidėjas iš anksto 
prašo visų tų, kurie savo sam
protavimus, sumanymus, ar 
nuotaikas viešai reikš spaudoje, 
kad tai darytų, remdamiesi čia 
pareikštais faktais. Operavimas 
nerealiais faktais ir darymas 
netikrų prielaidų klaidina visuo
menę ir duoda jai sugestijų da
ryti nepalankias išvadas Liet. 
Enciklopedijos išleidimui.

Enciklopedijos leidimo darbui 
pagreitinti ir redakcijos pajė-

riui pasiūlius, Leidėjas dar pa
kvietė į Redakcijos kolektyvą 
dr. Juozą Girnių, kuris maloniai 
sutiko redakcijoje dirbti.

Be to, džiugu pranešti visuo
menei, kad Lietuvių Enciklope
dijos leidimo darbe Leidėjui tal
kininkaus ir Amerikos Lietuvių 
Bendruomenė, šiuo reikalu yra 
susitarta su Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės Laik. Organiza
ciniu Komitetu. O Amerikos Lie
tuvių Tarybos suvažiavime New 
Yorke 1952 m. buvo priimta re
zoliucija, išreiškianti pritarimą 
Liet. Enciklopedijos išleidimui. 
Be to, ir Liet. Rašytojų Draugi
jos 1952 m. suvažiavime Chi
cagoje buvo nutarta remti ben
drosios Liet. Enciklopedijos lei-

Simą.
Paskutiniojo Enciklopedijos 

tomo pabaigoje bus skiriama 
apie 100 puslapių visų jos pre
numeratorių trumpoms biogra
fijoms, nes jie yra tikrieji šio 
didžiojo mūsų tautos kultūros 
paminklo statytojai.

Lietuvių Enciklopedijos var
du:

Prof. Vaclovas Biržiška
Vyr. Redaktorius

Juozas Kapočius
Leidėjas

GREETINGS

CONGRESSMAN
22nd District

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WILSON HI-SPEED
SERVICE STATION

South Euclid Poultry Supply 
Company

We give Eagle Stamps on all 
Merchandise

4318 MAYFIELD ROAD
EV 1-1866

po duonkubilio, balsai, atsimušė j lu
bas. Moteriškės galva kartu. Galybė 
rankų, sukibusios kas kur: — už juos
mens, pažastų, rankų, strėnų, pakink
lių, mėtė augštyn, kad ir kaip apsti ji 
buvo kūnu ir svoriu. Vyrai, šoktelėję 
iš užstalės, jau neberado kur savo le
tenų prikišti. Rovėjos dorojosi vienos.

Ratas prasiskyrė, kad parodytų vi
soje grožybėje, nuraudusią, kaip že
muogę, šeimininkę. Į žalių linų vainiką

kad pašnekinsi. Jis ir pasiliks. Pama
tys, kad ir jis žmogus. Juk nustumdy
tas visų... Et, tu, sakau...

Tirštos sutemos gulė kiemą. Ir tai 
padėjo jiems susitvarkyti.

— Gerai... — pasakė Kaziunė.
— Jis ne toks jau durnas, kaip 

mano. Pamatysi pati, — įkandin sek
damas dar pridūrė. Luktelėjo, kol ta 
pradingo duryse. Ir matė pro langą 
virtuvėje imančią darbo.

— Išdegs!... — taukštelėjo del
nais, lyg nukrėsdamas dulkes. Paspy- 

Ko .niekam neprasitarė ir ko niekas .rė pasipainiojusį kibirą ir įsivertė pas 
. moteris. ' .’ X ;

— Ar jūs duosit žmonėm valgyti, 
arpe?

— Rūpinkis savo alum, varė jį

yra. Vieną vyruką pridaboti...
— Kokį? ... — jos balsas suvirpo. 

Krūtinė pasikėlė ir siūbavo, kaip me
dis, vėjo blūškio pagautas. Ji miršta
mai išbalo ir patamsyje jos veidas 
švietė, drobės skiaųtis, padžiauta ant 
tvoros.

1— Pasakysiu, ir vėl, kaip širšės 
įgelta, šoksi. Aš juk rimtai Kaziunė...

Ji sunkiai alsavo. Ir tylėjo. Vi
duje kažinkas užriko ir šaukte šaukė, 
kad neskubėtų, kad palauktų dar, ne
pasakytų to, ko ji laukė metų_ metais.

'■
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nepasiūlė.
— Taigi, kad su Praniu, tu... •
— Ačiū, Darguži... Galėtum ki- 

. tos pasijieškoti. Gana iš manęs juokės. 
Durniumi užleis... —- priekaištingai, 
su skausmu ji tarė, ir lėtai apsisukusi, 

y ėjo vidun. .
Jai pastojo' kelią.’ , ......... ___ ...
— Klausyk! Pranis nori išeiti. Aš' lėkštes ir krauti dubėųis, ir sotūs ga- 

lieku be žmogaus.* žinai, kad niekur rai pasiskleidė troboje, talkininkai jau 
negausi pasisamdyti?... Užteks to, buvo įkaitę didžiau negu prie darbo.• •'

1

lauk. ■ ' .
Alaus netrūko. Vyrai smelkė su

sėdę šeimyninėje pasieniais. Kalbos 
ėjo traškyn. Ir kai pradėjo žvanginti

— Sėskit, sėskit. Užimkit vietas. 
Kur kam parankiau, kam kur viežly- 
biau. Prie savo mergelių, prie širde
lių... — vaikščiodama aplink, tratė
jo Kibildienė, einanti, kaip ir vyriau
sios virtuvės tvarkytojos pareigas. Pa
čios Dargužienės nesimatė. Gal ji ruo
šė ką baigtuvėms, o gal pati puošėsi, 
užsidariusi .-kamaroje? Mergos kuštė
josi, spietėsi krūvon, žvalgėsi į duris.

/ Vyrai jau šlemštė užsigulę, o jos dar
" vis nepriprašomos. • ' buvo prikaišiota vėlybų žiedelių.

— Kur šeimininkė? — Kad susimokiusios, kaip šarkos 1
— Eikit atvesti,— mokė kita. — gaudydama orą, stebėjosi ji. Ir ste- 
Jieškant jos vienam gale, ji pasi- bejosi taip pat vainiku, ir nūdavė di- 

rodė iš kito. Ir peržengus slenkstį, bu- džiai paveikta tokios garbės ir to, kaip 
vo taip, ūmai apstota ir pagauta rovė- tas urnai įvyko. Nors aišku buvo vi
jų, kad nespėjo nė akim sumirkčioti, siems, kad ji to laukė ir žinojo. Tam 
Tokiu pat staigumu, kažkur buvęs nu-, buvo paruošusi ir vyną, kurio tris bu- 
slėptas, ant jos galvos atsirado linų telius pastatė: .
vainikas. Troba akimojui lyg apmirė, 
bet tik tam, kad labiau suūžtų ir sudun- lės.

Žalionėlį nuraus?... — pragydo 
Kaziunė.

— Ne taip! "Kas linelį pasės? 
reikia pradėti!... — subliuvo Antanas,' 
nutraukdamas linarūtės dainą.

— Daineles paskui. Valgykite da
bar, meldžiamieji... — tildė šeiminin
kė.

Merginos pylėsi į stiklinaites vyną, 
daužėsi su ja ir sriūbčiojo.

— O mums ar neduosit? — siekė

dėtų vienu kartu

— Tai jums širdelei atgauti, sese- 

Ir iš eilės visas, dar tebestovinčias,’
— OoooL Bėgė!.. VaĮiooo!.. -apkabino ir bučiavo į abu skruostus, 

darbo. Labai ploni ir itin storoki, kaip iš Kas linelį nuraus?

ranka per stalą, kaip katinas iš lizdo 
žvirbluitį, vienas iš vyrų, jbet gavo tuo
jau šakute per sugrubusius nagus.

— Nekaišiok savo akėtvirbalių. 
Nčužsidirbai.

— Kad mes nė nespėjom... O no
rėjom pakelti. .

— Tai mes vyrai alaus! Neblo
gas? ... — pildė stiklinėj Dargužis.

— Neblogas... Ką tamsta manai? 
Nebeišturėsiu!.... Mergės,
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SKAUTŲ PAŠTO ŽENKLAS

10318 LOįJAIN AVENUE

PAS STUDENTUS SKAUTUS
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Išlaidos

CLEVELAND SLAG CO

FIDELITY BUILDING

METROPOLITAN BUICK.
INCORPORATED

1900 EAST 21st STREET

Phone: TOwer 1-3500

OHIO GREATEST BUICK DEALER

JŪS ŠAUKIATE GEORGE J. VESPRANI

TOLIMĄ DISTANCIJĄ PER KALĖDAS
VISOKIS APDRAUDOS PATARNAVIMAS

Pršykit numerį

INDŲSTRIAL STEEL FĄBRICATORS

SKAUTŲ ORDINAS 
PREZ. TRUMANUI

METINĖ SKYRIAUS 
APYSKAITA

Aną savaitę Graikijos Skautų 
Brolijos Vyriaus. Skautininkas 
D. Alexatos Baltuosiuose Rū
muose įteikė prez. H. Trumanui 
Sidabrinio Fenikso (Silver Phoe- 
nix) ordinų — augščiausią Grai
kijos skautų atžymėjimo ženklų. 
Kitas graikų skautų vadovas ir 
Graikijos ambasados pareigūnas 
J. D. Calergis įteikė prez. H. 
Trumanui brangų suvenyrų — 
marmuro gabalų iš Partenono, 
Graikijoje. Dabartinis JAJV pre
zidentas šiuo metu yra Boys 
Scouts of America garbės pir
mininkas, o ateinančiais metais 
šios pareigos atiteks gen. D. D. 
Eisenhoweriui, kuris yra dide
lis skautų bičiulis.

Viso pajamų 4800.95

DETROITO BALF 
76 SKYR.

Visi JAV Rajono sk. vyčių 
vienetų vadovai ir pavieniai sk. 
vyčiai yra raginami pasisakyti 
dėl prityr. skauto vyčio progra
mos. Nuomones ir sugestijas 
reikia tuoj siųsti JAV Rajono 
Skautų Vyčių Skyriams vedėjui 
psktn. V. A. Mantautui, S. J., 
West Baden College, West Ba- 
den Springs, Indiana. Visa me
džiaga netrukus bus perduota 
LSB Vadijai. Programos pro
jektų varijantus sk. vyčiai ras 
leidinėlyje "Skautų Vyčių Sąs
krydžio Darbai”.

GREETINGS and BEST WISHES 
For a pleasąnt . Holiday

Lietuvai Tėvynei
V. Nemunėlis ir VI. Vijeikis 

Lietuva tironų Pančiuose
B. T. Dirmeikis ir V. Rastenis 
(Jonas Andrūnas ir Petras 
Svyrius)__________________

Mažasis Lietuviškai —
Angliškas Žodynas

ViliUB Pėteraitis __________
Medinis arklys

Eric Williams____________

Pajamos:

Aukų surinkta 828.76 
Pelnas iš parengimų 567.71 
Surinkta per Viešų

Rinkliavų 3199.48
Nario Mokesčio 205.00

I R O N WORKS

Gruodžio 6 d. Bostono Akad'. 
Skautų Sųjūdžio skyrius turėjo 
gausią dalyviais sueigą. Ra
minta Mantautaitė skaitė pa
šnekesį apie lietuvių tautinius 
šokius ir taut. lietuvaičių dra
bužius. Buvo taip pat perrinkta 
ir valdyba, kurią sudaro: pir- 
min. A. Treinys, sekret. — R. 
Mantautaitė ir iždin. — K. Ne
nortas. Ateinančių metų pra
džioje Bostono ASS skyrius nu
mato surengti nuotaikingą va- 

I karą.

j HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends and Patrons

LINKSMŲ KALĖDŲ 
mūsų draugams

Išlaidos už drabužių persiunj 
timą, nuomą, už rūbų sandelį, 
mokestis už

susirinkimų salę 218.08 dol. 
Pasiųsta į BALF

Centrą 4488.23 „
Randasi skr. Kasoj 94.64 „

Our Sincere Greetings and Best Wishes

Virš 15.000 daugelio tautų 
skautų prie Greystanes, 20 my
lių nuo Sydney, Australijoje, š. 
m. gruodžio 30 — 1953 m. sau
sio 9 dienomis suskris į Pan-Pa- 
eifiko Jamboree. Ta proga Aus
tralijos pašto departamentas iš
leidžia specialų trijų ir pusės 
penso pašto ženklą. Jame yra 
skauto atvaizdas eukaliptų fone 
ir įrašas: "Pan-Pacific Scout 
Jamboree 1952-53". Ženklas yra 
rausvai rudos spalvos.

šioje Jamboreeje ruošiasi da
lyvauti ir Sydney vietininkijos 
liet, skautai. Jų dalyvavimas ir 
tinkamas Lietuvos reprezenta- 
vimas bus užtinkrintas, jei mes 
iš čia jiems nusiųsime vieną ki
tą dolerį paramos. Be abejo, ge
riesiems savo rėmėjams, jų pa
raginti, liet, skautai atsiųs ir 
virš paminėtų pašto ženklų.

Aukos siųstinos oro paštu 
Sydney liet, skautų vietininki
jos iždininkui — Alg. Bučinskui, 
82 Flinders St., Darlinghurst, 
N.S.W., Australia.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Bostono Skyrius gruo
džio mėn- 31 d., savo patalpose 
(484 4th Street, So. Boston), 
ruošia Naujų Metų sutikimą. 
Pakvietimai, kurių skaičius ri
botas, gaunami S. Minkaus gėlių 
krautuvėje, So. Boston, 502 E. 
Broadway, V. Vakauzo krautu
vėje 53 ”1” Street ir pas A. L. 
T. S-gos narius.

Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus.siųskite
i DIRVA, 6820 Superior Avenue, 

Cleveland 3, Ohio

Viso 4800.95 dol.
Rūbų šiais metais pasiųsta i 

centrą 1790 svarų; šiuo metu 
skyr. sandely yra 350 svarų.

J. W. Dunčia
76 Sk. Pirmininkas

LIETUVIŲ DIENOS
Iliustruotas mėnesinis žurnalas, leidžiamas lietuvių . 

ir anglų kalbomis, užsisakytinas visiems.
"Lietuvių Dienos” duoda kiekviename numeryje per 40 
puošnių, įdomių ir aktualių nuotraukų iš viso pasaulio 
lietuvių gyvenimo ir veiklos.
"Lietuvių Dienų” kiekviename numeryje skaitytojas ras 
įdomių ir aktualių straipsnių, beletristikos ir informacinės 
medžiagos iš pasaulio lietuvių gyvenimo.
"Lietuvių Dienos” turi angliškų skyrių, parašai po nuo- ' 
traukomis duodami ūbiems kalbomis, todėl šis žurnalas 
prieinamas ir čia gimusiems bei kitataučiams.
"Lietuvių Dienų” vienas numeris siunčiamas susipažini
mui nemokamai, prisiuntus savo adresų. Metinė prenu
merata 4 00 dol. Administracijos adresas: "Lietuvių Die
nos", 9204 S. Broadwųy, Los Angeles 3, Calif.

LIETUVIŠKA KNYGA — GERIAUSIA 
ŠVENČIŲ DOVANA

KĄ TIK IŠĖJO ANICETO SIMUČIO PARUOŠTAS

PASAULIO LIETUVIŲ ŽINYNAS
Tai stambi ir pilna naudingų informacijų knyga, 

kurių gavęs džiaugsis . kiekvienas. Reikalaukite lietuvių 
knygynuose, arba tiesiai iš redaktoriaus su užsakymu pa
siųsdami penkis dolerius:

Mr. A. Simutis, 41 W. 82 Street, New York 24, N. Y.

11906 SOIKA AVENUE
Res.: TY 1-3202 Office ME. 1-5997
j- .. ....

..... ■ .> ■ -v : .

TUOJ ISIGYKIT 
ŠIAS KNYGAS!

Lietuvių Literatūra
Pranas Naujokaitis ______2.00

Lietuvių Tautos Kelias
M. Biržiška ______________ 3.00

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius______4.50

Lietuviškos pasakos
J. Balys___________________2.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis 6.00

Lekučio atsiminimai (jaunimui)
A. Giedrius ______________ 1.50

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai ________ 3.00

Lietuvos Valstybes 
Konstitucijos

"Tolima Distancija" yra apgulta šaukimais per Kūčias ir Kalėdas- 
Telefono tarnautojos daro viską, kad tik greičiau šaukėjų aptarnau
tų. Bet-tiek žmonių šaukia kartu, kad dalis turi palaukti. Jei Jūs 
vykdysit Kalėdų šaukimų, pasakykit užmiesčio telefono numerį. Jū
sų šaukimas greičiau bus galimas... ir daugiau šaukimų galima 
įvykdyti. j.

Turėkit užmiesčio telefono numerius savo "Blue Personai Di- , 
rcctory ...” ŠAUKITE NUMERIU greitesniam patarnavimui

Stud. Skautų Korp. "Vytis" 
Chicagos skyrius išsirinko naujų 
valdybą: pirmin. A. Vengris, J. 
Gilunas — junjorų tėvūnas, J. 
Karklys — sekretorius, dr. K. 
Kasperavičius — arbiter elegan- 
tiarum ir H. Bokas — iždinin
kas-

Motulė paviliojo
Lazdynų Pelėda ____ ____ 0.60

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis __________ 2.00

Namai ant smėlio
' J. Glląuda ___...- 2.00

Neramu buvo Laisvės Alėjoj
: B* Daubaras______________ 1.50

Nemunas
St. Kolupaila ____________ 2.50

Nusidėjėlė
K. Pažėraitė.............. ................ 2.00

Our -Country Lithuania
V. Augustinas -___________ 5.00

Po Tėvynės dangum
žodžiai vytėa Nemunėlio,
Paveikslai V. Augustino — 2.0oŲ:įJ

Petras ir Liucija ■
Romaln Rolland __________ 1.20

Princas ir elgeta
Mark Twain______________  1.20

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus —_____ »__ 2.00

Pragaro pošvaistės
V. Alantas________________ 3.50

Partizanai už gelež. uždangos
Daumantas ____________ — 2.50

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas________ 2.20

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis ................... 1.00

Paklydę paukščiai I
Jurgis Jankus ....______— 2.20

Paklydę paukščiai II
Jurgis Jankus ____________ 2.60

Petras šfrvokas
Juozas švaistas ________ 2.75

Raudoni batukai
Jurgis Savickis ________ 1.50

Ramybė man
J. Kėkštas________________ 0.80

Raguvos malūnininkas
V. Tamulaitis ............ 0.26 

Raganius
Vincas Krėve____________ 1.50

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagys_______1.00

San Michael knyga I
Axel Munthe______________ 2.50

San Michael knyga II
Axel Munthe______________ 2.50

šventieji akmenys
FnuBtas Kirša____________ 2.00

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis __________ 3.00

Tėvų pasakos
A. Giedrius ............................... 1.00

Tolimieji kvadratai
J. Grišmanauskas ________2.00

Tautosakos Lobynas
J. Balys_________ ________ - 3.00

Ugnies pardavėjas
Balys Rukša______________ 100

Vaikų knygelė
M. Valančius ........................... 1.80

Vieneri metai ir viena savaitė
B. Gaidžidnas   ....— 1.50 

Valentina
A. Vaičiulaitis...........................2.00

Varpai skamba
1 Stasius BOdsvas_____:_____ 2.50

Vyturėliai Laukuose
VJkt Simaitis .,______.. 0.75

Vilkas Meškeriotojas
Pr. Imsrys —-___________  0.25

i žemė
Red. K. Bradūnas _______ 4.00

žvaigždėtos naktys
) Augustaitytė-Vaičiūnienė_ 1.00

žmonės ant vieškelio
} Liūdės Dovydėnas —i_____1.00

Aušrelė (elementorlUB)
Stop. Zobarskas -----;------- 2.25

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė -------8.50

Angių kalbos gramatika
J. Kukanauza  ------- --------2.00

Anglų kalbos gramatika
V. Kamantauskas _______ i 1.00

Algimantas I
V. Pietaris ...............................1.50

Algimantas II
V. Pietaris  ...............................2.00

Aukso kirvis
Juozas švaistas __________ 2.50

Barabas
Paer LagerkviBt__________ 2.25

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys______1.50

Baltaragio malūnas
K. Boruta______-_________ 2.50

Broliai Domeikos
O. B. Audronė (eilėraščiai) 1.50 

Dangaus ir žemės sūnūs
Vincas Krėvė_____-______ 2.50

Dulkės raudonam saulėleidy
V. Ramonas__________.... 3.00

Didžiosios atgailos
R. Spalis ________________ 8.50

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobarskas   0.80

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis _______________ 5.00

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. -Petravičius 2.00

Gintaro pasakos
Teta Rūta_________ —___0.35

Gintariniai vartai
N. Mazalaitė____________ _ 2.00

į Gimtojo žodžio baruose
P. Jonikas___________ _____ 1.50

Kazimieras Sapieha
B. Sruoga________________ 2.50

Karoliai
Guy de Maupassant______260

Kuprelis
Ignas šeinius -__ ________ 2.00

Kalorijo-t ir doleriai
Vilius Bražvilius______ ____2.00

400 m. pirmąja! Nemuno 
poemai

i



CHICAGIEČIAVLAUKIA GRUDŽIO

GREETINGS and BEST WISHES

3068 WEST 106th ST

BEST WISHESGreetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

C. E. O'BROCK

DAIRY CO
KRITZER’S BAKERY

CENERAL BUILDER AND CONTRACTOR
PIONEERS FOR OVER

50 YEARS

RE 1-3420

Isser Kritzer, Prop.
CARNEGIE AND lOOth ST.

Best WisKes to Our Friends and Patroną
OHIO DIDŽIAUSIAS RŪSIO DOVANU CENTRAS

VICTOR ADDING MACHINE CODAVIDSON
MOTORS, INC

Auksinė 1747 CHESTER AVĖ

Raudona

BEST WISHES

JUDGE B. D. NICOLA

COMMON PLEAS COURT

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

Greetings and Best Wishes
12702 Shaw Avenue

HENRY J. PORTER
JUDGE

cian

The May ,Co’s Basement 
Hebe Departmentr •

Kartu bu juo šiame koncerte 
dalyvaus du žinomieji Amerikos 
lietuviai solistai: Anna Kaskas 
ir Algirdas Bazis. Jie pasirodys 
su nauju dainų repertuaru. Chi- 
čagos Simfonijos Orkestras iš
pildys lietuvių kompozitorių ir 
pasaulinės muzikos kūrinius. 
Bus išpildyta kompozitorių Vla
do Jakubėno ir Juozo Gruodžio 
veikalai. Simfonijos orkestrų di
riguos muzikas Aleksandras Ku- 
čiūnas.

Šiame koncerte, be to, bus 
sudainuota Margučio premijuo
ta daina, už kurių buvo skirta 
$500.00 premija. Jury komisija 
jau savo sprendimų yra pada
riusi. Girdėti, kad bus paskelb
tas vėl naujas konkursas mu
zikos ar dainos kūriniui. T.

28 DIENOS

Mes duodam ir iškeiciam Eagle Stamps

MARVIN HELF, INC

DIRVĄ UŽSISAKYTI 
galima ir šiandien, nėra reikale 
laukti nei metų, nei mėnesi 

pabaigos!

To Our Friends and Patrons

I• i

GREETINGS and BEST WISHES
MUNSON WALLPAPER & PAINT CO.

We Carry a Complete Line of the Finest 
PAINTS AND WALLPAPER

2730 WEST 25th STREET PR 1-7550

Chicagos lietuviai turi tik vie
nų progų ‘ į>metus pamatyti ir 
girdėti geriausias lietuvių mu
zikos bei dainos jėgas, šiais me
tais tokia proga bus gruodžio 
28 dienų, kada Orchestra Hali 
rūmuose pasirodys pirmų kartą 
Amerikoj jaunas, bet tikrai ta
lentingas pianistas Andrius 
Kuprevičius, kurs atvyksta spe
cialiai iš Argentinos.

■
Andrius Kuprevičius Vakarų 

Europos įvairiuose miestuose 
yra davęs keliolikų koncertų. Ir 
visur, kur tik jis koncertavo, 
muzikos kritikų buvo įvertintas, 
kaip pianistas nepaprastų ga
bumų.

Languotos 
Sukneles

Gerantuotai plaujamos ir 

neblunkančių spalvų

Dydžiai 10 iki 18

Sanforuotos* medvilnės flane
lės suknelės su puikiu jaudi
nančiu raštu. Standraus stiliaus 
suknelė su dviem kišenėm., Ža
lios/ auksinės ir raudonos spal
vos. Dovana; kuria ji džiaugsis 
per daugelj mėnesių, nes po 
skalbimo ji atrodo šviesi ir ryš
ki, kaip, nauja.

*Didžiausias susitraukimas 
mažiau kaip 1%

Pašto ir telefono užsakymai 
priimami — šeštadieni iki 6 

■ va!, p. p.

Sekmadienį 12 pietų iki 6 v. p.p. 
ir visų dienų pirmadieni

šaukite CHerrtf 1-8000

3140 WEST 25th STREET
ON 1-8440

Duok "Jai" naudingų dovanų iš vieno iš šių

MEDVILNĖS FLANELĖS

YOUR
DODGE — PLYMOUTH

DEALER

HAY’S HĄRDWARE
We Carry a Complete Line of Hardvvare Supplies 

7000 LEXINGTON AVENUE HE 1-1469

timas blogis. Dėlto ■ nukentėjo 
Viktoro Petravičiaus dekoraci
jos. Jos tik atskirais momentais 
sudarė gerų scenovaizdį. Kartais 
buvo aiškiai matyti vietoje me
džių kartonas. Kituose pastaty
muose reikėtų scenos apšvieti
mą patobulinti,

Veikalas pilnutilės salės žiū
rovų buvo šiltai sutiktas. Auto- 
rius-režisorius ir artistai apdo
vanoti gėlėmis.

"Bubulio ir Dudulio” pastaty
mas yra gražus įnašas j lietuvių 
teatro repertuarą. Visi teatro 
vaidilos, dailininkas, techniška
sis personalas, o ypač autorius 
ir režisorius Antanas Rūkas, ku
rie visą veikalo pastatymą atli
ko po sunkių savo tiesioginio 
darbo valandų, yra verti mūsų 
visuomenės įvertinimo ir padė
kos, o Lietuvių Teatras — di
desnio dėmesio ir realios para
mos. Linkėtina, kad Bubulis ir 
Dundulis, virtę sinonimu, savo 
senu papročių galėtų aplankyti 
didesniąsias lietuvių kolonijas ir 
Amerikoje.

Petras Glemža

COMPLETE .
SERVICE FACILITIES

BEST WIS)1ES TO OUR FRIENDS AND PATRONS- 

WILLIAM E. MARSAL
SCIEN.TIFIC SHOE FITTERS 
10519 C ARNEGIEAVE.

NAUJA ALTS 
VALDYBA

Gruodžio mėn. 6 d. įvykusiam 
Philadelphijos Tautinės Sąjun
gos skyriaus susirinkime iš
rinkta nauja valdyba, kurių su
daro:

Prof. J. Puzinas — pirminin
kas, A. Impufevičius —_ vicepir
mininkas, Vladas Bagdonavičius 
— sekretorius ir A. Tvaranavi- 
čius — iždininkas.

Į skyriaus susirinkimų buvo 
atsilankęs ALTS-gos iždininkas 
A. S. Trečiokas, kuris tuo metu 
su skyriaus vadovybe tarėsi ko
vo mėn. 14-15 d. Philadelphijoj 
įvykstančio S-gos seimo reika
lais.

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

mielą ir gražu buvo mūs Lietu
voje!

Atskiri vaidilos, —‘ Alfas 
Brinką (Bubulis), Stasė Kie- 
laitė (Bubulio šeiknininkė), Ire
na Nivinskaitė (Radasta), Jo
nas Kelečius (Dundulis), Kazys 
Gandrimas (Dobilas), Gasparas 
Velička (viengungis Girdžius), 
Petras Mačys (viengungis) ir 
Ona Petravičiūtė' (našlė Agulė), 
— sudarė darnų vienetų. Atski
rai reikėtų pažymėti Ireną Ni- 
vinskaitę ir Kazį Gandrimų, ku
rie puikiai atliko sunkias įsi
mylėjusiu jaunuolių roles. Ma
nyčiau, kad Alfas Brinką Bu- 
bulį kiek peršaržavo. Bubulis 
su Dunduliu labai panašūs, bet 
skirtumui pabrėžti užtenka, kad 
vienas plonas, a antras storas.

Teatro scena nedidelė. Apšvie-

Finest Baked Goods and
Dairy Products

Gruodžio 6 d. Chicagos Ha- ; 
miltono Parko teatro salėje įvy
ko Antano Rūko "Bubulio ir 
Dundulio” premjera. Autorius 
it. režisorius Antanas Rūkas, 
režisūros padėjėjas Andrius Mi- ; 
ronas, dalininkas Viktoras Pet
ravičius, kostiumų atlikimas E. 
Veličkienės, apšvietimas St. Ga
šlūno, vaidino Lietuvių Teatro 
artistai.

Bubulis ir Dundulis Vokieti
joje buvo apkeliavęs daugybę 
stovyklų, žavėjo jis mus savo 
paprastumu, lengvumu ir žodžio 
meistriškumu. Ir čia, Jungtinė
se Amerikos Valstybėse, kai 
lietuvių teatro repertuaro klau
simas ypač aktualus, Antano 
Rūko "Bubulio ir Dundulio” pa
statymas teatro mėgėjų buvo 
laukiamas.

"Bubulis ir Dundulis” yra pa
prastas, nesudėtingas sceno vei
kalas. Autorius jį pavadino taip 
pat nepretenzingu vardu — link
smas trijų veiksmų nutikimas. 

, Savo nuotaika jis primena Vaiž
ganto "Rimus ir Nerimus”, že
maitės "Rudens Vakarų", An- 
driušio "Sudiev, Kvietkelį”. Tai 
yra veikalas kilęs gražiųjų tė
vynės prisiminimų ir ilgesio 
nuotaikose. Ten toli gyveno du 
kaimynai ūkininkai, Bubulis ir 
Dundulis. Abu bitininkai, abu 
kieto kaip titnagas būdo. Bu
bulis turėjo dukterį Radastą, o 
Dundulis sūnų Dobilų, kurie vie
nas kitų mylėjo. Ir atsitiko, kad 
vienų dienų Bubulio bitės spie
čių leido, kurio jis nesuskubo 
susemti. Tų pačių dienų Dundu
lis ėmė medų. Piktų liežuvių 
įtakoje Bubulis įtarė Dundulį 
jojo spiečių pagavus. Ir susipy
ko kaimynai. Uždraudė net sa
vo vaikams draugautis. Bubulis 
jau rengėsi savo dukrų Radastų 
išleisti už seno kerėplo’š šaltekš
nio. Gelbėdami savo laimę, vai
kai sugalvojo gudrumu tėvus 
sutaikyti. Vienų anksti rytų jie
du pastatė savo tėvams po nau
jų bičių avilį. Kaimynai, many
dami apie kits kitų, kad norima 
skriaudų atitaisyti, pradėjo 
kalbėtis, o paskui paaiškėjo, kad 
ir ginčų sukėlęs spiečius į miškų 
nulėkė. Jvyko taika ir taikos 
puota, pasibaigusi bent trejomis 
vestuvėmis. Rodos, ir aš ten bu
vau ir alų midų geriau ...

Veikalas nei savo turiniu nei 
intryga nesukelia jaudinančių 
scenų ar filosofinių problemų. 
Jame nėra ir charakterių, kurių 
pusę norėtųsi palaikyti. Veiks
me pinasi mums gerai pažįsta
mi ūkininkai, jų vaikai, senber
niai, našlės, senmergės, piršlys, 
kaimo jaunimas. Tad pasaky
čiau, kad vyriausias veikalo he
rojus yra nematomas, tik jau
čiamas ir išgyvenamas. Tai sa
va lietuviška nuotaika ir kartu 
sukeliami žiūrovo asmeniški pri
siminimai ir išgyvenimai: kaip

Bubulis ir

' f -—
I .■ . ■■ . • ,

Jau išėjo iš spaudos. Gau
nama leidykloje ir pas spau
dos platintojus
Kaina $2.25



SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

EISENHOVVERIO KELIONĖ

ne-
Lucius D.

MacArthur ir Eisenhower
kad

iš Korėjos 
(apie 1600

in Town!

DIRVA

GERIAUSIOS KALĖDINĖS 

DOVANOS!!!

Jums televiziją ir radiją, valo kilimus, sušildo 
vaiko butelį. . - . . .

Reddy dirba fabrikuose, ūkiuose, ligoninėse, 
raštinėse ir krautuvėse. Jis visur randasi!

Reddy nosis yra elektros lemputė. Jo ausys 
yra elektros siųstuvai. Jo rankos, liemuo, kojos 
ir du plaukų kuokštai yra, žaibo žiežirbos. Jis 
neša apsaugą; batus, ir pirštines.

Paslaugus, draugiškas, smagus — tai Reddy. 
Jis yra elektra. Jūsų šio Šimtmečio tarnas!

Draugiškas, paslaugus Reddy Kilovatas — 
pats Ponas Elektra — įstojo į Illuminating šei
mą patarnauti geriausiai Valstybės Apylinkei.

Kas gi yra Reddy ?
Reddy yra Jūsų greitas elektrinis tarnas. 

Jis yra draugas reikale. Jis yra ta mažoji bū
tybė, kuri išpildo Jūsų norus — tuoj pat — 
kiekvieną kartą, paspaudus mygtuką.

Reddy apšviečia Jūsų namus, šildo valgį, 
plauna," džiovina ir lygina drabužius, atneša

. . ■ ; ■ ■■ ’ : '

(Atkelta iš 1-mo pusi.)
kad Vakarai ruošiasi žygiuoti į 
karą Lenkijai, Čekoslovakijai ir 
kitoms Rytų Europos valsty
bėms išvaduoti”.

Anglų laikraštis toliau pažymi
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prezidentas AVilson įtraukė Ame
riką į pasaulinį karą balandžio 
6 dieną, panaudodamas vokiečių 
pov. laivo nuskandinimą Angli
jos keleivinio laivo "Lusitania", 
kuriuo važiavo daug amerikie
čių, ir kuriuo buvo vežama Ang
lijai karo reikmenys.

KORĖJOS KARO KAŠTAI

Pustrečių metų užsitęsęs Ko
rėjos karas virsta pačiu didžiau
siu Amerikos konfliktu istori
joje, gyvybių žuvimo ir pinigų 
aikvojimo atžvilgiu.

Nors karo vadovybė skelbia, 
kad Korėjos karo kaštai atsieina 
po 6 bilionus metuose, sąryšyje 
su tuo, ir pravedus mobilizaciją 
arti 5 milionų vyrų, karo rei
kalams ir ginklavimuisi Ameri
ka leidžia dabar po $50 bilionų 
metuose.

I pasaulinis karas pridėjo tik 
$25 bilionus valstybės skolų; 
Korėjos karo kaštai siekia dau
giau negu pusę kaštų, kiek at
siėjo kasmet n pasaulinis karas, 
kuris buvo apėmęs ir Aziją, ir 
laibai brangiai kaštavo.

Korėjos karas savo ilgumu iki 
šiol jau yra trečias eilėje visų 
Amerikos istorijoje karų, ir 
tuoj bus antroje vietoje. Antras 
jau dabar karas su svetimomis 
valstybėmis, jeigu neskaityti 
pilietinio karo, kuris užsitęsė ke
turis metus. Pirmoje vietoje 
stovi II pasaulinis karas, užsi
tęsęs 4% metų.

Tik antras pasaulinis karas 
viršijo Korėjos karą kareivių 
mobilizavimo ir pinigų leidimo 
gausumu. Tik pilietinis karas 
(1861-65) ir II pasaulinis ka
ras paėmė daugiau gyvybių.

Trumano važinėjimai
Likęs prezidentu po Roosevel- 

to mirties, tais pat 1945 metais. 
Truman važiavo į Potsdamą, kur 
susitikęs su Stalinu užtvirtino 
visus Roosevelto duotus Sovie
tams pažadus ir padarė naujus 
nusileidimus, kurie padidino So
vietų grobiamas teritorijas iki 
pat pasikėsinimo ''suvienyti” 
pietinę Korėją šu šiaurine, ku
rioje pasekmėje Amerika ir da
bar tegeklampoja neišbrendamą 
dumblą.

Truman anksčiau buvo nuvy
kęs į Meksiką, susitarti su ta 
pietine savo kaimyne, kad būtų 
sutvarkyta gyvulių-galvijų ligos 
kontrolė.

Įtraukęs kraštą į Korėjos ka
rą, ką jis pavadino "policine

Y 

w t ,

kai kuriuos skirtumus tarp an
glų ir amerikieęių’politikos Ry
tų Europos atžvilgiu. Esą duo
menų, kad vis labiau linkstama 
peržengti paprastos "atrėmimo 
politikos" ribas. Grupė Oksfor
do docentų neseniai išleidusi 
knygą, kurioje pasisakoma už 
aktyvesnį Sovietų atrėmimą. 
Vakarams vis labiau sustiprė
jus, toks padėties išsivystimas 
esąs suprantamas, bet tai ne
privalą įvykti paslapčia ir vog
čiomis. "Juk nėra nieko negar
bingo pasirižti Europoje iš at
rėmimo būsenos pereiti prie po
litinio, ūkinio ir socialinio prieš- 
puolio".

Vakarų tautoms, savaimę aiš
ku, esą negalima faktiškai ar 
nors ir tik tariamai sutikti su 
tuo, kad Sovietų pajėgos Rytų 
Europą nuolat panaudoja kaip 
operacijų bazę. Bet taip pat Va
karams nesą įmanoma pasiūlyti 
komunistines vyriausybes tuoj 
pat pavaryti ir pakeisti emi
grantais. "Tačiau būtų prasmin
ga, kad Vakarų valstybės tin
kamu laiku paskelbtų deklara
ciją apie savo siekimus”. Straip
snio autorius toliau pasiduoda, 
vilčiai, kad, realistiškai išsiaiš
kinus savo siekimus, būsią ga
lima pasiekti rytų vakarų akty
vumo šaltajame kare pusiausvy
ros, ir viešoji nuomonė labiau 
suprasianti ir paremsiantj "pra
plėsto atrėmimo” politiką bei 
iš tos politikos kylančias išva
das.

Haufo pasakos I ir II dalis 
210 pusi. $2.75 Andersono pasa
kos 210 pusi, kaina tik $2.00. A. 
Vilainis žemaičių žemėje 132 
pusi, kaina $1.50. Išėjo jau 9 
numeris Pelėdos ir kalėdinis iš
eis apie šio mėn. 20 d.

"Užsiprenumeravę Pelėdą 1953 
metams ir prisiuntė $4.00 gaus 
Pelėdos Kalendorių dovanai.

Adresuokite. PELĖDA, 3153 
So. Halsted St., Chicago 8, UI.

————7-————————————

dangą stumti į pačią Rusiją, 
kaip Eisenhower rinkimų metu 
skelbė.

Kitokiu atveju, savo pasita
rimus Eisenhovver būtų galėjęs 
atlikti namie. Bet, matyt, buvo 
tokių reikalų, kuriuos čia 
galėjo atlikti.

gelbėti Kinijos nacionalistams 
įsiveržti savo tėvynėn ir net pro 
kuriuos uostus.. 1

Jeigu Eisenhowerio kelionė į 
Korėją ir jo planai Korėjos* ka
rą baigti bus vykę, reikia sa
kyti, kad ne veltui dėjo pastan
gas tūli "patriotai” norėdami su
laikyti generolo kelionę į Ko
rėją, aiškindami kokius pavojus 
jis gali sutikti; nės jiems labiau 
rūpėjo, kad jokių planų nebūtų 
surasta ir Korėjos karo laimėji
mo nesiekta.

Naujasis prezidentas gen. Ei- 
senhower pasirinko ilgą kelionę 
atgal iš Korėjos. Keliaudamas 
atgal pasikvietė svarbiuosius 
savo kabineto narius ir karinį 
patarėja generolą 
Clay.

Gen. Eisenhovver 
skrido į Guam salą
mylių iš Seoul), gerokai iš kelio 
į pietus. Iš ten karo laivu iš
plaukė j Havvaii salas (3,300 
mylių), sustojant AA'ake saloje 
(apie- 1,400 mylių j rytus nuo 
Guam). Tuo tarpu lėktuvas, ku
riuo jis vyko į Korėją, skrido j 
Havvaii-tuščias.

Kodėl-reikalinga buvo toks 
skubus sukvietimas bendradar
bių, šiandien dar negalima nieko 
tikro pasakyti. <•

Bet svarbus ir reikalingas 
toks pasitarimas buvo, jeigu Ei
senhovver tuo laivu iš Guam sa
los pasiėmė kartu ir Kinų na
cionalistų vadą gen. čiang-Kai- 
šeką arba jo atstovą iš Formo- 
zos, ir Prancūzijos Indo-Kinijos 
karinius atstovus, ir Filipinų 
salų Respublikos atstovus, ir 
Australijos ir net Japonijos at
stovus, bendram susitarimui 
pasiekti ir Sovietų geležinę už-

•5 ■

tuoj susisiekė su MacArthuru, j 
paprašydamas jo talkos, ir kai j 
Eisenhower grįš, jiedu sutarę 
susitikti tiems planams apsvar- ' 
styti, šiuomi pasibaigia nesusi
pratimai, kilę tarp tų dviejų žy
mių generolų, kurie prieš II pa
saulinį karą kartu daug dirbo, 
bet šių prezidento rinkimų me
tu tarp jų draugingumas nu
truko, kai MacArthur pasirinko 
į prezidentus remti Taftą.

Dar Eisenhoweriui negrįžus, 
Amerikoje pasikartojo mintys 
apie leidimą Kinijos nacionalis
tams įsiveržti į Kiniją prieš ko
munistus, ką Truman ir Ache- 
son griežtai uždraudė, pastaty
dami karo laivus tarp Formozos 
ir Kinijos žemyno, kad gen. 
čiang-Kai-šek kartais nedarytų 
tokio pasikėsinimo.

Kai dabar gen. MacArthurI
prabilo ir pasisiūlė talkininkau-| Tačiau gen. Eisenhowerio žy-

Kitų prezidentų važinėjimai
Pradedant AVilsonu, pasauli

nio karo pabaigoje 1919 metais, 
Amerikos prezidentai pradėjo 
išvažiuoti į užsienius, bet pir
mutinį Wilsonui žygį darant, 
šalis labai susijaudino.

Išėjus viešumon žiniai, 
gen. Eisenhower jau Korėjoje 
ir grįžta, prakalbėjo kitas žy
mus generolas, Tolimų Rytų rei
kalų žinovas, gen. MacArthur, 
kurio didžiausi pasižymėjimai 
pasiekta tolimuose Pacifiko 
kraštuose. Kaip žinome, gen. 
MacArthur, vadovavęs Korėjos 
karui ir po kelių pasisekimų 
raudonuosius atstumti pasiūlęs 
griežtas priemones šiaurės Ko
rėjos ir kinų komunistų jėgoms 
sutriuškinti, buvo prezidento 
Trumano atšauktas. Washingto- 
ne sovietų draugų sukelta dirb
tina baimė, kad Amerikai sten
giantis laimėti Korėjos karą 
gen. MacArthuro planu galinti 
į karą įsikišti Sovietų Sąjunga, 
ir Amerika būtų įvelta į III pa
saulinį karą.

Gen. MacArthur prasitarė
turįs planus tam karui baigti,| planus, net iki smulkmenų aiš- karą!” 1917 metų kovo 4 d. 
apie ką patyręs Eisenhower, kindami, kaip Amerika gali pa-| inauguruotas antram terminui,

ti Eisenhoweriui Korėjos karo 
baigimui, pašoko ir Truman ir 
jo generalinis štabas AVashing- 
tone, šaukdamas, esą, jeigu gen. 
MacArthur turi karo baigimui 
planus, tegu juos pateikia vy
riausiam štabui..., nors tas 
štabas ir Truman už tuos pla
nus gen. MacĄrthurą iš Korėjos 
karo vadovybės prašalino ...

Gen. Eisenhovver paskelbė 
laikysiąs planus slaptybėje, kol 
užims vadovavimo vietą. Tuo 
tarpu spauda ir' radijas visoje 
šalyje ėmė daryti visokius spė
liojimus ir išvadas apie tuos

gis, dar nesant prezidento pa
reigose, ir tokie jo manevravi
mai Pacifike yra vienintelis toks 
žygis istorijoje. ,

Wilson vyko į Versalį Taikos 
Konferenciją pravesti ir^Tautų 
S-gą organizuoti.

Wilson išrinktas prezidentu 
1912 metais, o pasaulinis karas, 
kaip žinia, prasidėjo 1914 metų 
vasarą. Jis stengėsi išlaikyti 
Amerikos neutralumą, ir atė
jus antro termino rinkimams, 
demokratai skelbė, "išrinkite 
vėl Wilsoną prezidentu, nes jis 
išlaikė Ameriką nuo įsivėlimo į 
karą!” 1917 metų kovo 4 d.

Roosevelto važinėjimai

Kai jau buvo prasidėjęs II 
pasaulinis karas, 1940 metais F. 
D. Roosevelt buvo renkamas 
trečiam terminui, ir demokratai 
šaukė, "rinkit Rooseveltą, jis iš
laikė neutralumą ir neįvėlė Ame
rikos į karą”. Pats Roosevelt 
tikrino, "nė vienas Amerikos 
karys nebus siunčiamas į Eu
ropos karo frontus”, nors pra
dėta kariuomenės mobilizacija. 
Inauguruotas sausio 20 d. 1941 
metais, Roosevelt įtraukė Ame
riką į karą gruodžio 7,1941 me
tais.

Roosevelt važinėjo įvairiems 
slaptiems pasitarimams į Kana
dą ir kitur su Churchillu. Rugp. 
14, 1941 m. susitikęs su Chur
chillu laive, Atlanto vandenyse, 
paruošė ir paskelbė tuo metu 
garsią Atlanto Chartą, kurią nu
sakė Amerikos ir Anglijos ne- 
jieškojimą teritorijų užgrobimo 
ir kad tramdys kitus to siekian
čius (tie žodžiai taikyta Rusi- 

' jai). Tačiau paskiau, kai Sovie- 
' tai buvo Vokietijos, užpulti ir 
’ Anglija bei Amerika pasidarė 
■ Rusijos talkininkėmis, jiedu pa

tys, Teherano ir Jaltos susiti- 
’ kūnuose su Stalinu, padėjo So

vietams pravesti visus jų nu
matytus teritorijų užgrobimus.

priežiūra”, ir vengdamas visų 
planų tam karui laimėti, Tru
man buvo nuskridęs į Wake sa
lą pasimatyti su gen. MacAr- 
thuru, kai tas pradėjo perdrą- 
siai kalbėti apie atakavimą Man- 
džiūrijos. Nors tada grįžęs Tru
man tikrino priėjęs su MacAr- 
thurui visiško susipratimo, ta
čiau neilgai trukus Truman nu
stebino šalį ir pasaulį MacAr- 
thurą atšaukdamas iš Korėjos.

Maišatienė liko, ir ji didėjo, 
kai Amerika atsirūrė tarpdury
je "amžino karo” Korėjoje, kas 
Sovietams buvo labai naudinga.
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VISI i įdomias 
PASKAITAS

va-Gruodžio 20 d., 8:00 vai. 
karo, Lietuvių salėje, Tautinės 
Sąjungos skyrius rengia įdo
mias paskaitas. Dienos klausi
mais kalbės J. J. BAČIONAS ir 
apie padėtį Lietuvoje VINCAS 
RASTENIS, dirbąs Free Europe 
Komitete.

Visi clevelandiėčiai pasinau
dokite šia reta proga ir į pa
skaitas atsilankykite. Išgirsite 
daug įdomių dalykų.

Įėjimas laisvas.

MAIRIONIO MINĖJIMAS
Lietuvių Studentų Sąjungos 

Clevelando skyrius gruodžio 21 
d., sekmadienį, 11:80 vaL lie
tuvių salėje rengia Mairionio 20 
metų mirtifes sukakties minėji
mą.

Programoj: Referatas, solo 
ir dueto dainos, Čiurlionio vyrų 
choras, deklamacijos.

Studentų Valdyba kviečia vi
sus lietuvius minėjime dalyvau
ti. Prašoma būti punktualūs. 
Įėjimas nemokamas.

Lietuvių Studentų Valdyba

jau

ATDARĖ GYDYMO 
KABINETĄ

Dr. P. Balsevičius .kuris 
Clevelande gyvena dvieji metai
ir dirba gydytojo darbą, tik šio
mis dienomis atidarė gydytojo 
kabinetą 1340 East 82 St. (tel. 
SW 5-4050). Kabinetas turi 
X-py, cystoskopijos ir kitus la
boratorinius įrengimus.

Gydytojas P. Balsevičius Lie
tuvoje yra dirbęs kaip chirur
gas Vytauto Didžiojo Universi
teto klinikose, vėliau kaip chi
rurgas Veimaro (Vokietijoje) 
miesto ligoninėje.

Į USA atvyko 1949 metais.
Atlikęs nustatytą praktiką, 
1951 metais išlaikė egzaminus. 
Pradžioje dirbo Rochesteryje, 
N. Y. County Hospital, gi per
sikėlęs į Clevelandą medicinos 
praktika verčiasi su grupe ame- 

. rikiečių gydytojų miesto centre.
Dabar atidaro kabinetą ir lietu- 

• vių gyvenamam rajone.

KVIEČIAMI Į SLA 
SUSIRINKIMĄ

Visi Clevelando lietuviai kvie
čiami atvykti į bendrąjį inicia
torių susirinkimą, naujosios 
LIETUVIŲ SALĖS statybos 
reikalus aptarti.

Susirinkimas įvyks š. m. gruo
džio mėn. 21 dieną 4 v. p. p. 
Lietuvių salėj.

posėdis kviečiamas 
mėn. 21 d. 6:30 v. v. 
salėje. P. Balašaitienė 
apie P. Lagerkvisto

TEISININKAI CLEVELANDE

■ Per. šeštadienį teisininkai 
turėjo savo narių susirinkimą. 
Pi Stravinskas ilgesniame pra
nešime nagrinėjo lietuviškų teis
mų teisinę padėtį vokiečių oku
pacijos metais. Diskusijos išėjo 
iš susirinkimams įprastų ribų ir 
paskendo trijų asmenų ginčuo
se.

NAUJŲJŲ METŲ SUTIKIMAS

Dar sykį primename, kad Lie
tuvių Kultūros Fondas rengia 
iškilmingą Naujųjų 1953 Metų 
sutikimo pobūvį, kuriame ma

loniai kviečiami dalyvauti visi 
Clevelando lietuviai ir jaukiai 
praleisti laiką.

. Pobūvyje dalyvaus visas 
Čiurlionio meno ansamblis ir 
čiurlioniečiai) muz. A. Mikulskio 
vadovaujami, atliks meninę 
programą, šokiams gros smagus 
jazzo orkestras. •

Pobūvis įvyks gruodžio 31 d. 
naujai, atremontuotoje Įr puoš
niai išdekoruotoje Tasty. Shop 
kavinės salėje, 10542 Euclid 
Avė. Dalyvavimas 4 dol- asme
niui. Pobūvio ’ pradžia ' 10 vai. 
vak.

Jau dabar galima 4,užsisakyti 
. vietas pobūviui. Staleliai po 
dešimtčiai asmenų. Stalelius 
rezervuotis prašome kaip galint 
greičiau, nes vietų skaičius la
bai ribotas.

Bilietus įsigyti ir visas infor
macijas galima gauti pas Al. 
Laikūną, 7205 Linwood Ave„ 
tel. EN 1-1082.

IšNOMUOJAMAS KAMBARYS y/’
' Kambarys vienam ar dviem 

negeriantiems vyrams. Pagei
dautina lietuviai ateiviai. Prie 
Lee Rd., tarp Harward ir Milės 
gatvių. ■ .

Kreiptis: WA 1-1465." (52)

VAKARAS — KONCERTAS
Gruodžio mėn. 27 dieną 8 vai. 

vakare Lietuvių salėje, Rusų 
Draugija ruošia .koncertą vai
dinimą:
"Moteris ir vagis" Averčenko ir 

"Kazokai" Lubok.
Koncerte dalyvauja solistas V. 
Bakūnas.

YOU Can Pass this

ĄŽUOLAI PASIRODYS
tuojau po naujųjų metų, sausio 
11 d., lietuvių salėje. Jų koncer
to rengimo rūpesčius pasiėmė 
Balfo 55 skyrius. Balfas tikisi, 
kad lietuvių salė bus pilna, nes 
Ąžuolus ne taip dažnai girdime, 
o ir jų metinio koncerto progra
ma būsianti įvairi ir įdomi.

J. štarkos Tušti paliktieji na
mai ir Andriejausko komiškoji 
daina — Jaunavedžio rauda bus 
vienos įdomesnių iš lietuviškojo 
repertuaro. Jų programoje pa
saulinių kompozitorių populia
riausios melodijos — Offenba- 
cho bei Kovotojų maršas iš Tru
badūrų.

PADĖKA 
DR. S. TAMOŠAIČIUI

Lietuvių Kultūros Fondo val
dybos atstovai gruodžio 13 d. 
aplankė LKF steigėją ir jo pir
mąjį pirmininką dr. Stasį T a- 
m o š a i t į ir ta proga pasi
dalino mintimis dėl tolimesnės 
Fondo veikimo programos, ap
tarė bėgamuosius reikalus ir 
širdingai dr. Tamošaičiui padė
kojo už jo nuolatinį, lietuviškų 
kultūrinių reikalų rėmimą bei 
nepaliaujamą jautrumą ir do
mėjimąsi Lietuvių Kultūros 
Fondo veikla ir jo reikalais.

Dr. Stasys Tamošaitis nese
niai Lietuvių. Kultūros Fondo 
reikalams paaukojo 100 dolerių. 
Už šią didelę piniginę paramą 
LKFondo atstovai Daktarui 
įteikė atitinkamą raštą.

Lietuvių Tautinės Martirolo
gijos Bkyriaus vedėjas J. Rima- 
šauskas, įvertindamas LKF pa
stangas ruošiant parodą, šiomis 
dienomis Lietuvos Genocido Pa
rodos vardu įteikė ' Kultūros 
Fondui 50,— dol. auką. Už šią 
auką L. Kultūros Fondo valdy
ba nuoširdžiai dėkoja.

L.K.F. Valdyba

PARDUODAMAS NAMAS
Netoli Superior, 4 šeimų 

rinis namas, labai gerame 
vyje. Gaso šildymas,

Rąy Nausneris, 
1-3919 LI 1-9216

11809 St. Clair

mū- 
sto-

UL

ĄŽUOLŲ
OKTETO METINIS

KONCERTAS
1953 SAUSIO 11 d. 5 v. v.

Lietuvių salėje,

Dalyvaujant solistėms:
J. KRlšTpLAITYTEI

ir
A. STEMPUŽIENEI.

Akompanuoja
R. BRAZAITIENĖ

Vadovas
J. KAZĖNAS

Rengia
BALFo 55 sk.

>
PADĖKA

Mano 80-jo gimtadienio, pro
ga mane sveikinusiems; ' vai
kams, anūkalns, marčioms, žen
tui dr. J. Kamežiui, Z. Jankui, 
Melsbakams, Dr. Vinco Kudir
kos Dr-jos Valdybai ir jos na- 

■ riamš, — reiškiu nuoširdžią pa- 
| dėką. Pranas Samuolis

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMO 
BEI DEKORAVIMO DARBAI

atliekami sąžiningai, greitai ir 
pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel. 
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki 
11 vai.) arba — 1505 Addison 
Rd. (52)

KALĖDŲ DOVANOS
Gražios, naujos, lietuviškos 

Kalėdų' atvirutės.
*

Gėlės vestuvėms, pokyliams; 
laidotuvėms.

*

Nemokamas pristatymas.
FRIENDLY FLOVVER SHOPPE 
6901 Superior Avė., HE 1-6339

♦

TALIS STUDIO

RAŠTO KLUBO NARIAMS
Klubo

gruodžio
Lietuvių 
skaitys
"Barabą”, įvertindama jį kaip 
meno kūrinį.

Klubo nariai, dėl kurių nors 
. priežasčių negavę individualių 
kvietimų, prašomi vadovautis 
šiuo pranešimu.

IŠNOMUOJAMI KAMBARIAI
Dviems ar vienam vyrui. Gali 

naudotis' virtuve. ’
Adresas: 1588 E. 49 St.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS
Europinių žurnalų. ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabar 
CLEVELANDE.

•Vi

"SH.-

BAIGĖ PLOKŠTELIŲ 
‘ ĮDAINAVLMĄ

Čiurlionio ansamblis, praėjusį 
sekmadienį baigė rinktinių lie
tuvių liaudies dainų įdainąvimą 
į plokšteles. Iš viso įdainuota 15 
dainų: 5 vyrų choro, 4 moterų 
choro ir 6 mišraus choro su 
kanklių orkestru.

KAMBARYS
Išnomuojamas kambarys An- 

sel ir Superior rajone. Atskiras 
įėjimas. Galima su garažu:

Teirautis tel. GA 1-9007 po 6 
vai. vakarė. ' (52)

YOU B0RR0W 
TO BUYA HOME

GET OUR
LOW RATES AND
HELPFUL TERMS

IH'įty

■l
G

IŠNOMUOJAMAS KAMBARYS
’ . 1 .• • • 
vienam vyrui. Dėl sąlygų susi
tarti. Kreiptis:

7505 Cornelia Avė,
Tel. UT 1-1729

TRIJŲ MIEGAMŲJŲ, 
MŪRINIS NAMAS

1363 East 95 St. Gaso šildo
mas vanduo. Garąjįaą^'Ęertvar- 
kyta virtuvė, baigiamas trečias 

;ąugštas. Banko įkainavimas.
Kreiptis: CE 1-0546. (52)

Į •• *> l

r
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų namai arba ra 

kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavl 
mo, ko visada reikalauja ap 
lraudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
716 Society for Saving Bld. 

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

Lndics vali admirc—ano 
you’ll apprcciatc the satin 
smoothness of your 
NORELCO shave. No 
pull—no burn—no niek 
—no bite. 12 self-sharp- 
ening rotary action eut- 
ters get cvery vvhisker. 
Quiet, cool-running 
brush-type motor.

I* /] 9 5 In rcol leathof 

Z.“r Zc/oc

PIX BEVERAGE
SUOPIS FURNITURE

45 rūšių alaus — visoki gaivinantieji gėrimai, 
vynas ir šampanas (prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams, ppbūviams. Nemokamas 
pristatymas dieną ir naktį. Atdara ir trečiadieniais.

6921 Wade Park Avė.

ŽMOGAUS LAIMĖ

EX 1-0911

6903 SUPERIOR AVĖ.

ATIDARYTA NAUJA

LEIMON’S CAFE

EX 1-3311

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

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant
geram orkestrui

731 E. 185 ST.
}

MONCRIEF
VSK"*'1“ S1I.DYMO IR

u ORO VĖSINIMO SISTEMA

Žmogus laimingas, kada laisvas nuo gyvenimo var
gų, rūpesčių, ekonominių nedateklių.

žmogus, nuolat taupydamas, tą laimę gali pasiekti 
ir iš ekonominių vargų išsilaisvinti.

Lietuvių Bankas yra saugi ir pelninga taupymo vie
ta. Kiekviena knygutė apdrausta Federal Insurance Corp 
iki $10.000.

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

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N. 

6712 Superior Avė. HE
Cleveland, Ohio

■■n G A s A s

ALIEJUS 

aliejus

Z >
THĘ HENRY FURNACE CO., Medina, Ohio

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144

rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs r portretai, vestuvių, 
iškilmių, vaikų ir kitos nuo* 
traukos.

Bet' kuriuo laiku, bet kokios

P J KEJRSIS
716 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip

kitės i mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikuluose.

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

Pilnai padengta apdrauda • UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINT1NG CO
WM. DEBESIS

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

I I. J. S AMAS, JEWELER
S šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai J
« Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų Š 
3 pasirinkimas. g
3 7007 Superior Avė. ' Greta Ezella Theatre | 
| Telef.: EX 1-3969. Pute: WĄ 1-2354 i

i Wėlkelos Funerai Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona VVilkelis - Wirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

k

SUOPIS FURNITURE
6921 Wade Park EX 1-0911

■ ” . - . . •
Visokių rūšių baldai ir ėlektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūbu buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 
lietuviškoje krautuvėje■

r..:- •

JAKUBS & SON
FUNERAL F9ME

Vėsinamas oras Jūsų jtogumui

Della E. Jakubs & Wih.nm J. Jakubs
Lipensijuoti laidotiivių direktoriai ir balBamuotojai

> 25 metai simpatingo ir. rimto patarnavimo
6621 Edna Avęnue ENdicott 1-1763

fe:
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Redakcijos ir administracijos adresas — -DIRVA, 6820 Superior Avenue, Cleveland 3, Ohio.—Telefonas: ENdicott 
1-4486. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Maskvos tarnaitė
Darbeliai Jungtinių Tautų pastogėje

Maskvos budeliai, klajojančios 
po pasaulį tautos paskirų as
menų padedami, sugebėjo labai 
gražiai susisukti darnų lizdelį 
Jungtinių Tautų pastogėje bei 
(JAV valstybės departamente. 
Iš čia ir prasidėjo raudonsnapių 
ikišiolinė veikla, nukreipta prieš 
demokratinį pasaulį, užgniau- 
žiant kiekvienam-burną, kad ne
prasitartų apie jų kruvinuosius 
okupuotuose kraštuose tautų 
naikinimo darbelius. Jungtinės 
Tautos nuo pat savo egzistenci
jos pradžios, su mikroskopinė
mis išimtimis, tapo tikrąja 
Maskvos namų ruošos tarnaite. 
Ir nereikia stebėtis, jog JT iki 
šiol nieko pozityvaus pavergtų
jų tautų problemoje ne tik ne
padarė, bet jos nieko nepakal
bėjo, nieko nors ir platoniško 
nenutarė, šis faktas amžių is
torijoje bus atžymėtas gėda, o 
gal net ir tautų išpardavimu, 
įvedant "containment’o” politi
ką ir palaiminant sovietus jų 
užgrobtuose kraštuose.

šiandien beveik visi surpato, 
kodėl mūsų krašto laisvinimo 
bylos memorandumai, nors ir 
būdavo priimami su ameriko
niška šypsena, atsidurdavo krep
šyje. Mūsų kaikurių veiksnių 
atstovai pasakydavo, jog dar 
neatėjęs laikas pavergtosioms 
tautoms laisvinti arba bent iš
klausyti jų skundo. Tokj^<imr^faž'aū’.i5riimti'iiu'tfšil^ū'S"I3d^ 
reiškimai, aišku, silpnino mūsų 
kovingumą bei keldavo abejo
nių dėl renkamų aukų Tautos 
Fondan tikslingų panaudojimo. 
Svarbiausios to reikalo priežas
tys nebūdavo keliamos ir nede
maskuojami raudonųjų siekimai.

Laimė, jog šiandien prie JAV 
vairo artinasi tokie, kurie JT 
pastogę pradėjo pravėdinti ir 
keletą raudonsnapių iš šilto liz
delio iškrapštyti, nors tas dar
bas nėra lengvas, nes kiti pa
raudę suspės pakeisti spalvas ar 
rasti naujų užtarėjų. Anot U.S. 
News & World Report žurnalo, 
iš 1350 administracijos perso
nalo JT apie pusę jų yra arba 
komunistai arba tokie, kurie da
ro tai ką komunistai nori. Nors 
šie duomenys esą gauti iš au
tentiškų šaltinių, tačiau nieks 
negarantuoja ir apie likusius, 
jog jų dalis nebūtų paraudus, 
žinodami komunistų agresyvu-

mą, galima prileisti, jog JT ad
ministracija yra raudonųjų ran
kose, įskaitant ir ..patį šefą, ku
rio praeitis buvo sužavėjusi 
Maskvos budelius.

Charekteringa, jog šis raudo
nasis JT kadras yra suplaukęs 
iš demokratinių kraštų, su vy
raujančiu skaičiumi iš pačios 
Amerikos. Komunistinių kraštų 
JT tarnautojai sudaro mažumą. 
Amerikiečių, užimančių augštas 
ir atsakingas pareigas JT pri- 
skailoma iki 377 asmenų, iš ku
rių, kaip dabar apklausinėjimai 
rodo, vienas trečdalis yra įta
riami arba bent nelojalūs JAV. 
Panašūs dalykai jaučiami ir ki
tų kraštų tarnautojų tarpe, bet 
jų kol kas demokratinės vyriau- 
sybės neliečia ir nepatikrina, tik 
komunistinio bloko tarnautojai 
yra taip išsijoti ir išfukteliuoti, 
jog negalėjo pralįsti jokia jiems 
nenaudinga piktžolė.

Minėtas žurnalas pastebi, jog 
komunistų infiltracija prasidė-

VASARIO 16-OSIOS 
GIMNAZIJOS 
SVEIKINIMAS

Didžiai Gerbiama Redakcija

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga

tuvių Vasario 16 Gimnazijos 
sveikinimus ir geriausius linkė
jimus. Labai dėkingi esame vi
si, mokytojai ir mokiniai, už 
siunčiamą mums laikraštį, spau
sdintą žodį, kuris padėjo šiais 
metais suorganizuoti Didžiąją 
Talką Lietuvių Vasario 16 Gim
nazijai išlaikyti.

Jei, anot poeto, nuo tarto žo
džio "granitas skyla”, tai spau
sdintas žodis tirpino ir tokių 
pasitaikiusių širdžių, iš kurių 
šiandien jau šilta srovele teka 
meilė ir pasiryžimas betkokia 
kaina išlaikyti šią gimnaziją — 
lietuvybės tvirtovę, kurios pa
grindinę įgulą sudaro 153 moks
leiviai ir 13 mokytojų.

Prašom ir vėl Jūsų paramos: 
būtume labai dėkingi, jei kalė
diniame Jūsų laikraščio nume
ryje rastumėte kokiame kam
putyje vietos atspausdinti su 
šiuo laišku siunčiamą mūsų Rė
mėjams Talkininkams sveikini
mą.

jusi jau nuo 1930 metų, kai ko
munistai pradėję gauti valdines 
vietas administrarijoje. Jie pla
navę kaip užimti augštus. poš-j 
tus, rengę priėmimą kitų rau
donųjų į tokius postus, kurie 
būtų naudingi Maskvai. Vieni jų 
pasilikę valdinėse vietose, kitus 
sukišę į JT-as, o jau šie vėl 
sodino komunistus į JT augštas 
pareigas. Pasislėpę komunistai 
dirbę taip, kad tik būtų geriau 
Rusijai. Dokumentai, filmos, 
radijo pranešimai, ruošiami JT, 
buvę nukreipti prieš JAV-es ir 
palankiai Maskvai, pastebi laik
raštis.

Prasidėjus Korėjos karui, 
Maskvos tarnaitė kreipė visus 
reikalus taip, kad karas būtų 
baigtas pradėjusiųjų komunistų 
naudai. Tokius reiškinius ma
tome iš karo eigos ir juokingų 
paliaubų. ■ - ė

Šie faktai rodo, kad JT-os, 
tarnaudamos Maskvai, negalėjo 
praleisti nė vieno memorandu
mo, kuris būtų nukreiptas prieš 
Maskvos norus ir siekimus. Ir 
kol tokia administracija pasiliks, 
viešasis forumas pavergtųjų 
tautų pagalbos šauksmo neiš
girs, ypač, kad ir demokratiniai 
kraštai vis dar keleklupčįauja 
prieš Višinskį.

Jei JAV „ naujiems ^vairinin
kams™ ’ pasiseks apvalyti’' fienf 
valstybės departamentą ir su
formuoti tinkamą . ątstovavima 
JT-ose, ■ galėtų ir pavergtųjų 
kraštų šauksmas rasti, atgarsį 
JT-ose bei valstybės departa
mente, ypač, kad ir pats būsi
mas prezidentas gen. Eisenho- 
weris kartą yra pareiškęs, jog 
amerikiečių sąžinės būsiančios 
neramios tol, kol sovietų pa
vergti kraštai atgaus laisvę. Mes 
tik galim pasakyti,, kad telai
mina Augščiausias jo istorinį 
pavergtųjų tautų laisvinimo žy
gį. A. M-kis

i

KALĖDINES
ir

NAUJŲJŲ METŲ
sveikinimo atvirutes,

dail. PAULIAUS AUGIO
darbo, 

ųžsisakykit Dirvoje. Viena 

dėžutė — 12 atviručių su 
vokais — tik $1.00.

Siųskit $1.00 ir tuoj gausit 
atvirutes

. DIRVA, . 
6820 Superior Avenue.

• Clevėland 3, Ohio
.-.i'.'

*< ■

SVEIKINIMAS

Šv. Kalėdų ir N. Metų proga, 
dar metais* arčiau grįžti į Tė
viškę, visus savo

RĖMĖJUS TALKININKUS, 
pastačiusius svetimoje ir aud
ringoje jūroje tvirtą 

lietuvybės laivą — LIETU
VIŲ VASARIO 16 GIMNAZL 
JĄ, kuriuo jau drąsiai plaukia, 
Lietuvos kelių jięškodami, 153 
vargstančios ir kenčiančios mū
sų tautos jaunuoliai, — 

nuoširdžiai' sveikina ir linki 
stiprybės ir ištvermės išlaikyti 
tą Laivą plaukiantį, iki laisvės 
aušra nušvies Lietuvos vande
nis, —

dėkinga visiems geradariams 
Lietuvių Vasario 16 Gimnazija 

(23) Diepholz-Flugplatz, 
Germany

■ ■ ■■■'- ■' ■ .*.
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ČIŲRLIONIECIŲ PASIRODYMAS 

KALĖDŲ POBŪVYJE

.e.-’f/'
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Gruodžio 7 d. Čiurlionio an
samblio moterų choras su kank-. 
lių orkestru, diriguojant Alfon
sui Mikulskiui, koncertavo Cle- 
velando moterų federacijos su
rengtame dideliame Kalėdų po
būvyje, Statler viešbučio didžio
joje balių salėje. Išpildyta pen
kios lietuvių liaudies dainos. So
lo dainavo Aldona Stenlpužienė 
ir Regina Malcanaitė. Pranešėja 
— Pranė Ambroze.

čiurlionietės buvo labai šiltai 
priimtos. Virš keturių šimtų 
klausytojų grožėjosi lietuvių 
dainomis, lietuvaitėmis ir jų 
spalvingais tautiniais rūbais. 
Po koncerto federacijos prezi
dentė Mrs.jHomer H. G e i- 
g e r ir kitos komiteto ponios 
apibėrė ansamblio vadovą ir 
čiurlionieųpš komplemėntais ir 
klausimai^, kaip ir kur' lietuvės 
pasigamina tokius gražius tau
tinius rūbus.

Tarptautinio instituto prezi
dentė Mrs. F e r g u s o n , ne 
pirmą kartą matanti čiurlionie-

tęs, taip pat pareiškė savo su-, 
sižavėjimą. Community Welfare 
Club pirmininkė Mrs. Joharia 
Michalich (lietuvė) dar prieš 
koncertą čiurlionietėms tarė 
karštą žodį. Ji ir lietuvių mo
terų klubą atstovaujanti Mrs. 
Wm. J. Mack buvo tautiniuose 
rūbuose. Kaip viešnios pobūvy
je dalyvavo: Šukienė, Valaikie- 
nė, Damušienė ir kt

■ .... . ■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
. . . -I

T

Patark kaimynui 

prenumeruoti' 
DIRVĄ

----------------- . ............. . J----------------------------------------

APDRAUDOS 
PATARNAVIMAS

MAŠINŲ, GAISRO, 
GYVYBĖS ,

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

Perkant ar pratęsiant bent, ko
kių apdraudų Jūs visad pasitei- 
raukit

PAULINA MOZURAITIS 
13706 Benwood. Avė.

Tel. LO 1-7795

FARM BUREAU
INSURANCE COS.

Farm Bureau Mutūal Insurance Co. 
Farm Bureau Life Insurance Co.

• Farm Bureau Miįtua! Fire Insurance Co. 
HOME OFF1CE: COLUMBUS, OHIO

LIETUVIŲ BANKAS
visiems klijentams ir visiems lietuviams linki

LINKSMŲ KALĖDŲ
ir

' 'NAUJŲJŲ METŲ

THE SUPERIOR SAVINGS & LOAN ASS’N
6712 SUPERIOR AVENUE

CLEVĖLAND, OHIO

■ui."..

HE 1-2498

- - - TURĖK PINIGŲ!
TAUPYK PINIGUS!

. rf ■ T*’ i
Indėlis Apdraustas iki $10.00 — F.DI.C. narys

,r„, Daugelis maįų ir kasdieninių; reikahjTApąątoyęsn^ 
laimingesnis gyvenimas priklauso nup pinigų. Todėl dSįhin- 

.-dingi žmonės Taupo, kad tūrėi’Ų- 5
-H Geriausias taupymo planas yra gera senoviška, tau

pymo sąskaita. Pradėk vieną Ohio Banke. Stebėk ją augant 
iy’ augant!

• TAUPYMAI APpRAUSTI IKI 10.000.
"Member Federal Deposit Insurance Corporation”

6 RAŠTINĖS — RYTŲ DALYJE, VAKARŲ DALYJE, 
MIESTO CENTRE

- THE -

BANK OF OHIO
921 Huron Road ir Skyriai
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FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREETS

YOUNGSTOWN, OH1O

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patroną

R KO KEITHS105 th
; f t

<

K- .
' GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

929 CHESTER AVENUE

— Open Sundays —

V

MA 1-6397

.M
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NASH AUTOMOBILI
Lygaus kontinentiško projekto mašina... greita, žema, ištai- 

ginga su žemesniu stogu už rato apdangas, su gilesniu saulės 

dangčiu, didesniais langais, ii su daugiau vietos viduj kaip
» •*. ■

bet kurioj mašinoj dabar kelyje.

”TAI YRA PUIKI MASINA”

FORD & PAE NASH, INC.
’ i'”'-'. ■ I

6816 SUPERIOR AVĖ.
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PRIVATE DINING AVAILABLE
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GREETINGS and BEST WISHES , 
To Our Many Friends

IUDGE MANUFACTUR1NG CO.
.

Machinists

5297 WEST 130ih STREET
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THEGRAND
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COMPLETE LAUNDRY SERVICE
5911 St. Clair Avė. ĖN 1-5183
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Tautine valstybė 
nėra bitlerizmas

P. Stravinsko ”maištas” prieš prof. Roemerį

■ ■ B. K. NAUJOKAS
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Įdomu pažymėti ir tai, kad 
net žinomas P. Stravinsko bend- 

. ramintis prof. Z. Ivinskis irgi 
šią nacibnalinės valstybės sąvo
ką vartoja. Teko matyti jo vo
kiškai skaitytos paskaitos teks
tą apie gudus. Ten vienoje vie
toje yra daroma tokia išvada: 
"Also einen natidnalen Staat in 
unserem Sinne konnten die 
Weissruthenen bis jetzt nicht 
errichten”, t y., "Taigi nacio
nalinės ('tautinės) valstybės 
mūsiška prasme gudai ligi šiol 
negalėjo įsteigti”. Matyti prof. 
Z. Ivinskiui nacionalinės valsty
bės prasmė visiškai nekelia jo
kių abejonių, jei jis nurodo, 
kad gudams tokios valstybės 
(kaip mūsų) dar nepavyko 
įsteigti..

Ir "tautos šeimininkės" ter
minas, tarp ko kita, visiškai 
nėra mano išradimas. Tai yra 
logiška išvada iš nacionalinės 
valstybės sąvokos. Nacionaline 
valstybe vadinama tam -tikros 
tautos (tautos----"natio”) ini
ciatyva ir jos interesams įkurta 
valstybė. Kad joje sprendžiamą
ją galią dažniausiai turi ne vien 
tos tautybės piliečiai, o piliečių 
visuma (tauta — "populus”), 
tas irgi nepanaikina nacionalinio 
valstybės pobūdžio, jei valsty
bė tokia įkurta. Nacionalinėje 
valstybėje paprastai tautos — 
"populus" lemiamą daugumą 
sudaro viena tauta — "natio” ir 
ši dėl to valstybėje yra lemia
mas veiksnys, tad ji ir vadina- 

. ma "tauta-šeimįninke”. šio pa
vadinimo ne tik nevengdavo, l>et 
dažnai jį vartodavo ir tas pats 
prof. Roemeris, būdamas lenkas, 
■bet lygiateisis su lietuviais Lie
tuvos pilietis.

Formalistikoje, žinoma, gali
ma įrodinėti, kad, sakysime, 
Lietuvoje lietuvių tauta nereiš
kė nieko, o viskas parėjo vien 
tik nuo bendro piliečių mišinio. 
Bet tai yra tuščia formalistika. 
Jei tautinės mažumos kada reiš. 
kė kokių nepasitenkinimų dėl 
savo teisių, tai, formaliai juos 
reiškė Lietuvos vyriausybei, 
bet moraliai ir realiai tos pre
tenzijos juk krypo ne į ką kitą, 
kaip į lietuvius. Arba, jei mes 
pykomės su lenkais dėl Vilniaus 
ar dėl lietuvių persekiojimų Vil
niuje, tai ar kalbinome kada 
nors už tai Lenkijos žydus, gu
dus, ukrainus, vokiečius? Ne, 
mūsų nepasitenkinimas buvo 
nukreiptas į lenkus, Į lenkų tau
tą, kaip į tautinės lenkų vals
tybės "tautą-šeimininkę”, fak
tiškai turinčią lemiamą balsą 
toje valstybėje. •

* *

Nacionalinė arba tautinė vals
tybė yra natūralus ir tarptautiš-r 
kai pripažintas reiškinys. Kas 
yra Wilsono tautų apsisprendi
mo deklaracija, jei ne pripaži
nimas tautoms (tautoms — ”na- 

. tio” prasme) steigti savo nacio
nalines valstybes ? Aš patarčiau 
P. Stravinskui dar kartą pa
skaityti Liejtuvos nepriklauso
mybės paskelbimo aktą, kuriame 
yra aiškiai pasakyta:

"Lietuvos'.Taryba, kaipo vie-

f ■ -

-
■ .

nintelė lietuvių tautos atstovy
bė, remdamos pripažintąja tautų 
apsisprendimo teise ir lietuvių 
Vilniaus konferencijos nutarimu 
rugsėjo mėn. 18-23 d. 1917 me
tais,- skelbia atstatanti nepri
klausomą demokratiniais pama
tais sutvarkytą Lietuvos vals
tybę ..."

Jokios sudėtinės iniciatyvos 
Lietuvos valstybei atkurti čia 
nėra. Tautinės mažumos prisi
dėjo, jos pasitikėjo, kad lietuvių 
kuriamoje Valstybėje turės ati
tinkamas teises — lygias pilie
čių teises. Taip iš tikrųjų ir bu
vo. Bet kas gali ginčyti, kad tai 
buvo ne lietuvių tautinė vals
tybė ir kad ne lietuvių tauta 
buvo joje faktiškoji šeiminin
kė? Jei tai būtų neleistinas da
lykas, tai tada ir Wilsono de
klaracijoje turėjo būti kalbaiha 
ne apie tautų, ne apie lietuvių, 
latvių, lenkų, čekų, slovakų tau
tų apsisprendimo teisę, o apie 
kokių nors teritorijų gyventojų 
apsisprendimo teisę. Argi P. 
Stravinskas mano, kad Lietu
vos valstybė buvo atkurta ne 
lietuvių tautos, o buvusių Kau
no, Vilniaus bei Suvalkų guber
nijų gyventojų iniciatyva? — 
Jei taip, tai keista, kaip toji 
valstybė dar Lietuvos vardą ga
vo...

Atkuriant Lietuvos valstybę 
buvo siekiama, kad ji apimtų 
visas lietuvių etnografines sri
tis. Nepretendavome ir nepre
tenduojame į teritorijas, apgy
ventas kitų, nes jų teisė yra, 
pagal galimybę, jungtis prie sa
vų nacionalinių valstybių, bent

kol 'pripažįstama tautų apsi
sprendimo teisė.

Mes ir toliau visi siekiame 
atkurti ne tam tikros teritorijos 
gyventojų valstybę, o Lietuvą, 
lietuvių tautos valstybę. Be 
abejo, joje bus ir tautinių ma
žumų piliečių, jiems bus irgi už
tikrintos prideramos teisės, bet, 
jei formaliai dėl tų teisių sau
gojimo bus atsakinga Lietuvos 
valdžia, tai moralinė atsakomy
bė vistiek bus lietuvių tautos ir 
nuo lietuvių tautos geros valios 
pareis, kaip tos teisės praktiko
je. bus apsaugotos. Ar gali būti 
kitaip valstybėje, sukurtoje tik 
etnografinėse tam tikros tautos 
ribose?

Jei mes kovojame dėl Lietu
vos atstatymo, tai kovojame ne 
tam, kad ji būta sukurta bet 
kokiai tautai-”populus”, tai yra 
bet kokiam atsitiktiniam gyven
tojų mišiniui, kurįs per šiuos 
sąmyšių laikus galės būti susi
daręs Lietuvos vardu pavadin
toje teritorijoje. Mes kovojame, 
kad visų pirma visi lietuviai tu
rėtų neginčijamą teisę grįžti 
tą kraštą ir jame apsigyventi. 
Be abejo, pirma buvusiems Lie
tuvos piliečiams nelietuviams 
irgi neginčysime teisės grįžti.- 
Bet aš niekaip neįsivaizduoju, 
kad į Lietuvą būtų kviečiamas 
vykti apsigyventi bet kas ir iš 
bet kur. Priešingai,, rodos vi
siems yra aišku, jog okupantų 
dabar Lietuvoje apgyvendinti 
svetimtaučiai neturės jokio pa
mato be niekur nieko Lietuvoje 
pasilikti ir ypač tapti jos pilie
čiais. Lietuviams į Lietuvą ir į 
jos pilietybę teisė yra savaime 
suprantama, nors jie būtų iš 
kažinkur atvykę, o nelietuviams 
ta teisė pripažįstama tam tik
romis tegu ir liberaliomis, są
lygomis. Tiesa, savo laiku iš 
Amerikos grįžę lietuviai irgi 
turėjo laukti 10 metų, kol taps 
Lietuvos piliečiais, bet tai kėlė 
tik pasipiktinimą ir tai buvo 
atitaisyta. Lietuviui Lietuvoje 
namai. Lietuva tautinė, nacio- 
-nalinė lietuvių valstybė. To ligi 
šiol dar niekas neginčijo. P. 
Stravinskas — pirmas! Na, ko
munistai, žinoma jį yra pra
lenkę, nes jie, nors teorijoje 
dabartinį Lietuvos plotą ir va
dina Lietuvos tarybine respub
lika, bet praktikoje stengiasi 
padaryti ją rusų ir kitokių žmo
nių mišiniu, lietuvių "tėvynės” 
ribas žinomuoju metodu irgi mi- 
keldami iki Vladivostoko ...

Lietuvos piliečių nelietuvių tei
sių, kurios jiems pagal konsti
tucinę valstybės santvarką ir 
pagal pačią mūsų valstybės es
mę priklauso, sunkiai pažeidžia 
mūsų valstybės tautinių mažu
mų žmonių jausmus ir daro 
jiems moralinę žalą, su kuo 
joks padorus Įr elementariau
sius žmoniš irhp principus iš- 
pažįstąs lietuvis 'Sutikti negali”.

Viskas, kas ma-pasakyta, yra 
tvarkoj, išskyri t_:, 
nalinė arba tautinė valstybė jo
kiu būdu įiėrą "principinis kita
taučių mažumų piliečių teisių 
paneigimas", šiais laikais nei 
viena tauta negyvena absoliu
čiai kompaktiškai vienoje teri
torijoje susirinkusi taip, kad į 
tą teritoriją nebūtų įsimaišiu
sių mažiau ar daugiau kitokios 
tautybės žmimių. Ir kai buvo 
visuotinai pripažinta tautų ap
sisprendimo teisė, visi žinojo, 
kad savarankias valstybes kurti 
apsisprebdusios tautos susidurs 
su tautinėmis mažumomis ir iš 
to galės kilti konkfliktų. Todėl 
ir buyo sudaryta tarptautinė 
tautinių mažumų teisių apsau
gos konvencija, kurios priėmi
mas eilei naujų tautinių valsty
bių buvo net sąlyga joms pri
pažinti. Ką" tai reiškia? Ogi ne 
ką kitą, kaip tik: "Gerai, jūs, 
pavyzdžiui, lietuviai, galite kur
ti savo tautinę valstybę, bet tu
rite užtikrinti jūsų krašte esan
čioms tautinėms mažumoms to
kias ir tokias teises”. ,

Į ką gi iš tikrųjų tas reika
lavimas buvo nukreiptas: į žy
dus, į lenkus, ar į lietuvius? Ir 
ar pats tarptautinės konvenci
jos buvimas tautinių mažumų 
teisėms saugoti buvo kieno nora 
jausmų pažeidimas? Ar tai buvo 
"principinis paneigimas” teisių, 
kurios ”pagal pačią valstybės 
esmę priklauso", tautinėms ma
žumoms? L’

Man atrodo, kad čia nebuvo 
nei jausmų pažeidimo, nei kokio 
principinio paneigimo, o tik pa-

H

tai, kad nacio-

prasčiausias realus samprotavi
mas, kad nacionalinėse (tauti
nėse) valstybėse, tautinių ma
žumų teisės reikalingos specia
lios, įsakmios apsaugos.

Bet kai P. Stravinskas kalba 
apie "pasaulėžiūrines mažu
mas”, tai jis tada "pasaulėžiū
rinės daugumos” vardu jau pa
sišauna pažadėti joms plačias 
teises. Tačiau pasaulėžiūros sri
tyje "dauguma” ir "mažuma” 
yra daug sunkiau apčiuopiamas 
dalykas, be to — nepastovus ... 
(Kas kita būtų, jei būtų kalba
ma apie religinės daugumos bei 
mažumų kulto teises, kurios irgi 
turi savo vietą tarptautinėse 
konvencijose). Man atrodo, čia 
tai kaip tik geriau tinka pirma 
paminėtieji P. Stravinsko žo
džiai: šios teisės visiems pagal 
"konstitucinę santvarką ir pa
gal pačią mūsų valstybės esmę 
priklauso”. Tad frontininkų ar 
kieno kito pažadai '"pasaulėžiū
rinėms mažumoms" visai nerei
kalingi. Tie pretenzingi pažadai 
taip jau labai giliai nepažeidžia 
jausmų tų, kuriems tos malonės 
siūlomos; ir ypatingos moralinės 
žalos nepadaro. Tačiau tai ne
reiškia, kad nevalia pasakyti, 
kokį įspūdį toks išdidumas su
daro ...

Greetings and Best Wishes

MOSS FLOOR

COVERING CO

QUALITY LINOLEUMS

10529 St. Clair Avenue

GLenville 1-4368
i

I

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patroną

Ali the cJlot l/t/aten fL/ou Mani

AUTOMATIC * UNDERFIRED
* INSULATED *

RRV/ilVT GAS ‘ FIRED 
Dilį *1111 Automatic Storage

WTEll IIEATEIIS

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

BRYANT HEATER DIV
A. G. E

2110 EAST 21st STREET
CLEVELAND MAin 1-5732

GREETINGS AND BEST WISHES '

Joseph Portaro PRESENTS

“THE NEW LOOK”
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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., Universiiy His FA 1-1415
13592 Euclid Avenue LI 1-9191

GERIAUSi LINKĖJIMAI

Visiems Mūsų Draugams ir Rėmėjams
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Tarp ko kita, P. Stravinskas 
sako: "Principinis paneigimas
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Visi Moderniniai
Patogumai

AR JUMS VISADA prireikia šveisti savo toiletą kada 
pasitaiko atsilankyti svečių, prieš jų atvykimą?

Tam patogus pagelbininkas šiądien yra SANI-FLUSH, 
geriausias disinfektantinis toileto Įtalpos valytojas. Jis 
toks modeminis kaip ši miliutą.

SANI-FLUSH išvalys jūsų toileto įtalpą chemikališkai, 
prašalins plėtmus ir nešvarias susidėjusias gliaumes, už
tikrins toileto įtalpą visai švarią, taipgi prašalins viso
kius kvapus, o tam nereikia pridėti jokio darbo.

Visiškai saugus visokioms toiletų sistemoms. Veikia 
minkštame ar kietame vandenyje.

PARSIDUODA visur dviejuose patogiuose didumuose. 
BANDYKIT musų išdirbamą MEL’O ČLEANER ir van- 
dans minkštytoją,- tinka voniai, virtuvei ir skalbyklai..
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GREETINGS and BEST WISHES

THE W. F. RYAN COMPANY
GENERAL INSURANCE

Insurance Since 1905

TY 1-0660

WAGNER ELECTRIC CORP

MA 1-8958

SLAGER MACHINE & TOOL
COMPANY INC

9401 Sandusky SCHAAF & VAN EPPS ROAD

GREETINGS and BEST WISHES

YOU WILL BE SATISFIED

Fine Ouality Producis Since 1871
YŲ 3-8153

401 STONES LEVEE MA 1-2327

GREETINGS and BEST WISHESGREETINGS and BEST WISHES GREETINGS and BEST WISHES

MOR-FLO HEATER COMPANY

9533 WOODLAND AVĖ.MANUFACTURING HOT WATER HEATĖRS 1173 IVANHOE RR.
CLEVELAND, OHIO

AND PLUMBING SUPPLIES
4510 DIVISION AVENUE AT 1-5100

MU 1-2800

GREETINGS and BEST WISHES

THE MILNER WALLPAPER AND BUILDERS STRUCTURAL STEEL
WETHERED’S BAKERY

CORPORATIONPAINT CO,

7022 SUPERIOR AVĖ. HEndęrson 1-2707 VU 3-8300

U. S. SLiCING MACHINE CO
MEAT and BREAD SLICERSMELROSE DISTILLERS, INC

1105 CHESTER AVENUE

12914-16 FOREST AVĖ. ri »‘p. r . i i .

8514 GARFIELD BLVD

GREETINGS and BEST WISHES
...

To.Our Friends and Patrons

“SIMMONS BEDS”

Best Wishes to Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

SUPPLY CO

6122 EUCLID AVENUE
 .

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE ARENA BUILDING

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

B10 — ME 1-8303

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

1624 CLARK AVĖ

WATERLOO HARDWARE & PAINT 
COMPANY

GREETINGS
To Our Friends and Patrons

THE SIMMONS COMPANY

BEST WISHES
To Our Man v Friends

THJE PARAMOUNT STEEL &

Fire Extiriguisher—Sales and Service 

10111 DETROIT AVENUE
ME

NOfftiNGHAM STEEL COMPANY

PEACOCK CIeariers, Tailors & Furriers
TRY US FOR YOUR CLEANING

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

. . /" .į
O to tatai juk ir siekiama da
bartinių laetuvos okupantų.

■ Todėl didelės viltys yra de-. 
damos į emigracijoje esančius 
lietuvius, atskirose šalyse su
darančius tarytum tautos bran
duolius, kurie ateityje turės di
džiausios reikšmės lietuvių tau-, 
tos atgimimui atsikuriančioje 
valstybėje, štai kodėl mūsų ma
nymu šiandiena lietuvių tautos 
prieauglis kalkuliuotinas kiek
vienu gimstančiu kūdikiu.

Sutikdami, kad tautiniai miš
riu šeimų buvo ir bus, kad ne- 
pėrdaug svetimo krauio tauto
je, nekenkia jos biologiškai gy
vybei, kad yrą tautiniai mišrių 
šeimų, kurios ir tautiškos ir 
katalikiškos, sutinkame, jog vi
sa tai labiau priimtina buvo 
anais nepriklausomybės laikais. 
Bet dabar, akivaizdoje lietuvių 
tautos naikinimo Lietuvoje, vi
somis priemonėmis ligi "kraujo 
uždarymo” turime aliarmuoti 
dėl lietuvybės išlaikymo. .

Be to, būdami patys gyvi liu
dininkai ir sekdami visuomenės 
veikėjus ir aliarmuojančią spau
dą, negalime šia proga nepri- kia daug giliau pažiūrėti.

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LINKSMŲ KALĖDŲ
Mūsų draugams ir rėmėjams

STANDARD FOOD MARKET 
Fas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir 

r * kainos pigiausios
854 EAŠT 1851h STREET IV 1

......................... . I 'I U"

GREETINGS and BEST WISHES 
TO YOU ALL

minti čia taip pat ir šių dienų 
emigrantų nutautėjimo vyksmo 
— kai, pvz., vien įtik JAV iš 
800.000 lietuvių 40-50 metų bė
gyje vos keletas dešimčių tūks
tančių beliko save laikančiais 
lietuviais bei sielojančiais lietu
viškais reikalais. Nėra tat abe
jonės, kad, jeigu čia emigraci
joje visomis priemonėmis, pir
miausia lietuviška šeima ir mo
kykla, būtų buvęs palaikomas 
lietuviškumas, šiandieną mūsų 
lietuviškoji bendruomenė būtų 
daug skaitlingesnė ir pajėgesnė.

•Minint grįžimą N. Lietuvon 
reikėtų pabrėžti, kad sukūru- 
siems tautiniai- mišrias šeimas 
grįžti bus sunkiau. Svetimšaliui 
vyrui nelabai rūpės Lietuva, o 
tie, kurie grįž į savus kraštus, 
parsivežę lietuvaites žmonas, 
retais atvejais bus džiaugsmas 
mūsų tautai. Lietuvių parsivež
tos Lietuvon žmonos australie
tės, brazilietės, canadietės vargu 
daug lietuviškos dvasios įkvėps 
savo vaikams bei bus naudingos, 
visuomeninėje veikloje, ir daž
nu atveju norės grįžti ten, kur 
gyveno. Taigi šeimos klausimas 
nėra eiliniai reikalai ir į jį rei-

9104 MADISON AVENUE

BEST WISHES

Wholesale Distributors
BRIGGS KOHLER PLUMBING FIXTURES

Lietuvos laisvinimo kovoje 
vienas pagrindinių uždavinių 
yra lietuvybės išlaikymas. Daž
nomis progomis girdime šį rei- J 
kalą ir mūsų vyriausius veiks
nius pabrėžiant.

Dviejų nuomonių nesant, kad 
lietuvybės išlaikymas visų pir
ma remiasi lietuviškąja šeima, 
negalima čia neatkreipti dėme
sio j lapkričio 7 d. "Draugo” 
straipsnyje "Dar apie šeimos 
vėžį” reiškiamus išvedžiojimus..

Tame straipsnyje be ko kita 
teigiama, kad... ”Nei morali
nėj teologijoj, nei kanonų teisės 
kodekse mes nerandame tautiš
kai mišrių šeimų pasmerkimo, 
tad katalikišku požiūriu tautiš
kai mišri šeima nėra "vėžys" ,i 
todėl kyla rimtas obejojijnas ar 
katalikų publicistai turi teisę 
viešai smerkti tai ko Bažnyčia 
nesmerkia”, kad... "Be to, 
švaistymasis užgauliu "šeimos 
vėžio” terminu anaiptol nestip
rina lietuvių katalikų bendruo
menės", kad... "Yra nemaža 
tokių šeimų, kurios ir lietuviš
kos ir katalikiškos, nors vienas 
iš tėvų nelietuvis”, kad... ”Ne- 
perdidelis svetimo kraujo pri
ėmimas nekenkia tautos biolo
giškai gyvybei, jei nekalbėti apie 
žydų "kraujo uždarymą”, tai 
Europoje ir Amerikoje nerasi
me tautos, kuri neturėtų sveti
mo kraujo priemaišos, tad kyla 
klausimas, ar emigracijoje 
mums keltį aliarmą dėl to, kad 
emigracijoje mišrių šeimų pro
centas žymiai padidėjo, nes tai 
atsitiko ir atsitinka ne tiek dėl 
meilės lietuviškumui ttūliumo, 
kiek dėl kitų aplinkybių (lietu
vių atsidūrimas tokiose vietose- 
kur savo tautiečių labai maža 
arba ir visai nėra, didesnis įkai
čius emigrantų, negu emigran
čių, pagaliau erotinė meilė, kuri 
nesiskaito su tautybės ribo
mis)”, kad... "Gal būtų tiks
linga teigti, kad ir lietuvių tau
ta savo sūnums ir dukterims 
leidžia tuoktis su nelietuviais su 
sąlyga, kad tautiškai mišrios 
šeimos auklės savo vaikus lietu
viškoje dvasioje”, ir pagaliau 
"kai tuo tarpu lietuvis, vedęs 
nelietuvę ir išmokęs ją lietuvių 
kalbos, neturės ko drovėtis Lie
tuvoje!”.

Iš visų šių citatų susidaro 
įspūdis, jog tautiškai mišrios 
šeimos nesmerktinosj taigi ne
laikytinos "šeimos, atseit, ir 
tautos vėžiu" — pateisinamos 
mišrios vedybos, o tuo pat tatai 
ir skatinamos, vaduojantis įvai
riomis pateisinamomis priežas
timis, įskaitant ir erotonę meilę, 
kuri nesiskaitanti su tautybės 
ribomis. '

Bet kai kuriose straipsnio vie
tose vėl matome autorių stojant 
Vaižganto pusėje, pvz., sakoma, 
kad Vaižgantas kvalifikuodamas 
tautiniu atžvilgiu mišrias šei
mas kaip neigiamą faktorių, 
tiesą yra pagriebęs tik už vie
nos kojos .... arba, kad neper- 
didelis svetimo kraujo priemai
šos nekenkia biologiškai tautos; 
gyvybei..., toliau taip pat, kad 
mišrioj šeimoj yra sunkiau lie
tuviškumas išlaikyti, negu ne- 
mišrioj, todėl mišrios šeimos 
neturi būti rekomenduojamos, .

Lietuvių tauta yra iŠtiktar 
sunkiausių laikų, kokių mes .ne
žinome jos istorijoje praeityje. 
Lietuviai dešimtimis tūkstančių 
yra emigravę į įvairius kraštus. 
Likusioji tautos dalis ląetuvoje 
skubos keliu įtaikinama' žiau
riausiomis priemonėmis — fiziš
ka mirtimi, deportuojant, bio
logiškai dirbtiniu būdu kuriant 

‘šeimas su. atvežamaisiais .sve
timtaučiais.

Jaunimas rusinamas. Naiki
nama visa kas primena lietuvy
bę bei klastojama taip pat Lie
tuvos istorinė'praeitis.

Visa tai - rodyte rodo, jog, 
šiems vyksmams, ilgiau besitę-

CLEVELAND EIBE EKTINGUISHER 
COMPANY

We Cary a Complete Line of Hardware Šupplies 
Fl.OOR. SANDERS FOR RENT 

We Give and.Redeem Eagle Stamps

16009 MATERLOO ROAD £E 1-1300
'. ... ' , ■• ■ - '. .■ '' , ' ; ‘ ■ , ■ ■ '
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z For a Pleasant Holiday 
GREETINGS and BEST WISHES

SERVICE, INC
Remember the Maroon and Cream Colored Cars 

with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

THE CANNON TAILORING CO.

Suits and Topcoats Made-To-Order

124 ST. CLAIR AVENUE Cor. EaBt 2nd St.

CLEVELAND

t

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali Our Friends and Patrons

CARPENTERS DISTRICT

CARL J. SCHWARZER, President

GEORGE SHEWRING, Secreiary

j

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

COMPANY

1111 EAST 200th STREET

/

■

Best Wishes to Our Friends and Patrons
CLENVILLE DAIRY

, Esfablishėd Over 40 Years
Homogenized Vitarhin D. D Milk—Grade A Products 

832 East lOOth Street MU 1-6384

Daugelis naujų ateivių 
galvoja pastoviai įsikurti 
žemės ūkyje. Tuo tikslu 
ir dedame' šį rašinį. Red.

JAV mėsinių galvijų augini
mas užima žymių vietų žemės 
ūkio gamyboje, panašiai kaip 
kukurūzų auginimas pašarinių 
javų auginime, šios abi ūkio 
šakos mums yra naujos ir norint 
čia pradėti ūkininkauti reikia 
su jomis būtinai susipažinti. 
Taip pat labai svarbu su mėsi
nių galvijų auginimu susipažin
ti ne tik teoretiškai, bet ir prak
tiškai, nes aplinkos ir vietos 
sųlygų pažinimas čia pradedan
tiems ūkininkauti yra lemiamos 
"eikšmės. Kiekvienam norinčiam 
dirbti šioje ūkio šakoje teks pa
studijuoti ir pasipraktikuoti, o 
pradėjus savarankiškų darbų 
ateis pasitenkinimas ir pelnas, 
kai bus pasiekti rezultatai.

Mėsinių galvijų auginimas JAV
' .J./ 

A. V. r-.

mų vietų žiemės ūkio produktų 
gamyboje:

Mėsiniai gyvuliai

MĖSINIŲ GALVIJŲ 
AUGINIMO RAJONAI

SINCERE GREETINGS

Pleasant Holiday

To My Many Friends

— 31%,
Pieno produktai — 14%, 

i. — 10%,
— 10%,
— 6%,
— 8%, 

, — 3%, 
r — 6%,

— 4%, 
—• 8%.

Paukščiai ir kiaųš. 
Maisto javai 
Pašariniai javai 
Medvilnė 
Tabakas 
Daržovės 
Vaisiai 
Įvairūs javai

t

p . *■“

MĖSINIŲ GALVIJŲ 
PIRMUMAI PRIEŠ KITAS 

Ž. Ū. ŠAKAS

MĖSINIŲ GALVIJŲ 
AUGINIMO NAUDINGUMAS '

Trumpai peržvelkime tuos 
momentus, kuriais pasireiškia 
šios ūkio šakos naudingumas.

žemės ūkio- departamentas 
skelbia, kad 55 milionai akrų 
dirbamos žemės JAV buvo su
naikinta erozijos. Erozija tai 
mechaninių gamtos jėgų veiki
mas į dirvožemį, kada jos tų 
dirvožemį naikina ir daro netin
kamų žemės ūkiui, čia svarbiau
si faktoriai yra vanduo ir vėjas. 
Gaila, kad neturiu galimybės 
pavaizduoti, kaip baisiai atrodo 
erozijos sunaikinti žemės ūkio 
plotai. Laikant gyvulius ir nau
dojant jų mėšlų apsaugojama 
žemė nuo erozijos ir keliamas 
žemės derlingumas, nes augina
mi augalai saugoja nuo erozijos 
pasekmių ir auginami augalai 
mėšlo formoje grįžta žemėn.

Daugelyje ūkių žmogaus dar
bo jėga nėra produktingai iš
naudojama. Laikant gyvulius 
darbas pasiskirsto per visus me
tus gana vienodai, tuo tarpu 
javų ūkyje pusę metų žmogus 
beveik bedarbis.

Kiek reikia gyvulių auginti 
ūkyje priklauso nuo turimo plo
to ir pajėgų. Apytikriai vienas 
žmogus gali prižiūrėti: 30 pie
ningų karvių, 150 mėsinių gal
vijų, 2000 avių, (10.000 paukš
čių). Laikant mėsinius galvijus 
nereikia tiek žmonių darbo jė
gos kaip pieninių karvių prie
žiūrai, dėl to čia galima daugiau 
jėgos nukreipti pašarų augini
mui ir ganyklų įrengimams bei 
priežiūrai. Pašarinių žolių au-į 
ginimas nereikalauja tiek daug 
darbo jėgos ir išlaidų, kaip aria
mieji plotai, taigi ir mažesnės 
išlaidos ir didesnis pelningumas.

Mėsinių galvijų augintojai J. 
A. V. yra priskiriami prie tų, 
kurie gauna didžiausias paja
mas. Yra žinoma, kad 1/3 ūki
ninkų gauna 70% žemės ūkio 
pajamų. Apie 3/4 tų pajamų pa
silieka sau ir savo šeimai ir tik 
apie 1/3 pinigų išleidžia ūkio 
reikalams. Toji didelių pajamų 
grupė yra daugiausia mėsinių 
galvijų ūkiai.

šeimos išlaikymas karo bei 
krizės laikais yra taip pat sau
gus, nes iš mėsinių galvijų ūkio 
galime gauti daugiau kaip pusė 
reikalingo maisto šeimai. Yra 
žinoma, kadi žmogus per metus 
suvalgo i tonų maisto. Ameri
kiečio dieta: 63 svarai jautie
nos, 13 svarų taukų, 38 gal pie
no, 18 sv. sviesto, 5 sv. sūrio, 
40 sv. vištienos ir 15 tuzinų 
kiaušinių. Tie visi produktai ga
limi pasigaminti ūkyje.

Mėsiniai galvijai gali būti 
parduodami bet kuriuo laiku ir 
visada yra rinka. Kainos yra 
skelbiamos kasdien. 1948 m. mė
siniai .gyvuliai JAV užėmė pir- 

1 . :

čia pašarai sūšėriami ir pa
verčiami į gyvulių kilmės pro
duktus yra vertingesni kaip kiti 
ž. ū. produktai. Tie plotai, kurie 
mažiau tinka ariamai žemės yra 
tinkamai išnaudojami galvijų 
auginimui. Pašaliniai ūkio pro
duktai "bei 'pramonės gaminių 
likučiai čia- gali būti tinkamai 
sunaudojami. Pašaliniai produk
tai ir likučiai yra mažos vertės, 
o jie paversti j gyvulinius pro
duktus darosi vertingi.

JAV mėsinių galvijų augini
mo rajonai yra du: į vakarus 
nuo 100 meridiano yra kalnų 
rajonas, o į rytus kukurūzų aug. 
rajonai. Kalnų rajone yra ga
nyklos, bet nėra pakankamai 
kone, pašarų galvijų penėjimui, 
dėl to ten jauni veršiai ir tin
kami penėjimui 1,5 metų veršiai 
parduodami į kukurūzų rajonų 
penėjimui. Veršiai penimi 3-6 
mėnesius ir parduodami sker
dykloms. Liesi veršiai kainuoja 
Vį nupenėtų veršių kainos.

Mėsinių galvijų daugiausia 
auginama: Texas, Ihowa, Mine- 
sota, Kansas ir Wisconsin, o že
miau išvardinti perka mėsinius 
galvijus penėjimui: Ihowa, Illi- 
nois, Kansas, Nebraska ir Mis- 
souri: šie pastarieji yra kuku
rūzų auginimo rajone.

MĖSINIŲ GALVIJŲ VEISLĖS

Mėsinių galvijų tėvynė yra 
Anglija JAV yra 6 mėsinių gal
vijų veislės, kurių trys yra pla
čiau paplitusios ir vertos dė-

( Perkelta į 4-tq pust )

GREETINGS and BEST WISHES 
•For a Pleasant Holiday

■?y i •, •

JOHN L. MIHELICH

Attomey
• 1

And Member of Civil Service Commission
' t rlt-M ' t . ■ ■

Best Wishes to Our Friends and Patrons

EAGLE COAL CO
!:•

WE GIVE EAGLE STAMPS

1880 CARTER AVĖ.
* 1 *

GREETINGS and BEST WISHES

CERNE’S BAKERY

i

i

Each Savings
Account Insured up to

FEDERAL RESERVE
insurance corporation

Member of Federal Reserve System

THE 10RAIN BANKING CO

GREETINGS and BEST W1SHES

To Our Many Friends

gazelle RESTAURANT

Cleveland’s Finest Foods

CHOICE WINES - L1QUOR - BEER

Specializing in
WEDDING AND PARTY CAKES AND POTICA

7108 ST. CLAIR AVENUE EN 1-4770
1132 EUCLID AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY

COMPANY
• * • • . • .j

f, ■ ■ i. ’..

1260 WEST 4th STREET SUperior 1-8460

HOLIDAY GREETINGS U

HILLCREST MEMORIĄL 
PARK CEMETERY ASSOCIATION

! J.

• ■ ■

Aurora & Richmond Roads Phone BE 2-0035

d BEST WISHESGREETINGS an
To Our Friends and Patrons 

Pleasant Holiday

CITIES sekvice PREMIUM

ttVICE REGULAR GASOLINES

6611 EUCLID AVENUE



AR GALIMA

Best Wishes to Our Friends and-Patrons

THE HOUSE OF CHARM

SERVING THE FINEST CHINESE & AMERICAN FOODS

CATERING TO SHOWERS & BANGUETS

LINWOOD DRY GOODS STORE

SLATE ROOF1NG CONTRACTOR

1710 Euclid Avė. CHerry 1-3398

K-ONE HOUR DRIVE INN
CLEANING AND LAUNDRY

3619 WALTON
8215 EUCLID AVENUE

THE E. B. BROWN OPTICAL CO
BR 1-04308445 BROADWAY

803 Union Commerce Bldg. MAin 1-2428

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
FARMERS FRIDE

SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

Cut-Up Poultry Stores
3048 ST. CLAIR AVĖ.EX 1-3800

KOCH FURNITURE COMPANY
10516 Euclid Avenue 
33lt 6rdadvtew Road 
2057 East 4th Street 
16850 Lorairi Avenue 
17122 Kinsman Road
1270 Euclid Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS ąnd BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

y ■

ME 1-3700

BEST WISHES 
To Our Many Friends

Our Cut-Up Poultry is Ekcellent, yet economical, 
for your Dinner Parties or Banquets.—Ali poultry 
and eggs come from our own farms direct to you.

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

To Our Friends and Patrons 
, BEST WISHES

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Man v Friends

ĮSIKURTI ŽEMĖS 

ŪKYJE?

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

FURNITURE — LAMPS

COMPLETE INTERIOR DECORATING

3562-68 LEE RD. WY 1-7227

We Carry a Fine Line of

FURNITURE AND BEAUTIFUL LAMPS

1000 HAMILTON AVENUE CH 1-'

ELECTRO PROCESSING COMPANY

PLATINC AND SURFACE TREATING

BEST WISHES 
or a Pleasant Holiday

We wi.ll inspect your fu mace vvithout charge—Any 
make. Cleaning—Re-Cementing—Gas Conversions 

Boiler Repą irs—New iFurnaces Installed

■ 1 - Time Payments

(Atkelta iš 3 psl.) 
mesio: Aberdieh-Augus, Here- 
gord ir Shorthorn. Kurį šių veis
lių yra geriausia gali atsakyti 
kiekvienas individualiai, nes 
vienam patinka išvaizda, kitam 
stambumas, trečiam spalva, o 
ketvirtam kitos ypatybės.

A. Aberdieen-Angus mėsiniai 
galvijai čia importuoti prieš 80 
metų iš Škotijos. Herefordai 
apie 50 metų anksčiau, o Short- 
hornai 100 metų anksčiau už 
Aberdeen-Angus. Tačiau labiau
siai paplitę yra Herefordai, ma
žiau Aberdeen-Augus ir mažiau
siai importuoti. Aberdeen-Angus 
mės. galvijai yra skaitoma mo
derniškiausia veislė. Jie pasižy
mi puikia mėsos kokybe, augštu 
skerdienos svoriu ir dideliu 
augštos kokybės mėsos procen
tu. Nuo 1900 metų šios veislės 
galvijai parodose laimėjo iš 45 
atvejų 43 čempionatus. Aber
deen-Angus galvijai yra juodi, 
beragiai (bauži), buliai sveria 
1800-2100 svarų, karvės 1200- 
1500 sv. Gyvuliai greit penisi bet 
kurio amžiaus, ir greit bręsta. 
To paties svorio galvijai atrodo 
mažesni už kitų veislių galvijus 
dėl jų kampuotumo, smulkių 
kaulų ir gilumo. Augintojai 
tvirtina, kad jų galima daugiau 
patalpinti į tų patį tvartų, kaip 
kitų veislių galvijų, nes jie be
ragiai. Jie atsparūs ligoms, kar
vės lengvai veršiuojasi ir duoda 
beragius metisus. Jie auga Flo
ridoje šiltame klimate ir Kana
doje šaltame klimate. Šių galvi
jų augintojų draugija yra Chi- 
cagojė.

B. Herefordai yra baltgalviai 
žalos spalvos galvijai, ilgais 
plaukais, ilgo liemens, kampuo
ti, gilūs, mėsingi. Buliai sveria. 
1900-2200 sv., karvės 1200-1600 
sv. Atsparūs ligoms ir šalčiams. 
Šie galvijai mėgiami Chicagos 
rinkoje. Augintojų organizaci
ja — American Hereford Asso- 
tiation, 300 West llth Street, 
Kansas City, Mo.

C. Shorthornai iš mėsinių 
galvijų pasižymi tuo, kad duoda 
daugiausia pieno. Jie yra įvai
rių spalvų ir yra stambiausi iš 
visų veislių. Buliai sveria 1800- 
2500 sv., karvės 1500 ir dau
giau svarų. Augintojai turi or
ganizacijų vadinamų — Ameri-

' can Shorthern Breederi Assotia- 
tion, Union Stock Yųrdš, Chica- 
go 9, III.

čia išvardintų veislių galvi
jus kasdien galime pamatyti 
Stock yarduose ir susipažinti su 
vykdoma prekyba.

Veislinė medžiaga apie 2 me
tų amžiaus kainuoja kaip buliai 
taip ir telyčios apie 500-600 do
lerių. Brangiausi yra Aberdeen- 
Angus, pigesni Herefordai ir pi
giausi Shorthornai. Senesni bu
liai ir premijuoti veisliniai gy
vuliai yra brangūs ir siekia ke
liolikos iki kelias dešimt tūks
tančių dolerių.

(B. d.)

Complete Line of Fui nitui e 

Appliances and Television 

2847 LORAIN AVENUE WO 1-6287

GREETINGS and BEST WISHES
■ S.* 'I ' ' , ;

GERIAUSIOS KALĖDINĖS 
DOVANiOS!!!

HILDEBRANDT PROVISION CO

Haufo pasakos I ir II dalis 
210 pusi. $2.75 Andersono pasa
kos 210 pusi, kaina-tik $2.60. A. 
Vilainis žemaičių žemėje 132 
pusi, kaina. $1.50. Išėjo jau 9 
numeris Pelėdos ir kalėdinis iš
eis aį>ie šio mė'n. 20 d.

Užsiprenumeravę Pelėdų 1953 
metams ir prisiuntė $4.00 gaus 
Pelėdos Kalendorių dovanai.

Adresuokite. PELĖDA, 3153 
So. Halsted St., Chicagd 8, III.

': B v' '.
’ v „• . '
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DISPENSING OPTICIAN
37 Years Experience Filling Oculists Prėscriptions

320 TRUMAN BUILDING
1030 Euclid Avenue PRospect 1-1’

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

■ ■ ■ ■

1952 Riuod^in ift d

NEW CHINA RESTAURANT
. .

HEILMAN 
FURNACE & APPLIANCE CO.

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

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS ahd BEST WISHES 
To Our Friends and. Patrons

LOfevrS IIARDM'ARE COMPANY

COMPLETE LINE OF HARDWARE ŠU'PPLIES 

1035 PROSPECT AVENUE CH 1-2956

■ ■ , . . ■ • • ’ . ■ . ‘
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DIRVA 
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GREETINGS and BEST ^ISHES 
To Our Many Friends

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

JAMES O’TQOLE, SECRETARY

1220 Ontario St.



A. PAUL 1TNCHER

Skystis, keliąs grėsmę ir palaimą pasauliui
6420 WOODLAND AVENUE

JOHN'S MEAT MARKEI
Special Maehine Precision Built Progressive

Lamination Dies

WO 1-2440-1-25601 TILLMAN

THE LAKESIDE IMPROVEMENT

MECHANICAL RUBBER GOODS

5418 LAKESIDE AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES

INCORPORATED

MA 1-3270 AT 1-8600

JORDAN CAMERA & SUPPLY STOREGARDNER CARTAGE CO., INC.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
Formerly with The Metropolitan Opera

DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co

JOE LATINA & SON PLASTERING C0

4438 TAMALGA DRIVE Best Wishes to Qiit Friertds and Patrons
Souih Euclid, Ohio

COTTON
LA GANKE & SONS STAMPING C0,

GL 1-0278

JOHN M. PETERS CONSTRUCTION CO. BEST 1VISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS

VU 3-0075SUPPLY COMPAiNY

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
. .. J - 4 .

2281 Scranton Rd. 
. - 28' i

3971 JENNINGS ROAD

v

.................

10005 CEDAR AVENUE
■ '

■ ■ ; • ■

HANDWRITING EXPERT

Best Wishes To Our Many Friends
‘ f V.’

kitų ir vėliau pirmoji naftos 
valstybė Siaurės Amerikoje — 
Pennsylvania turėjo užleisti vie
tų eilei kitų su Oklahoma ir 
Texas priešaky. Tais lemtingai
siais 1859 metais Amerika gavo 
vos 2,000 statinių (barrel turi 
42 galonus, o vienas gal. 3,785 
litrus). Jau kitais metais toji 
naftos gamyba pasiekė 500,000 
st. ir dar vėliau naujoji pramo
nė taip išaugo, kad su ja tegali 
lygintis tik reta kuri kita pra
monės šaka. Nafta virto bran
giausiu mineraliniu šaltiniu, o 
pačios JAV, nors turi tik treč
dalį viso pasaulio naftos šaltinių, 
tačiau to skysčio iš savo ištek
lių gauna daugiau kaip pusę pa
saulinės gamybos ir toli užpa
kaly palieka Sov. Rusiją.

Kas įvyktų, jei dėl kurių nors 
priežasčių šis kraštas netektų 
savo produktų ar jų gamyba 
staiga būtų sustabdyta? Kelių 
valandų laikotarpy būtų supa- 
raližuota visa pramonė. Daugiau 
kaip 50 milionų automobilių ne
galėtų būti naudojami, milionai 
auto sunkvežimių negalėtų vežti 
maisto miestams, ir jų vairuo
tojai liktų be darbo, o ūkių lau
kuose sustotų visi traktoriai. Ir 
tai ne viskas. Dėl tepalų stokos 
negalėtų būti naudojamos pra
monės mašinos, žibalą naudoją 
laivai ir garvežiai sustotų ir, 
svarbiausia, tokiu atveju būtų 
kirstas skaudus smūgis krašto 
gynybai — lėktuvams ar tan
kams. Tuo pačiu metu nuken
tėtų visa eilė kitų pramonės 
kraštų, o per visą kontinentą 
pereitų šiurpi panikos baimė. 
Ateities vizija? Galbūt, bet ji 
pakankamai ■ aiškiai liudija apie

SAVE CAPS FOR EAGLE STAMPS
'A L"-' ’ ", « ’

HE 1-60S0 :

— ,, , pi -I."

Amerika — pirmoji naftos valstybė
■ '■ .. .

BEST WISHES 
To Our Many Friends

GREETINGS ahd BEST W1SHES
■ • ■, .' ■ : ; . L'-'

To Our Many Friends ■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

COMPANY
I

WE CARRY THE FINEST CHOICE MEATS

8008 ST. CLAIR AVENUE HE

Responsible and Dependable Since 1913

2662 EAST 69ih STREET UT 1-3800

FAMOUS FURNACECO.
• •••■ - ■ ' ."

RYMAN BLAUDSHILD—-PRĖ5.

Kolumbui išlipus šio konti
nento krantuose, vietos indėnai 
ne tik rūkė pypkes, bet ir žmo
nių gydymui, dažymo ir reli
ginių ceremonijų tikslams nau
dojo alyvuotą, rudą skystimą. 
Vėliau jis pavadintas petroleum 
(nuo lotynų "petrum” — uola 
ir ”oleum’’ — aliejus), nafta, 
žibalu ir-kitaip. Jis labai įsiga
lėjo visam pasauly, pradėtas 
naudoti apšvietimui, vaistams, 
kaip degamoji medžiaga ir kt. 
Nors per visą istoriją šis skys
tis, jau buvo žinomas ir Herodo- 
to bei kitų senovės istorikų ap
rašytas, nors jis jau buvo nau
dojamas karo atveju besiginant, 
tačiau tik nuo 19 amž. pulk. E. 
A. Drake dėka, tas rudasis sky
stis galėjo būti laikomas naujos 
ir didelės naftos pramonės 
svarbiuoju kaltininku. Tiesa, 
1815 m. Prahos miesto gatvės 
jau buvo apšviestos žibalinėmis 
lempomis, Europos žmonės vis 
labiau susipažindavo su tais iš 
žemės gaunamo mineralo pui
kiaisiais savumais, tačiau pulk. 
Drake 1859 m. rugpjūčio 27 d. 
Pennsylvania valst. laukuose 
pavykęs žemės išgręžimas virto 
svarbia data naujosios civiliza
cijos istorijoje. Mineralas 'pra
dėjo gausiai tekėti, švirkšti vir
šun ne tik Pennsylvanijoje, bet 
ir kitur. Visu smarkumu pra
dėjo plėstis nauja pramonė, at
sirado naujos, neribotos gali
mybės technikos, susisiekimo, 
kraštų gynybos ir... žmonijos 
naikinimo pažangai.

Toje vietoje’, kur Drake iš
gręžė savo istorinį naftos šal
tinį, vėliau atsirado Titusville 
vietovė. Tą versmę pasekė eilė

BEST WISHES 
To Our Maqy Friends

BEST WISHES TO OUR FRIENDS ĄND PATRONS

KURTZ DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

K. N. Bannon & R. W. McLeod, Props.
11715 Detroit Avė. ‘ BO 2-2200

BEST WISHES 
To Our Friehds and Patrons

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

HOLIDAY GREETINGS 
and

BEST WISHES

GREETINGS and BEST WISHES
• J ‘ ' 1 t-.

To Our Friends and Patroną
For a Pleasant Holiday

GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS ahd BEST WISHES
TO YOU ALL

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

L. GOTTLIEB
CONTAINERS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

THE K0EHLER RUBBER & SUPPLY 
COMPANY

to žemėje gaunamo skysčio 
reikšmę šių dienų laisvajai žmo
nijai.

"Nafta pasiekiamas iškasant 
šaltinius, kurių gylis siekia nuo 
100 ligi 10,000 ir daugiau pėdų. 
Giliausias toks šaltinis pasau
lyje baigtas gręžti 1938 m. Ka
lifornijoje. Jo gylis siekia 15,604 
pėdas. Amerika turi 18 žibalp 
šaltinių nuo 10,000 ligi 13,000 p. 
gylio ir daugiau kaip 200, kurių 
gylis siekia ligi 10,000 pėdų. 
Gręžimai, bejieškant žibalo, 
nuolat vyksta ir tai supranta
ma, įsisąmoninus to mineralinio 
šaltinio vertę. Juk viena jo sta
tinė įkainuojama ligi 3 dol., jo 
metinė gamybos vertė kelis 
kartus didesnė už aukso pro
dukciją, pagaliau nuo 1900 m. 
gautos krašte naftos vertė įkai
nojama daugiau kaip 25 bilio- 
nūs dol. Galima įsivaizduoti, ko
kį susijaudinimą kelia žibalo 
versmių suradimas — to ”juo- 
dojo aukso” šaltiniai kelia kon
kurenciją atradėjų ir kąimynų 
tarpe, kitų pavydą, o kraštui 
neša vis didesnį pajėgumą.

Kaip ta nafta indėnų vadinta 
"Senekbs aliejum”, panaudojai 
ma? Kai išgręžiamas šaltinis 
ir žibalas pradeda švirkšti, jis 
vamzdžių pagalba nukreipiamas 
į vad- tankus, apvalios formos 
žemėje įmūrytas statines. Vė
liau iš jų specialiais vamzdžiais 
(poperlines), ar tankinėmis ma
šinomis ir laivais nafta pasiun
čiama į refinavimo (valymo) 
įmones. Rytinėje krašto daly 
tais vamzdžiais teka visa nafta 
ir tie vamzdžiai jungia refine- 
rijos įmones su visais naftos 
laukais. Toji vamzdžių sistema 
siekia daugiau kaip 100,000 my
lių. Valymo pajėgumas krašte 
per dieną — apie 7 mil. st.

Tepalai, tai plačiausiai nau
dojamas naftos produktas. Apie 
99 % viso pasaulio mašinų gau- II 
na naftos tepalus, didelio grei
čio mašinos, dinamo aparatai, 
auto ar lėktuvų motorai naudo
ja iš naftos gautus augštos rū
šies tepalus. Kitas svarbus. ir 
nepaprastai išplitęs produktas 
— benzinas (gazolinas). Auto
mobilių pramonės išplitimas 
krašte, jos nuolatinis benzino ir 
tepalų pareikalavimas, glaudžiai 
siejasi su naftos pramonės žy
dėjimu. Abi pramonės viena kitą 
remia ir vienos laimėjimai yra 
ir kitos pasisekimų laidas. Kaip 
degamoji medžiaga, tikrai gam
tos dovana žmonijai, nafta labai1 
vertinama ir savo ypatybėmis 
praneša anglį, tačiau turi nusi
leisti gazui. Pastaraisiais laikais 
nafta naudojama geležinkelių 
garvežiuose, pramonėje, kaip 
šildomoji priemonė namų ūky
je, pagaliau, beveik trečdalis vi
so pasaulio prekinio laivyno 
naudoja naftą.

Savo metu svarbiausias naf
tos produktas buvo vad. kerosi- 
nas. Jis buvo pakeitęs žvakių 
ir aliejinių lempų apšvietimą. 
Tačiau ir šiais laikais jis dar 
plačiai žinomas ir spėjama, kad 
apie pusę namų pasauly kero- 
siną naudoja kaip apšvietimo 
priemonę. Nors pramoninių sri
čių JAV ir V. Europoje dabar 
mokslą einantis jaunimas nėra 
matęs tokių kerosininių lempų, 
tačiau tokį apšvietimą 1948 m. 
JAV turėjo 4 mil. namai ūkiuo
se.

JAV ir naftos srity, kaip plie
no bei anglies, vadovauja pasau
linei gamybai ir 1943 iri. buvo 
pasiekusios 67 % visos gamybos. 
Vėliau toji gamyba krito, nes 
ir likusioji pasaulio dalis, ypač 
nuo 1946,m. žyiniai pakėlė savo 
gariiybą. Vis dėlto, šis kraštas 
nuostabiai didina naftos gamy
bą (čia, kaip minėta,-kalta ir 
auto pramonė, be to, ir karas) 
ir 1951 m., palyginus su 1941 
m. toji gamyba pakilo net 71%. 
Kad 1951 ųi. žymiai ’ padidėjo 
JAV naftos gamyba, daug lėmė 
didelių naftos kiekiu pareikala
vusi mobilizacijos jr« gynybos 
programa,. Irano. laukų, uždary
mas, pakilęs naftos pareiklaavi-

( Perkelta i 6-tą pual. j
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. COAL plVIST 
marionbldg.

Bundy’s Euclid-Green Hardware
i z .L .

Bundy’s Mayfield Green Hardware
B. P. S. PAINTS EMAMELS AND FLATLVX 
Complete Line of Hardware and Plumbihg Supplieš 

4495 MAYFIELD RD. EV 1-7300
EUCLID & GREEN RD.

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU ALL

Compressors, Lubricating Eąuipment

3865 CARNEGIE AVENUE HE 1-8867

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends
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GREETINGS and BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING

MATERIAL COMPANY
Ralph J. Jonės—Manager

1321 MAROUETTE HEnderson 1-5080

GREETINGS and BEST WISHES

AMALGAMATED ASS’N. OF 
ST. & E. RY.

Harry Lang — Secretary

GREETINGS and BEST WISHES

A. B. C. GARAGE
GENERAL AUTO REPAIRING

All Work Done to Your Expectations

8829-33 ST. CLAIR AVĖ. GL 1-5630

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI 
visiems draugams ir rėmėjams

TAFT WOOD PRODUCTS CO

Wood Turning of all Kinds — Industrial Wood Work 
Lacąuer — Paint and other Finishes

6520 CARNEGIE AVENUE
44-—

UT 1-8050

GREETINGS and BEST WISHES

STEEL FABRICATORS CO

CENTER AND SPRUCE

TO 1-2643

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE SIMON SIGN COMPANY
IŠKABŲ — SIGNS — GAMINTOJAI-PIEŠĖJAI

Gyvuoja jau daugiau kaip 75 metai

2307 PROSPECT AVENUE PR 1-1818

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 2-6957

call d BEST W1SHES
For a Pleasant Holiday

OHIO IRON WORKS

INDUSTRIAL STEEL FABRICATORS

877 ADDISION RD EX1-7625
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tijos gydytojos pavertimas J vy
rą ir 26.m. amž. bliv. JAV kario 
George Jorgensen Danijos gy
dytojų pagalba įvykdytas pa
kitimas į šviesiaplaukę Ųhristi- 
ną. Amerikiečių gydytojų tei
gimu, tokie lyties pakeitimai 
galimi tik nenormalių žmonių 
tarpe ir jie vykdytini dar jiems 
esant mokykliniam amžiuje. Su 
abiejų lyčių požymiais vaikai 
vadinami hermafroditais ar 
pseudohermafroditais ir tokių ' 
atsitikimų esama daugiau, kaip 
kas mano, o spauda rašo tik 
apie žymesnius įvykius ar re
čiau pasitaikančius, kaip "pa
nelės" Jorgensen net dvejis me
tus laiko užėmęs (operacijos, 
1500 hormonų injekcijų) pakei
timas į moterį. Vienam Texas 
mieste per 9 metus panašių at
sitikimų, tik su. mokyklinio am
žiaus vaikais, buvo 10.

Kiek kardinolų turi JAV?
Neseniai popiežiui paskyrus 

kardinolu Msgr. Mclntyre iš Los 
Angeles (nors visuotinai tikėta
si vysk. Cushingo iš Bostono ar 
O’Haros iš Philadelphia pasky
rimo) dabar JAV turės keturis 
kardinolus. Po paskutinės, 1946 
m. konsistorijos JAV turėjo 
penkis kardinolus, bet du-iš-jų 
vėliau mirė.

GREETINGS

To Our Friends and Patrons

BARTU NEK

lį.t

CLOTHERS
■

'• . • ’ i

. FINANCE YOUR

APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

14958 St. Clair Avė.

6529 Union Avenue

833 Procpect Avenue

Ar jau

{stojai j

VILTUS

Parengė V. Al. draugiją?

pasaulinės 
m. .gauta 

ir gamyba 
su 1939). 
Venesuela,

AR PAŽĮSTI ŠĮ KRAŠTĄ?
; (Atkelta iš 5-to pnsl.) 

mas namuose, ūkiuose, auto pra
monėje. Tais 1951 m. naftos 
krašte pagaminta 56% višo pa
saulio išteklių. Kaip degamoji 
medžiaga motorams,-toji gamy
ba 1951 m. net 105% prašoko 
1950 m. produkcijų ir jos gau
ta 1,132 mil. st. Vien 1951 m. 
JAV gamyboje siekė 2,246 miL 
st.

Pulk. Drake gal net nesva>- 
jojo, kad jam 1859 m. išgręžus 
naftos versmę, šis skystis, dar 
šimtmečiui nepraslinkus, visu 
sayo pajėgumu veršis iš žemės 
net 25 krašto valstybėse.

JAV yra penkios sritys, kurių 
kiekviena pasižymi mažesne ar 
didesne žibalo gamyba. Iš visų 
tų valstybių prasikiša Texas su 
apie 40% visos 1951 m. gamy
bos, toliau seka Kalifornija, pa
staruoju metu vis labiau ke
lianti savo gamybų, Oklahoma, 
Louisiana, Kansas, o žibalo pra
dininkė — Pennsylvania atsi
dūrusi net 9 vietoje. Nors naf
tos versmės randamos daugely 
valstybių, tačiau apie 90% visos 
JAV gamybos gaunama iš trijų 
laukų Kalifornijoje, Centrinėje 
krašto srity ir ties Meksikos 
Įlanka, o tris ketvirtųsias naf
tos teikia Texas, Kalifornija ir 
Oklahoma.

Po JAV, antroji vietą naftos 
srity tenka Sov. Rusijai. Jos 
gamyba sudaro vos šeštąją dalį 
amerikinės ir 10 % 

I produkcijos. (1951 
I 305 mil. st naftos 

pakilo 46% palyg. 
Toliau iš eilės seka
su 100,000 mil. st. metinės ga
mybos, Iranas (Persija), Olandų 
Rytų Indija, Rumunija, Meksi
ka, Irakas ir kt. Antrojo pas. 
karo metu 60% visų iŠ JAV j 
kitus kraštus išvežtų karinių 
reikmenų sudarė nafta.

Dėl šio vertingojo produkto 
I varžysis didieji rytų ir vakarų
I pasaulio varžovai ir karo metu 

dės visas pastangas jei ne už
grobti, tai bent paversti netin
kamais naudoti naftos versmių 
laukus. Savo keliu eis nuolatinė 
pažanga naftos gamyboje ir ly
giagrečiai kils tų laisvųjų kraš
tų civilizacija.

,-r
Ar daug JAV gyventoją per-

II daug sveria?
Labai daug. Moksliniai tyri- 

II nėjimai rodo, kad 25 milionai 
I gyv- sveria daugiau normos, o 
I jų tarpe 5 mil. gali būti laikomi 
I rimtais ligonimis.. šiuo metu tai 
I svarbiausia sveikatos problema 
I JAV. Pasirodo, kad nors krašte 
I pavyko sumažinti mirtingumą 
I vaikystės ar ankstyvame su- 
I brendimo amžiuje, tačiau mažai 
I padaryta pažangos sumažinant 
I mirtingumą viduriniame ir vė- 
I lesniame amžiuose. Krašte mir- 
I tingumo nuošimtis gyventojų 
I turinčių 45 ir. daugiau amžiaus 
I yra 25% didesnis kaip to paties 
|| amžiaus grupėje Norvegijoje, 

Danijoje ir Olandijoje. Per di
delis svoris'tai viena svarbiųjų, 
pradinių priežasčių šioms mir
tims po 45 m. amž. atsirasti, 
širdies ligos su labai didėliu 
mirtingumo nuošimčiu, per di
delis kraujo spaudimas, cukraus 
liga, inkstų ar kepenų ligos — 
tai vis per didelio svorio pasė
kos. Įvairios organizacijos, gy
dytojai yra vienos nuomonės — 
mieli gyventojai, jūs perdaug, 
nesaikingai valgote, žmonės ne
tvarkingai valgo ir maisto gau
na tiek, kiek visai nereikalinga 
organizmui. Reikia sekti savo 
svorį, svorio kontrolės patari
mus ir nekreipti daug dėmesio 
į vad. "syeįkatos” maistu ir juo 
labiau į įvairius vaistus (table
tes ir kt.), kurie organizmui 
gali būti ir žalingi.

Kiek nusižudymų krašte? 
Kasmet sau gyvybę atima li

gi 17,000 JAV gyventojų.
Ar dažnai vyksta lyties pa

keitimai?
Retai. Neseniai per viso pa

saulio spaudą nuskambėjo ško- 
.....................
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BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons ’ ’ j'

PARK AND TILFORD DISTILLERS 
CORPORATION

i ;W. M. STEWARD OHIO MGR.

HANNA BUILDING CH 1-6153

’ vi • • »

GREETINGS and BEST WISHĖS 
To My Many Friends and Patrons

UNITED ERECTING COMPANY

4500 EUCLID AVENŪE HE 1-3310

t

v

lt

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

STAR ELEVATOR COMPANY
■ l ■ . ■ -

EAST 38ih & KING AVĖ. HE 1-7900

■.

h

LINKSMŲ KALĖDŲ 
Mūsų draugams ir rėmėjams 

t

TREE’S CAFE

7’.:
$ •

Pas mus geriausias pasirinkimas 
VYNO — LIKERIŲ — ALAUS

Eleanor & Anthony Budas

1457 EAST 71si STREET

BEST WISHES

UNITED PROVISION
CLEVELAND and COLUMBŪS, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES

RECENT FURNITURE MFC. CO 
NEW FURNITURE MADE-TO-ORDER

Custom Re-upholstering and Re-styllng
REASONABLE PRICES.. .

JĮ
sj’H.

4404 EUCLID AVENUE
■

EN 1-0940
...

■«

■ ■-T-

GREETINGS and BEST WISHES z 
To Our Friends and Patrons

UPTOWN PRESCRIPTION DRUG 
STORES

10431 ST. CLĄIR AVENUE 
10543 CARNEGIE AVENUE 
18599 Lake Shore Blvd.

1

MU 1-3600
RA 1-2700

IV 1-9252

. GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPROOF FABRIC COLLARS

AND CUFFS

413-15 Huron Road
CH 1-7723

Malu. Office and Faciory
413 HURON ROAD

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

WATERLOO DEPARTMENT STORE
Mr. H. Goldfarb - Mgr.

15504-12 WATERLOO ROAD

GREETINGS
For a Pleasant Holiday

To Our Friends and Patrons
d.’ '

WIEHN’S BAKERY

For GOOD Baked Goods—Sbd W1EHN’S
12429 ARUNGTON AVENUE T GL 1-3756

BEST WISHES

WHITE TOOL AND SUPPLY CO

1235 WEST 6th STREET

GREETINGS and BEST WISHES

PIONEER LINEN SUPPLY CO
»

MAURTCE MASCHKE, JR. <- President

t

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

-

SURPLUS VALUE CENTER

EX 1-8749

GREETINGS and BEST WISHES

COLLINWOOD BAKING COMPANY



OMAHOS ŽINIOS

WEYAND & METCALF

Dry Goods Store
Weddings Our Specialty

ENdlpott 1-01447040 Wade Park Avė.
CAREFUL, COURTEOUS -ORI VERS

7018 Superior Avė. ENdicoit 1-2075
5501 SUPERIOR AVENUE ENdicoit 1-0400

RAndolph 1-27778702 Hough Avenue

Judge

JOHN J. BUSHER DAY AND NIGHT SERVICE

EUCLID BEACH PARK

SHOES AND FURNISHINGS

18607 St. CLAIR AVENUE KE 1-0585

1677 EAST 40ih STREET HE 1-5919

THOMAS J. UNIK INSURANCE CO MA 1-04402044 EAST 9th STREET

NEO MOLD COMPANYTO 1-0200UNION COMMERCE BLDG.

INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18th STREET CH 1-2225

We Carry a Complete Line of Hardware Supplies

R. B. BISCUIT COMPANY
EN 1-93811169 East 79th St,

R. B. FAMOUS PRODUCTS

GEORGE J. VESPRANI

Plant—1218-30 East 71st St. HE 1-8100

BEST WISHES TO OUR FRIENDS ANO PATRONS

GREET1NGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

IŠRINKTA NAUJA LTB 
VALDYBA

KARIUOMENĖS ŠVENTĖS 
MINĖJIMAS

"PABĖGĘS MEILUŽIS”

CHIEF JUSTICE — MUNICIPAL COURT

TAIP TENAI 
JUOKAUJA

Call Day or Night — CE 1-3344

STRONG - KENNARD COMPANY
■*.A ■»

OXYGEN IN CASE OF EMERGENCY
All Cars Insured

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

Res.: TY 1-3202
-m Zr-t-‘ ■
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

To Our Many Friends 
GREETINGS and BEST WISHES 

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.

GREETINGS and BEST WISHES

H

UNIVERSAL BRINGS YOU UNHURRIED QU'ALITY 
Clėveland’s Finesf Cleaners since 1888

Gręetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons
STUDNE Y’S GULE SERVICE 

STATION -

■ ■ . .. : ••

BEST WISHES.
' ■ ' • • ;

To All Our Friends and Patrons

Minėjimu parengė skautės — 
skautai, vadovaujami J. Sakalo, 
I. Parulytės ir G. Drazdžio. Mi
nėjimas pradėtas specialiomis 
pamaldomis bažnyčioje už žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės karius 
bei partizanus. Pamaldas laikė 
ir tai dienai pritaikytą labai 
gražų ir turiningą pamokslą pa
sakė kun. dek. J. Tautkus. Mi
nėjimo aktas įvyko po piet, pa
rapijos salėje. Paskaitą skaitė 
kpt. Pr. Totilas, meninę dalį iš
pildė skautės-skautai. Ta proga 
pravesta rinkliava davė $81,05. 
šias lėšas skautai yra numatę 
panaudoti Diepholz’o Gimnazi
jai sušelpti.

Po minėjimo salėje palikę 
skautės-skautai savo vadovų 
priežiūroje dar pažaidė skautiš
kų žaidimų bei padainavo.

UŽSISAKĖ

BEST WISHES 
To Our Many Friends

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Many Friends 

from

1407 Hayden Avenup

LTB valdybai atsistatydinus, 
š. m. lapkričio mėn. 16 d. LTB 
visuotinis susirinkimas išrinko 
naują valdybą. J ją išrinktieji 
asmenys pareigomis pasiskirstė:

J. Paukštaitis — pirmininkas, 
R. Drukteinis — vicepirminin
kas, J. Navakas — sekretorius, 
B. Dainis — iždininkas, P. Ada- 
monis — kultūros reikalų vado
vas.

Į Revizijos Komisiją išrink
ta: T. Mickevičius, J. Sakalas 
ir J. šermukšnis.

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

■ - , • ............e

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

Kartą Stalinas taręs Politbiu- 
ro susirinkime:

— Aš noriu, kad po mano 
mirties visoje Sovietų Sąjungo
je ir liaudies demokratijose bū
tų paskelbtas trijų mėnesių ge
dulas.

Apie tai buvo tuojau pranešta 
visiems vietiniams partijos ko- 
tetams. Tie nedelsdami sušaukė 
visose įmonėse ir kolektyviniuo
se ūkiuose specialius susirinki
mus apsvarstyti išmintingajam1 
vado įsakymui.

Vienoje įmonėje buvusi pri
imta tokia rezoliucija:

”Su didžiausiu džiaugsmu, ir 
entuziazmu mes išklausėme ži
nią apie numatomą mūsų my
limojo tėvo ir mokytojo draugo 
Stalino mirtį. Iš visos širdies 
sveikiname išmintingąjį mūsų 
vado pageidavimą dėl trijų mė
nesių gedulo to istorinio įvykio 
proga. Mūsų įmonės dirbantieji 
pasižada visomis super-stacha- 
novinėmis priemonėmis stengtis 
atlikti gedulo planą -greičiau ir 
baigti jį pirma laiko”.

NOTT1NGH AM DEPARTMENT 
STORE

THE UNIVERSAL CLEANING 
& DYEING CO.

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

B. OF L. E. AUDITORIUM

Complete Line of .Rosaries, Medais on Chains, Votive Lights 
CHURCH SUPPLIES AND RELIGIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ. CH 1-3168
• (Next to The Catholic Information Center)

Evenings—Monday & Friday 'til 9 P.M.

HOLIDAY GREETINGS 
TO YOU AL.

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons
HANCOCK’5 CANDY 

COMPANY
460 Woodland Avė.

2910 EAST 102nd STREET

SW 1-5130

GREETINGS and BEST W1SHES 
To My Many Friends

2499 E.126
. "■ ■ • .

VISOKIS APDRAUDOS PATARNAVIMAS 
11906 SOIKA AVENUE■ .......... -.Ji- . -.W •• . •„

Officę MĘ. 1-59.97
<r. T - •

BESTWISHES
To Ouy Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

SU 1-0296

šiuo vardu pavadintą kome
diją Scenos Mėgėjų Būrelis pa
statė š. m. lapkričio mėn. 29 d. 
Komediją režisavo neseniai į 
Omahą iš Prancūzijos atvykęs 
V. dagilis. Vaidino: M. Pratke- 
lienė, J. Povilaitienė, I. šarkaitė, 
V. Dagilis ir J. Agurkis. Gerai 
nusisekęs vaidinimas sutraukė 
pilną salę publikos. Po vaidini
mo sekė šokiai. '

Artimoje ateityje Scenos Mė
gėjų Būrelis yra numatęs sta
tyti "Buhalterijos klaidą", ku
rią režisuos to būrelio vadovė 
M. Pratkėlienė. J. P.

FRANKL1N CABMAHAN 
'PIANO STUDIO

SW 5-4484’
■■■■ ' ; : ;;T \ ..

~ —
. ■ ■ ■

■

■■

■

■

Nr. 51* 1952 gruodžia is d.
rf 1 ------------------------------------------------------------
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To Our Friends and Patrons
'BEST WISHES

LINKSMŲ KALĖDŲ 
mūsų .draugams

■ > ■

t

For ą Pleasant Holiday
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Rašo Juozas Boley — BALF Vicepirmininkas

metu, prieš Kalėdas, 
visoje Amerikoje renka 
vargšams tremtiniams

Šiuo 
BALF 
aukas 
Europoje šelpti. Iš vienos pusės, ' 
džiugu, matant šimtus pasišven- : 
tusių žmonių, kurie tikrai pasi- ■ 
aukodami, renka nelaimingiems 
lietuviams aukas, o dažniausiai, 
dar ir prisideda patys stambias 
sumas aukodami.

Negalime, tačiau, tylomis pra
eiti pro faktą, kad į šį pagalbos 
šauksmą, ypač, didesnėse lietu- 

■’Vių_kolonijose, teatsiliepia vos 
2O‘< lietuvių. Kiti, ne tik ne- 
aukoja, bet, norėdami pateisinti 
savo neaukojimą, nesigėdija vi
saip, insinuoti tų labdarių adre
su, kurie tą sunkų darbą dirba... 
Labai dažnai aukų rinkėjai 

. skundžiasi išgirstą pasiteisini
mą: ”Neaukoju per BALF — 
aukos nepasiekia tremtinių”.... 
Išgirdę tokius priekaištus ir au
kų rinkėjai kartais suabejoja 
savo darbo naudingumu ir klau
sia BALFo, ką jis daro surink- 
tomi Saukomis ...

Kur eina BALF surinktieji 
pinigai? Imkime paskutinį 3 mė
nesių laikotarpį, šio rudens — 
Kalėdinio atsišaukimo proga, 
nuo rugsėjo 1 iki gruodžio 3 d. 
BALF aukų gavo apie $16,00.00. 
Už tas aukas BALF Centro Val
dyba štai ką padarė:

1. Pirko ir išsiuntė į Vokie
tiją 23,100 svarų taukų ir 2. 
pirko ir išsiuntė j Vokietiją 30,- 
000 svarų cukraus, už kuriuos 
sumokėjo $6,074.40.

Pastebėtina, kad BALF Val
dyba pirko tik tuos produktus, 
kurie Vokietijoj du tris kart 
brangesni, negu BALĘui jie at
sėjo Amerikoj perkant ir kurie 
badaujančiam žmogui pirmoj 
eilėj yra reikąlirigi.

3. BALF Vadovybė gerai su
pranta, kad badaujantiems lie
tuviams taip pat reikia miltų, 
pieno, mėsos ir kitokio maisto. 
Bet tie maisto produktai Vokie
tijoj pigesni ir todėl jiems vie
toje nusipirkti — šalpa pasiųs
ta pinigais. Ypač Kalėdų šven
čių laiku svarbu, ne vien page
rinti tremtiniams maistą, bet 
suteikt, ypatingai mažučiams 
vaikučiams džiaugsmo, jiems 
suruošiant Kalėdų eglutes ir 
juos apdovanojant pyragais ir. 
saldainiais, šiems maisto pro
duktams Vokietijoj parūpinti 
tame laikotarpy BALFas:

Išsiuntė grynais pinigais į 
Vokietiją $5,5^0.00; ir atskirai 
Diepholz Gimnazijai, Vokietijo
je $2,697.01; Australijos lietu
viams šelpti $1,000.00; Pran
cūzijos lietuviams šelpti $400.00. 
Viso grynais pinigais BALF tam 
laikotarpy išsiuntė $9,617.01.

Per tą patį laikotarpį BALF 
gavo ir paruošė bei išsiuntė:

Į Vokietiją 12,000 svarų rūbų 
bei avalynės; į Australiją 2,000 
svarų rūbų bei avalynės.

JEIGU į BALF atsišaukimus 
būtų atsiliepę visi lietuviai, tos 
dovanos galėjo būti dešimterio
pai didesnės. Bet ir dabar, paly
ginus, nedidelio pasišventusių 
asmenų 'skaičiaus dėka, kiekvie
nas vargstantis lietuvis Vokie
tijoj — mažas ir suaugęs — 
Mažosios Lietuvos ir Didžiosios 
Lietuvos sūnus ir dukra, pro
testantas, katalikas, ar kitos ti
kybos lietuvis, o jų yra virš 
6,000 šalpos reikalingų, Kalėdų 
švenčių laikotarpy GAUS: po 3 
svarus riebalų, po 5 svarus cuk
raus.

Kiekvienas Vargo Mokyklos 
mokytojas ir mokinys: August- 
dorf, Dillingen, Gesthacht-Spa- 
kenberg, Memmingen, Wehnen, 
Hanau, Neuestadt - Holsten, 
Muencjien, Salzgitten - Lebens-

tedt ir kitose mokyklose gaus 
po $5.00 pinigais (Diepholz 
gimnazijos mokiniams atskirai 
kiekvieną mėnesį vis pasiunčia
mi pinigai; jie gauna po $20.00 
per mėn.).

Ten kur yra bent keli lietu
viukai pavesta suorganizuoti, 
Amerikos lietuvių vardu,1 Kalė
dų eglutes su dovanėlėmis. Dau
giavaikės šeimos ir ligoniai gaus 
po kelis dolerius pienui, mėsai, 
miltams ir kitiems maisto pro
duktams įsigyti.

BALF supranta, kad tai ne
daug. Bet ir tai buvo įmanoma 
pasiekt vien dėka tų kelių šimtų 
pasišvęntėlių lietuvių Ameriko
je!

Kūčių vakarą ir Kalėdų šven
tėse prisiminkime mūsų nelai-

minguosius lietuvius Europoje.
Pro Geležinę Uždangą mus 

pasiekia žinia, kad Lietuvos gy
ventojai, nors gyvendami di-| 
džiausiame skurde, dalosi su 
vokiečiais belaisviais ir kitais 
vargšais tuo ką dar patys turi. 
Nejau mūsų širdys bus tokios 
užkietėjusios, kad savo vargs
tantiems broliams tremtyje lei
sime badaut?

Kiekvienas skirkime' savo au
ką. O kai visų aukos bus gau
tos, tai Bendrasis Amerikos Lie
tuvių šalpos Fondas galės pa
skelbti, kad Kalėdų švenčių pro
ga, ne $15,691.41, bet $75,00.00 
pasiuntė tremtiniams šalpos, 
kas reikštų, kadi tremtiniai ga
lėtų gauti 5 kartus daugiau, ne
gu šalpos iki šiol yra išsiųsta.

Lietuvių gimnazija Vokieti
joj, įveikusi mūsų būdo neran
gumo kliūtis, gal daugiausia ge
resnėse medžiaginėse sąlygose 
JAV gyvenančių tautiečių dėka, 
jau, atrodo, pradeda sudurti sa
vo kuklios egzistencijos galus. 
Ji tapo mūsų visų išblaškytų po 
platų pasaulį lyg kokiu tautiniu' 
simboliu, kuris kelia tautinio 
pasididžiavimo jausmus. Taip 
pat mūsų visų didžiausias troš
kimas, kad ji bent galėtų išsi
laikyti, iki t6 laiko, kada atsiras 
sąlygos su visu savo sąstatu ir 
tradicijomis grįžti į laisvą Vil
nių. , ' ‘

Tačiau daug kam ir asmeni
niai yra žinoma kokiose patal
pose ji dabar tebėra jsikurusi ir 
kad tog, patalpos yyą. karsįviflėsr 
Dabar, rodos, gyvename tokius 
laikus, kai kareivinės, ypač Vo
kietijoj, gali kiekvienu akimirk
sniu tapti reikalingus sąvq>, tįep 
sioginiai paskirčiai. Dėl to vi
sai nereiktų nustebti, kad jei 
ne šiandien, tai ryt gali būti 
pareikalauta labai trumpu laiku 
tas patalpas apleisti. O kitas 
patalpas greitu laiku surasti bus 
labai sunku, o be to, jų nuoma 
atseis didelius pinigus ir dėl to 
gali trumpesniam ar ilgesniam 
laikui susitrukdyti normali gim
nazijos veikla.

Kad toks netikėtumas neiš
tiktų mūsų vienintelės visame 
pasaulyje grynai lietuviškos 
gimnazijos, ar nevertėtų jau da
bar pagalvoti apie nuosavo skly
po Vakarų Vokietijoj įsigijimą

ir jame pradėti statyti šiokias 
tokias, kad ir neištaigingas pa
talpėles, namus, šitoki namai 
būtų ne tik gimnazijos patalpos, 
bet jie taip pat būtų Vokietijoj j 
likusių tautiečių kultūriniu cen- 1 
tru, apie kurį jie mielai spies
tųsi, nes juose įsitektų, jei ne 
visos, tai žymesnės lietuviškos 
įstaigos ir kai kurių organiza
cijų centrai. Tačiau, šiai paskir
čiai ruošiant pastovią gūžtą, 
reikėtų dėmesį nukreipti į Pie
tų Vokietiją, kurioj gal. ir dau
giau tautiečių prisilaiko, ir kuri 
turi dar kitų neginčytinų pir
mumų šiais lūkesčių laiičais. Nes 
iki šiolei, gal daugiausia dėl tųl 
priežasčių, daugelis Vak;. Vo
kietijoj gyvenančių, tautiečių 
susilaikydavo nuo siuntimo ton 
glmnažijorFBavo'yaikų.ą;■ Į

JAV ..gjhta^.^nt^iai iki 
šiolei vis grojo pirniu finansiniu Į 
smuiku tąrp pasaulio lietuvių,! 
tat derėtų; kad iš jų išplauktų 
iniciatyva įsteigti tam. tikslui, 
ar akcinę bendrovę, kaip buvo 
padaryta D. Britanijoj, ar tam 
tikrą fondą, jį propaguoti ir 
remti, ruošiant specialias rink
liavas, ar tai plytelių forma, 
kaip savo laiku Kauno Prisikė
limo Bažnyčiai, ar kaip kitaip. 
Reikia spėti, kad ir BAJzFas, 
kuris paskutiniu laiku gimna
zijos atžvilgiu savo bures per
statė pavėjui, taip pat primes 
centą sumos "aprundinimui".

Ant. Sarčius I
Quito, Ecuador

.-.y.

LINKSMU KALĖDŲ
Mūsų draugams ir rėmėjams

THE TROY LAUNDRY &
A

CLEANING CO

ESTABLISHED 1873

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

a©

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

T- ' ‘ . *

Each Savings Account Now Insured

Up To $10,000

Federal Deposit Insurance Corporation

Member of The Federal Reserve System

THE CENTRAL BANK CO
20tth STREET & BROADWAY

-L’V

'i

■t:

LORAIN, O.

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

CRYSLER PORRIS COMPANY
< 1 '

DODGE AND PLYMOUTH DEALERS—DODGE TRUCKS
‘-/'t V - ■ .

. \ 1

. Complete Line of Used Cąrs

9216 SUPERIOR AVENUE
- *•'•'r .'i'!

RA 1-8252

'C; i

GREETINGS and BEST WISHES 
TO ALL OUR FRIENDS

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO.
• •• •« • •

Broadway and Henry MI 1-4200

'' r
* • t

1
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BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

.1/ ■

CUDNIK FUNERAL HOME

1155 EAST 79fh STREET UT 1-1591

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our 'Many Friends

SPECIAL SCREW PRODUCTS CO.

5445 DŪNHAM RČAD -
'į.

MOntrose 2-0031

GREETINGS and BEST WISHES
: .... . ..

THE SWEET CLEAN LAUNDRY
• . . ' ; • '

DRY CLEANING CO.i.-A .S ii;•V r
■i- 'į

GREETINGS and BEST WISHEŠ

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

Call.... EXpress 1-6100

For a Pleasant Holiday

JUDGE FRANK D. CELEBREZZE
-. : ' .■ '■ ' st

MUNICIPAL COURT
‘ ................................................

.1


