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FIRST SECTION

Cleveland, Onio

1

Dirvos

v

Lietuvos Respublikos Diplo bet, priešingai, turi civilizuoto
Dar vieneri Dirvos darbo me ti tik pati Dirva. Mes prašome matinės Tarnybos vardu nuo- jo pasaulio užuojautą ir prita
tai eina į pabaigą. Jie mums, visų geros valios lietuvių, užsa 'širdžiai sveikinu Visuotinį Ame rimą.
Trijų didžiųjų konferencija Bcrmudo salose buvo atitverta nuo pašalinių trugdytojų.
palyginti, buvo neblogi. Mes įsi- kykite jiems laikraštį, kaip Ka rikos Lietuvių Kongresą, susi aimingu būdu i šie svarbūs
kraustėme į savus namus, mes lėdinę dovaną, kaip 1954 metų rinkusį Jungtinių Valstybių lie Lietuvos kovai už. laisvę elemen
įsigijome visą eilę naujų bend pasveikinimą. Nors. Dirva į ki tuvybės centre Čikagoje, ir lin tai turi galios pasaulinėje poli
radarbių, talkininkų ir skaityto tus kraštus kaštuoja $6.50, bet kiu jam kuo geriausio pasiseki tikoje ir už tai Lietuva yra dė
jų. Tiesa, mūsų kasa nepratur šia proga mes sutinkame, kad mo. Aš esu tikras, jog Kongreso kinga Jungtinėmis • Amerikos
tėjo, bet mes šiais metais tu tokiems metinė prenumerata darbo rezultatų lauks su dide Valstybėms, kurtos aiškiai ir
rėjome padaryti daug daugiau būtų tik $4.00.
liu susidomėjimu ne tik užsienio drąsiai skelbia moralės ir teisės
išlaidų. Ir jei mūsų skaitytojai
Tokių nelaimingų, vargan pa lietuviai, bet taip pat ir visa dėsnius esant privalomus tarp
Istorinių priešų — vokiečių ir prancūzų nesantaikos obuolys
laiku savo prenumeratos sąs tekusių tautiečių adresus, kurie lietuvių tauta, kuri nepripažin tautiniuose santykiuose, smer
kaitas sutvarkys, mes tas išlai nori skaityti Dirvą, mes turime. dama primestos jai smurtu bar kia tų dėsnių pažėidimus ir ly
(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
das laiku padengsime ir Naujųjų Atsiųskite tuos $4.00 ir mes bariškos sovietų santvarkos ir giai drąsiu aiškumu palaiko
Metų lauksime su viltimi, kad jiems Dirvą siuntinėsime visus nežmoniškos komunistų teorijos, Lietuvos teisę ir nepriklausomy
I.
to miestas — Saarbruckenas tu gių-U prie VOAieLijos ai’ pasuainauju ryštu galėtume tarnauti 1954 m. Taip pat, Jums tuoj siekia atstatyti savo valstybės bę.
ri 135.000 gyventojų. Kraštas kyti Saaro krašLe speciaiinj re
Ginčas dėl Elzaso it Lotarin
siekiamiems tikslams ir mūsų pranešime kam Dirva užsaky nepriklausomybę.
Man yra maloni pareiga pa gijos skyrė prancūzų ir vokiečių gyvenamas išimtinai vokiečių. žimų.
maloniems skaitytojams.
Šitoj sunkioj šventoj kovoj
ta. Ir Dirvą gaunantis taip pat
kartoti
šia proga, kad Amerikos tautas per ištisus šimtmečius. Bet Saaras praeityje yra turė Kas sekė anų laikų Europos
I mūsų tautai svarbu žinoti du
Artinantis
1954
metams žinos savo geradarį.
lietuviai yra didžiai nusipelnę Per paskutiniuosius 80 metų dėl jęs daug bendro su Prancūzija politinį gyvenimą, atsimena, kad
mums rūpi, kad mūsų gerų ben Taigi padėkime tiems, kurie Į dalykai. Viena, kad idealai, ku
Lietuvai, gilindami palankią jai šių provincijų buvo vedami trys ir prancūzų kultūros įtaka tame Saaro klausimas ar tai vienokiu,
dradarbių ir skaitytojų šeima laikraštį nori skaityti, bet tik riais ji tiki ir vadovaujasi, kurie
politinę
atmosferą, atkreipdami karai. Dažnai sakoma, kad vo ■krašte jaučiama dar ir šiandien. ar tai kitokiu būdu drumstė
gausėtų. Kitaip sakant, mums rai negali už jį užsimokėti. Pa jai įkvepia ištvermės, pasišven
Amerikos vyriausybės ir viešu kiečiai ir prancūzai esą "istori Antram pagal dydį Saaro kraš Prancūzijos - Vokietijos san yrūpi, kad Dirva daugiau duotų dėkite ir Dirvai, nes iki šio lai timo, pasitikėjimo ateitimi, nė
mos
dėmesį ir jos padėtį bei sie niai priešai,” kurių jokia pasau to mieste (Saarlouis, prancūziš kius. Prancūzai dėjo pas a .gas
skaitytojams ir skaitytojai dau ko, išskiriant vieną kitą atsiti ra nuslopinti ir užgesinti tarp
kimus
ir šiaip visokeriopai rem lio galybė nesutaikysianti. Be kai vadinamas Sarrelouis), pav., įsiteikti Saaro gyventoja s. Sa
giau duotų sukamosios jėgos — kimą, visus tuos nelaiminguo tautinio egoizmo bei oportuniz
dami
jos
laisvės, bylą. Vienas abejojimo, tokia pesimistinė pa yra gimęs prancūzas Ney, kuris vaime ūkiškai kraštas iš savo
pinigų Dirvai. Tik skaitytojų sius remdavo tik pati Dirva. Pa mo, bet šviečia ir vadovauja
žymių
Amerikos
Lietuvos Ta žiūra yra gerokai perdėta, bet buvo vienas garsiausių maršalų savaimingos būklės laimėjo, nes
šeimai gausėjant ir seniems sidalinkime bendra našta var taip pat laisvąjam pasauliui.
rybos nuopelnų yra Jungtinių negalima nuneigti fakto, kad dar Napoleono Pirmojo laikais. Mar jo gerbūvio pagrindas — anglis
skaitytojams laiku apmokant dan solidarumo ir artimo mei Antra, tautai svarbu žinoti, jog
šalas Ney ypač pasižymėjo 1812 turėjo natūralinę rinką Prancū
ji’ nėra izoliuota ar užmiršta, Valstybių Atstovų Rūmų nuta ir šiandien Prancūzijos-Vokietisavo prenumeratą galima laimė lės.
zijoje. Saaro krašte atsirado
rimas apie specialaus Komiteto jos santykiai (tiksliau pasakius, m. karo žygyje prieš Rusiją.
ti abipusį tikslą. Todėl ir pra Labai gražus ir mielas papro
Saaro krašto likimas yra ne vad. separatistų, kurie siekė
sudarymą ištirti’ aplinkybėms, nesantaika) temdo viltis, kad
šome, visi seni skaitytojai pa- tys šventėms atėjus sveikinti
Man taipgi teko garbė atvež kuriomis Sovietų^ Sąjunga už
atskiriamai susijęs su jo neiš Saaro savarankiškumo. Netenka
bus galima sukurti Europos
tikrinkit prieš naujuosius me-,| savo artimuosius. Gražus papro ti jums asmeniškus sekretoriaus
matuojamais žemės gelmių tur abejoti, kad prancūzai juos vi
puolė, okupavo ir i engia Baltijos
tus ar nėra neatsakytų mūsų tys ir yertingą dovaną nusiųsti. Dulles linkėjimus. Jis prašė Valstybes, šiame’ nutarime at Jungtines Valstybes. Nūdien dėl tais, su akmens anglimi, kurios sokeriopai rėmė. Bet tuo pačiu
Elzaso ir Lotaringijos viešai jau
laiškų, ateikit mums į talką, Siųskit savo artimiesiems, per jums perduoti jo šiltus linkėji
atsarga siekia tarp 8 ir 10 mi- vokiečiams jie buvo "tautos iš
kaip J. Bačiūnas, Vilties Drau visus 1954 metus Dirvą, žino mus ir stiprią viltį, kad ir to- sispindi ne tik jo sumanytojo nebekalbama, bet užtat atsira liardų tonų. Per metus čia ang davikai”. Antra vertus, Berly- ,..
Kongreso nario 'Charles JT. Ker- do /kita sritis, kuri ,tapo. nesangijos pirmininkas yra ragihęs, ma, siųskite tiems, kurie-jos-dar 'liaudirbsite-ikšiol dirbtą gerą steno valstybiniai gabumai, bet
•
lies vidutiniškai iškasame 15-16 nas niekada nebuvo atsižadėjęs
taikos obuolys tarp Prancūzijos
suraskit po vieną naują sknity- neskaito. Ir tokią Kalėdinę do darbą.
ir teisingumo principai, kuriais ir Vokietijos. Turime galvoje milionų tonų. Anglis ir yra tas minties susigrąžinti Saaro kraš
vaną Jūs galite taip pat pada Lietuviai ir lietuvių kilmės Amerika pastoviai vadovaujasi
magnetas, kuris pirmoje eilėje tą ir ta kryptimi šiame neural-.
Ateinant mums į talką neuž ryti už papigintą — $4.00 sumą. asmens yra keleriopu būdu pa savo užsienio politikoj. Pono Saaro kraštą.
traukia Prancūzijos dėmesį. giniame punkte veikė. Kai 1930
miršti mums atsiųsti ir tokių
Pasiriaudokit šia proga ir pa sireiškę šiame krašte. Savo ga Kersteno Komiteto darbas su Norėdami patys savo akimis Prancūzijos geležies pramonė m. kilo visuotinė ūkio krizė, la
asmenų sąrašą, kurie dar Dir darykit savo artimiesiams ma bumais ir kietu darbu lietuviai darys vieną svarbiausių etapų pamatyti šį kraštą ir iš tiesio yra būtinai reikalinga Saaro bai pablogėjo ir saariečių gy
vos neskaito, bet galėtų skaity lonumą!
padėjo šiam kraštui ūkiškai politiniai - diplomatinėj veikloj ginės patirties pažinti proble anglies, be kurios jos ūkinis pa venimas. Tuo metu Vokietijoje
ti. Gavę jų adresus mes pasi
tarpti. Jų menas ir amatai pra Lietuvos laisvei sugrąžinti. Jis mas, pereitą vasarą aplankėme jėgumas juntamai smuktų..Ypač ėmė vis labiau įsigalėti vokiš
stengsim juos supažindinsim su
turtino mūsų kultūrinį gyveni suteiks Lietuvai Ir kitiems so Saaro kraštą ir išraižėme jį gretimosios Lotaringijos sunkio kasis nacionalizmas, išsiliejęs į
Dirva.
mą. Aš girdėjau daug gerų atsi vietų okupuotiems kraštams skersai ir išilgai, kalbėjomės su ji pramonė vergiai galėtų išsi hitlerinį sąjūdį, šie persimetė
Dirva beveik kas savaitė gau
liepimų apie meno ir kultūros moralinės paspirties. Galop, aš j jo gyventojais, teiravomės jų tekti be Saaro anglies. Lotarin ir į Saaro kraštą. Susidarė būk
na vieną ar kelius laiškus, dau
festivalį, kurį jūsų A. Olis taip tikiuosi, kad Komiteto, tyrinėji i nuomonės. Tariamės galį tvir gijos ir Saaro ūkio gyvenimas lė, kurią mes, lietuviai, pažįs
giausia iš Vokietijos stovyklų,
gabiai suorganizavo pereitą va mai bus užuomazga sovietiško tinti, jog iš pagrindų pažinome taip savo tarpe yra susiraizgęs, tame iš anų laikų padėties mū
džiovininkų sanatorijų, Indoki
sarą Washingtone.
Niurenbergo bylai, kurioje' so tą kompleksą, kuris vadinamas jog jų negalima vieno nuo antroj sų Klaipėdos krašte. Hitlerinin
nijoje atsidūrusių mūsų tautie
Victor Bremer (Viktoras Ba vietų vyriausybės žmonės ateity Saaro klausimu. Galimas daly atskirti. Pav., turtingieji Warn-| kai Saaro krašte nevengė nė
ši proga man ypatingai miela. ronas), Lincolno cento autorius, bus nuteisti už savo sunkius tai kas, kad Amerikoje neturima dto anglies, sluogsniai yra Saaro tiesioginio teroro prieš savo po
čių, iš Austrijos, Olandijos,
Belgijos ir kitų kraštų lietuvių Aš visada mėgstu vykti Chica- yra lietuvių kilmės. Jūs atsi kos ir karo nusikaltimus, ir jų aiškaus supratimo, kaip Saaro teritorijoje, o prie jų prieinama litinius priešus. Kiekvienas, kas
prašant jiems nemokamai siun gon ir todėl labai vertinu gar minsite, kad didysis lietuvis pa tarpe — už Lietuvos užpuolimą klausimas veikia ne tik dviejų iš Lotaringijos provincijos. Ang su jais nesutiko, buvo apšau
tinėti laikraštį. Administracija, bę, kuri man tenka būnant Ame triotas prezidentas Smetona ir lietuvių tautos persekiojimą. didelių kaimyninių tautų — liakasiai iš Prancūzijos po žeme kiamas išdaviku.
prancūzų ir vokiečių — santy
kiek išgali, tokius prašymus pa rikos Lietuvių. Tarybos kongre mirė šiame krašte 1943 m. ir
Tokioje teroro atmosferoje
Kreipdamasis į Visuotinį kius. Saaras tiesiogiai stabdo pereina per abiejų kraštų sieną,
tenkina, bet ji susirūpinusi, kad so svečiu. Jūsų organizacija tu tokiu būdu yra susirišęs su
Amerikos Lietuvių Kongresą, aš1 ir pastangas apjungti Europos angomis turi eiti apie 900 met 1935 m. sausio 13 d. Saaro kraš
tokių skaitytojų skaičius nuolat ri nuopelnų, kuriais mes visi Amerika ...
širdingai sveikinu kiekvieną1 tautas. Jeigu, pav., ligi šiolei dar rų, kol Saaro teritorijoje pasie te buvo surengtas gyventojų atdidėja, o jų kaštus turi padeng- galime didžiuotis.
Amerikos lietuvį, kuris remia neratifikuota Europos Gynybos kia minėtą anglies klodą. Iškas siklausimas. Kaip ir galima bu
lietuvių tautos interesų gynimą1 Bendruomenės sutartis ir nesu- toji' anglis tuo pat keliu gabe vo laukti. 9°'i- pasisakė už grį
VANAGAIČIO
ir tiki, kad ji, Dievo padedama,1 kurta vienalytė Europos kariuo nama į Lotaringiją, kur ji da žimą, prie Vokietiios. Nacional
KNYGA JAU
grįš į jai priklausančią vietą menė, tai žymia dalimi dėl to bar, kai kasyklos valdomos socialistai triumfavo. iuose dar
Prancūzijos, pardavi n ė j a m a labiau brendo mintis susigrąžin
nepriklausomų tautų tarpe.
ATSPAUSTA
kaltas Saaro kraštas. Neabejo kaip prancūzų anglis.
ti visas tas teritorijas, kurios
jame, kad "Dirvos” skaityto Bet be grynai ūkinių interesų kadaise priklausė Vokietijai. Po
A. Vanagaičio knyga, leidžia
*
jams bus įdomu nuodugniau su Prancūzija siekia Saaro krašte keturių metų Hitleris užsigeidė
ma Juozo Bačiūno, jau atspaus
Šen. McCarthy ir Valstybės sipažinti su Saaro kraštu.
ta. Knyga šiuo metu rišykloje
ir kitokių tikslų. Jai Saaro ang Dancigo ... Anuo metu atrodė,
Pirmiausia, pastebėsime, kad lis tarnauja bent kaip dalinas kad Prancūzijai jau visiems lai
ir prieš šventes pasieks skaity sekretoriaus Dulles bei Eisenhowerio pasisakymai dėl JAV už Saaro kraštas tėra 1924 ketvir atlyginimas už karo metu pa kams teks išsižadėti Saaro kraš
tojus.
Ta knyga — jungtinis, dauge sienio politikos, iššaukė ginčus. tainių kilometrų didumo, tuo darytus nuostolius, šis savaime to!
lio bendradarbių darbas. Joje Šen. McCarthy pakvietė ameri tarpu kai mūsų Klaipėdos kraš pateisinamas tikslas irgi dar Bet štai istorijos ratas pasi(Perkelta i 8 puiB
rašo B. K. Balutis, muz. J. Ži kiečius siųsti telegramas ir pa to plotas siekė 2.850 kvadr. km. laikytinas ūkinio pobūdžio inte
levičius, J. Bačiūnas, V. Alantas, sakyti nuomone Baltiesiems Rū Bet užtat gyventojų Saaro kraš resu. Tačiau tolimesni siekimai
muz. V. Jakubėnas, Ant. Olis, mams. Tokių telegramų jau nu te priskaitoma 863.000, taigi gy jau išeina iš ūkinių interesų ri
Olšauskas ir kiti. Knyga labai siųsta netoli 20,000. Jos palan ventojų tirštumas yra nepapras bų. Siekdama atskirti turtingą
tai augštas. Svarbiausias kraš- jį Saaro kraštą nuo Vokietijos,
gausiai iliustruota, išleista labai kios McCarthy nuomonei.
Prancūzija nori susilpninti savo
geram popieriuje. Toje knygo
kaimynės ūkinį, o tuo pačiu ir
je skaitytojas plačiau susipa
karinį pajėgumą.
žins ne tik su A. Vanagaičiu,
Po pirmojo pasaulinio karo,
bet su visu tuometiniu Ameri
. • Bermudoj trys didieji susitarė, kad sausio pradžioje
kai buvo sutriuškinta vokiečių
kos lietuvių gyvenimu, su A. kvies keturių konferenciją Berlyne.
Vanagaičio išgyventu laiku Lie
• Prezidentas Eisenhoweris pakviestas UN generalinio karinė galybė, prancūzuose pa
tuvoje, kada Lietuva kėlėsi sa sekretoriaus Dag Hammarskjold grįžo iš trijų konferencijos ir sireiškė užmačios hetarpiai pri
sijungti Saaro kraštą. Bet ang
varankiškam ir laisvam gyveni kalbėjo UN posėdyje atominės kontrolės klausimais.
lai ir amerikiečiai pasipriešino
mui.
• Jungtinėse Tautose priimta rezoliuciją, balsuojant 42
panašiems kėslams. Jieškota
šią knygą galima pavadinti
•už, 5 prieš ir 10 susilaikant, kuria pasmerkiamas šiaurės Korėjos
kompromiso ir sustota ties, min
200 psl. dokumentacija iš labai
ir Kinijos žiaurumas su sąjungininkų kariais. 1
gyvos ir judrios • Amerikos lie
timi sukurti iš Saaro specialinę
• Viceprezidento Nixon vizitas pas Indijos prėmjęrą Nehru teritoriją, valdomą Tautų Sątuvių veiklos. Kiekvienas, joje
ras daug naujų ir įdomių žinių. nedavęs lauktų vaisių. Indija ir toliau pasiryžusi vesti tokią pat' jungos. Pranpūžijai Saaro kraš
M'
Knygą redagavo Vyt. Alantas. užsienio politiką, laviruojančią tarp Maskvos ir Washingtono.
te buvo suteiktos tam tikros
......
• Anglija*ir Persija vėl atnaujino Mossadegh nutrauktus1 ūkinės pirmenybės. Po 15 metų Rašytojas Eugene O’Neill No- .
David Sarnoff, Radio Corporation of America pirmininkas, rodo Kaštuoja tik $2.00. Knygą jau
magnetines^ spalvotos televizijos juostas, kurios priėmė Spalvotą galite užsisakyti Dirvoje. Ji diplamatinius santykius.. Derybos dėl naftos prasidės vėliau.
buvo numatytas Saaro krašto beito ir trijų Pulitzer premijų
programą iš 50 mylių atątumo ir tuoj per spalvotos televizijos ypač tinka kaip Kalėdų ir Nau
- • Ohio gubernatorius F. Lausche padarė pareiškimą, kad gyventojų atsiklausimas dėl to- laimėtojas, eidamas 65 metus,
mirė Bostone.
aparatus RCA laboratorijoje perdavė žiūrovams.
jųjų Metų pasveikinimas.
jis kandidatuosiąs toms pačioms pareigoms penktam terminui. Į lesnio likimo, būtent, ar jie nori

Iš D. B. Laurie
kalbos lietuviams
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DIRVA™

DETROITO B A L F I*
S U S I R I N K I M A S

Ačiū Rėmėjams!

LIETUVOS
ISTORIJĄ?

Prenumeratps pratęsimo pro
Bendrojo Amerikos Lietuvių ga DIRVOS spausdinimo prie
ši knyga tik dabar pasirodė
Šalpos Fondo 76-to skyriaus me monėms pagerinti aukojo Šie iš 'spaudos. Parašė ją istorikė
tinis susirinkimas šaukiamas š. skaitytojai:
ir pedagogė Dr. Vi Sruogienė,
nu gruodžio mėn. 13 d., sekma
išleido Knygų Leidykla TERRA.
dienį, 12 vai. 30 min. po pietų, Zelenekas St., Cleveland $1.00 Ji įdomi, populiari, paveiksluo
buv. lietuvių svetainės patalpo Daučauskas St., Chicago 2.00 ta, apžvelgianti mūsų krašte
se (W. Vernor ir 25 gt. kampas),
Matusevičius A., Kenosha 1.00 praeitį nuo priešistorinių laikų
šiame susirinkime bus padaryta
iki mūsų dienų.
1953 metų veiklos apyskaita, o Dober P., Youngstown .... 2.00
200 psl., didelis formatas,
taip pat bus renkama valdyba Šilinis K., Cleveland ....... 5.00 įrišta į kietus viršelius. Kaine
1954 metams.
Matulevičius J., Worcester 3.00 — 3 dol.
Singlo copie — 10 centą.
Užsisakantiems didės n i a i s
Valdyba kviečia atsilankyti į Povilaitis J., Omaha ....... 1.00
kiekiais — žymi nuolaida.
šį susirinkimą ne tik skyriaus
Užsakymams ir pinigams siųs
narius, bet ir visus tuos, ku Ramanauskas K., Chicago 2.00
riems rūpi vargan patekusių lie Venckus Jonas, Providėnce 1.00 ti adresas:
TERRA,
tuvių šelpimo reikalai.
Yucius F., Cleveland ....... 1.00
748
W. 33rd St.
Jei kas dar norėtų paaukoti
Chicago 16, III.
BALFui drabužių, prašome at
r"
1
JOIN SOCIETY’S
• Lapkričio mėn. 15 d. Pran tos studenčių trio. Programa gabenti juos į susirinkimo vietą.
CHRISTMAS
cūzijoje išrinkta Lietuvių Bend publikos buvo priimta šiltai.
Greetings and Best Wishes
SAVINGS CLUB
PERSIORGANIZAVO
ruomenės Krašto Taryba, j ku
• Dirvos redakcija gavo pami
N0W!
SPORTO KLUBAS
rią įėjo:-—1. Aleksandravičienė,
To Our Friends and Patrons
nėti naujai išleistas knygas:
DETROITE
Pradėkit taupyt iiuo lengvu, patogiu
O. BačkienėrP. Dulevičius, Kun. Amerikos Lietuvių Vardynas,
būdu Socjety ir SEKANČIAIS metalą
F. Jucevičius, J. Lanskoronskis,
Lapkričio mėn. 22 d. perorga- iiuo laiku jūs turėsit pinigu, reiks- .
Lietuvių Dienų leidinys, (9204
J. Masiulis, A. Michelevičius, J.
FAMILY RUG & CARPET
So. Broadway, Los Angeles, zuotas Detroito sporto klubas lingu Kalėdiniams pirkiniams.
Navakienė, B. šlepetytė-VensKALĖDŲ TAUPYMO KLUBO
Cal.). Kaina, minkštais virše "Kovas”, nes iki šiol jo veikla
kuvienė, E. Turauskas, A. VensSĄSKAITOS
CLEANING CO.
nebuvo užtenkamai aktyvi. Iš
liai, $5.00, kietais $7.00.
kus.
JŪSŲ TIKSLAS
MOKESČIAI KAS
rinkta
nauja
valdyba
iš
trijų
Paskutinis Prūsų Sukilėlio,
2 SAVAITES
Į Garbės Teismą išrinkti: S.
Rug Cleaning and Repainng in
asmenų: Prano Misiūno, Jono
» 25
* i
Bačkis, S. Matulevičius, Kun. J. M. Springborn, Nemuno leidinys Vito ir Antano Rackos. Bus sten
50
2
(3153 So. Halsted St., Chicago).
Our Plant or in Your Home
Petrošius.
100
4
giamasi stipriau ir pilniau ap
Kaina nepažymėta.
250
10
City Wide Pick Up & Delivery
500
20
• Australijoje einančio laikraš Nusikaltimas ir bausmė, F. jungti lietuvių sporto veiklą
čio "Mūsų Pastogė” redaktorius ‘M. Dostojevskis, Nemuno leidi Detroite, tuo atnešant daugiau
All Work Guaranteed
J. Žukauskas pasitraukė. Jo vie nys (3153 So. Halsted St., Chi pasitenkinimo ir patiems sporInsurance Covered
tininkąms ir žiūrovams. Valdy
tą užėmė J. Kalakauskas-Kala- cago, III.). Kaina $3.00.
IN THI CltV OI CIIVIIANO
ba
nuoširdžiai
kviečia
visus
be

konis.
Lengvas būdas išmokti ang
įsteigta 1849,
10315 Ulnion Avenue
sidominčius sportu registruotis CENT. RASTINĖ S. EUCLID SKYRIUS
• Gediminas Galva-iGalvanaus- liškai, paruošė S. M. Išleido Ke j klubą. Susisiekti prašome 127 Public Sq. Mayfield ir Green Rds.
BR 1-4500
kas išvyko į Vokietiją ir Vykd. leivis, So. Boston, Mass. Kaina skambinti A. Rackai VI 3-6583. Federal Deposit Insurance Corporation
Taryboje dirbs informacijos 75 C.
Saulius
darbą. Atsimenant paskutinius
G. Galvos rašinius galima ma
STUDENTŲ ŽINIAI
nyti, kad tokių bendradarbių
TAUTINĖS
TINK A MI AUSI A
pasirinkimu VLIKas specialiai
New
Yorke
įvykstančiame
KALĖDŲ DOVANA
SĄJUNGOS
nenori geresnių santykių su
Liet. Stud. S-gos visuotiniame
diplomatais.
SAU ĮR ARTIMIESIEMS
suvažiavime sausio 2-3 d.d. turi
SKYRIUOSE
Jau
atspausdinta ir parduodama
teisę dalyvauti visi lietuviai stu
• VLIKo VT su visomis savo
buv.
Lietuvos
Pinigų Kalyklos Ve
tarnybomis ir ELTA, taip pat 1VATERBURIO SKYRIAUS dentai. ' Suvažiavimo dalyviai
dėjo
Jono
K.
Kario originali
SUSIRINKIMAS
prašomi nedelsiant registruotis j
L. R. Kryžius nuo gruodžio 1 d.
k n y g a.
pas
kol.
J.
Ulėną
—
315
Elderti
persikelia į naują būstą: (14b)
Tautinės Sąjungos .Waterbu"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI” (istoriją ir
Ręutlingen, Gartenstrajsse 5. Tuo rio skyriaus metinis susirinki St., Brooklyn 27, N. Y. Tel. GL
numizę^^i J..
vs-..■<*. ■
adresu prašoma ateity siųsti vi mas šaukiamas š. m. gruodžio 6-2688. Kurie neturi kur* apsis
Tai • pustrečio* šiiųto puslapių niekad nesenstančių žinių,
są korespondenciją.
— mėn. 13 d. 2 vai. 30 min. 48 toti, prašomi registruojantis tai
' papildytų ir paryškintų 160-čia iii u.stracij ų!
pažymėti.
Gi
New
Yorko
stu

• Lietuvių studentų pirmosios Green g-vės Klubo patalpose. dentai ir visuomenė, kurie galė
Šalia .gyvo faljctų aprašymo, čia skaitytojas pamatys
studijų dienos Clevelande buvo Bus aptariama skyriaus tolimes tų priglausti atvykusius studen
Rusijos ępro, Vokietijos kaizerio, Sedos apskr. "Kreisužbaigtos iškilmingu aktu. Kal nė veikla, padarytas metinis tus, prašomi apie tai pranešti J.
amtmanno”, Panevėžio Darbininkų Tarybos (1918),
bėjo Julius Smetona pabrėžda pranešimas ir renkama , nauja Bilėnui — 105 Cook St., Brook
bermontininkų, Kerenskio, Dūmos, bolševikų ir kit.
mas asmens ir tautos moralės valdyba.
pinigų pavyzdžius; čia jis ras visų
lyn 6, N. Y. Tel. HY 7-2754;
reikšmę. Studijų dienų dalyvius
Waterburio skyrius ruošiasi arba G. Mačiūnaitei — 21 SpruOSTRUBLIŲ, OSTMARKIŲ bei AUKSINŲ ir LITŲ
sveikino visa eilė organizacijų A. A. Antano Smetonos 10 metų cewood Dr., Levittown, L.I., N.
banknotų ir monetų atvaizdus.
ir pavienių asmenų. Po iškilmin mirties sukakčiai minėti. Minė
Išsami anglų kalba santrauka daro šį veikalą įskaitomą ir
Y. Tel. LĖ 3-7447.
go akto sekė meninė-literatūri- jimas bus sausio mėn. 9 d. Mi
i
kalbantiems a n g 1 i š k ai.
nė programa, kurią išpildė stu nėjimas bus pradėtas šv. MišioKnyga atspausdinta liuksusiniame popiery ir aplenkta
dentai Pr. Zaranka' (Detroit), mis sausio mėn. 9 d. 9 vai. šv.
CHICAGOS
puošniu viršeliu.
K. Ostrauskas (Philadelphia), Juozapo Parapijoje. Vakare nu
GYDYTOJAI
Nežiūrint didelių spaudos kaštų, ji parduodama
K. Keblinskas (Brockton), A. matomas minėjimas su specialia v “I“ ’• •«* *«“**‘z •J*****!**»■*•»*****’*♦!««J»-Jtiktai už 5 dolerius.
Sužiedėlis (\Vashington) ir vie- programa.
Tel. ofiso VIrginia 7-6583
PLATINTOJAMS — 20'/.
Rezidencijos REpublic 7-7868
Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, siųskite šiuo adresu:
Dr. S. Biežis
JONAS K. KARYS,
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
45 Park Terr.
2201 West Cermak Road
Bridgeport
4, Conn.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.
Arba kreipkitės j vietos knygų platintojus.
Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas,

Lithuanian Weekly, published by
American Lithuanian Press & Radio
Ass’n VILTIS, Ine. (Non-profit),
1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohio.
Telephone: HEnderson 1-6844.
Iasued in Cleveland every Thursday.
Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered ns Sėcond-Class matter
December 6th, 1915, at Cleveland
tnder the act of March 3. 1879.
Subscription per year ln advance:
In the United Statės — $5.00 in Canada — $5.50, elsovrhere — $6.50.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos
ir Radijo D-jos (Inkorp. no pelnui),
1272 East 71 St, Cleveland 8, Ohio.
Telefonas: HEnderson 1-6344.
Išoina Clevelande kas ketvirtadieni.
Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasčs
Biunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve-.
landė pagal 1879 m. kovo 8 d. įsta
tymų.
Prenumerata metams iš anksto:
Jungt Amerikos Valstybėse $5.00,
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.
Atak. Nr. kaina 10 centų.

Lietuviu Prekybos Namai
Chicagoje
Viena moderniausių, lietuvių vadovaujama, baldų ir
namų įrengimų prekybos įmonė, užimanti per 15,000 kv.

pėdų ploto.

Baldai ir kiti namų įrengimai pristatomi iki 150 mylių
už Chicagos be jokių primokėjimų.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI
Europos stotims klausyti, televizijos aparatai, rašomosios

mašinėlės lietuvišku, raidynu.

Įmonė atidaryta: pirmadieniais ir ketvirtadieniais
nuo 9 iki 9:30 vai. vak.
kitomis, dienomis nuo 9 iki 6 vai. vak.,
sekmadieniais nuo 10 iki 5 vai. vak.

šeštad. tik nuo 1-3 Vai. popiet.
Rczid. 3241 W. 66th PLACE

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

1701 S. Damen Avė., Chicago 111.
Šaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 0 iki 9, šeštad.
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad.
tik susitarus

Tol. offic’o ARmitage 6-0161
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Norvest Medical Center

2336 IVest Chicago Avė.,
Chicago 22, III.
VAU.: 1-3:30, 7-9 p. ,p.. pirmad.,
„...antrad., ketvirtadl, penktad.,'
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais
12—4 p. p. įeštadieniaiS.

Dr. I. Kuras'Ramunis
Spcc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS
VAL.: pirmad., trečd. ir penkd.

" 5-8 v. v.

’

Furnitūra Center, Ine.

šeštad. 10 v. r. — Iv. p. p.

Įmonės vedėjas JUSTAS L1EPONIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: antrad. ir ketvird. 7-8.30 v. v.
šeštad. 3-5 v. p. p.

3222-24-26 So.. Halsted St., Chicago 8, III.
Tel. Victory 2-4226

Gauti nauji 1954 m. geri
vokiški Koerting radijo
apaparatai su visomis ban
gomis. Kaina pradedant
$100.00.
Didesniuose
miestuose
reikalingi atstovai.
Atstovas Clevelande -A.
Johansonas — 7616 Decker
Avė., telef.: UT 1-3465.
S. GRABLIAUSKAS,
5 Thomas Park,
So. Boston 27, Mass.

■

IR

Dr. Jaras Ramunis

7156 S. Wėsterri Avė.
MEŲICAL CENTER
TEL.: Kabineto REpublic 7-1168
Buto: WĄlbrook 5-3765

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA —
GERIAUSIA KALĖDŲ DOVANA!
■ . Kiekvienam lietuviui, kuris supranta tautinės kultū
ros reikšmę, dar nevėlu Lietuvių Enciklopediją prenume
ruoti. Nei viena svetima enciklopedija neduoda tiek litua
nistinių žinių, kiek jų duoda savoji.
Lietuvių Enciklopediją galima užsisakyti šiuo adresu:
* L. E. Leidykla, 366 IV. Broadway, So. Boston 27, Mass.
Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoj Lietūvių.Enciper juos L. E. prenumeruoti.
klopediją platiną leidyklos įgalioti atstovai, tad galima ir
Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo nedidelį likutį lei
dykla dar turi. Kas porėtų tą tomą gauti — prašomas lei
dyklos adresu iš JĄV siųsti $7,75,<iš užsienio $7.98. Į tas
sumas įeina ir paprastosios pašto išlaidos.
t
LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — GERIAUSIA DO
VANA KIEKVIENĄ PROGĄ!
(52)
______

an

m. gruodžio 10 d. * Nr, 50

ir tanai

"ELTOS INFORMACIJOS" vo kongr. Kersteno pasimatymo
BRONYS RAILA
varčius jos rinkinių pageltusius gruodžio 1 d. laidoje vėl skelbia su min. Lozoraičiu. Iš tikrųjų
Pasišnekėkime apie
ką,'.".
puslapius; atrodo, kad ’ šioje pareiškimų, tikslu "apšviesti vi p. Trečiokas pareiškė, kad min.
suomenę”. Pareiškimo 'turinys Lozoraitis ir be protekcijos vis
daugelis
Kas yra polemika,
spaudoje asmeninės ir dehuncitoks:
gi su kongr. Kerstan Paryžiuje
GĄSDINK KITŲ
žino. Jei per stebuklų dar rasjantinės polemikos, nepalygina
"turėjo’ilgų poros valandų pasi
"NEIŠTIKIMUMU
”
.
..
tusi toks keistuolis, kuris neži
mai būdavo aštresnės ir spal
PAREIŠKIMAS
kalbėjimų”, kų "Eltos Informa
notų, tai čia galėčiau priminti
vingesnės.
Kudirka mini ir kitų polemi
jos reikšmę. Dabartinis pava kos rūšį, kuri jau tada prasidėjo
Ryšium su tuo ryškiau už kit Š. m. "Dirvos” Nr. 45 rašoma: cijos" savo laiku nutylėjo (gal
dinimas yra atsiradęs iš seno ir reiškėsi savo tautiečio ap- ką prisimena senesnės Ameri "VLIKui vadovaujant, JAV nežinojo?), paminėdamos tik,
vės žodžio p o 1 e m o s, kas skundimu tiek savosios visuo kos lietuvių spaudos polemikos kongr. Kerstenui nuvykus Ro min. Lozoraitis buvo vienas iš
lietuviškai reiškia "karas” (ne menės akivaizdoje, tiek ypač pa iš vienos pusės prieš kunigus, mon LDš min. Lozotaitis buvo dalyvių kongr. Kerstenui Pary
mašina važiuoti, bet ten, kur čiam priešui. Jau anuomet kai- iš kitos pusės — prieš šliuptar- ignoruotas, o vėliau tas pat bu žiuje surengtarr^e priėmime. Ta
mušamasi ir kraujas liejasi), kas rašydavo tokias "polemi nius, Kiek jos buvo aštrios ir vo daroma ir Bonnoje... Atro čiau, tiesa, ne Vlikas oficialiai,
žodžiu, tai — plunksnų arba, kas”, kad Rusijos policijai bū piktos;, parodo, sakysime, Al do, kad VLIKas nenorėjo LDš o tik kaikurie jo vardu kalban
Jįaip dabar, rašomųjų mašinėlių davo nebesu nku išaiškinti "nu girdo Margerio romanas, "šliup- min. Lozoraitį . prileisti prie tieji, mūsų žiniomis, tikrai dėjo
pastangų, kad kongr. Kerstenas
Sparas.
sikaltėlius” (vienas laikraštis tarnių” vardu pavadintas. Vie kongr. Kersteno”.
.į Dipl. šefo institucijų ir į as
niems
tas
žodis
reikšdavo
pa

Į tokius "Dirvos” su teisybe
Polemika yra įvairūs ginčai su malonumu iššifruodavo net
menį priimtų tam tikrų mūsų
ir diskusijos spaudoje — dėl paties Kūdirko-s ■slapivardžius)..'. baisą, galutinę blogybę, "svieto prasilenkiančius ir visuomenę politinių grupių reiškiamų pa
betkurių idėjų, dpl betkurių rei "Kurkas bjauresnė’^ rašė jis pabaisų”, kitiems — pasitenki klaidinančius pranešimus ELTA žiūrų ir darytų iš to atitinkamas
kalų, visokiais klausimais. Ir jei tame pačiame VARPE, "denun- nimų, pasididžiavimą, "kelią į yra įpareigota paskelbti:
išvadas, būtent — ignoruotų. Jei
ne visas mokslines, politines ir cijantiška polemika, kurių, gėda šviesą ir- tikrąjį mokslą”...
1. Ne VLIKas, bet kongr. IT apie tai nežino, pagal pagei
Jei
anuomet
"šliuptarniai
”
kitokias diskusijas vadiname prisipažinti, mano tautiečiai la
Kerstenas nustatė’ savo ke davimų, būtų galima painfor
buvo-agresyvesni ir tik dabarty
polemika, tai tik dėl to, kad
lionę į Romą, kuriai VLIK muoti, kas ir kur tai darė, žino
bai mėgsta. Anoji (asmeninė)
polemikon vardą įgyjančia dis užgauna vienų asmenį, o ši šie je labai aptilo tai šiuo metu
nei norėjo, nei galėjo va ma, p. Trečioko įspūdžio papa
kusijų paprastai laikome tokių, kia visuomenę, šioje polemikoje susmarkėjo kita pusė. Juk visi
dovauti.
sakojime yra ta klaida, kad jis
kur pasireiškia tam tikras smar nereikia jokių įrodinėjimų — matėme kaip per pastaruosius
2. Kadangi VLIKo būstinė Vliku pavadino paskirus Vliko
porų
metų
atgimė
įvairios
reli

kumas, aštrumas, aistra, ner nei* tikrų, nei teisinančių "rai
yra Reutlingene, o p. Lozo vardu kalbančius, bet nebūtinai
vai, o ne kartų ir pyktis, įnir bųjų” — čia' gana pirštu paro ginės polemikos, visiškai senojo
raičio Romoje, todėl VLIK- Vliko oficialiai nutartų nuomonę
šimas, aklumas, netolerancija dyti, kad rašytojas A su savo stiliaus ir "skonio”. Sužvangėjo
as negalėjo p. Lozoraičio reiškiančius asmenis. Tik ta ap
bei pigaus, privatinio pobūdžio darbais, laikraštis B savo turi plunksnų karas prieš "pagonis”
"ignoruoti”, ypač kad p. linkybė ir sudaro IT Valdytojui
asmeniškumai. Visa tai dar pa niu, kuopa C savo pastangomis ar prieš "dorinį liberalizmą”.
Kerstenui lankantis Romo formalų pagrindų užginčyti, kad
lydint labai spalvingais išsireiš — tai "neištikimi” gaivalai, ir Tai būtų nieko, net įdomu, jei
je, p. Lozoraitis buvo iš Vlikas to ir to nedarė. Bet čia
kimais, kategoriškais tvirtini pridėti bauginimų, kad susiri visa tai neišvirstų į gaižius, be
Romos išvykęs.
kyla klausimas, kodėl tų užginmais ir perdėjimais, gi talentin- šimas su tokiais gaivalais žmo protiškus aiškinimus, kad tai
3. Į Bonnų Vykd. Tarybos at čijįmą pasirašo IT Valdytojas,
gesniems polemistams dar pa gų nugramzdina pražūtin su kū esą mūsų visuomenės "dorinio
stovai vyko ne savo inicia kuris nėra net Vliko narys? Ko
naudojant humorą, satyrą, iro nu ir su siela ... Įbauginti žmo pūvimo” žymės, kad tai tik "už
tyva, bet kongr. Kersteno dėl jis turėjo graibstyti žarijas,
slėptas bolševizmas” ir dar blo
nijų ar sarkazmus.
pakviesti. Jeigu p. Kerste kurias priderėjo surinkti, pvz.,
nės saugosis "neištikimųjų”... giau —•_ net "baisiausias kenki
nas arba Amerikos Aukš Vliko pirmininkui?
Visa tai kelia naujus ginčus
Sekančiame VARPO numery mas Lietuvos išlaisvinimui”...
tasis Komisaras būtų norė
•
♦
ir eina be galo. Ir todėl polemi je Kudirka nurodo vienų iš prie
ję, jie galėjo pasikviesti ir
kos nesibaigia. Jei vienos su monių kovoti su tokiomis pole ESI TARZANAS — VAŽIUOK
Ta pačia proga atkreiptinas
Lozoraitį.
,dėmesys į dar viena "teisingų”
stoja, tai. kitos prasideda.
mikomis: "Polemikas, kurių ar
Į DŽIUNGLES!
4. VLIKas negalėjo norėti ar ,"Eltos Informacijų” pranešimų.
gumentai neturi nieko bendro
nenorėti "prileisti” p. Lo URT Valdytojas Dr. P. Karvelis
PARODYK LABIAUSIAI
su svarstomuoju dalyku, o ku Sekdamas tokias polemikas,
zoraičio prie kongr. Kers tarp ko kita praneša tokia nau
SLEPIAMĄ KONO VIETĄ ... rių siekis ne teisybės išaiškini vienas iš mano bičiulių praėjusią
teno, nes p. Lozoraitis ga jienų:
vasarą
pasakė:
Polemika pasaulyje, be abejo, mas, o tik apdrabstymas prieši — šliuptarnių gadynė Amelėjo p. Kersteną aplankyti,
"Pažymėtina, kad Latvijos
atsirado anksčiau, negu spauda, ninko, kad ir bjauriausiais pur[o l rikoje pasibaigė. Pasikeitė lai
kada ir kur jis tik norėjo, jįgaliotas ministeris' Bonoje R.
vais,
semtais
iš
bet
kokios
ba

'— huo to laiko, kai žmonės ėmė
5. Į kitus "Dirvos” " tame jLiepinš susirinkusius pasveiki
kai, atėjo nauji žmonės. Dabar
mąstyti ir mastyti skirtingai. los, reiktų sustabdyti. Tai pri prasideda kruptarnių gadynė...
straipsnyje padarytus klai- .no Latvijos egzilinės vyriausy
Laikraščiai buvo ir liko tik pa klauso nuo redaktorių, nuo iy
dingus išvedžiojimus ne bes vardu”. (8 psl.).
Nusišypsojau.
Gal
gi
ir
taip.
togiausia priemonė polemikoms takto ir išminties, — tegu nerandame reikalo atsakyti.
Man
tačiau
labiau
patiko
kaiIš tikrųjų,, kaip jau kartų
pasirodyti ir pasiekti plačiausius priima tokių polemikų”.
Informacijos Tarnybos
kuriuosę
mūsų
laikraščiuose
pa

esame rašę, min. R. Liepinš nė
publikos sluogsnius. Kai j 19- Bet kur tau redaktoriai ne- vartotas spaudos t a "r z a n o
Valdytojas.
ra Latvijos įgaliotas ministeris
tojo šimtmečio pabaigų pagau priims!
Iš šio pareiškimo visuomenė Bonnoje, o yra tik registruotas
žodis. Gaila, ne lietuviškas, o
sėjo lietuviškų laikraščių, ir pas
amerikoniškas literatūrinis as (kiek ji tų pareiškimą bus pa. Bonnos 'Užsienių Reikalų Mini
SKŲSK IR SKUNDĄ
mus pradėjo žaliuoti' polemika,
menvardis. Bet tai pasiutiškai skaičius:) gali būti įtikinta, kad sterijoje, kaip Vokietijoje gyve
PALAIKYK...
tiek Europos, tiek Amerikos lie
"Dirva” nuo savęs skelbė ne nančiu Latvijos piliečių ryšinin
tikslus ir taiklus žodis.
tuvių spaudoje.
Jau lygiai 55 metai praėjo
Ir tuo labiau, kad vienas iš būtus' dalykus.
kas su Vokietijos valdžios orPolemika, kaip ir viskas gy nuo tų Lietuvos Himno auto tokių naujųjų mūsų spaudos
Iš tikrųjų, "Dirva” š. m. 45
venime, gali būti gera, kultū riaus žodžių pasirodymo, bet tarzanų pastaruoju metu buvo nr. paskelbė tik pasikalbėjimų' ganais. Tokį ir lietuvių atstovų
ringa, — ir bloga, žalinga. Ga kaikurių mūsų laikraščių redak ypatingai pagerbtas ir net pa- su neseniai Europoj apsilankiu Bonnos vyriausybė sutinka pri
biausias ano meto žurnalistas toriai tokias "polemikas” ne tik augštintas. Kai tik pasireiškė siu A. S. Trečioku ir tuo būdu imti, tik toji mūsų URT iš to
Vincas Kudirka vienas iš pir priima, bet dar specialiai užsa savo spalvingais straipsniais painformavo skaitytojus tik nori padaryti kažkų kita. Taip
mųjų pradėjo kovų prieš blogos kinėja rašyti atitinkamo "tak prieš Lietuvos Diplomatijos še apie tai, kų p. Trečiokas ten pat nėra ir Latvijos egzilinės
ir žalingos polemikos’ rūšį. Jo to”, "skonio”, "saiko” ir”išmįn- fą, tuojau iš Čikagos buvo iš matė bei girdėjo ir kų jis apie vyriausybės, taigi R. Liepinš
mintys man atrodo visiškai ne- ties” bendradarbiams... Visos kviestas talkai tiesiai j džiung tai mano. P. A. S. Trečiokas į nei negalėjo tokios vyriausybės
vardu ką nors sveikinti. Kom
pasenusios ir dabar.
priemonės tebėra geros, jei rei les.
klausimą apie Vliko. santykius petentingi latvių veikėjai yra
kia
savo
parapijos
ar
savo
par

1898 m. VARPO Nr. 3 jis su
Po to galima vaizduotis, ko su Liet. Dipl. šefu atsakė:
pareiškę, kad jie šiuo metu nei
susirūpinimu kalbėjo:
tijos "priešų” sumušti (žinoma, kia turėtų užviešpatauti "nuo "Man susidarė įspūdis, kad
nesirengia egzilinę vyriausybę
"Vieton atrėmimų išvedžioji skelbiant, kad to reikalauja širdaus bendradarbiavimo dva Vliko ir Liet. dipl. šefo Sį. Lo sudaryti (tai tik estai turi to
mais, vieton nuoseklaus parody "Lietuvos valstybės ir tautos sia” tarp visų Lietuvos laisvi zoraičio santykiai’ nėra toki, ko kias "vyriausybes” net dvi, ku
mo priešininkui klaidingumo jo reikalai”) ...
nimo veiksnių ir kokių "psicho kių pageidautų ne tik • Ameri rios nei vienos niekas vyriau
pažvilgių — mes stveriamės prie
"Dėnuncijantiška polemika” loginės karvedybos” širdį per kos, bet ir viso pasaulio lietu sybe nelaiko, netgi jų kaikurie
autoriaus asmens, begėdiškai gyvenime išbujojo po karo Vo veriančių tarzaniškų klyksmų viai”.
nariai į tų pasivadinimų skeptiš
lendame į jo privatų gyvenimų, kietijoje, kur tautietis tautietį dar išgirsime..
Toliau jis nurodė ir kodėl jam kai žiūri).
stengdamiesi ten surasti tokius įpratę skųsti svetimiesiems. Dėl
Ir, turbūt, dar ilgesnį laikų toks įspūdis susidarė. "Dirva”
Tad kas gi iš tikrųjų čia vi
atsitikimus, - kuriuos galėtume to daug lietuvių be reikalo pri būsime liudininkais, kad Vinco
šiuo atveju nei teigė nei neigė suomenę klaidina ar šviečia?
drėbti į akis, kaip pažeminantį vargo, nukentėjo ir ne vienas Kudirkos mintys apie polemikų
to įspūdžio ("Dirva”, kaip ir
apkaltinimų. Kad toks šnipinė- tebekenčia. Madingiausi skun visiškai nėra pasenusios’ir šiems
daugelis, irgi tokį įspūdį turi,
. jimas privataus gyvenimo netu dai tada, kaip žinoma, buvo palaimintiems laikams.
nors tas įspūdis gali būti pa
ri ryšio su polemika, tai aišku prieš "lietuviškus fašistus” ir
remtas ne vien ir ne būtinai tais
kiekvienam šiek tiek nusima "nacius”.
pačiais duomenimis, iš kurių p.
nančiam žmogui. Kartais pole Vėliau atėjo mada, ir ji net
BdE S T WISHES
Greetings and Best IVishes Trečiokas susidarė savo įspūdį).
mistas taip toli nužengia, kad stiprėja, skundams, šmeižtams
P. A. S. Trečiokas ten pat
To Our Many Friends
priešininkas, norėdamas atsa ir visuomenės bauginimams
To Our Friends and Patrons buvo, asmeniškai matėsi su Vli
kyti į repliką, turėtų iš laikraš prieš "lietuviškus komunistus”
ko žmonėmis (turbūt, net’ir su
čio skilčių keltis į teismo įstai- tremtyje, "priešo agentus” prieš
Informacijos Tarnybos Valdy
^jĮas. Tokių polemiką vartoja, ži- "vilkus avies kailyje”... Priei
\^bma, žmogus žemos kultūros, ta "net ligi to, kad kaikurie va DR. A. N. BERGER toju?), tad "Dirvos” redakcija
Clevelande negali būti atsakin
kuris neskiria rašto nuo rašy dovaujantieji "laisvintojai” pra
ga už tai, kokius įspūdžius tie
tojo, pažiūrų rašte — nuo pri dėjo tokius šmeižtus fabrikuo
pasimatymai p. Trečiokui suda
M. O. MATTL1N
vataus ' gyvenimo smulkmenų, ti, skleisti per savųjų grupes,
Optomefrist
rė. Jei tie įspūdžiai nė toki, ko
išvedžiojimų — nuo paprasto per intymius biuletenius, ir kai
kių kas nors pageidautų, dėl to
koliojimo. Juk ir kaime boba, buvo nurodyta ir įrodyta, jog
interesuoti pareigūnai turėtų
BROKEN
LENSES
QUICKLY
norėdama parodyti, kad n.e jos tai grynas melas, tai net EL
aiškintis su p. Trečioku,-nes čia
višta iškasė kaimynės rasodą, TOJE ir per viešų kitų laikraštį
jau jų: suklupimas, kad jie ne
REPLACED
IN
OUR
0WN
priešininkei išdėsto visų gyve buvo viešai pakartota: — nė,
sugebėjo iš Amerikos atvykusį
SPINETPIANOS
nimą ir, jeigu dar nepasitiki... tai esanti "tiesa” ...
■ žinomų visuomenininkų painfor
LABORATORY
savo išvedžiojimų tvirtintu, juo • Reikia bauginti, gal kas pati
muoti taip, kaip jiems atrodo
į ~ sustiprina priešininkei parodžiu- kės.
OF DISTINCTIOM
buvus teisingiau. To jų suklu
t
si labiausiai slepiamą kūno vie10545 EUCLID AVENUE pimo bėdos suvertimas ant’ "Dir
Į tų...”
SAKYK, KAD TAI "REIKIA
vos” galvos nėra nei teisus, nei Easy Terms can be Arranged
i■
Ar ne tas pats'šiandien, kai, LIETUVOS LAISVINIMUI”...
CArfiold 1-1556
džentelmeniškas pasielgimas.
*
*
Mūsų sveikai . galvojantieji
FREE PARKING
Iš kitos pusės, IT Valdytojas 2027 EUCLID AVENUE
Yiuos Gedimino Galvos straips . žmonės visų laikų . padęjuodavo
p. Trečioko pavartotą žodį "ig
nius ar "Drauge” Romos ko ne tik dėl Europos lietuvių spau
Rear of Fenway Hali
noruoti” išaiškina tik ta pras
respondentų išvedžiojimus apie dos polemikų žalingumo. Pana
mė, kad neva Vlikas buvęs kalLietuvos Diplomatijos šefų ir šiai mito lygiai tokia pat sena
. tinamas, kam jis nesuorganizajo sūnų ? ...
Amerikos lietuvių spauda. Pa-
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RKO KEITHS 105

THEATRE

GREETINGS and BEST WISHES

HICKORY GRILL
929 CHESTER AVENUE

MA 1-6397

— Open Sundays —

PRIVATE DINING AVAILABLE
S

SVEIKINAME
Malonius Draugus ir Rėmėjus

MELROSE DISTILLERS, INC.
GOLDEN VVEDDING—V. S. R.—OLD QUAKER
ECHO SPRINGS

PLEASE PATRONIZE THESE BRANDS
1105 CHESTER AVENUE

CH 1-6942

GREETINGS and BEST WISHES
from

METAL EQUIPMENT CO.
2032 ĮVEST 105th ST.

AT. 1-8415

LINKSMŲ KALĖDŲ
Mūsų draugams ir rėmėjams

STANDARD FOOD MARKET
Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir
kainos pigiausios

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

VARCO PRODUCTSINC
STEEI, FABRICATORS

Edward Black, General Mgr.

480 GREEN RD.
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J
viką, tarpais ima galvoti, ar rimą į rašytoją! Tas ir jo šat- kišta
į kalėjimus, o jo niekas
i
autorius nenuves tik jo į baž rys, kai galvoje kuria savo Vei- net
pirštu nepajudino, nors jis
:
nyčią ir ar neleis jam šaukti kalą, tai pukši ir stena, net. ir "vis
juokėsi iš režimo, kaip nie
'
orą pro nobis, nes toks suma jo veidas įgauna kažkokių mis- kas
:
kitas.
B. KAZIMIERAITIS
nymas būtų visiškai pagal žy tiškai dieviškų bruožų. Tokia Jei Gliaudai toli gražu nepa
miųjų, sakysim, anglų katalikų pažiūrą į rašytoją yra jau se sisekė .esmingiau pavaizduoti
Vienu atveju, man rodos, Jur- jęs
;
lietuviškame kalėjime. Jis jromanistų sukirpimą (Graham niai nuvalkiota jr ' pasenusi, bolševizmo metų, kaip tokių, tai
knygoj net kelias intri- Green,
<
gio Gliaudos naujasis romanas, užmezga
i
Eelyn Waugh): daryk, ypač, kad nėra jokių duomenų vis dėlto negalima tvirtinti, kad
Orą pro nobis, bus geresnis už gas.
j
Pirmiausia, eidamas saVo ką
j
nori, tik bent prieš mirtį Spręsti, jog šatrio būta epiliep- jis atskirų scenų ar žmonių
verbuoja rašytoją šat- ateik
.
pirmąjį, "Namus ant smėlio”: pareigas,
]
prie Dievo (pigus recep tiko, šizofreniko ar kitokios rū bruožų nebūtų šen ten nupiešęs
,
šito siužetas lietuviškas. Ne tik rį
i "naujosios statybos” romanui tas
visokiems palaidūnams sa šies ligonio). Vaitkūno. siūlymo ir gerų, šatriėnės išvežimas,
lietuviškas, bet, pasakytume, be- rašyti.
i
Antra, šatrio žmona, pa- •vo sielai išganyti! Pats Gliaudą rašyti bolševikinį veikalą pusiau partizanų kovos Šančiuose ir.kt.
veik karštas dar, nes jis vaiz- sirodo,
i
besanti jo sena meilė, ir šitaip
i
pasielgė su savo vyriau tylom, pusiau garsiai jis atsisa patraukia skaitytoją. Labai įdo
duoja pirmąjį bolševikmetį Lie- gal
j
šitas atsitiktinis atradimas jsiuoju veikėju "Namuose ant ko, bet mes būtume laukę iš šito mus Volkovų klubas — tie mė
tuvoje.
1bus autoriui žymiai daugiau smėlio
i
”). Gaila, mūsų autorius žmogaus gal aiškesnio savų'idė lynuose dūmuose skendintieji
sunarplioti veiksmą ir šį
i kartą nuėjo kitu keliu: pa- jų prieš pastatymo bolševiki žmonės,. kuiįie savaip suprato
įprasta tvirtinti, kad tas karš- padėjęs
]
patį jo romaną paversti bėgdino savo bolševiką.
tomis pėdomis vaikščiojimas kartu
'
nėms; net ir pačios tos jo idė bolševizmą ir savaip bandė įsi
šios ar vakar dienos įvykiuose kriminaliniu romanu (neminė
Daug kuo Vaitkūne mes ne- jos lyg, kokiuose dūmuose sken teikti jam. Bet kai kur autoriui
čia jau kito dalykų, antra tikim. Netikim, kad imtų Re- dėja. Jei jis būtų aiškiau pasi nepasisekė net ten, kur, rodos,
kūriniui paprastai neišeinąs į sime
i
kad ir tos merginos, pri- naną skelbti. Netikim, kad jis, rodęs, va, būtume turėję, grei rašytojo kūrybinei fantazijai
sveikatą, nes tuomet dar nesą eilių,
1
laiko perspektyvos, rašytojas sigirdžiusios Nemune).
išėjęs iš kalėjimo ir nesidomė čiausia, didesnių susidūrimų neriboti medžiagos šaltiniai.
Knygoje Vaitkūnas tėra tik jęs savo senąja meile, staiga tarp tų dviejų žmonių, ir auto Flvz., vaizduodamas’ išvežimus
įvykius imąs vertinti šališko
amžininko akimis ir dėl to ne tas vienas lietuviškojo bolševiz imtų taip ir suvaikėtų, drasky- riui nebebūtų reikėję megzti ke J. Gliaudą nepajėgia iškilti
bepajėgiąs pakilti augščiau sa- mo atstovas, ir nebolševikiškos tųsi dėl meilės, kaišiotų šatrie- lių intrigų ir nė vienos neišves augščiau už laikraščio reporte
—vęs ir išsunkti iš pasiimtosios jo ypatybės todėl rodo skaityto nei revolverį, idant jį nušautų, ti iki galo.
rį, nors stilistinėmis priemonė
--medžiagos tai, kur vadinama jui iškreiptą patį bolševizmą. smaugtų kūdikį. Autorius duoda
Šatrį autorius nuvarė žūti mis ir bando gelbėti savo padėt,
^menine tikrove, šitas prieš Ne, anuomet bolševikai Lietu mums ir pagrindo netikėti: to Rainių miškelyje. Tik mes juk (kartodamas po pastraipų ”11
povandenines uolas įspėjąs dės voje tikrai buvo ne tokie. Vait dėl jo Vaitkūnas ir šatrys' ima turime, ten žuvusiųjų sąrašą, vaikus”, "Ir su vaikais”).
J. Gliaudos sunkų stilių, j<
nis. J. Gliaudos pastarajame ro kūną autorius rodo mergišių, ir pradeda kalbėtis, lyg du seni šatrio jame nėra. Ten nežuvo
mane bus gana akivaizdžiai pa kortininką, girtuoklį, žodžiu, la draugai, kurių, pasaulėžiūros joks plačiai žinomas rašytojas. dirbtinę nenatūralią kalbą savi
sitvirtinęs, o labai gaila, kad bai panašų j tuos Amerikos pa truputį nesutampa (tik truputį, Kažin, ar rašytojui derėtų savo metu jau yra aptaręs prof. Pr
autoriui nepasisekė prasmukti dugnių didvyrius, kurie visada nes Vaitkūnas ir sako: rašyk herojus įrašinėti į tokius sąra Skardžius. Į jo filosofiją, už ku
turi pinigo, nešvariai paimto, katalikiškai, o mes nesunkiai šus, kurie mums perdaug leng rią gal ir bus jis gavęs premiją
neužkliuvusiam.
vai prieinami?
plačiau čia nesileisiu. Politiška
Jam gal ir būtų pasisekę, jei visada švaistosi juo ir t.t. Bent padarysim bolševikiškai).
Antrasis (ne dėl to, kad auto
Apie vargšę šatrienę maža tą filosofiją bando nusakyt
jis bolševizmą ar bent lietuviš tokius šituos didvyrius mums
kąjį bolševizmą būtų pasisten rodo amerikiečių filmos, kurių rius būtų ypač-išryškinęs jį, bet kas būtų sakytina. Tiek, kad ji, šatrys, o paskui Leonas: ne rau
gęs suprasti tokį, koks jis buvo. siužetas — korupcija, žmogžu greičiau dėl to, kad vis dėlto tai bejieškodama vyro, išvežama. donų jų draugų Lietuva, o nau
Amerikietis Hendrikas Wille- dystės, veiksmo vieta — nakti yra žmogus, už kurio užsikabino Tiek, kad ji supranta savo vyro ja brolių Lietuva, naujoji antvi
suomenė. Tą filosofiją tęsiant
mas Van Loonas savo "žmoni nės smuklės ir lošimų klubai, o autoriaus pinamoji intriga net mistišką veido išraišką.
Tyčia ar netyčia taip jau iš- ta Lietuva dar turėtų būti i:
jos istorijoje” tiems, kurie do simbolis — revolveris. Taigi ir dvigubai) iš eilės veikėjas būtų
misi Napoleonu, siūlo neskaity Gliaudos Vaitkūnas naktis pra šatrys. Idėjiškai £ai Vaitkūnoi ėjo, kad J. Gliaudai kur kas ge- stebuklo Lietuva, nes čia vis
ti storų traktatų, nes jie esą leidžia Tunelio gatvėje, ir Ka priešingybė. Kai jis susiduria. riau pasisekė pavaizduoti ant- teigiamieji veikėjai tiki juo
rašyti arba priešų, arba drau čerginėje prie kortų stalo ir prie su Vaitkūnu, tai ‘ir romanasi raeiliūs savo veikėjus, štai tas pradedant šatriu, kurio stębuk
gų, vadinas, šališki ir neatsklei stiklo, vežiojasi į Vilnių pagulė prasideda, nors šita linija auto■ profesoriškos išminties švelnu- lingai nepastebi -bolševikų ' šu
džia tiesos. Geriausiai Napoleo- ti merginą, kol ta jam įgrįsta, rius nenuveda intrigos. Tiesa,, sis spjaudizmo apaštalas Leonas nes, baigiant senute šatrienė;
• na jie suprasiu iš Heinės eilė tame pat Vilniuje dar turi tokių šatrys pajieškomas išvežti, pas-■ toks neįtikėtinai pilnas gyvy- motina, kuri tikėjo sūnaus grį
raščio ”Du grenadieriai”, ku dienos šviesoje nerodomų mer. kui suimamas ir Rainiuose nu-■ bės, kad ir gana. Tik jis mažai žimu iš kalėjimo ir kurios sūnų
riam muziką parašė Šumanas. ginų, o vėliau rėkdamas kabi. žudomas, bet tai jau be kiek di ir tėreikalingas, nors visoje tikrai grįžo (žinoma, jei nebi
knygoje bene daugiau bus ple jočiau žąsų sukiršinti ir nusi
Ką gi Van Loonas nori tuo pa nasi j senos pažįstamos . šatrie- desnės Vaitkūno įtakos.
J. Gliaudą pristato jį mums, pėjęs, negu kas kitas. Tas prie pelnyti antrojo Renano vardą
sakyti? Rodos, tai, kad meninė nės sijoną, nusmaugia šatrių
tikrovė yra pati tikroji ir kad kūdikį, primuša tą j Vilnių ve kaip plačiai skaitomą ir žinomą glaudoje užaugęs pamestinukas tai tuos visus stebuklus bandy
rašytojas ar muzikas daug tik žiotąją merginą, štai tau ir bol rašytoją, bolševikiniais metais stebina savo profesoriška išmin čiau čia natūraliai išaiškinti i
sumaniusį ir pradėjusį rašyti tim, įdomus jis ir kaip žmogus. tikiuos, kad man pasisektų, ti!
riau perduoda laikotarpio dva ševikas !
sią, negu istorikas ir dar šališ Jei knygos autorius pats ne kažkokią lietuvišką Kalevalą Keista-likimo ironija ;• daug ma tada ir pats romanas nebetekti
matė ar nesuprato pirmųjų bol. (keistai dar autoriaus tebežiū- žiau plepėjusių buvo išvežta, su- misticizmo1 atspalviukų).
kas.
Jeigu mes dėsnį bandytume ševizmo metų Lietuvoje Jis bū
taikyti savo reikalui, tai turė tų gerai padaręs, jei prieš rašy
tume sakyti: jei norite turėti damas būtų paskaitęs bent Ortikriausią vaizdą apie pirmąjį velį ar Koestlerį, tai jis aiškiau
bolševikmetį Lietuvoje, neskai būtų pamatęs, kas yra tikrieji
tykite Ig. šeiniaus "Raudonojo bolševikai jr bolševizmas. Bai
Tvano”, nes tos knygos auto sus dvasinis tironas, politinis
rius, kaip antibolševikiškai nu prievartautojas — štai kas yra
sistatęs lietuvis, savo tuose me bolševiko ir bolševizmo esmė.
niškai sudorotuose užrašuose Jei jau teko 1540-41 metais bū
yra šališkas. Logiška išvada: ti Lietuvoje, tai jis vis dėlto
skaitykite J. Gliaudos' romaną galėjo pajėgti pagauti bent šiek
"Orą pro nobis”. žinoma, šitaip tiek tikresnius bolševiko bruo
STRAIGHT-NEEDLE • SWING-NEEDLE (Zit zag> » SLANT-NEEDLE
siūlydami gerokai apgautume žus ir sudėti juos savo Vaitkūskaitytoją, jei tą romaną jam nui. šiaip tie bruožai yra pigaus
pirštame, kaip bolševizmui pa kriminalisto. O žmogus jis ne
žinti šaltinį. Gliaudos romanas, tik ketveris metus kalėjime sė
kad jis išreikštų ano meto dva dėjęs, bet ir į jį patekęs iš uni
sią, turėtų smarkiai pasišokėti versiteto! Tiesa, mes turime to
kią keistą madą: jei norime
iki šeiniaus fiksuotojo.
įvykiai J. Gliaudos romane susidoroti su priešu, tai būtinai
gal daugiau suka visą knygos padarome jį pigiausiu iš pigiau
Budget Cablnet
FEĄTHERWEIGHT* portablo
New Angle Leaf Cablnet
veiksmo ratą, negu čia veikian sių, užuot žvilgterėję, kur Čia
tieji žmonės. Mitingai, išveži besanti ta tikroji priešo esmė.
mai, kalėjimai, suėmimai, žudy Stengdamasis atsverti tą savo
mai, dvrfsinis prievartavimas — vyriausiojo herojaus girtavimą,
tai tie vis įvykiai, kurie Gliau merginėjimą, autorius duoda
dai padeda išspręsti daugelį jo jam šiek tiek progos ir politiš
paties nei stipriau paremtų, nei kai pasireikšti. Kai kur jau mes
išryškintų dramų. Tik ir tuose ten net pradedam tikėti, kad
įvykiuose nekartą pasigirsta Vaitkūnas bene bus ' ne Kauno
De luxe'De<k
Dėtie Model
netikra gaida,- kai ten jieškome chuliganas, o bolševikas. Tas ti
laikotarpio žmogaus ir laikotar kėjimas bene bus stipriausias,
pio dvasios. Patys tie objekty kai autorius leidžia jam dvasiš
Vistiek kurios rūšies ar modelio siuvamos mašinos jūs norėtumėt, pasirinkit
vūs įvykiai, žinoma, romano ne kai prievartauti rašytoją Šatrį
SINGER. Virš šimtmečio siuvamų mašinų gaminimo patyrimas užtikrina
sudaro ir negali sudaryti. Roma — versti jį bolševikiškai rašyti.
jums mašiną paruoštą ilgam naudojimui.
ną turėtų vykdyti žmonės, pa Tik tos viltys vėl smunka, kai
Jūs galite būti tikri dėl SINGER patarnavimo taip pat... jis yra taip arti,
grindiniai ir antriniai veikėjai. Vaitkūnas susideda ant stalo
Tuo pagrindiniu dantiračiu, Hegelį, Leniną ir Renaną ir iš
kaip telefonas. Daugiau kaip 45 Šiaurės Ohio krautuvės yra pasiruošę padėti
šiaip ar taip, reikia laikyti jų mokslų ima maišyti vinigrejums SINGER dalimis ar patarnavimu.
Vaitkūną, nes jis kiek plačiau tą. Tam autoriaus vinigretui su
Ir atsiminkit, garsusis SINGER siuvimo kursas, duodamas patyrusių mokyparodytas ir jis, o ne kas kitas prasti reikia, žinoma, geresnės
i, yra jūsų nuperkant naują SINGER.
atsuka didžiąją dajį viso veiks galvos, manojinėsuvirškina, tik
mo (jei Leoną dėl jo plepumo šiek tiek išmanančiam beveik
. Per- šias Kalėdas, ir kiekvieną dieną per visus metus, jūs atrasit vis
bandytume laikyti vyriausiuoju juokinga, kai bolševikas iš Reknygos herojum, tai vargu ši nano semiasi išminties savo an
ką moteriai, kuri siuva,SINGER SIUVIMO CENTRE netoli jūsų
toks pasirinkimas sutiktų ir su tireliginiam pamokslui. Renair už kainas atitinkančias jūsų piniginę.
autoriaus užmanymu padaryti jį nas, taigi, krikščionis, pripažįs
... tuo meškerės kabĮiuku, kuris tąs Kristaus idėją ir tai idėjai
NĘW SINGER SEWING MĄCHINES ARE PRICED FROM
beplepėdamas kitiems ištraukia didelį svorį, tik s.avo tyrinėji
žodį iš burnos" ir pagal sąvąjį mais įrodinėjęs, kad Kristus bu
Liberal Trade-In Alloivancc • Minimum Down Paymenl • Easy Tchrns
liberalinį spjaudizmą vertina vęs . ne Dievas, o • žmogus. Ką
’ ■
‘
' ’■
•
'■
padėtį, bet pats niekuo neprisi- tai bendra turi su Lenino tei*•A
• Tradt
Marti of
tije
SINGER
MFC.
Tr»<į.
ot
T1IC
SltyCEK
MEC. co
co..
.
deda veikimui pajudinti). Jisi girnų,- kad religija yra opiumas,
turėtų būti tas jau naujojo re ir koks bolševikas,' skelbdamas
žimo atstovas, partinis bolševi■ Renaną, neatsidurtų kalėjime?
'v
kas lietuvis, einąs agitropo narioi Tiesa, skaitytojas, Vaitkūne ma
Pažymėta jūsų telefono knygoj' tik SINGER SEtVING MACHINE
pareigas, ketveris metus sėdė- tydamas palaidūria, o ne boiše-

SEWING CENTER

CO.,.. Jieškokit jums artimos

krautuvės.

•_L_
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BALF direktorių nutarimas
*

Švenčių metas reikalauja
šviežio. ir taip skanaus
Coke

i

•J

lengviau prisipažįstu kaltę”.
Į klausimą ąr šiandieninis
studentas parodo tiek politinio
susipratimo, kiek jo būtų gąli' ma laukti žinant studento bren

4500 EUCLID AVENUE

HE 1-4735 -

BOTTLED UNDER ĄUTHORY OF THE COCA-COLa

COMPANY BY

CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY .
’oke” Ib a regiatered Irade-mark.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Greetings and Best Wishes

’ !■
Š. m. lapkričio mėn. 27 d. duomenis, liečiančius namų įsi
Tremtyje atsidūrusi lietuviš- <dimo sąlygas, bandė atsakyti
įvyko Bendrojo Ame gijimą, BALFo direktoriai ap
koji studentija parodė nepa- inet keturi studentai. A. Barz- Chicagoje
<
Lietuvių šalpos Fondo di svarstę priėmė augščiau minėtą
prastai daug ryžto, siekiant <dūkas pažymėjo, kad šiandieni- rikos
i
NELSON’S
augštojo mokslo. Jos eilės diena inei studentijai nėra dirvos po- irektorių posėdis. Jame buvo nutarimą.
BALFo reikalai, Ryšy su šiuo nutarimu BALF
i
iš dienos didėjo. Emigraciniai 1litiškai bręsti, savieji -nenori jai- apsvarstyta
jų ir Vasario šešioliktosios toliau nepriiminės namų įsigiji
1
vėjai buvo kiek sumažinę, bet 1leisti jaunimo j politinės veik- tarp
Family Style Restaurant
Remti Komisijos, mui skiriamų aukų ir netarpi
i
šiandien ir vėl galime džiaugtis 1los barus, gi amerikoniškoje po- Gimnazijai
kurią
sudaro
BALFo
ir
Ameri

ninkaus
jų
persiuntimui.
Tačiau
gausiu naujosios inteligentijos 1litinėje veikloje nespėjome dėl 1
Lietuvių Bendruomenės Lai tas neliečia Vasario šešiolikto Private Parties — Banquets
1
kartos prieaugliu.
]per trumpo laiko. Išvada — kos
negalime aktyviai 1kino Organizacinio Komiteto sios Gimnazijos išlaikymo. Kaip
Studentija turėjo praeityje politikoje
|
matyti iš BALFo direktorių
nemažai savų problemų, jų ne- ireikštis, nes tam neesame pri (LOKo) nariai, pranešimas.
Wedding Anniversaries
trūksta ir dabar. Tai jausdama 1brendę. Politinės studijos ir BALFo direktoriai, nuodug nutarimo, pati gimnazija, kaip
niai'
apsvarstę
minėtą
praneši

mokslo
įstaiga,
bus
remiama
ir
Lietuvių Studentų Sąjungos :reiškimasis kultūrinėje veiklo
Open Daily—5 P.M.
mą, vienbalsiai priėmė šio turi visuomenė prašoma ir toliau au
JAV Centro Valdyba ir pabandė .je — mūsų tikrasis kelias.
nutarimą:
koti jos palaikymui (vaikų mai
sukviesti studentus į vieną vie Jo minčių oponentas R. Mie- nio
:
tinimui, mokytojų algoms, ku
tą pasvarstyti gyvenamojo me- :želis pažymėjo, kad anais 19
Sundays 12 to 7 P.M.
BALFo direktoriatas savo
z'ūJyproblėmų. Jei rengėjai kiek jšimtmečio pabaigos laikais tik 1953 m. lapkričio 27 d. posė rui, šviesai, mokslo priemonėms,
gimnazijos administracijos iš
''abejojo šiandieninio studento ;studentija ir nešė visą politinę
dyje Morrison viešbutyje Chi
Closed Mondays
domėjimuisi jį patį supančios ■veiklą. Mes negalime pasiteisin cagoje, III., apsvarstęs BALFo laidoms) . Gautas tam tikslui au
kas BALFas persiųs Vasario še
aplinkos prioblemomis ir jų ti, kad dabar yra pakankamai
ir LOKo sudarytos Vasario
sprendimu, tai neliko abejonės ■inteligentijos ir mums neberei 16 Dienos Gimnazijai Remti šioliktosios Gimnazijos sąskai 1422 ADDISON ROAD
po studijų dienų, kuriose daly- \kia toliau politika rūpintis. Se Komisijos 1953 m. XL 21 d. tom kurią tvarko jos direktorius
p. Antanas Giedraitis.
vavo 78 studentai iŠ 12 vietovių. nieji veikėjai mus kviečia, tik,
EX 1-4000
pranešimą Vasario 16 Dienos
Suvažiavo studentai ne pasi- 1deja, mes dažnai nenorime gir Gimnazijos Vokietijoje rėmi Red. pastaba. Gaila, kad šia
klausyti vyresniųjų paskaitų, dėti pasiteisindami politinių par mo reikalu ir PLB. Vokietijos me nutarime nepasakoma mo
bet patys jas skaityti ir na tijų rietenų neskanumu. Tik sa krašto valdybos vardu užpirk tyvų, kodėl atsisakyta remti pa
grinėti tuos klausimus, kurie vo aktyviu dalyvavimu galėsime
tų namų Huettenfelde, Heidel- čių namų pirkimą ir net per
vieniems atrodo savaime su įnešti naujos dvasios į partijų
bergo-Mannheimo srityje Vo siųsti aukas. Neabejojama, kad
prantami, o kitiems tik kažkokį santykius. Pagaliau politinė kietijoje klausimu, nutarė to toks nutarimas iššauks tik visą
neaiškų vaizdą tesudarą. Kiek veikla padės mums išlikti lie liau remti Vasario 16 Dienos eilę naujų neaiškumų, kuriuos To Our Friends and Patrons
vienas rado ką nors naujo ir tuviais. Z. Rekašius šias mintis
Gimnaziją ir kviesti visuome visvien vėliau reikės paaiškinti.
Greetings and Best Wishes
išvyko su naujomis žiniofnis j parėmė konkretizuodamas dar nę tai daryti, o PLB Vokieti Jei jau padarytas toks kietas
savo kasdieninį gyvenimą, kad bo sritis, kurių yra begalės.
jos krašto valdybos vardu na nutarimas tai būtinai' reikia pa
K. Keblinskas pabrėžė, kad mų pirkimą laikyti PLB Vo sakyti ir motyvus kodėl taip
ten gautas mintis galėtų pri
taikyti ar bandyti rasti atsa studentui reikia pirmiausia su kietijos krašto valdybos rei padaryta. .
kymą į kai kuriuos neaiškumus. rasti atitinkamą vietą politikai
kalu, už kurį BALFas nesiima
atsakomybės.
DOW N ER
Ką gi pagaliau tie studentai vertybių skalėje. Reikia išmokti
skirti pasaulėžiūrą nuo politikos.
svarstė ?
Pasaulio Lietuvių Bendruome
Artėjant studijų dienoms į
Greetings and Best IVishes
Lyg ir įvadas j studijų dienas
nės Vokietijos krašto valdybai
pabaigą
Mačuika
iš
Chicagos,
ir
C ARTAG E CO
buvo Aid. Augustinavičienės pa
perkant minėtus namus BALF
To My Many Friends
skaita, kurioje kalbėtoja iškėlė, K. Ostrauskas iš Philadelphios as tuo reikalu jokių įsipareigo
jog šiandieninė studentija turi pažvelgė į studento kultūrinį jimų nebuvo padaręs. Apie namų
būti vadai visam lietuviškajam brendimą. Pirmasis pabrėžė, kad pirkimą BALFo patirta iš spau
jaunimui. Tik jaunimas kalba gyvenamoji aplinka žmogų per dos. Po to, komisijai surinktus
jaunimui suprantama kalba ir daug išlepina, nes viskas sten
todėl studentija neturi jokios giamasi taip sutvarkyti, kad ko
1825 EAST 40TH ST,
moralinės teisės atsisakyti nuo mažiausiai tektų galvoti. Kaip Trijų valandų sesijos buvo perJUDCE
šios pareigos. Toliau studentija pavyzdžiai paminėta televizija, trumpos ir tekdavo laiko sko
turi įnešti naujo vėjo j senosios mokyklose ir gyvenime vartoja lintis iš pietų bei vakaro. Per
EX 1-6810
LEE E. S K E E L
kartos veiklą. Gal jaunimas kar mos santraukos. Tokiu būdu pertraukas aplink salę matei
būrelius vaikščiojančius ir gy
tais yra superkritiškas, bet tai žmogaus protas apketpėja.
Antrasis
kalbėtojas
iškėlė
vai . bediskutuojančius iškeltas
jau tokia jo žymė buvo visais
faktą, kad mes visad žvelgėme mintis. Tai parodo, kad studijų
laikais.
į vakarų mokyklas, bet kai at
Toliau balsą paėmė jau pats sidūrėme vakaruose, tai nebe dienos pasiekė savo tikslą. Bejaunimas. A. Sužiedėlis žvelgė radome reikalo tomis mokyk liekia pasveikinti Sąjungos Cen
į dabartinę studento padėtį iš lomis domėtis. Tremtis mums ir tro Valdybą, pajėgusią atskirti
psichologinio taško. Jis pabrėžė, buvo duota tam, kad žinias pa suvažiavimo reikalus nuo stu
BESTIVISHES
COURT OF APPEALS
kad šiandieninis studentas stovi gilintume ir galėtume grįžti į dijų dienų ir taip pat valdybos
rinkimus
nuo
suvažiavimo,
nes
To Our Friends and Patrons
prieš pasirinkimą amerikonizmo savo kraštą su dvasiniais lo
arba ištikimybės savajai tautai. biais, kurie būtų rūpestingai tik šiuo keliu eidamas studen
Trečio vidurinio kelio negali bū sukrauti, atsargiai išrenkant tas galės tinkamai pasirengti
ti, nes tada žmogus' liks amžinai
visą, kas geriausia. Visur pa gyvenimui.
neapsisprendęs, o tokio žmogaus
Girutis
sitaiko nemažai šlamšto, todėl
vertė labai abejotina. Apsispręs reikia būti labai atsargiems.
FINN’S
ti šių dienų studentijai nėra
Pagaliau jis žvelgė plačiau į tris
lengva, nes kiekvienas kelias
’ lietuvių kultūrinio gyvenimo
SERVICE STATiON
turi, savo teigiamų ir neigiamų
barus: muziką, dailę ir litera
pusių. Amerikonizmas žada ge tūrą. Dėl savo minčių origina
resnes galimybes savoje profe lumo būtų' lauktina šios paskai
sijoj, pastovų gyvenimą ir atei tos pasirodant spaudoje.
o
nančiai kartai praradimą trem Pabaigoje teisininkas J. Sme
HAŲL IT AWAY WITH A
tinio sąvokos, kuri mus visur tona, stebėjęs studijų eigą tarė
persekioja. Tačiau mes rizikuo keletą baigiamųjų minčių. Nu
FINN TRAILER
jame prarasti dvasinę ramybę, skambėjus studentų himno gar
Taip
puikus
su
nes gimtojo krašto nuostalgija sam^ visi skubėjo salėn, kur
maistu...taip
nėra panaikinama, nors ji jau laukė iškilmingas aktas. Tačiau
10635 ST. CLAIR AVĖ.
nėra tokia stipri kaip mūsų tė tuo negalima užbaigti nepaste
lengva paduoti
vuose, kurie su savo gimtuęju bėjus, kad po kiekvienos pa
LIberty 1-9775
kraštu buvo suaugę daug tvir skaitos sekė gyvos diskusijos.
čiau negu mes, kuriems Lietuva
tėra tik vaikystės atsiminimų
kampelis.
Greetings and Best IVishes
Lietuviškasis kelias žada
mums ramų vidujinį gyvenimą,
To Our Friends and Patrons
bet kartu jis yra minusas tam,
GREETINGS
kas amerikoniškajam buvo skai
To Our Lithuanian Friends
toma pliusais. Taip pat prieš
PARSON’S
akis lieka sunkus gimtojo kraš
And Patrons
to atstatymo darbas. Išvadoje
— abu keliai nėra tobuli, bet
PAINTING CO
mes tūrirhe rinktis vieną iš dvie
jų.
\ 1
Toliau Vyt. Kavolis žvelgė- į
The U. S. Wallpaper
BRUSH OR SPRAY
studentijos ' padėtį socialinėje
aplinkoje. Jis pastebėjo, ką.d šio
' Residential
krašto gyvenimo dvasia yra la Commercial
and Paint Co
bai skirtinga, nuo lietuviškojo ir
Industrial
todėl nevieną išmuša iš pusiau
svyros. Mums reikia kurti lie
tuvišką miestietišką apŲnką, PAINTING AND DECORATING
ALSO FLOOR COVERS
u
kurioje bręstų mūsų socialinė
sąmonė. Kad jas trūksta tai aiš Specialisto in Color Harmony*
kiai parodo ”aš lengvai pasiža
6001 EUCLID AVENUE
"PERC'
du, lengvai neišpildau ir dar

HE 1-6944

Bundy’s Moyfield Green Hardvarę
Bundy’s Euclid-Green Hardware
B. P. S. PAINTS ENAMELS AND FLATLUX
Complete Line of Hardware and Plumbing Supplies

4495 MAYFIELD RD.
EUCLID & GREEN RD

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOHN L. MIHELICH
Attomey
And Member of Civil Service Commission
MA 1-2013

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
MARVEL BOTTLING
8915 CRANE AVĖ.

BR 1-4400

BEST WISHES

PIONEER LINEN SUPPLY CO.
MAURTCE MASCHKE, JR. - President

3611 Payne Avenue

HE 1-0035

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
REK BiLL DRUG CO.
PRESCRIPTION SPECIALISTS

WE DEL1VER ANYWHERE
1696 East 55th St.

HE 1-8208

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

WATERL00 DEPARTMENT STORE
k

Mr. H. Goldfarb - Mgr.

IV 1-1204

15504-12 WATERLOO ROAD

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
WETHERED’S BAKERY
UT 1-1916

7022 Superior Avė.

.1

GREETINGS and BEST WISHES

BELSKIS FOOD MARKET
MALONI VIETA PIRKTI GERAM MAISTUI

5809 WHITE AVENUE

‘

CLENVILLE
DA1RY
Established Over 40 Years
Homogenized Vitamin □ D. S. Milk—Grade A Products
832. East lOOth Street
MU 1-6384
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SUSIRŪPINKIME AMATAIS

Člevelando Kultūros. Fondas duos ir itin stiprių meninių da
Bendruomenės Ekonominė Ta
prieš tris metus pradėjęs jau lykų. Jie žengia pirmyn maty
nųjų lietuviukų,’ besimokančių dami sesių ir brolių norą jiems ryba š. m. gruodžio mėn. 17 d.
muzikos mokyklose bei pas pri padėti, žinoma, nepamiršime jų 8 vai. vakare žemutinėje Lietu
vių salėje kviečia suinteresuotų
vačius muz. mokytojus, pasiro ir šiemet.
dymų vakarus tęsia jau trečiuo
Ar kas tėvynėn parveš ką asmenų susirinkimų,, kuriame
sius metus.
brangesnį už mokslų? Ne. Nieko Dr. Algirdas Nasvytis darys
Pirmasis toks jų koncertas brangesnio už mokslų nėra. O pranešimų apie braižytojus, o
suruoštas 1950 m. lietuvių sa grįždami turime parvežti di Adolfas Šalkauskas apie murilėje sutraukė netikėtai daug džiausių turtų — jaunuosius me ninku specialybės įsigyjimą.
Įėjimas laisvas.
publikos. 1951 metų koncertas no atstovus.
Suinteresuotieji
Kartu su jais traukėmės bėg
žymiai turtingesne programa
cialybėmis
prašomi
dami
nuo
siaubo,
kartu
bridome
taip pat sutraukė pilnutėlę salę
publikos, šiais metais tas kon per mares, kartu veskime juos
AKTORIAUS H. KAČINSKO
certas ruošiamas Člevelando mu jų troškimų keliais, kol grįši
KŪRYBA JUOSTELĖJE
zikos mokyklos salėje virsta me į mūsų Gedimino Holliwoodą
metine tradicija. Programa jau su neįkainuojančiais kultūriniais
Aktorius Henrikas Kačins
nųjų paruošta dar stipresnė ir brilijantais, kuriuos mes patys kas, atlikęs įspūdingų kan. J.
įvairesnė kaš-_-verčia tikėti ir turime išauginti.
Tumo-Vaižganto kūrybos reči
Julius Kazėnas talį, Bendruomenės švietimo ir
publikos gausesniu atsilanky
mu.
Kultūros Tarybos prašomas, ta
Jau kyla visuomenėj klausi
proga įkalbėjo į juostelę įvairių
mas, kodėl du kart rengtas kon DAUGIAU DĖMESIO MŪSŲ lietuvių poezijos kūrinių.
certas liet, salėje dabar rengia
JAUNIMUI!
LIETUVIŲ NAMŲ
mas svetur. Tiesa, savo salėje
KOMITETAS
aplinkuma lietuviškesnė, jaut šį sekmadienį, gruodžio 13 d.
resnė vieta lietuvybei ir t.t. Ren Člevelando Muzikos mokykloje
Gruodžio 6 d. Lietuvių salėje
gėjai irgi jautrūs tuo atžvilgiu, (11125 Magnolia Dr. Ten kur
tačiau mūsų salė neturi pakan buvo Kuprevičiaus koncertai), 6
kamai būtiniausiu priemonių v. p. p. rengiamas jaunimo kon
mūsų kultūrėjančio jaunimo pa certas. Koncerto tikslas: suda
sirodymams, o be to, ir kaina už ryti sųlygas pasireikšti muzikos
salę susidaro perdidelė. Kas kal besimokančiam jaunimui, ugdy
tas — salės šeimininkai turėtų ti talentus jų tarpe Jr skatinti
lietuviška jaunimų iš viso at
išaiškinti.
Du pianisto Kuprevičiaus rasti savo meniškuosius palin
koncertai muzikos mokyklos sa kimais.
lėje sutraukė daug mūsų muzi Didesnis dėmesys vyresniųjų
kalios inteligentijos. Įrodėme bus ne tiktai atitinkamas para
svetimiems, kad mylime kultūrų ginimas jauniesiems rimčiau
ir turime kultūrininkų, tačiau dirbti, bet drauge ir jų įverti
klaidinga būtų galvoti, kad jų nimas bei jų nuotaikos pakėli
jau pakanka. Eilė tremties metų mas. Nuolat kalbėdami apie lie
pirštu akin įrodė, kad esame tuvybės išlaikymų ir jos ateitį
dar toli atsilikę toj srytije. Gal — jaunimų išeivijoje, mes kar
dėl to lietuvis ir veržiasi į jau tais užmirštame pačius konkre
nųjų pasirodymus žinodamas jų čius darbus to jaunimui labui,
puoselėjimo reikšmę.
arba net neparodom užtenkamai
Mūsų kaimui pakako ir pa noro tikrai sau šitų lietuviškų
kaks muzikantų, dainininkų, jaunimų išlaikyti.
kompozitorių, bet kiek maža
šį sekmadienį koncerte daly
mes jų turime mūsų intelektu vaus ne tiktai jaunieji, bet ir
alinei muzikinei kultūrai atsto mažieji lietuviai. Jie visi rimtai
vauti.
mokosi muzikos bei dainavimo
Šiai didelei spragai užkišti ir jų tarpe yra ne tiktai toliau
mūsų jaunųjų tėvai ir jų mo pažengusių, bet ir didelių talen
kytojai stato juos į tų sunkų tų. Koncerte dalyvaus ir dvi
kultūrinį frontų nesigailėdami jaunosios Amerikos lietuvaitės.
nei lėšų nei energijos.
štai, ateinantį sekmadienį jie
— tie jaunieji — parodys savo
darbo vaisius. Jų jau keletas ČIA YRA REPUBLIC STEEL COMPANY
buvo pasirodę ir Člevelando te
ŠIAME PUSLAPYJE ESANČIO
levizijoj ir net kelis kartus. Tad
SKELBIMO VERTIMAS
jau gerokai nužygavę jaunieji
STUDENTAI DĖKOJA

Studijų Dienų proga lietuviš
kos studentijos veiklai paremti,
be anksčiau spaudoje skelbtų,
dar paaukojo:
Po $10.00 Kultūros Fondas,
gyd. Skrinska ir Tautinių Kor
poracijų Sambūris.
Po $5.p0: Pr. Drasutis, Ed.
Karnėnas, P. Kirlys, gyd. Pautienis, gyd. V. Ramanauskas, J.
Smetona, č. Šatkauskas, kun. K.
Širvaitis ir Tallat-Kelpšai.
Po $4.00: K. Matusevičius.
Po $3.00: A. Jonaitis, B. Gai
džiūnas, E. Kersnauskas, Alg.
Nasvytis, VI. Palubinskas, A.
Paškonis, V. Rocevičius, P.
Stravinskas.
Po $2.00: Pr. Alekna, Bartuškignė, P. Gruodis, J. Kaklauskas, K. S. Karpius, Kuzas, J.
Liudžius, Malcanas, A. Mikoliū
nas, J. Puškorius, J. Vaičaitis ir
du neįskaitomi parašai.
Po $1.00: Alkaitis, Bajoraitienė, Bėlžinskas, Gailiušis, Gaš
ka, A. Gilys, P. Gilys, Jokūbai
tis, A. Kasiulaitis, P. Kliorys,
H. M., J. Mockus, Puskunigis,
V. Puškorius, P. S., V. Striugienė, Pr. Židonis ir penkių auko
tojų pavardės neišskaitomos.
Taip pat "Dirvos” redakcija
prisidėjo darbu nepaimdama at
lyginimo už ’ atliktus spaudos
darbus;
.. Visiems aukojusiems tariame
nuųširdžią padėką.
‘
Suvažiavimo Rengėjai

Vairuokit atsargiai!
Gyvybė, kurią jūs išsaugosit gali
būti Kalėdų Senelio
(Ir jūs žinote kas Jis yra!)
Būk atsargus per
šj švenčių sezoną.
Išsaugoti gyvybę yra būtina.
Būk atsargus judėjime
einant ar važiuojant.
Jūs būsit saugesnis ir
tikrai nuvykšit į tikslą.
Kadangi sakoma, kad alkoholis ir
gąsdinąs blogai maišosi, atskirk
vieną nuo kito. Būk gyvas ir
sveikas Kalėdų dieną.
Jeigu jūsų Eglutė
turi perdaug lempučių *
visi namų elektros kamščiai
gali iššokti.*
(Yra pavojinga perkrauti laidus.
Jūsų eglutė
turėtų būti palaistyta, kad
neparuduotų. Sausas medelis
gali uždegti visus namus.
Nestovėkit ant kėdės
kabindami papuošalus.
Krisdami nuo kėdės
daugelis nuvyko į ligoninę.
(REPUBLIC STEEL
DARBININKAMS).
Mūsų apsaugos pranešimai,
galėtų sudaryti visą knygą... .
jūs esate saugesni darbe
negu namuose!
Visiems: •
'
Mūsų nuoširdūs linkėjimai
Linksmam ir saugiam
švenčių sezonui!

REPUBLįc STEEL

įvyko Lietuvių Namams remon
tuoti komiteto posėdis, kuriame
buvo aptarti propagandos ir visi
kiti reikalai, susiję su numato
mu Lietuvių namų remontu. Ko
mitetui vadovauja gen. TallatKelpša. Komiteto posėdyje' da
lyvavo taip pat dabartinių namų
direktoriai su jų pirmininku p.
Andersonu.
Člevelando Apylinkės Valdy
ba tikisi iš aktyvios mūsų Ben(b-uomenės, kad ji atkreips tin
kamų dėmesį į to komiteto pa
stangas sukelti reikalingų sumų
pinigų jau seniai pribrendusiam
Lietuviu Namu remontui.
SENIŪNIJOSE

šeštokas Antanas, Vaina Juo
zas, Sarulis Antanas, Lukas
Adomas, čiutėla Katrina, Pet
ruškevičius Viktoras ir Nausneris.
Tenka pastebėti,- jog šia. se
niūnijų sudaro du trečdaliai se
nųjų ir tik vienas trečdalis nau
jųjų-ateivių. Ne be to, kad tame
skaičiuje nebūtų ir, čia gimusių
lietuvių.
Prie šių džiugių duomenų bū
tų klaidinga, jei praeitume tylo
mis pro tuos, kurie džiaugsmo
nekelia. Yra seniūnijoje lietu
vių, abejojančių arba pasižadė
jusių "pasitaisyti” kitais me
tais. Bendruomenės pareiga
abejones išsklaidyti ir tikimės,
kad sekančiais metais tokių jau
nebebus. Tačiau blogiau su to
kiais tautiečiais, kurie visų gy
venimų valgę lietuviškų duonų,
šiandien randa pagrindo lietu
viškos bendruomenės atsižadė
ti, rodant jai net savo pasipik
tinimų.
Gerai, kad bent tai atvirai pa
rodė ir kad tokių pasipiktinusių
labai menkas nuošimtis.

Pirmuoju atsiskaičiusiu su
Bendruomenės Valdyba skelbia
me XXII seniūnijos seniūnų p.
Vaitiekų Morkūną.
Iš viso, jo seniūnija davė
$85.50. Iš jų, 60 dolerių sudaro
solidarumo mokestis, 18.50 dol.
socialiniams reikalams aukos ir
6 doleriai aukų bendruomenei iš
aukavusių daugiau, nei Bend
ruomenės nustatyta. Vienas as
muo, aukojęs 1 dolerį, Bendruo
menės nariu atsisakė būti. Au Atlikime artimo meilės parei'
koję daugiau, nei nustatyta yra E<J — aukokime Europoje varg
šie asmens:
stantiems lietuviams.

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

federal, hazel and commerce streets

YOUNGSTOWN, OHIO

Be cautious
in traffic
When walking or driving.

HS7 (snd

JI

.

You’ll find yourself safer
And sure of arriving.

r*-’

Don'tst

Our record of safety

\Vou\d fiW a large tome...

You’rė safer at viork

To: £penjone.„
Our sincere wishes fov
and S a fe hoVida9

1

REPUBLIC STĖ^L

1 hah vjhen stay mg at komei
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TAUTINĖS SĄJUNGOS
METINIS SUSIRINKIMAS
Tautinės Sąjungos Clevelando
skyriaus metinis narių susirin
kimas šaukiamas gruodžio mėn.
12 d. Lietuvių salėje. Bus ap
tariama skyriaus tolimesnė veik
la, padarytas metinis praneši
mas ir renkama nauja skyriaus
^hvaldyba. \
Į susirinkimą kviečiami at
vykti visi skyriaus nariai. Taip
pat maloniai kviečiami ir norin
tieji į skyrių įstoti.
Susirinkimo pradžia 6:30 vai.
vakaro.

7

P < K V A

Gaidžiūnas", Bendruomenės var
du S. Barzdukas, J. Daugėla,
P. J. Žiūrys, A. Braziulis ir kt.
Steponas Nasvytis, sujaudin
tas sveikinimais, linkėjimais ir
visu pagerbimu pasakė ilgesnę
kalbų.

sieną Cicėnienė — pirjnininkf, Ona Joku-Ualtienė —
vicepirmininkė, Julija Salasevičienė — iždininko ir Anelė Neimonienė — Sekretorė, finansų
sekretorė — Salomėja Miliaus
kienė. Iždo globėjos: A. AmŠiejienė ir A. Keston.
Atstovėmis į Amerikos Liet.
Tarybą išrinktos: M. Cicėnie
nė, J. Salasevlčlėnė ir Ona Jokubaitienė.
VIETOJ KALĖDV
SVEIKINIMŲ

FARM BUREAU ANTROJI
SAVO DIDUMU

NAUJĄ REAL
ĖSTATE ĮSTAIGA

John F. Patt, WGAR prezi
dentas Ir Herbert WJ, Evahs,
Peoplę’s Broadcasting Corp. of
Columbus viceprezidentas pra
nešė, kad WGAR stotis buvo už
$1.750.000 parduota Broadcastlfig korporacijai, kuri yra’nuo
savybė Farm Bureau Insuranee
Corp., antros savo didumu pa
saulyj apdraudos kompanijos.
Kartu buvo perleista ir 50.000
akcijų.

Fatm Bureau prezidentas yra
, Artėjant Kalėdų ir Naujųjų
Murray
Lincoln, kuris taip pat
TAUTINIŲ KORPORACIJŲ Metų šventėms daug kas ausi*
yra
CARE
prezidentas Ir Jung
lūpines kaip geriau pasveikinti
SAMBŪRIO ALUTIS
savo gimines, draugus ir pažįs tinių Tautų Ekonominės ir So
Tautinių Korporacijų Sambū tamus. Graži/ sveikinimo pavyz cialinės Organizacijos pastovus
rio metinis alutis įvyks gruo dį parodė Edvardas ir Ona Kar- patarėjas.
džio mėn. 20 d., sekmadienį, 5 nėnai, R.F.D. 3 Richmond Road,
Farm Bureau draudimo atsto
vai. p. p. Tigro kavinės patal Bedford, Ohio, vietoj Kalėdų bei vė Clevelande lietuvaitė Paulina
pose : 987 East 79 SU
Naujųjų Metų sveikinimų, skir Mozuraitis, pasiekiama telefonu:
Visus narius prašome daly dami auką $20.00, Lietuvių Var
LO 1-7795.
vauti.
go mokykloms Vokietijoje. Au
JAUNIEJI KVIEČIA IR
ka pasiųsta inž. Pranui Zundei,
LAUKIA
REIKALINGAS MAŠINŲ
PAKEISTAS J. LIUDŽIAUS Vokietijos Lietuvių Bendruome
PARDAVĖJAS
TELEFONAS
nės pirmininkui.
Gruodžio 13 d. skirkime ne
kam kitam, o tik Clevelando jau Kersteno rezoliucijai vykdyti
Puiki proga vyrui turinčiam
pardavimo patyrimą įstoti į1
nųjų, busimųjų menininkų pa Clevelande ALTo įgaliotinio Juo
IŠNUOMOJAMAS BUTAS
sirodymui, kurį kas rudenį ren zo Liudžiaus telefono numeris
mūsų organizaciją. Reikia turė
gia L. Kultūros Fondas. Pro pakeistas.
Išnuomojamas nedidelis bu ti daug pažįstamų ir kalbėti
grama pradedama 6 vai. p. p.
Dabar yra: WO 1-0.763. Adre tas. Pageidaujama moterys arba įvairiom kalbom.. Alga, nuošim
Cleveland Music Schooi Settle- sas gi lieka tas pats: 1456 W. vedusių pora be vaikų. Yra bal tis ir už demonstravimą.
ment, 11125 Magnolia Dr. (ten, 54 St., Cleveland, Ohio.
FRANKEL
dai.
kur buvo muz. A. Kuprevičiaus
Telef.: UT 1-8363
Chevrolet
koncertai). Įėjimas su pakvieti
STUDENTŲ
1258 E. 105 St.
mais, kurie gaunami Dirvos re
VAKARAS-KONCERTAS
dakcijoje ir pas platintojus.
MŪRINIS NAMAS
Studentai rengiasi visu smar
Rengėjai prašo pranešti, kad
kumu
savo
metiniam
vakaruiE. 95 St., netoli Superior, gagruodžio 13 d. galioja pakvieti
mai, kurie buvo platinami anks koncertui, kuriame programą 80 šildymas, garažas. Pigiai.
*
tyvesnei šio jaunųjų pasirody išpildys "Aitvarų” kvartetas
vadovaujamas muziko Alg. KaPirk šiandien, kraustykis ry
mo datai.
Portugališkos silkės 3 už
čanausko.
toj. Dviejų šeimų 6 kambarių
kiekvienas. Gaso šildymas. E. 76
STUDENTŲ SUSIRINKIMAS
49c. Portugališkos sardinės
R. K. MOTERŲ S-GOS
St., tarp Superior ir St. Clair.
Clevelando studentai nepa
be kaulų ir odos 4 už 39 c.
36 KUOPA
Turite vaikų, bet ar turite jiems
mirškime, kad š. m. gruodžio 13
Daniškos žuvys alyvoj 4 už
Gruodžio mėn. 1 d. įvykusia Lietuvos istoriją?
d. (sekmadienį) 11 vai. 15 min.
Lietuvių salėje įvyksta visuoti me susirinkime išsirinko naują
99 c. žuvų ikrai, chalva ir
Ray Nausnerls
nas susirinkimas. Kiekvienas valdybą, kuri pasiskirstė parei UL 1-3919
LI 1-9216
importuoti
saldainiai. Visa
studentas paskirkime vieną die gomis :
11809 St. Clair
kosher rūšies Salami dešra
ną mėnesio laikotarpyje pana
.. grinėti savoms problemoms. Pa . * DIDELIS
75 c. Alus ir vynas išsineš
reiga pirmoje vietoje, o tik pas
PASIRINKIMAS
ti. Galima susikalbėti vokui malonumas!

Specialiai
savaitgaliui

TUMAS-VAIŽGANTAS
TARP MŪSŲ

naujų — vartotų
televizij os aparatų

FLOVVER

už $35.00 galite gauti gražų
Clevelando
Bendruomenės vartotą televizijos aparatą su
Švietimo ir Kultūros Taryba pa- garantijomis.
.
darė tikrai gerą darbą sureng Nereikalaujame jokio įmokėGražiausios gėlės įvai
dama Juozo Tumo-Vaižganto 21 jimo. Ateikite ir patys nusta
riems reikalams. Saldainiai,
metų mirties sukakties minėji tykite kiek galite-į mėnesį mums
papuošalai dovanoms. Lie
mą. Minėjime kalbėjo švietimo mokėti. Taip pat pas mus galite
ir Kultūros Tarybos pirmininkė gauti visokių rūšių baldų, šal tuviškos kalėdinės atviru
tės.
dr.'M. Žilinskienė, K. Žukas pa dytuvų, virtuvių, skalbiamų ma
Išparduodamos palmės
pasakojo gyvus Tumo Vaižgan šinų ir t.t.
po $5.00
to gyvenimo epizodus, V. Kava Duodame dideles nuolaidas!
liauskas pažvelgė į jo kūrybą, o Ateikite į naują lituvišką krau
Atidaryta nuo 10 ryto iki
St. Barzdukas iškėlė Vaižganto tuvę 6113 St. Clair gatvė ir įsi
8 v. vak.
pavyzdį dabartinei kovai. Akt. tikinkite.
Duodame Eagie Stamps
Henrikas Kačinskas meniškai
C. & F. INTERNATIONAL
6901 SUPERIOR AVĖ.
sakė ištraukas iš Vaižganto
STORES
Telef.: HE 1-6339
raštų.
Tel. HE 1-8602
Minėjimas praėjo pakilia nuo
taika ir Vaižgantas tikrai buvo
šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagie Stamps
tarpe mūsų. Vieniems jis nu
braukė susijaudinimo ašarą, ki
tiems iššaukė ryštą ir naują
Lovų baltiniams, pagalvėms ir kitiems reikalams pui
darbą.
kios medžiagos. Spalvos daug metų išbandytos, skoningos
Ta pačia proga, vadovaujant
ir gražiam kalėdiniam įpakavime.
Bendruomenės pirmininkui St.
Staltiesės, rankšluoščiai ir kitos dovanos, labai tinkan
Barzdukui, buvo pagerbtas ir
čios padėti po Kalėdų eglute.
akt. Henrikas Kačinskas, Šven
čius 30 metų scenos darbo su
WOLFS FABRICS
kaktį. Akt. Kačinskui sukeltos
<■
gausių minėjimo dalyvių ova- 7012 Superior Avė.
EN 1-3764
'?■ ei jos.

STEPONO NASVYČIO 70
METŲ SUKAKTIS

•v

Stepono. Na'svyčio 70 metų
amžiaus minėjimą surengė Čiur
lionio ansamblio vadovybė. Mi
nėjimas. įvyko inž. Alg. Nasvyčio
namuose susirinkus per 60 sve
čių.
Steponas Nasvytis yra Čiur
lionio ' ansamblio garbės narys.
Tat ir visam minėjimui vadova
vo čiurlioniečiai. Minėjimą vedė
Edv.'Karnėnas. Plačiau apie su
kaktuvininką kalbėjo Alf. Mikulskis. Čiurlionio ansamblio
valdyba įteikė specialų adresą
ir gėlių.
Sukaktuvininką sveikino pro, fesijos draugas prov. Mažonis,
Taut. S-gos ir Dirvos vardu B

PIRKITE
EZELLA DRESS SHOP
7011 Supėrior Avenue

‘

-

EX 1-8653

Kalėdų, dovanos, kurios tikrai bus įvertintos

kiškai.

999 E. 105 St.
GL 1-9444

A. JOHANSONĄ,
7616 Decker Avenue,
Telef.: UT 1-3465

General atstovas:
S. GRABLIAUSKAS,
5 Thomas Park,
So. Boston, Mass.

SAVINGS

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMC
BEI DEKORAVIMO DARBAI
/------------------------------------atliekami sąžiningai, greitai ir
IŠTIKUS GAISRO pigiai. Kreiptis: V. Riekus, tel.
HE 2-0683 (vakarais nuo 6 iki
WE WELC0ME YOUR SAVINGS
NELAIMEI
11 vai.) arba — 1505 Addison
Kada jūsų namai arba ra- Rd.
kandai tampa sunaikinti arba
sugadinti ugnies, kreipkitės j
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, ko visada reikalauja apĮ GERESNĘ ATEITĮ
draudos kompanijos pirm, ne
gu išmoka už nuostolius.
Taupymas yra užsitikriniriias geresnės ateities.
P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld.
Lietuvių Bankoj taupymas yra saugus, kiekviena kny
Telef.: MAin 1-1773.
gutė Fedėral Insuranee Corp. yra apdrausta $10.000.
Rezidencija: PENINSULA 2521
»■
---------Už indėlius mokama 2'/į%.

TALIS STUDIO
dabar jūsų kaimynistėj
7106 Superior Avė.
Tel. HE 2-0114

Bet kuriuo laiku, bet kokioB
rūšies foto patarvimas Jums.
Modernūs portretai, vestuvių,
Iškilmių, vaikų ir kitos nuo*rau*oa.

FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

Darbo laikas labai patogus.
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai.

vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.
/

THE SUPERIOR SAVINGS
AND LOAN ASS’N
6712 Superior Avė.

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando
lietuvius įstoti j Lietuvių Klubą ir nuolat lankytis svetai
nėje. Penktadieniais specialūs parengimai.
Kviečia visus lietuvius savojoj salėj daryti susirin
kimus, atšvęsti vestuves, rengti vakarus ir koncertus.

H

Cleveland, O h i

Europinių žurnalų ir filmų
Žvaigždžių fotografas, dabvr
CLEVELANDE.

o

Clcvelandiečiai DABAR gali pamėgti.
• Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ

MONCRIEF^S

.u

THEAEN'Rfe'FUKtėAeE CO/MEOiNĄ, O.". ?

P J KEPSIS
609 Society for Savings BIdg.—Cleveland, Ohio
OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesėiuoee, kreip
kitės j mar.e, gausia pigia kaina. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.
^Sutaisau paskolas piimc morgečio. Patarnavimas ir išpildymai
rarantiii'jnrnn. Kreipkitės j mane telefonu 'arba asmeniškai.

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

MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park

EX 1-0911

ŽEMOS KAINOS

Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams
,
lietuviškoje krautuvėje

I. J. S A M A S ,

JEV/ELER

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų
pasirinkimas.

7007 Superior Avė.
Greta Ezella Theatrc
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA. 1-2354. .

Pilnai padengta apdrauda

WM

UTah 1-4515

DFBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
7526 Star Avenue

Cleveland 3, Ohio

WėlMs Fanerai Kome
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė
Aldona IVilkelis - Wirby

Pilnas laidotuvių patarnavimas
—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

6202 SUPERIOR AVĖ.

HEnderson 1-9292

■ JAKUBS & SON

LEIMON S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA-

FUNERALHOME
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai

JAMES SHOE STORE

Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant

7041 Superior Avė.

geram orkestrui

■ MES TURIME GERIAUSIŲ BATŲ VISIEMS

Visoj Amerikoj žinomi “Weathėrbird vaikų batai.

Kiekvienas gaus greitą ir tei
singą patarnavimą. Todėl turin
tieji ką parduoti ar mainyti, no
rintieji namus ar ūkius pirkti,
kreipkitės:
WADE PARK REALTY
7032 Wade Park Avė.
Tel. HE 2-2922
Namų telefonas: E V 1-1952 š
Savininkas A. Kazakevičius

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ
IR SALĖ

KOJINĖS,
SUKNELĖS.
MARŠKNIAI.
BLIUZĖS.
:
'’
MEGZTUKAI.
APATINIAI.
Dvigubai duodam ženklus antradieniais

GERIAUSIA KALĖDINIŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ
Odiniai ir visi kitokie batai -•

nantieji gėrimai,
vynas ir šampanas
(prancūziškas)
Turime Baltos Meškos alų.
Parengiama vestuvėms, baliams,
pobūviams. Nemokamas prista
tymas dieną ir naktį. Atdara ir
trečiadieniais iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

Geriausia Kalėdų dovana
— Koerting firmos radio
aparatas. Su šiuo aparatu
Jums muzika skambės labai
maloniai ir jūs girdėsite ži
nias iš viso pasaulio.
Taip pat galima gauti ra
dijo su patefonu. Pardavi
mas labai geromis sąlygo
mis. Kreiptis pas atstovą:

PIX BEVERACE
45 rūšių alaus — visoki gaivi-

731 E. 185 ST.

KE 1-9737

Della E. Jakubs & \Villiam J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
ENdicott 1-17<$

.lt;

gruodžio , 17 dt

BEST WISHES
To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday
Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson
1-G244. Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GArfield 1-7406).

Lietuviškos priedermes

SLABE MACH1NE
PRODUCTS CO.

Dadar geriausias laikas mūsų Vilčiai
Kada seniems metams bai J. J. BAČIŪNAS, Tabor Farm
Siūlau pradėti antrą VILTIES
giantis ar naujiems prasidedant
narių telkimo vajų. Mes turime
žmogus pasiunčia savo laikraš
mažiausiai padvigubinti VIL
čiui kelius dolerius, jis žino, kad jau padarėm gerą pradžią. VIL TIES pajėgumą. Ir tai padaryti
laikraštį gaus pastoviai sekan TIES bendrovė jau įsteigta. Su- galima ir turime. Net daugiau.
čius dvylika mėnesių. Už tą, sa kėlėrrie kapitalo. Nesakau, kad
Jei ir nepadyigubintume grei
kykime? prekę, jis jaučiasi atsi perdaug. Nesakau, kad nei daug. tai VILTIES narių skaičiaus, tai
lyginęs iš anksto, ir tai viskas Tačiau sukelta tiek, kad VILTĮ dažnas lengvai galime padvigu Laiminga nelaimė. Lėktuvas įstrigo į medžius, o lakūnas Melvin
galime laikyti rimtu dalyku. Ji binti savo įnašą. O VILTIES Wirkus, 27 m., iš Chicagos medžiu išlipo iš lėktuvo ir dar tą pačią
tvarkoje.
dieną galėjo medžioti.
Tokių tvarkingai mokančių duoda garantiją toliau mūsų pajėgumui tas padvigubinimas
metinių prenumeratorių turi vi DIRVĄ purenti pastoviai ir sau atsilieptų jau nebe dvigubai, bet
si laikraščiai, turi ir mūsų DIR giai. Jos surinktais kapitalais keliariopai.
VA. Tokiais sąžiningais prenu pagerinta spaustuvė, užpirktas
Laikraščio pagerinimas yra
meratoriais laikraštis daugiau namas ir t.t.
surištas su būtinomis naujomis
Dabar galime pradėti galvoti išlaidomis. Mums reikia daugiau
sia ir išsilaiko. Jis gyvas, išeina
kas savaitę ir aplanko mūsų na apie naujus pagerinimus.
ir geriausių bendradarbių. Spau
mus ...
stuvei reikėtų naujų raumenų
(Atkelta iš 1-mo pusi.)
reichą!”. Bet,' antra vertus, ir
Bet ar to užtenka? Užtenka Ir kaip tik dabar turėtume ir vis gerintinų spausdinimo suko kiton pusėn. •Po antrojo pati, krašto administracija iš
priemonių. Tik praturtėjęs ir pasaulinio karo Saaro klausimas pat pradžių uždraudė tas parti
gal tiems, kurie jau esame pa sukrusti iš naujo!
tenkinti tuo, ką turime, ir nebe • Nes tam tikslui mes, Ameri sustiprėjęs laikraštis galėtų vėl iškilo iš naujo.
jas, kurios nepripažino esamos
norime jokios pažangos. Man kos lietuviai, dabar gyvename duoti naujų literatūrinių priedų.
padėties.
Savaime nebuvo leng
Karo pabaigoje Saaro kraštą
Bet ne mano vieno dalykas
tačiau atrodo, kad mes negali patį geriausią laiką. Niekad to
va nusakyti, kokia gi yra toji
buvo
užėmusi
amerikiečių
ka

me būti patenkinti ką turime. nepamirškime ir nepraleiskime čia išskaičiuoti viską, ką būtų riuomenė, bet jau 1945 m. va "esama padėtis”. Nebuvo aišku,
Tada nebūtų jokios pažangos: progos, kad paskui sau nagų galima ir reikėtų pagerinti.
sarą ją pakeitė prancūzų kari kokia ateitis laukia Saaro kraš
Mano mintis buvo tik ta: tau
niekur, nei gyvenime, nei laik nekrimstume.
nė okupacija. Atrodo, kad šį to, bet tuo metu viena atrodė
Amerika dabar gyvena augš- tiečiai, dabar yra atėjęs geriau
raštyje ...
kartą prancūzai jau nė nebe- tikra, kad kelio atgal, kelio į se
Mes turime nuolat statytis di čiausią savo ekonominės gero sias laikas atlikti mūsų lietuviš bandė tiesiogiai prijungti Saa nąjį vokiškąją reichą, nebeliko.
desnį tikslą. Nebūkime paten vės laikotarpį. Nežinome niekas, ką priedermę savo spaudai. Kas ro krašto prie Prancūzijos. Bet
Praėjus dviem metams nuo
kinti tuo ką turime. Norėkime ką atneš rytojus, nebūtinai ta tik esate nepatenkintas dabar
senas tikslas — atskirti šią tur karo pabaigos, 1947 m. spalio
tine
DIRVA,
elkitės,
kaip
visi
ir ryžkimės padaryti daugiau, jau rytojaus diena, bet už metų,
tingą teritoriją nuo Vokietijos mėn. 10 d., buvo surengtas bal
pagerinti, patobulinti, siekti pa už dviejų, už penkių ar dešim lietuviai ūkininkai, žinokite, kad
— pasiliko.
savimas, kurio išdavos parodė,
žangos.
ties ... Depresijos niekas nepa dirvai reikia trąšų...
kad gyventojų dauguma atsisto
Nors
taikos
sutarties
su
Vo

Tokio šūkio laikiausi visą gy siilgsta ir jos nenori. — Aš per O tuos, kurie dabartine DIR
jo ant realybės pagrindo ir pa
kietija
vis
dar
nėra,
bet
Saaro
venimą ir nesijaučiu perdaug gyvenau jau keturias — o jeigu VA esate patenkinti, kviečiu bū
sisakė už savo rūšies Saaro
apsirikęs. Rekomenduoju jį vi ji kada ateis vėl neprašoma? ... ti.’.. nepatenkintais, ir auginti kraštas nuo pirmos dienos buvo valstybės ąucjarymą. Į steigia
atskirtas
nuo
reicho
ir
iš
jo
su

siems savo draugams, visiems O tarptautinės politikos dangus norą ją vis žymiai gerinti.
mąją seimą -buvo išrinkti 28
lietuviams. Jei tiki j laime, tu taip pat vis tebėra apsiniaukęs. Neabejoju, kad tik gera ir darytas tam tikras administra krikščionys, 17 socialdemokra
cinis
vienetas.
Tuo
metu
dar
ją rasi, kada sunkiai dirbsi dau Naujos audros, bet kada gali iš graži DIRVA nuolat pripildys
mūsų lietuviškos dvasios aruo nebuvo aišku, kas iš naujadaro tų, 3 demokratai ir 2 komunis
siveržti.
giau jos ir turėsi.
pasidarys. Tačiau, sąlygos atsi tai, o 1947 m. pabaigoje įsiga
Tuo tarpu dar ramu. Nėra dus.
rasti Saal'6' savarankiškumo idė liojo krašto konstitucija, pagal
DIRVOS leidimo pagerinimu, nedarbo, o uždarbiai augščiaujai dabar buvo palankesnės ne kurią buvo įvesta parlamenta
jos dabarties ir ateities
■.
saugiu si, kokius bet kada žinojo Ame
kaip po pirmojo pasaulinio ka rinė demokratija. Konstitucijos
užtikrinimu, mes rūpinamės ne- rikos ekonominę istorija. Dėl to REIKALINGA, BET
ro. Vokietija buvo taip parblokš įžangoje pasakyta, kad žlugus
yra pakilęs ir vis dar sparčiai
be nuo šiandien.
ta, jog ji nebeturėjo nė noro, nė Vokietijai "Saaro .tauta” savo
NEPASKLEISTA
To sumanymo organizacimu tebekyla ir visų Amerikos lie
galimumų ypatingai sielotis dėl aetities pagrindan deda "ekono
KNYGUTĖ
kūnu praėjusiais metais stojosi tuvių gyvenimo lygis. Tai rodo
Saaro likimo. Patys saariečiai minį jungimąsi ir pinigų bei
VILTIES Bendrovė, DIRVOS spartus ir gražus, kad ir mūsų
pasimokė
iš netolimos praeities, muitų uniją su Prancūzija”, ku
Niekad, tikėkimės, nebus per
redaktoriai ir arčiau jos stovin naujųjų lietuvių, vos prieš porą
plačiuose
gyventojų
sluogsniuo- ri Saaro kraštui atstovauja už
tieji, jos likimu susirūpinę tau ar keletą metų čia atvykusių, daug mums svetimomis kalbo se vis labiau brendo įsitikinimas, sienyje bei jį gina kariškai.
tiečiai jautė, kad būtų geriausia stojimasis ant nuosavų kojų ir mis išleistos geros literatūros, jog jų likimas noromis nenoro Saaro krašto vyriausybės prie
ir būtų teisinga sudaryti rimtą vietomis net aiškus turtėjimas. teisingai nušviečiančios mūsų mis skiriasi nuo likusios vokier šakiu atsistojo Johannes Hofforganizaciją — bendrovę, ku Jei su dolerių daugėjimu mū reikalą, kol pagaliau atgausime čių tautos padėties. Karo išvar mann, krikščionių lyderis ir
rion daugelis tautiečių galėtų sų dvasia dar neapsinuodijo (to laisvę (tada taip pat gera bus ginti žmonės nieko kito pirmoje karštas Saaro laisvės šalinin
prisidėti savo įnašais, pirmoje kių pavojų, ir. žymių, deja, turėti jos, nes gerų draugų nie eilėje netroško, kaip maisto ir kas. Jis dar ir šiandien eina tas
vietoje laikraštį saugiai leisti ir yra ...), tai dabar pats geriau kad nebūna perdaug). Pastaruo ramybės. Anuo metu iš nuterio- pareigas.
jį gerinti, o paskui ir kitiems sias laikas mūsų VILČIAI au ju metu tokios literatūros bu tos Vokietijos nieko gero nebu
(Bus daugiau)
tikslams. Laikraštis, bent savo ginti. Mes, anot mano draugo, vome jau bepasigendą.
A. G.
vo galima laukti. Tuo tarpu dė- •
Lyg atsakydamas į mūsų rei
dvasia, yra juk visuomenės nuo jnin. B. K. Balučio, Londone,
jimasis su Prancūzija (o tuo
savybė. Todėl teisinga, kad ir "senoji gvardija” dar laikomės, kalą, dar 1952 metais Lithuanian pačiu su kitais vakarų santarvė
didesnis tos veikliosios visuome ir aš galvoju, kad nesiruošiame American Information - Center ninkais) atnešė duoną ir dar
nės būrys savo įnašais jame pasiduoti. Dar negalima. Ir kas perspausdino lietuvių bičiulio ir bą. Svarbiausias krašto nęrvas
dalyvautų. VILTIES bendrovėjI smagiausia, turime dabar gana dar net bet kokio bičiulio, tą — anglies kasyklos — vėl ėmė
bičiulystę vis darbais parodan
sutverta ne asmeninei naudai ar gausią ir "jaunąją armiją”...
veikti, gyvenimas gana greit
asmeniniam pelnui... Ji suor Nauju šuoliu suburkime tas čio, kadaise britų vicekonsulo atkuto, žmonės pajuto tam tik
ganizuota lietuvių naudai, visuo dvi "armijas” mūsų VILČIAI' Kaune ir Vilniuje E. J. Harriso- rą ekonominį gerbūvį.
no knygutę "Lithuania’s fight
menės gerovei.
auginti!
Tokiomis aplinkybėmis poli
for freedom”. ■
Ir mes, krūvon susimesdami,
ši knygutės laida tai nėra pa tinėms kombinacijoms atsivėrė
kartojimas kadaise tuo pat var naujos persjektyvos. Krašte ėmė
du Didž. Britanijoje išėjusio lei organizuotis politinės partijos.
dinio. Ji žymiai papildyta nauja Tos grupės, kurios dar taip ne
Didž. gerbiamai
medžiaga ir dokumentais (pa seniai jieškojo susijungimo su
sinaudota jai jau ir Daumanto Vokietija ir kurioms teko atsa
ONAI KARPIENEI,
"Partizanais už geležinės uždan komybė už susidėjimą su na
jos broliui
gos”, kurią yra vertęs tos kny- cionalsocialistais, neturėjo kraš
gutėš-autorius ir apie kurios to gyventojų tarpe didesnio pri
JONUI VIRBICKUI mirus,
pasirodymą niekur nieko negir tarimo. Jau ir aklas praregėjo,
kuo pasibaigė šūkiai: "Atgal į
nuoširdžiausią užuojautą reiškia
dėti) .
J. J. Bačiūnai,
Naujoji laida pažymėta 1952
metų data ir todėl turėtų būti ir mūsų tautai padarytosios ir
Tabor Farm
senas, užmirštas dalykas. Man vis tebedaromos skriaudos, ir
rodos, ne tik. ne senas, bet tie mūsų tautos kovų už laisvę, visų
siog platesnei visuomenei gal ir pastangų, ir pagaliau bolševiki
visiškai nežinomas faktas, nes nio žvėriškumo, tos jų naikina
Didžiai Gerbiamiems
spaudos nutylėtas. Būtų gera, mosios jėgbs.
ONAI KARPIENEI IR KAZIUI S. KARPIUI,
kad bent dabar knygelė plačiau
Knygutės apie 100 “ puslapių, Mrs. Marlane MacLane Kowall,
JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando-Apylinkės Valdy
paplistų tarp lietuvių, o iš jų tad, greičiausia, ir kaina nedi 27 metų, atsiradusi priešvalsty
bos nariui, mirus jų broliui ir svainiui
pasiektų ir angliškai kalbančiuo- delę. Linkėtina tik, kad leidėjai binės veiklos komisijos posėdy
■ JONUI VIRBICKUI,
čiųosius mūsų, draugus šen ir paskleistų ją kaip galima pla-: je Washingtone, komunistams
nuoširdžią užuojautą reiškia
ten ir visur, kur tik jų yra, nes čiau. šiuę metu tokios literatū padarė daug nemalonumų. Ji
JAV Lietuvių Bendruomenės Clevelando
iš jos, kad ir.nedidelės, susida ros trūksta.
tris metus buvo partijoje
Apylinkės Valdyba
FBI žinia. .
ro aiškus, kondensuotas vaizdas
K. Barėnas

BEST WISHES
To Our Friends and Patrone
For a Pleasant Holiday

THE HEIGHTS SAVING &
LOANCO.
SAVING DEPOSITS INSURED ŲP TO $10.000
CURRENT INTERĘST RATE 2Vi% PER YEAR

2184 Warrensville Center Rd. South of Ceder
FAirmount 1-1543

To Our Friends and Patroną

H. M. FERCUSON. INC
Mercury Dealer
SEE THE NEW 1854 MERCURY CARS
THE FINEST MERCURY EVER BUILT

10318 LORAIN AVENUE

GREET1NGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday
■i

'

■

Jr

LIBERTY THEATRE
Superior at East 105th St

COMPANY
HANCOCK’S CANDY
Manufacturing and Wholesale

460 Woodland Avė.

SU 1-0296

======į========į==========S^==SSSS5SS=—
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NAUJA SUSISIEKIMO PRIEMONĖ VOKIETIJOS MIESTO
GATVĖJE. — KAS TIE NEGIRDĖTI "ROLERIAI”? — VOS
1% VISŲ DARBININKŲ TURI AUTO MASINAS. — PASI
DAIRIUS MUENCHENO PARODOJE. — VĖL NAUJAS VO
KIŠKO DARBŠTUMO JR ORGANIZUOTUMO ĮRODYMAS.
V. RIMVYDAS

(Mūsų Vokietijos bendradarbio)

poros metų, spėjama, galės pa
kilti net dvigubai. Jei Ameriko
je įsigyti automobilj eiliniam
darbininkui nėra' sunki proble
ma, tai Europoje dar daug .nu
tekės laiko, kai bent pusė dar
bininkų savo jmonėn keliaus jei
ne Chevroletu, tai bent Taunus
ar Volkslagenu. šiuo metu auto
mašinų savininkais tėra vos...
vienas nuošimtis visų darbinin
kų. Septynis nuoš. sudaro įvai
rūs tarnautojai, net viršininkus
įskaitant... šiaip daugiausia
motorizuoti tik materialiai pa
jėgesni piliečiai, kaip laisvųjų
profesijų asmęns, pav. gydyto
jai, architektai, biznieriai, ži
noma, ir politikai.
Bet jeiapžvelgsime į dviejų
ratų motorizuotas priemones,
vaizdas bus jau kitoks. Iš dviejų
milionų motociklų ar minėtųjų
"rolerių” savininkę, pusę suda
ro darbininkijos atstovai, tuo
tarpu tarnautojų — motociklų
savininkų rasime nedaugiau
kaip 11 nuoš. Darbininkų tarpe
vis labiau kyla tendencija įsi
gyti tas transporto priemones ir
šiuo metu jie sudaro tris ket
virtadalius visų pirkėjų, šalia
dviračio ar vietoje jo dviračiai
motorai dabar gabena darbihinkus j jų darbovietes. Neretas
dabar vaizdas pamatyti ir vo
kiškąją Frau su savo "Vespa”
važinėjančią apsipirkti maisto
produktų ar vykstančią apsilan
kyti, pas pažįstamus. Kitas jau
dalykas, kad toks didelis moto
rinių priemonių skaičiaus pa
daugėjimas (palyginus su 1938
m. motociklų skaičius yra pa
kilęs dvigubai) žymiai prisideda
prie nelaimių skaičiaus padidi
nimo. Atsiranda ir tas vokiečių
dažnai minimas susisiekimo
chaosas.
Tačiau, kad susisiekimo pro
blemos naujosios Vokietijos vai
ruotojams rūpi ir jonis.jie skiria
daug dėmesio, puikiai galėjai
įsitikinti iš didžiosios susisieki(Perkelta į 2 psl.)

Ar vaikščiosi Hamburgo ar myba auga dideliais tempais,
Stuttgarto gatvėmis, visur pa o juos gamina pirmoje eilėje
našus vaizdas — didelis judėji italai (tų "rolerių” pradinin
mas, turtingos prekėmis krau kai), prancūzai, austrai, anglai
tuvės, palyginti, gerai apsiren ir vokiečiai.
gę gyventojai. Visur pastebėsi
Pats išradimas yra tiek pat
pagyvėjusį autovežimių judėji senas kaip ir motociklas. Dar
mą, tik toks skirtumas, kad neseniai, kai pirmosios tokios
amerikiečių zonos mieštuose, mašinėlės su dviem ratais pra
kaip Stuttgarte ar Muenchene, dėjo savo žygį iš Italijos, dar
žymiai daugiau amerikinės ga mažai kas tikėjo, kad jos būtų
mybos mašinų. Ir šalia jų į vi tinkamos vokiškajam klimatui,
sas puses birzgdamos sukinėja .kad jas labiau naudotų žiemos
si dviratės mašinėlės, dabar pa metu ir pan.
prastai vadinami ”roleriais”, ki Pasirodė, visi nuogastavimai
taip tariant patobulinti ir išdai •buvo be pagrindo. Naujasis
linti motociklai.
"automobilis” patraukė moterų
Jei geriau prisižiūrėsi į nau dėmesį, kitiems jis užimponavo
josios Vokietijos gatvės vaizdą, savo simpatinga išvaizda, leng
lengvai galėsi padaryti išvadą, vu valdymu, galimumu išvys
kad vyksta tam tikra revoliu tyti ne taip jau mažą 75 km.
cija. Per tuos keleris metus Vo (47 mylių) greitį.
kietijoje atsirado automobilio
Kaip didelė yra tų "rolerių"
pakaitalas ir jo įsigalėjimas vi gamyba gali paliudyti keli skait
dutiniojo luomo sluogsniuose mens: 1950 m. jų gamyba Vo
tiesiog stebinantis. Kai seniau kietijoje siekė vos 9000 -per me
gatve praūždavo su savo mo- tus, 1952 m. pasiekė jau 39,000
tociklių tik jaunuoliai, tai šian ir 1953 m. pirmajame pusmety
dien paprastas vaizdas matant — 32,000. Iš kitds pUBėėlj suma To Our Friends and Patrons
tais "roleriais” bevažinėjant žėjo senųjų, ypač stipriųjų mo
miestų gatvėmis senukus, vie tociklų, gamyba. Kyla ir tų dvi
nuoles, moteriškes su skarelė račių motorinių susisiekimo
mis, skrybėlaitėmis. Vyksta su priemonių eksportas, 1952 me
sisiekimo priemonių demokrati tais pasiekęs 78 milionus moto
zacija ir ji ne pačių vokiečių iš ciklų. Kaip ^r automobilių srity,
radimas.
ir motociklų eksportas iš VoVisoje eilėje vakarų kraštų, kįetijoš daugiausia kreipiamas
šalia minėto "rolerio”, kaip au į Šveicariją, Belgiją, Olandiją,
tomobilio pakaitalo atsiradimo, Švediją, Turkiją ir Pietų Ame
CAS-COAL-OIL
dar minėtinas palinkimas dau riką.
giau naudoti vidutinio, stiprumo
FURNACES
Nekantrusis skaitytojas gali
motociklus. Visa tai išstumia paklausti — kokia gi tų euro
senuosius, geruosius, dviračius. pinių susisiekimo "stebuklų”
Faktas lieka faktu, išskyrus kaina? Maždaug tarp 1500 ir
JAV;' jokiame Europos krašte 1700 DM kaštuoja tie būtinieji
keturračio automobilio įsigiji vokiškosios gatvės papuošalai —
mas dar nėra virtęs masine ga roleriai. Už 1000 DB. galima
limybe. Iš savo pajamų įsigyti jau įsigyti lengvesnio tipo mo
mašiną dar labai brangu, ir dar tociklą, už 500 DM. dviratį su
teks palaukti ilgesnį laiką, kol pritaisytu motoru, pagaliau, pa
Foundries Co
auto gamyba pasieks panašaus prasto stipresnio dviračio kaina
lygio, kaip JAV. šiuo metu, at siekia 250 DM.
simenant mašinos išlaikymui
Automobiliui prasašaujama
reikalingas išlaidas, tai vokie didelė ateitis. Jų skaičius nau
čių gyventojo išlaidos motocik joje Vokietijoje vis kyla ir už
lui ar ”roleriui” maždaug ati
tinka amerikiečio išlaidas For
dui ar Poniiacūi.
žinoma, senasis motociklaB
niekadoę negalėjo patenkinti gy
ventojo noro turėti patogesnę
BEST WISHES
susisiekimo priemonę. Tai buvo
To Our Many Friends and Patrons
daugiau jaunolio, sportininko,
kaimo gyventojo interesų pa
tenkinimas. Bet štai toje vokie
čių miesto ar kaimo gatvėje jau
matai, kad'jau ir visi kiti "biur
geriai” galų gale turi savo su
sisiekimo priemonę. Tai tas "roleris”, savo patogesniu sėdėji
mu, gražiai išdažytomis skardi
nėmis dalimis, atsarginiu 'ratuJ
jau -įvestu elektriniu starteriu
Ali Savings Insured Up To
ir kt. privalumai?.. Čia, ir glūdi
jo sėkmės sekretas.-'
Nėra reikalo ir stebėtis, jei
tas modernusis ęur.opiečio "au
tomobilis” nepaprastu greičiu
įsigalėjo visuose Europos kon
21510 Lorain Rd,
tinento kraštuose ir tik vienio?
telė Anglija dar čia kiek ątąilikusi. Tūkstančiai žmonių stė-"
bi tas "Vespas”;ąr?Tiambrettas”
tarptautinėse parodose. Tų nau
jųjų susisiekimo priemonių ga-

NIAGARA

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

We will inspect yaur furnace vvithout charge—Any

make. Cleaning—Re-Cementing—Cas Conversions
Boiler Repą irs—New Fumaces Installed
Time Payments

124 ST. CLAIR AVENUE

8445 BROADWAY

BR 1-0430

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

CLEVELAND

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Many Friends and Patrons

SUPER MARKETS
CARL J. SCHWARZER, Prosldeni

The Great Atlantic & Pacific Tea Co

For a Pleasant Holiday
GREETINGS and BEST WISHES

GREETINGS and BEST W1SHES

FRANCES P. BOLTON

22nd District

Remember the Maroon and Cream Colored Care

GREETINGS and BEST W1SHES

with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s Leading

Physicians and Surgeons

AMALGAMATED ASS’N. OF
ST. & E. RY.

ENdicoii 1-0770
Harry Lang — Secretary

Sveikinimai ir linkėjimai visiems
Mūsų draugams ir rėmėjams

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

LINKSMOMS ŠVENTĖMS

BUILDING LABORER’S

CITIES SERVICE PREMIUM

Local No. 310

■'

and

- »

CITIES SERVICE REGULAR GASOLINES

JAMES O’TOOLE, SECRETARY

1220 Ontario St.

CITIES

GREETINGS-AND BEST WISHEŠ

66JL1 EUCLID AVENUE

UT 14800

9533 WOODLAND'AVE.
1173 IVANHOE RR.
9104 MADISON AVENUE

/><

r J?'
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EUROPIEČIAI JAU
TURI AUTOMIBILIO
PAKAITALĄ

T

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends
/

GAZELLE RESTAURANT
Serving Cleveland’s Finest Foods
CHOICE WINES - LIQUOR - BEER

CH 1-4540

1132 EUCLID AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

1111 EAST 2001h STREET

GREETINGS and BEST WISHES
(Atkelta iš 1-rno pusi.)
Į
mo parodos, per kelis mėnesius I
vykusios Muenchene. Paroda
tikrai didelio masto' ir jai ap
žiūrėti reikėtų ne kelių valandų,
bet ištisos savaitės. 40 archi
tektų ir bent 12 geriausių Ba
a
varijos sostinės dailininkų ir
scenos dekoratorių neabejotinai I
J.
buvo pavertę parodos plotus tik
ra pasaka ir dar įstatytų į surrealistinius rėmus. Toji didžiau
GREETINGS and BEST WISHES
sią pokario paroda, atkreipusi
ir užsienių dėmesį, parodė, ir
■ To Our Friends and Patrons ,
labai efektingomis priemonėmis
koks didelis techninis ir orga
nizacinis darbas atliktas per pa
CLEVELAND FABRIC SHOP
staruosius kelis metus. Sunku
buvo ir patikėti, kad griuvėsių
lauke išaugo taip akivaizdus
GL 1-8523
13560 Euclid Avė.
naujosios Vokietijos valios pa
IV 1-6832
563 East 185th St. off Lake Shore Blvd.
demonstravimas — gyventi ir
■»
atsistoti šalia kitų didžių tautų.
Daugelis parodos lankytojų
buvo nustebę ne tiek jos apim
I
timi, kiek jos architektūriniu
apipavidalinimu. Kurį tik pavil
Best Wishes to Our Friends and Patrons
joną aplankei, visur susidųrdavai su nepaprastai kruopščiai,
♦ .
V1CIAJ1111O 11
lllįįdl CIL111Y
1X110 Į I
vietomis
ir OCJ111VJ
sąmojingai
atliktais
architektūriniais eksponatų pa- DEPENDABLE SPRAY PAINTING Co.
pildymais ar užbaigimais.
I
Paštas, telefonas, telegrafas, I
geležinkeliai, sauskelių trans- II
porto priemonės, laivai, aviaci- I
HE 1-4540
1440 East 41st St.
ja, autostrados, kalnų vieliniai Į
ir kitokie traukiniai, — visa tai I
lankytoją sukaustydavo ties pa- I skirais eksponatais. Galėjai įsi- I
tikinti, kokia buvo krašto pa- I
dėtis prieš karą ir kokia pažan- I We Wish Our Friends and Patrons a Pleasant
ga padaryta dabar.
1
Holiday
Tiesa, keleiviniais Atlanto I
laivais dabar Vokietija dar ne- Į
v
gali pasigirti ir dėl brangių iš- I
laidų (didelio keleivinio laivo I
THE E. B. BROWN OPTICAL CO.
pastatymas dabar kaštuoja ligi I
k •
60 mil. DM.) nuo jų statybos I
.
• < -t
susilaikoma, bet prekinio laivy
MAin 1-2428
803 Unįon Commerce BIdg.
no bendras tonažas šiuo jnetull
• >,?.•« r
•
•>
jau prašokęs 2 milionus brutto
t
tonų. Koks tai didelis šuolis, jei
prisiminsim vos 140.000 tonų
šiurpiaisiais 1945 metais!
Į

Miestai atsistatė nepaprastai
greitai ir čia Hamburgas minė
To Our- Many Friends
tinas bene pirmoje vietoje. Daug
čia prisidėjo ir verkiantis rei
kalas kraštui plėsti savo preki
GREETINGS and BEST WISHES
nius ryšius su užsienių kraštais,
o juk Hamburgas su savo uostu
čia atlieka pirmaeilį vaidmenį.
Dar daug kur guli nepašalįntos
minos miestuose, dar kai kur
matyti ir griuvėsiai, bet kad
Vokietijos miestų vaizdas per
ketveris metus nepaprastai pa
sikeitęs, pakanka pabuvoti bent
vienam anksčiau nuo bombų nukentėjusiam'e mieste.
• Parodos lankytojai, ištisais
6565 BROADWAY
būriais, smalsiai žiūri televizi
s
jos paratų ir vis laukia, kada
ji pasieks tokio paplitimo, kaip
radijo įsigalėjimas. Nemažiau
MIchigan 1-9260
domimasi aviacija, lėktuvų mo
deliais, lėktuvų pakilimo ir skri
dimo technika, ateities perspek
tyvomis. Lankytojai neiškenčia
neapžiūrėję prieškarinės Lufthansos keleivinio lėktuvo vi
daus, nors šių dienu keleiviniai
To Our Friends and Patrons
lėktuvai savo komfortu toli pra
neša gerąją Lufthanšą. Ką gi
BEST WISHES
padarysi, patriotizmą reikia su
prasti. Pagaliau, jau kitais me
tais vokiečiai galės skraidyti į
FARMERS PRIDE
JAV savąja keleivine oro linija,
Dėt. tik ne savo gamybos, o išamerikiečių įsigyjamais ConCut-Up Poultry Stores
vair’ais ar Conštellatiob. Tai
vienintelė- susisiekimo sritis,
- Our Cut-Up Poultry is Excęllent, yet economical,' į kurioje bent dabar vokiečiai tu
rės, su skaudamą širdimi, nusi
for your Dinner Parties or Banquets.—Ali poultry į leisti JAV ar D. Britanijos-techaviacijos
srity.
and^pggs come from our own farms direct to you., I nikos genijui
■ ■
I 6
J. ■
j
.
\
■
«>

1270 Euclid Avenue
10516 Euclid Avenue
- 3311 Broadview Road
2057 East 4th Street
16850 tora i n Avenue
17122 Kinsman Road -

,

PR 1-5390
SW 5-7547

ON
SU
• Wl
SK

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

Our Sincere Greetings and Best Wishes
For a Pleasant Holiday

I
I
I
I

' Tačiau pačių .vokiečių organizacinis genijus ir darbštumas
-retai pasiekiamas pasauly ir toji paroda Muenchene čia buvo
vienas ryškiausių pavyzdžių.

■ •
Pa tark kaimynui
prenumeruoti

"

D I R V Ą!

CUDNK FUNERAL HOME
UT 1-1591

GREETINGS AND BEST WISHES

A. B. C. GARAGE
GENERAL AUTO REPAIRING

•

Ali Work Done to Your Expectations

GL 1-5630

8829-33 ST. CLAIR AVĖ.

GREETINGS AND BEST WISHES
,

from..
.

’- F

ANTHONY CARLIN CO.
230 HANNA BLDG.
i

♦

' GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND CHAIN & MFG. CO.
MI 1-4200

Broadway and Henry

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

Best Wishes.to Our Friends and Patrons
GENERAL AUTO SUPPLY CO

ELECTRO PROCESSING COMPANY
AUTOMOTIVE PARTS AND SHOP EQUIPMENT

PLATI NG AND SURFACE TREATING

AND REPAIR SERVICE

4615 SUPERIOR AVENUE

EN 1-4558

3590 CARNEGIE AVĖ.

f

/

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

Best Wishes to Our Friends and Patrons

TheGuardian Burglar Proof Egpmnt

THE EVANS ENVELOPE & TAG CO
■

c

•

'

.

\

1677 EAST 40th STREET

HE 1-5919

6219 Detroit Avė.

Į

1

».

GREETINGS and BEST WISHES
TOALL

AT 1-7272
Z

GREETINGS and BEST WISHES
... .

■ <./■?.

V

HAROLD L BARBER

THE EXCELSIOR VARNISH W0RKS
INCORPORATED
1228 WEST 74th STREET

DISPENS1NG OPTICIAN
37 Years Experience Filling Oculists Prescriptions

AT 1-8600

• 716 NationaI City Bank BIdg.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

GREETINGS and BEST WISHES
To Ali Our Friends and J’atronš

THE F W. ROBERTS COMPANY
■' ■

■ ■

PR 1-1700

HEILMAN
FURNACE & APPLIANCE CO.

-

OFFICE SUPPL1ES and EQUIPMENT
SINCE 1890
; ...

■ —

WE FEATURE PENDAFLEX H ANGINU FILES

642 SUPERIOR AVĖ., N.W.

r

MA 1-1910

|| |

CtAS — OIL and COAL FŪRNACES
750 EAST 152nd STREET
GL 1-9063

I
■
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Išvaduokime ALB Iš pančiu
J

HOLIDAY GREETINGS
To Our Friends and Patrons

CRYSLER PORRIS COMPANY
DODGE AND PLYMOUTH DEALERS—DODGE TRUCKS

Complete Line of Used Cars

RA 1-8252

9216 SUPERIOR AVENUE

BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons
i

JACOBSON FURNITURE CO.
Complete/ Line of Furniture

Appliances and Televlslon
2847 LORAIN AVENUE

WO 1-6287

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JOE LATINA & SON PLASTERING CO.
4438 TAMALGA DRIVE

South Euclid, Ohio

EV 1-2407

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL

t

TJ

* )

JOHN M. PETERS CONSTRUCTION CO.
3971 JENNINGS ROAD

SH 1-7400

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY STORE
3802 WEST 25th STREET

SH 1-H11

I
GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends
HILDEBRANDT PROVISION CO
3619 WALTON

ME 1-3700

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
i

BUDD

CLEANERS

GL 1-7417

1270Z Shaw Avenue

Best Wishes To Our Many Friends

C. C. ROBINSON REAL ESTATE CO.
10005 CEDAR AVENUE

'

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
. JOE PALTON CAFE
WINES—LIQUOR—-BEER
7805 Superior Avenue

Pradėtoji kurti JAV Lietuvių
A. MUSTEIKIS
naudingas ne,tik dėl bereikalin
Bendruomenės organ i z a c ij a
gai naudojamų lėšų administra
(PLB) LOKo išleistais laikinai
cijoms, bet kartu jis jneša j
dabar ir jų nereikės ateity bendruomenės tarpų nepasiti
siais JAV LB įstatais tapo su- ma
1
Jei ateityje atsirastų , dau kėjimų, skaldymų. Demokrati
pančiota geležiniais partijų pan- je.
.
apylinkių vienoje kurioje nis principas turėtų nulemti vie
čiais ir užčiaupta jai burna dar giau
;
pačioje užuomazgos stadijoje. valstybėje (statė), tai koordi nos lietuvių Bendruomenės nau
LB neturi teisės savo vardu nacijos darbų tarp apylinkių dai. Pagaliau ir lėšų sunaudoji
galėtų atlikti centri mo tikslingumo kontrolė leng
kalbėti, tartum koks karališko- pilniausiai
:
jo vainiko mažametis paveldė nės apylinkės valdyba, šiuo ke viau būtų padaryti.
tojas, ir todėl jam paskirtas liu būtų sutaupyta 1Q% surink Trumpai suglaudus iš paliestų
regentas, mums gerai žinomu tų apylinkėse lėšų ir jos sunau reikalų galima tokias išvadas
Amerikos Lietuvių Tarybos var dotos kultūriniams ar krašto padaryti:
- . . .
du. Amerikos, o gal ir viso pa vadavimo reikalams, bet ne tuš 1) Panaikinti dvilipj lietuvių
saulio lietuvių atstovavimas ir čiam Apygardos Valdybos su atstovavimų.
jos lėšų disponavimas dabarti sirašinėjimui ir važinėjimui.
2) Perorganizuoti ALB-nę
Toliau, 30% lOKui. Taip pat
niais įstatais pavestas ALTui.
taip,
kad ji pasiimtų iki šiol
Naujai kuriamai LB-me pri pinigai išmetami nenaudingai. ALTo vykdomų darbų.
mestos teisės ir pareigos labai Šie 30% gali ir turi būti paskir
panašios Maskvos "organizuo ti kultūriniams reikalams, šian 3) Laikinuosius JAV LB Įsta
jamoms” respublikoms, kurios dien ALT tikriausiai daug lė tus pakeisti taip, kad visa poli
žino tik-gaminti, viskų atiduoti, šų išleidžia visokiems adminis tinė ir finansinė veikla būtų pa
paliekant sau trupinius nuo ba traciniams reikalams. Vadinasi, vesta JAV LB-nei — jos augšdo apsiginti, atimant teisę savo paliekant veikti dvi organizaci čiausiam organui — Tarybai.
4) Panaikinti įstatuose numa
vardu kalbėti ir veikti. Palikda jas — ALTų ir ALB-nę, iš sumi LB-nei tik pinigų rinkimo rinuktų lėšų ir paskirtų ALTui tytos Apygardos Valdybos, o jų
teisę, mes pajutome, jog gra 40% didelė dalis nueitų admi funkcijas pakeisti centrinei L.
žios idėjos nublunka, į bendruo nistracijos reikalams. Tai dvi Apylinkei, sutaupant 10%. lėšų,
menės eilės mažiau rikiuojasi ir gubos nenaudingai sunaudotos numatytų Apygardos Vrbos rei
galbūt dar mažiau entuziazmo išlaidos. Toks dvilipumas nėra kalams.
parodys, kai reikės ištraukti pi
nigėlį. Tokia padėtis nėra mums
lietuviams naudinga. Ji reika
linga pagrindinės operacijos,
BEST WISHES
kol dar visai nesužlugo tie gra
For a Pleasant Holiday
žūs siekimai ir kūrėjų intenci
jos. Reik manyti, jog LB-nės
kūrėjai nenumatė tai, kas vyks
Judge
ta dabar vietose.
šioji klaida turi būti atitaisy
ta.. Organizuojama LB turi rem
JOHN J. BUSHER
tis demokratiniais principais.
CHIEF JUSTICE- — MUNICIPAL COURT
Organizacijos pasisekimo laidas
priklauso nuo jos pačios prisi
imtų pareigų ir veikimo laisvės,
T
bet ne nuo primestų pareigų,
atimant žadu. Paprastai tariant,
kas pinigų moka, tas turi teisę
reikalauti tokios prekės, kokios
A. PAUL TINCHER
jis pats nori, bet ne tokios, ko
kių siūlo pardavėjas.
HANDWRITiNG EXPERT
Visų pirma, kad ALB pradėtų
Expert on all Questions on Forgeries. — Age of Ink
smarkiau judėti ir augti, reikia
jų atpalaiduoti nuo regento —
Paper, Typevvriting, Court Pfiotographs
ALT-bos ir suteikti pilnų laisvę
NATIONAL CITY BANK BLDG.
veikti politinėje srityje, dispo
nuojant surinktas lėšas taip,
CH 1-2344—MA 1-7696
Evenings—WY 1-3666
kaip jai atrodyB tikslinga ir rei
kalinga Lietuvos laisvinimo ko
voje ir lietuvių gelbėjime, šis
esminis jos uždavinys turėtų
būti aiškiai pažymėtas įstatuo
se. Dabar LJAVLB Įstatų Ben
GREETINGS and BEST WISHES
drųjų nuostatų pirmo pagrafo
To Our Friends and Patrons
”c” pastraipų (remti Lietuvos
laisvinimo kova ir lietuvių tau
C ALIFORNIA FRUIT MARKET
tos gelbėjimo pastangas) reikia
pakeisti taip: organizuoti lietuTHE FINEST FRU1TS AT THE LOWEST PRICES
vos laisvinimo kovų ir lietuvių
7916 St. Clair Avė.
HE 1-3877
tautos gelbėjimų. Ji pati turi
organizuoti, bet ne talkininkau
H. Cowan, A. Rossichan, Prop.
ti ALTui.
Iki šiol buvo aiškinta, jog ku
riamosios ALB, kuria sudarys
daugiausia ne JAV piliečiai, ne
galėsianti efektyviai veikti ar
jos balso neklausysianti Ameri
BEST WISHES
kos vyriausybė, šiandien šis
To Our Friends and Patrons
baubas neturi reikšmės. Piliečių
yra pakankamai ne tik tarpe
seniau čia gyvenančių, bet jau
JOHN KUBACKI
nemažas būrys tapo piliečiai? iš
naujai atvykusių ir kasmet jų
PHOTOGRAPHER
atsiras vis daugiau ir daugiau.
Pagaliau gi gali būti išrinkti ir
1218 EAST 79th STREET
EX 1-3800
tie patys Taryboje esantieji.
Antras svarbus klausimas yra
lėšų rinkimas ir jų paskirsty
mas. Pagal dabartinius įstatus
40% visų surinktų lėšų skiria
BEST WISHES
ma Lietuvos laisvinimo reika
To Our Friends and Patrons
lams, kita 40%o administracijai
(10%). apygardos valdybai ir
For a Pleasant Holiday
30% centrui LOKui) ir tik 20%
lieka kultūriniams reikalams.
Praktiškai tariant,. LB apylin
JOHN’S MEAT MARKET
kei paliekama tiek, kiek jai rei
kalinga administraciniams užda
WE CARRY THE FINEST CHOICE MEATS
viniams atlikti, bet ne kultū
rinei veiklai plėsti ir lietuvybei
8008 ST. CLAIR AVENUE
HE 1-1335
palaikyti. Suteikiant ALB po
litinį charakterį, kaip augščiau
’ ■■ .
■■ ■
■ .
.
• *
buvo minėta, lėšų paskirstymas
Greetings
and
Best
Wishes
To
Our
Friends
and
Patrons
turėtų būti taip pat pakeistas
teigiama prasme. Pirmiausia,
SHAKER CAFE
Apygardos valdybos iš viso ne
FINEST CHOICE—WINES, LIQUOR, BEER
reikalingos. Perdaug komplikuo
ta LB struktūra. Be Apygardų
14311 K1NSMAN ROAD
WA 1-9806
valdybų lengviausiai apsieina-

HOLIDAY GREETINGS

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY
COMPANY
1260 WEST 4ih STREET

SUperior 1-8460

HOLIDAY GREETINGS

HILLCREST MEMORIAL

PARK CEMETERY ASSOCIATION
Phone BE 2-0035

Aurora & Richmond Roads

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

CHIN’S RED DRAGON RESTAURANT
SERVING THE FINEST CHINESE AND AMERICAN FOOD

PR 1-0190

3048 ST. CLAIR AVĖ

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

CARNEGIE EOUIPMENT COMPANY
MA 1-3270

2281 Scranton Rd.

Best Wishes to Our Friends and Patrons
B. OF L. E. AUDITORIUM
Corner of St. Clair & Ontario St.
Suitable for Lectures, Plays, Moving Pictures with Sound
Effect. — Seating capacity 1,200-^800 on first floor and
400 in the balcony,. Convenient transportation facilities.

Frank W. Chopp, Mgr.

Phone: CH 1-0733

I

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People
CONCRETE PIPE CO„ OF OHIO
OLD MILĖS ROAD

LO 1-5367

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

COTTON CLUB BEVERAGES
I

SAVE CAPS FOR EAGLE STAMPS

HE 1-8030

HOLIDAY GREETINGS
and
BEST WISHES

GARDNER CARTAGE CO., INC
Responsible and Dependable Since 1913
2662 ĘAST 69ih STREET

.

UT 1-3800

GREETINGS and BEST WISHES

REGENT FURNITURE MFC. CO.
NEW FURNITURE- MADE-TO-ORDER
Custom Re-upholstering and Re-styling
REASONABLĖ PRICES
6404 EUCLID AVENUE

EN 1-0940

1953 m.
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

SMITH'S RESTAURANT
SERVING THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge

Wines - Beer - Liąuor
222ND AND LAKE SHORE BLVD.

RE 1-2787

GREETINGS and BEST WISHES

STATE-COUNTY MUNICIPAL
FOREMAN & LABORERS
UNION LOCAL NO. 1099
PHIL MASTERSON Secretary

1651 EAST 24ih STREET

<■

CH 1-8138

For a Pleasant Holiday
GREETINGS and BEST WISHES

PORTAGE MARKETS
7040 Wade Park Avė.

ENdicott 1-0144

7018 Superior Avė.

ENdicott 1-2075

8702 Hough Avenue

RAndolph 1-2777

1407 Hayden Avenue

MUlberry 1-8550

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

IDEAL BUILDERS SUPPLY AND
Fuel company

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOEW’S hardware company
■ COMPLETE LINE OF HARDVVARE SUPPLIES

.1035 PROSPECT AVENUE

GREETINGS

K. S. KARPIUS

I čiau Tąft atsiskirto, kad jis.vi
ATOMINĖS
sai nežinojo, ar Lilienthal yra
ENERGIJOS
G L O B £ J AI
žydų kilmės, kol jo šalininkai
to nepasakė. Savo nesutikimų
Atomo paslaptį ir atominės
skyrimui atominės energijos
energijos vykdymų, po pirmu
komisijos pirmininko pareigoms
tinio atominių bombų panaudo
Taft rėmė ryškiais Lilienthalio
jimo Japonijoje, kongresas nu
Tennessee Slėnio darbais. De
tarė perduoti iš karinių rankų
mokratų senatas tačiau Trumacivilinę globų. Prezidentas
no kandidatų užgyrė.
Truman 1946 metais paskyrė į
Kaip dabar sakoma, Lilient
Atominės Energijos Komisijų
hal buvęs idealistas, kurio vi
šešis asmenis, pirmininkauti pa
duje virė revoliucija prieš ato
vesdamas buvusiam Roosevelto
minės energijos naudojimų bom
laikų Tennessee Slėnio vandens
boms daryti. Jis tada važinėjo
energijos direktoriui, David Eli
po Ameriką sakydamas kalbas,
Lilienthal, kuris tų slėnį vysty
kuriose’ apgailestavo/ laikymų
damas ten buvo įvedęs tikrų soatominės energijos paslaptyje
cialistišką, jei ne komunistiškų,
nuo visuomenės.
tvarkų. Visi sakė, tai socializmo
Tais laikais turėjęs visų pri
bandymo Amerikoje projektas,
ėjimų prie atominės energijos
Toje komisijoje buvo ir kitas paslapčių iš Vokietijos pasiša
žydų kilmės narys Lewis Lich- linęs ir prie anglų prisišliejęs
tenstein Strauss. Jis šių metų Anglijos atomo specialistas, Dr.
pradžioje prezidento Eisenho- Klaus, Fuchs (vėliau susektas ir
werio paskirtas Atominės Ener sėdįs kalėjime Anglijoje) ato
gijos Komisijos pirmininku.-Po mines paslaptis perdavinėjo so
Lilienthalio rezignavimo, 1950 vietams.
metais, laikinai pirmininku bu
vo jo šalininkas Gordon Dean. Amerika išgąsdinta ir
Kaip dabar aprašoma, tarp pažabota
Lilienthalio ir Strausso nuo pat
Kai 1949 metais buvo paskelb
pirmos dienos ėjo nesutarimai.
Perimant komisijos pareigas, ta, kąd Rusijoje taip pat daryti
kaip' pamaldus žydas, Strauss bandymai su jau patobulinta
pasiūlė posėdį pradėti malda. plutonine 'bomba, Amerikoje
Lilienthal su .tuo sutikęs, tačiau, atominės energijos komisijoje
sako Strauss, tik tiek jie bendro kilę bruzdėjimai plėsti tobulini
mą vandenylio bombos. 1950 m.
ir turėję nuo tos dienos.
pradžioje Trumanui įsakius im
Kai Lilienthal buvo rekomen tis tobulinimo didžiosios bom
duotas atominės energijos pirr bos, Lilienthal iš komisijos pir
mininku, dabar miręs Ohio se mininko pareigų rezignavcS Po
natorius Taft tuo metu griežtai ra mėnesių vėliau rezignavo ir
priešinosi jo paskyrimui, dėl ko Strauss ir nuėjo į privatinį biz
Taft sulaukė užpuolimų. Jis bu nį New Yorke.
vo kaltinamas antisemitizmu,
Tuometinis valstybės sekreto
nes tais laikais buvo pavojinga rius Acheson, kurio planu, su
kam nors prikišti komunizmų ar pritarimu kitų tos minties proba pasakyti kas yra žydas. Ta-, pagatorių, buvo tariamasi, du

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

To Our Friends and Patrons

BARTUNEK

CLOTHERS

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE

RESTAURANT
FINANCE YOUR
APPEARANCE

Cantonese Family Dinners

A MODERN TEN-PAY-PLAN

I ■!

Chinese Food To Take Out

14958 St. Clair Avė.

OPEN DA1LY 11:30 AM TO 1:00 AM S AT. TO 4:00 AM

6529 Union Avenue

■?.
s

Greetings and Best Wishes

To You Ali

SVEIKINIMAI IR LINKĖJIMAI
Mūsų draugams ir rėmėjams
I

SHERWIN
HARDWARE CO.

HĘnderson 1-8736

CH 1-2956
Į

žinoma, kad Amerikos atra-

I

(Perkelta j- 5-ta j>ubL) ■

■

THE TROY LAUNDRY &
CLEANING CO

Plumbing, Electrical Supplies,
Glazing—Headguarters for

Sherwin Williams Paints and

Varnishes

ESTABLISHED 1873

I

740 EAST 185th STREET

2561-2581 EAST 50th ST

IV 1-2092
j

u

i v....;
Rusija dėl atominės energijos' ■
kontrolės, bet Kremliaus valdo
vai tai atmetė.
Praleidus penkis mėnesius
laiko, pirmininkui Gordon Dean
BEST W I S H E S
Greetings and Best Wishes
vadovaujant imtasi gaminti va
To You Ali
dinama 'didžioji bomba, kurios
To Our Many Friends
bandymai daryti 1951 metų pa
vasarį Eniwetok saloje, Pacifike, su stebinančiomis pasekmė
B. E. ALLARDT
mis. Bet praėjo beveik trys metai nuo to kai prezidentas Tru
THE
man davė sutikimų komisijai tą
SUCCESSOR
bombą
gaminti.
OHIO MECHANICS
Nuo pat pirmųjų atominių
LAUNDRY CO.
■bombų darbų iki didžiosios van
TO
denylio bombos bandymo, Ame
rikai truko septyni metai ir trys HENRY J. PORTER
Industrial Laundry and Cleaning mėnesiai. Sovietai, gęlbstimi
šnipų, kurie vogė iš Anglijos ir
Amerikos ir suteikė jigms visas
Optician
Garment Rentai
reikalingas žinias, savo pasiruo
šimus atliko per keturis metus.
Dabar aiškinamą, kad Rusijai
4730 Lexinton Avė. HE 1-9300
pakaks dar trijų metų, pakanka
505 SCHOFIELD BLOG.
mai pasigaminti atominių ■ ir
vandenylio bombų Amerikos
MA 1-5899
daužymui.
Didesniam sovietų padrąsini
mui, amerikiečių įbauginimui ir
sulaikymui nuo tų bombų pa
naudojimo prieš sovietus, daro
ma šitokios išvados:
Greetings and Best Wishes.
"Galima pranašauti, kad ato
BEST WISHES
minės bombos taps tokiais gink
lais, kuriuos abi pusės bijos pa To Our Friends and Patrons
To Ali Our Friends
naudoti, jei jos ir susikaus ..ki
■
■
■
.
•
tokiais ginklais. Yra galimybių,
DAVIDSOH
kad tokie karai kaip Korėjoje ir
Indo kinijoje bus kariaujami be
MOTORS, ĮNC
Leonąrd Electric atominių bombų”. ‘ •
Visi ženklai iki šiol rodo, kad
Amerika niekad pirmutinė Ru
' YOŪR
sijos neatakuos..
šitos kelios . išvados pasako,
kad kartu su atominės ehergijos DODGE — PLYMOUTH
ir bombos vystymu Amerikoje
DEALER
gretimai ėjo ir visų turimų ir
griežtai norėtų išsaugoti paslap
■
' .COMPLETE
čių lengvas pavogimas ir perda
vimas Kremliaus valdovams.
3907 Perkins Avenue
• SERVICE FAGILITIES ’
D I D V Y R I Ų
KELIAI
ERŠKĖČIUOTI ’

FA 1-9676

2172 WARRENSVILLE CENTER

833 Procpect Avenue

BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

LINW00D DRY GOODS STORE
We Carry a Complete Line of the Finest Dry Goods

At the Lowest Price

1713 EAST 55th ST.

EN 1-6918

HOLIDAY GREETINGS
• To Our Friends and Patrons
LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware Supplies

1169 East 79th St.

EN 1-9381

HOLIDAY GREETINGS

THE KOEHLER RUBBER & SUPPLY
COMPANY
MECHANICAL RUBBER GOODS
•‘

1

Compresšors, Lubricating Eąuipment

HE 1-8867

3865 CARNEGIE AVENUE

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL

Specįal Machine ’ Precision Built Progressive

3140 WEST 25th STREET

• Lamination Dies
■'t

. ,ON 1-8440

5601 TILLMAN

WO 1-2440-1-2 J

■ '"s/.
* _■

r ■■

. ,
-
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SENIAU IR DABAR
( Atkelta jš 4-co pusi.)

BEST WISHES
To Our Many Friends
THE LAKESIDE STEEL IMPROVEMENT
COMPANY
5418 LAKESIDE AVENUE

HEnderion 1-9100

t

BEST WISHES,
To Our Many Friends

LA GANKE & SONS STAMPING CO.
GL 1-0278

864 EAST 1401h STREET
«

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

LILA

ROBESON

Formerly with The Metropolitan Opera

UT 1-3558

4900 EUCLID AVĖ.—Room 414

BEST WISHES
To My Many Friends and Patrons

L.

GOTTLIEB

CONTAINERS and RE-CONDHTONJSRS

VU 3-0075

8105 PREBLE AVENUE

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

MARVIN

HELF,

INC.

CENERAL BU1LDER AND CONTRACTOR

641 EAST 200th ST.

' CARNEGIE AND lOOth ST.

RE 1-3420

TY 1-3000

HOLIDAY GREETINGS
TO YOU ALL ’

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET

CH 1-2225

GREETINGS and BEST WISHES

NOTTINGHAM STEEL COMPANY
CLEVELAND, OHIO

4510 DIVISION AVENUE

AT 1-5100

l

lų kalba ir duodama žinių iš Vo
•ągyvenimo kietijos ir užjūrio lietuviškų or
x.;, - ...... Jnoma, yra ganizacijų veiklos.
darbo ar socialinės įstaigos pa Kuopos gyv. patalpos ir ko
šalpą. Iš šios menkos pašalpos ridorius puošia lietuviški tauti
stovyklose gyvenant negalima niai paveikslai, trispalvė, Vytis,
net galą su galu sudurti. Čia likę Vytauto Didžiojo portretas ir
nė visi yra bejėgiai darbą dirb kt., — tai vis kuopos vyrų ran
ti, bet vokiečių įstaigos darbu kų darbai. Gale koridoriaus ma
aprūpiną tik savuosius. Kas tik tosi didelis herbas sudarytas iš
gali, kiekvienas stengiasi išemi trijų Pabaltijo kraštų, apjuostų
gruoti ar pakliūti į darbo ar sar Amerikos vėliava — tai padi
Po nusivylimo, kad nebuvo
gybų kuopas, pas anglus ar dintas Pabaltiečių kuopų ženk
amerikiečius. Savi ryšių kari las, nešiojamas ant rankovės. atrastas tiesioginis jūros kelias
ninkai padeda kiek išgalėdami, Nestinga ir " diplomų, kuopos l Rytų Indijas keliaujant vaka
mažai kreipdami dėmesio ir į gautų už įvairius pasižymėji rų link, ispanai nesiliovė j ieško
sveikatą ir į. amžių. Nors "ka mus, drausmę ir darbštumą. Ka ję to kelio, stengdamiesi veržtis
reiviavimas” yra visiems nema rininkų romovės sieną puošia coliau ir toliau į-vakarus, tikė
lonus, bet kitos išeities savo didžiulis freskas, iš Vyties, Tri dami rasti koki nors vandens
egzistencijai pakelti virš mini jų Kryžių Kalno, Gediinino Pi Kelią. Taip ispanai užgyveno
mumo likusiems Vokietijoje nė lies, Laisvės Statulos, Vilniaus Meksiką, Centralinę Ameriką ir
ra. Be to čia tas kareiviavimas Katedros ir sodybos ,su kryžium, Pietų Ameriką, rasdami vis di
nieko panašaus neturi su bu-Į kombinacijos.
desnius žemynus. Tik Brazilija
vusiuoju vokiškuoju ar sovieti Kuopos rajonas gana didelis atiteko Portugalijai klaidingu
niu militarizmu: statomi tiltai, — plati pieva ir nemaža medžių. tuometinio popiežiaus geografi
saugomas, kariškas alijantų tur Geroms sąlygoms esant atsira niu padalinimu.'
tas...
do ir įvairios rūšies gyvulinin
1510 metais, du laivai išplau
O dabar šiek tiek ir apie pa kystės mėgėjų: ganosi trys avi kė iš Santo ^Domingo, Vakarų
čias kuopas.
nai, kvarksi apie 18 ančių, ant fndijų salose, į Pietų Amerikos
Uhlbrone, netoli Mainz, prieš stogų burkuoja karveliai, o vaiz- ■ pakraščius, su 150 žmonių. Vie
porą mėnesių įsikūrė anksčiau dui pagilinti kartais rajonan iš name tų laivų, statinėje ■ pasi
Bad Kreuznach buvusios lietu leidžiamos ir trys deglosios. Tai slėpęs, norėdamas pabėgti nuo
vių darbo ir sargybų kuopos da vis daugiausia kuopos vyrų pri savo kreditorių, buvo vyras var
lys. Kuopai vadovauja kapito vatinė nuosavybė, kuri čia yra du Balbos. Laivui išplaukus toli
nas O. Bliumchinąs ir leitn. J- privilegijuota. Leitn. M., lankę į jūrą, jis išlindęs iš statinės
Matulaitis. Čia yra apie 120 sis Ispanijoje ir persivežęs daug prisistatė laivo kapitonui: pasi
Įvairaus amžiaus ir įvairių pro patyrimo apie ten vykdomas rodęs naudingu ir sumaniu, nes
fesijų vyrų. Kuopoje yra ir sve gaidžių kovas, šį įdomų sportą jau buvo keliavęs į tas sritis su
timtaučių, bet nedaug. Pilnas mėgina ir kuopoje įsūnyti — ankstyvesniais tyrinėtojais. Jis
kuopas vien tik iš lietuvių šian tam tikslui buvo išsiperinęs apie pasiūlė kapitonui keliauti į jam
dien Vokietijoje sudaryti ne 13 gaidžiukų, iš kurių iki šian žinomą sritį, ir jie įkūrė pirmu
įmanoma. Keli rytprūsių vokie dien tik 2 teliko .— likusius su tinę: baltųjų koloniją Pietų
čiai, trys vengrai, vienas latvis, rijo amerikiečio seržanto šuo. Amerikos žemyne, kiek į šiaurę
vienas pavolgio vokietis, 1 olan Kuopos vyrai patys auginasi nuo dabartinės Kolombijos. Sa
das ir 1 ukrairias, čia gyvena daržoves, laiko akvarijume re vo darbštumu ir sumanumų,
bendrą ne tik kuopos, bet ir tos rūšies žuveles ir vanagą.
Balboa sutvėrė pakenčiamas są
tautinį lietuvišką gyvenimą.
Lapkričio mėn. 11 d. Kai- lygas atėjūnams gyventi tarp
Apie' 12 klaipėdiečių, pamiršę serslauterne buvo minima Len indėnų, su jais susidraugavo ir
lietuvių kalbą, yra padarę didelę kijos Nepriklausomybės šventė. padarė juos nepavojingais bal
pažangą jos pramokti. Nuo šių Po minėjimo įvyko paradas. 21 tiesiems, jų nepersekiodamas,
neatsilieka ir svetimtaučiai, ku tautybės kuopos prisiuntė savo kai kiti ispanai indėnų vadus
rie ir mūsų tautiniams reikalams paradinius būrius, jkurie prgde- sugavę pavesdavo šunims su
yra solidarūs ir aukoja nemažas filiavo pro savo ir svečių augš- draskyti; 7
sumas lietuvių kultūriniams ir tiįjų karininkų tribūną. Tribū
karitatyviniams reikalams. Kuo noje matėsi ryšip karininkas Pacifiko atradėjas
poje vedusiųjų yra apie 40%. amerikiečių armijos, kap. J. neteko galvos
Jų šeimos gyvena netoliese.
■Venckus, kuopų vadai — kąp.
Nepraėjus metams laiko, Bal
Kuopoje lifetuviškos spaudos R. Berentas, kap.j Bliumchinąs,
boa gavo Ispanijos karaliaus pa
gaunama nemažai privačiai, o kar. kapelionas kun. B. Liubinas.
skyrimą tos kolonijos guberna
keli laikraščiai prenumeruojami leitn. inž. Lepeška ir leitn. J.
torium. Tikint, kad ten randasi
ir visos kuopos vardu. Skaityk Matulaitis. Paradiniam lietuvių
aukso, -ta kolonija pradėjo aug
lai patalpos dar neturima, tam būriui vadovavo leitenantai
ti. Balboa plėtė savo valdomas
tikslui naudojamasi valgykla, Marciukaitis ir Petkūnas.
teritorijas, viską paimdamas Is
bet ruošiamasi savo aukomis ir
Vakare liet? salėje, lenkas panijos valdovų vardan. Bet povieną baraką skaityklos ir kt. kun. prelatas padėkojo visiems
rai metų praėjus, prasidėjo in
kultūriniams reikalams įsigyti. kuopos vyrams už koplytėlės
trigos prieš jį, reikalaujant, kad
Yra ir mažas knygynėlis, kurį pastatymą ir įrengimą. Visiems
jis . būtų pašalintas iš guberna
norima praplėsti ir pagrindinai prisidėjusiems buvo ’ išdalinti
toriaus pareigų. Jis, norėdamas
sutvarkyti.
padėkos lapai. Prie koplytėlės savo padėtį sustiprinti, pasiry
Tarp įvairių praktiškų pamo statymo ir įrengimo dalyvavo ir žo surasti tą "kitą jūrą”, apie
kų po valandą kasdien yra ski kitų tautybių kuopų vyrai, ta- kurią indėnai draugai pasako
riama ir tautiniams-kultūrį-• diau daugiausia padėkos lapų davo. Taip 1513 metais Balboa
niams reikalams: aiškinama li• gavo lietuviai. Statybai vadova- suruošė ekspediciją ir perkelia
teratūra, sportas, mokoma ang-■ vo leitn. inž. Lepeška.
vęs augštus kalnynus atrado Pacifiką, arba Ramųjį vandenyną.
Tačiau varžytinės tęsėsi ir in
trigos prieš Balboa nesiliovė.
GREETINGS and BEST WISHES
Tūlas Davila, pats užsigeidęs
To Our Friends and Patrons
tapti tos srities gubernatorium,
nukirsdino jam galvą.
Davilos smurtas jam daug
nepagelbėjo: indėnai pradėjo
Ali tlte cJlot Matei
Ma*tt
prieš baltuosius kariauti, kerš
tauti. 1524 metais tą koloniją
• Hot water for all the needs
reikėjo apleisti. Ir dabar to mies
of your household... at the
telio, Santa Maria ,del Antigua,
temperature you desire ... aukurį Balboa įkūrė, šiandien jau
tomatically! Brilliant white,
nėra nė ženklo.
the Bryant is flat-based to eliminate cleaning underneath,
sturdily construc.ted for long
service. See it... you’ll want it!
BEST IVlSHES

llftV
w Automatic
GAS ■FIRED
Dilį.^111
Storage
WTEIt IIEITERS

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

'

' '

MO 2-6957

MAKERS OF WATERPROOF FABRtC COLLARS
AND CUFFS

Main Office and Faciory — 413-15 Huron Road
413 HURON ROAD
CH 1-7723

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

QUA BUICK, INC
10250 SHAKER BLVD.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

RELYON FURNITURE MOVING &
STORAGE CO.

To Our Friends and Patrons
BEST WISHES

STRONG - KENNARD COMPANY
O P T I C I A N S

2044 EAST 9th STREET

9
BEST WISHES
To Ali Our Friends and Patrons

THE SIMON SIGN COMPANY
IŠKABŲ — SIGNS — GAMINTOJAI-PIEŠĖJAI

Gyvuoja jau daugiau kaip 75 metai

2307 PROSPECT AVENUE
c

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

SERVING CLEVELANDS FINEST DELICATĖSSEN

GREETINGS and BEST WISHES

STEEL FABRICATORS CO.
CENTER AND SPRUCE

-

■ BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

Finest Bąked Goods and

Dąiry Pro'ducts

14100 Kinsman Rd.

2110 EAST 21st STREET

SURPLUS VALUE CENTER

1.0

4636 ST. CLAIR AVENUE

Isser Kritzcr, l’rop.

CLEVELAND

M

•

■

.

■

»

'

*

.

’7

t

•.

/...*•

• •

L •
'

..

■ •

TO 1-2643
l

L

BRYANT HEATER DIV.

'

WA 1-9791

17126 KINSMAN RD

KRITZER’S BAKERY

• ■ t

.

HE 1-0422

1837 EAST 55ih STREET

l

A. G. E.
. 19100 MILĖS AVĖ.

PARSONS AND PARSONS

To Our Friends and Patrons

AUTOMATIC * UNDERFIRED
* INSULATED *
‘ . f

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

dėjas Kolumbus, tretį kartą at
vykęs į Vakarų Indijų salas, ir
su savo broliu Ispanijos vardu
valdė jose įsikūrusią.ispanų ko
loniją. Keleriems metams pra
ėjus, po Amerikos atradimo,
1499 metais, įvairių pačių ispa
nų intrigomis įskųstas karaliui,
naujai atsiųsto gubernatoriaus
buvo retežiais sukaustytas ir
Kaip nusižengėlis pasiųstas at
gal į Ispaniją.

'

.• . *

.

i

•

.

::
JI

EX F-6749

'

*

•
•

■•■■.-.is

'

T

■

'
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Aš NESAKAU Aš

JUDGE B. D. NICOLA
COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
ROBERTS ~ GORDON GAS FIRED
HEATING EQUIPMENT
RAY E. LANDERS
N. BTC. BUILDJNG

SUperior 1-.9322

GREETINGS and BEST WISHES
To My Many Friends

SPECIAL SCREW PRODUCTS CO
5445 DUNHAM ROAD

MOhfrose 2-0031

BEST WISHES
To Our Many Friends
SLAGER MACHINE & TOOL
COMPANY INC.
9401 Sandiisky

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
SCHAAF ROAD COAL AND SUPPLY

COMPANY
SCHAAF & VAN EPPS ROAD

GREETINGS and BEST WISHES
THE SWEET CLEAN LAUNDRY

DRY CLEANING CO
COMPLETE LAUNDRY SERVICE
Call... EXpress 1-6100

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

ST. CLAIR BUILDERS & SUPPLY CO

GREETINGS and 'BEST WISHES
TO ALL OUR FRIENDS
THOMAS J. UNIK CO.
INSURANCE AGENCY

.

EVERYTHING IN INSURANCE

Union Commerce Bldg.

TO 1-0200’

na. Duok dar butelį, sakau žmo
nai, dar nėra įkvėpimo. Išgė
riau antrą. Dar nieko. Paliepiau
atnešt, trečią: Po trečio'jau kad
griebė įkvėpimas, būčiau per
pusvalandį tokią poemą parašęs,
kad baisu ir pamislyt. Bet ėmiau
ir užmigau. Aš 'galiu būt poetas,
gerbiamieji. Aš apie viską galė
čiau prirašyt. Bet aš nesigiriu.
Aš gi ne koks Venckūnas! Aš
apie save nekalbu.
Kai visi išsiskirsto, Tadas
Barškalas, kurio sąžinę dar la
biau ėda kitų žmonių nuodėmės,

pasilieka tik su seniu Mataičiu
ir sako jani:
— Tik pažiūrėk, Mataiti, į
tas kiaules. Kokios pasipūtėlės,
kokios riestanosės! O kaip jos
kriuksi! Tik aš buvau buchalteris, aš pirkau ševroletą, aš bu
telį išgėriau; „aš rašau poemą.
Aš, aš, aš, nuo pradžios iki galo
vienas aš- ir aš. O sakyk, Ma
taiti, ar tu kada girdėjai, kad
aš kada sakyčiau aš?
O senis Mataitis kurčias,
abiem ausim "kurčias, jokio žo
džio negirdi ir nesupranta, bet
šypsos ir mandagiai kartoja ir
kartoja: •
./
Taip, ponas, 'taip ...
V. Medinis

Tadą Barškalą ėda sąžinė, kad
kiti nuodėmėse skęsta. .
— Užriestąnosiai! šioks ir
anoks tik aš, tik aš ir daugiau,
negu aš, nenušneka. Kodėl aš
nesakau aš!
Stovės Barškalas žmonių b.ūry po pamaldų prie bažnyčios ir
nosim, akim, visa esybe rodys
į vyrą, kitam būry stovintį.
— Ana, kad ir tas Gaigalas.
Pagyrų puodas neregėtas. Kal
bės, kalbės apie ką nors ir ne’škęs nesakęs: kai aš buvau
Lietuvos Banko buchalteris ...
Ar aš jums sakau, kas aš bu
vau? O juk buvau ne jo ndsies,
le koks buchalterėlis. Ar aš gi
nuos, kad paties Ministerių Ka
bineto švaros sargas buvau.
°ats ministeris pirmininkas sa 2,000 Europoje likusių vaiku nekentėtų skurdo ir nelaimių. O
kys man būdavo: na, ar jau čių laukia Kalėdų švenčių ir ge ypač neapvilkime vaikučių, ku
’šsipagiriojai, Tadai? Visa val rojo Kalėdų senelio. Ar jų šven riems Kalėdos yra džiaugsmo
džia mane vardu vadindavo, su tės bus linksmos ir nuotaikin simbolis.
Nebus džiaugsmingos mums
ūsais ministeriais buvau drau- gos, didele dalimi priklauso nuo
vas. Bet aš neskiriu niekam. mūsų. Savo aukomis mes ga šios ateinančios Kalėdų šven
Aš tai turėjau vietą, ; ponai! lime atnešti jiems daug-džiaugs tės, jei neištiesime pagalbos ir
Krašto apsaugos ministeris nu- mo; savo dosnumu-galime padė dosnumo rankos savo vargstan
’irsdavo, susisiekimo ministeris ti jiems nors dvi dienas pamirš tiems tautiečiams. Jiems uždarė
nuvirsdavo, pats ministeris pir ti, kad jie. niekeno nenorimi, duris svetimieji, nenorėdami
mininkas nuvirsdavo, o aš lik niekeno nepageidaujami tremti duoti jiems prieglaudą po savo
visa kuo pertekusiu stogu —
davau, kaip likęs Ministerių niai.
Jo
Ekselencija
Vyskupas
V.
atidarykime mes bent savo šir
Kabineto švaros sargu. Aš juk
’alėčiau sakyti, bet nesakau tik Brizgys BALFui įteikė $50.00 dis,- o už tai būsime Dievo atly
■’š, aš ir aš, kaip anas, va, bu- auką, kaipo kalėdinius sveikini ginti. Aukodami susijunkime su
mus Vokietijos stovyklose tebe- lietuviais Europoje __ įrūdyki
’halterėlis.
Nueis Barškalas J būri, kur skurstančiam lietuvių jaunimui. me, kad jų neužmiršome.
Kalėdines aukas prašome
stovi Gaigalas ir visa esybe ro- Tai kilnus artimo meilės pavyz
•dys i vyrą, stovintį būry, iš kū dys, Nuoširdžiai prašome visus siųsti šiuo adresu: United Li
geros širdies ir valios lietuvius thuanian Relief Fund of Ameno atėjo.
— Pasiklausytumėt jūs, kaip pagal išgales juo pasekti, šven rica, Ine., 105 Grand Street,
šitas Nabažas šneka. Pravers čių proga aukokime užjūryje Brooklyn JI, New York. Aukos
iis bumą, tai tik aš ir aš pa pasitikusiems. mūsų broliams, bus kuo skubiausiai persiunčia
kad bent per šv. Kalėdas — tuo mos tremtiniams.
,
byra.
Kan. Prof. J.. B. Končius
Anąsyk jis man sako: aš šev dvasinio pakilimo metu — jie
roletą pirkau vakar. O ar aš,
gerbiamieji, kam sakau, ką aš
turiu. Parėjęs sakau žmonai:
GREETINGS and BEST WISHES
Nabažas, ana, ševroletą pirko.
O žmona ir klausia, nieko nelau
To Our Friends and Patrons
kus : kas brangiau, ševroletas ar
oldsmobilis? Oldsmobilis, atsa
WATERLOO HARDWARE & PAINT
kau. Na, tai mes Oldsmobilį per
kam. Nusipirkom Oldsmobilį dar
COMPANY
tą pačią dieną. Automatinį, dvie
jų spalvų. Sumokėjau 33 šim
We Cary a Complete Line of Hardware Shpplies
tus. Bet aš, nešoku girtis, -ne
FLOOR SANDERS FOR RENT
sakau priėjęs: aš Oldsmobilį pir
----- UH
kau. O oldsmobilis, tai nė koks
'
We Give and Redeem Eagle Stamps
ševis!
16009 WATERLOO ROAD
KE 1-1300
Trečiam būry Barškalas rodo
į žmogų antram būry stovintį.
— Bjauru ir klausyt tokio po
no, kaip Kruopinis. Jis pats sau,
tai visas svietas. Aš, tai jo pir
GREETINGS '
mas ir paskutinis žodis, štai, ir
For a Pleasant Holiday
dabar jis ką tik pasakė: vakar
aš su draugu butelį išgėriau.
To Our Friends and Patrons
Baisus čia daiktas. Ar aš skam
binu visais varpais, kiek aš iš
geriu. Aš- negeriu, gerbiamieji,
WIEHN’S BAKERY
bet kai jau geriu, tai tik ne
butelį, kaip toks Kruopinis.
For GOOD Baked Goods—See WIEHN’S
Pirmiausiai išgeriu visą butelį
pats vienas. Paskui butelį su
Skujum. Paskui nutvėriam Či12429 ARLINGTON AVENUE
GL 1-3756
birką ir išgeriam butelį visi
trys. Toliau geriam butelį ko
kie keturi, kokie penki ar aštuoni. Aš tol geriu, kol stoviu.
Kai pargriūnu, tai geriu,'kol
To Our Friends and Patrons
prasižioju. Kai pats jau nepraGREETINGS and BEST WISHES
šižioju, tai dar kiti pražiodina
j t...,.
ir įpila. Aš negeriu, bet kaize
riu, tai nugeriu. Bet aš nesigi
WILSON HI-SPEED
riu, kiek aš išgeriu. Ar aš jums
kada sakiau aš!
Ketvirtam 'būry rodo į VencSERVICE STATION
kūną iš trečio būrio.
8000 BESSEMER AVENUE ’
. ,— Irgi poetas! Aš rašau po
emą, aš parašiau baladę. Tik aš
tą ir tą, aš taip ir taip. Aš, aš
ir aš. O kad aš, Tadas Barška
las, poemą kone parašiau, .tai
niekam bepliauškiu. Aną vaka
GREETINGS and BEST WISHES
rą sakau žmonai: jei Venckūnas poemas rašo," tai . .manai, aš
To Our Many Friends and Patrono
negaliu. Gali, kur negalėsi, pri
taria žmona. Tai duok šen bu
teli. popieriaus ir netrukdyk.
Užsidariau kambary, prigesi
UNITED ERECTING COMPANY
nau šviesas, užsisukau, radiją,
išgėriau buteli ir laukiu įkvė
pimo. Parašysiu, manau, apie
partizanus, apie karus ar. apie
4500 EUCLID AVENUE
i tokią meile, kad. visi verks skaiI tydami. Bet įkvėpimas neatei-

Kalėdos irgailestingumas
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GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons >

UPTOWN PRESCRIBTION DRUG
PRESCRIPTIONS OUR SPECIALTY
10543 Camegie Avė.
10431 St. Clair Avė.
<18599 I>ake Shore Bivd.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends

THOMAS CHURCH SUPPLY CO.
Complete Line of Rosaries, Medals on Chains, Votive Llghts
CHURCH SUPPLIES AND REL1GIOUS ARTICLES

910 SUPERIOR AVĖ.
CH 1-3168
(Across from St. John’s Cathedral)

Evenings—Monday & Friday 'til 9 P.M.

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Many Friends and Patrons

CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons
f

r

THE UNIVERSAL CLEANING
& DYEING CO.
UNIVERSAL BR1NGS YOU tINHUKBIED GUALITY

Cleveland’s Finest Cleanerš since 1883

Plant—1218-30 East 71st St

HE 1-8100

Best Wishes to Our Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday
VICTOR ADDING MACHINE CO.
3222 CARNEGIE AVĖ

GRĖETINGS and BEST WISHES
To Ali Our Friends and Patrons
BOILER SETTING — FURANCE WORK
Over 40 Years Experience

8220 BROADWAY

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

WESTERN & SOUTHERN LIFĖ
'
INSURANCE CO.
G. R. DICUCCIO, MGR.

_

EUCLID & GRĘEN SHOPPING CENTER
18233 Euclid Avė.
KE 1-5775

BĖST VVISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
. iv ’ •
'•'
'
RALPH 5TEWART BUICK COMPANY

12500 ST. CLAIR AVĖ.

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SCRO’S SQUARE DEAL MARKET
. We Carry the Finesį Foocfc at the Lowest Prices .
26588 Lake Shore Blvd._
RE 1-3250

’

