
POLITINES AKTUALIJOS

(Mūsų bendradarbio Šveicarijoje)
pareiškė,

jų tapa- 
nenuken-

MŪSŲ BIČIULIAI 
IŠ VENEZUELOS

Į .Vilties Draugiją nariu- įsto
jo Blinstrubas Vi.,

Cleveland, $25.00, įnašu.

VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI

rūpestį virtuvės šefui 
Anglijos premjeras 

Churchill, kuris kartą 
norįs priešpiečiams

Keturi Neo-Lithuania Korpo
racijos nariai, Dirvos skaityto
jai, gyveną Venezueloj — Ro
mas šiaudikis, Mečys Baliutavi- 
čius, Vytautas Akelis ir Anta
nas Diržys, švęsdami Korpora
cijos metinę šventę,' jautriai 
prisiminė mūsų tautinės spau
dos reikalus ir kiekvienas sudė
jo, po $5.00.

Dirva už prisiųstus $20.00 
mieliems ■ bičiuliams širdingai 
dėkoja.

šis pastatas, esantis Vakarų Berlyne, amerikiečių sekturiuje, numatytas keturių didžiųjų pasi
tarimams, (vykstantiems sausio mėn. 4 d. Žinoma, jei sovietai su tuo pasiūlymu sutiks.

line komisija, tačiau anuo metu 
viešpatavo tokios sąlygos, jog 
apie balsavimo laisvę tegalima 
kalbėti iš forminės pusės, bet 
ne iš esmės. Atrodo, kad po 
antrojo karo buvo atsižadėta 
plebiscito minties. Saaras buvo 
išjungtas iš Vokietijos terito
rijos, buvo sudarytos sąlygos 
susikurti krašto administraci
jai, buvo Įvykdyti rinkimai, pri
imta konstitucija, sudaryta vy
riausybė. ši turėjo tartis-su 
Prancūzija dėl jos interesų ap
saugos, ko išdavoje buvo pasi
rašytos jau mūsų aptartos kon
vencijos. Visa kita buvo palik
ta ateičiai, pačiam gyvenimui.

Tenka atkreipti ypatingą dė
mesį į tai, kad, pav., Saaro kraš
te legaliai veikia komunistai, 
bet yra uždraustos partijos, ku
rios aiškiai pasisako už grįžimą 
į Vokietiją, šita aplinkybė duo
da Bonnos vyriausybei pagrindą 
teigti, jog Saaro krašte nesą po
litinės laisvės. Tuo pačiu pasi
remdama Vokietijos valdžia ofi- 
ciališkai nepripažįsta jokių rin
kimų Saaro krašte, nes jie ne- 
išreiškią laisvos gyventojų va
lios. Vokietijoje nestinga balsų, 
teigiančių, jog Saaro krašto at
skyrimas nuo Vokietijos parem
tas paprastu smurtu. Apie tai 
neretai pašnekama Vokietijos 
tautos atstovybėje (Bundesta
ge). Kai šią vasarą susirinko

Atstovų Rūmų sudarytasis 
Komitetas Pabaltijo valstybių 
agresijai ištirti š. m. gruodžio 
mėn. 3, 4 ir 5 d. posėdžiavo New 
Yorke. Komitetas, vadovauja
mas Charles Kersteno, apklau- 
sinėjo visą eilę liudytojų. Pir
moji diena buvo paskirta Sovie
tų Sąjungos Pabaltijo valsty
bėse (vykdytojų žudymų išty
rimui. Antrąją dieną buvo tiria
mos sovietinės priemonės, pa
naudotas tų kraštų ūkinei sovie
tizacijai. Ir trečioji diena buvo 
pašvęsta religijos persekiojimui 
ištirti.

. Be lietuvių, latvių ir estų, an-. 
trąją dieną liudijo amerikietis 
Thomas J. Watsonas, Tarptau
tinės Prekybos Mašinų Korpo
racijos Prezidentas, 193$ m. 
prekybos reikalais lankęsis Pa
baltijo Valstybėse. Jis labai po
zityviai įvertino Pabaltijo Vals
tybių nepriklausomo gyvenimo 
pažangą, ūkinę gerovę. Trečiąją 
dieną liudijo buvęs Amerikos 
Prezidentas Herbertas Hooveris, 
kuris po pirmojo pasaulinio ka
ro, lankydamasis Vidurio bei Ry
tų Europos kraštuose, ' turėjo 
progos arčiau pažinti ir Pabal
tijo valstybes.

Iš lietuvių buvo pakviesti liu
dyti šie asmens: Dr. M. Deve- 
nis, Dr. A. Trimakas, Antanas 
Dičmanas, vysk. Vincas Briz- 
gys ir vienas nežinomas katali
kų kunigas, liudijęs juoda kau
ke uždengtu veidu.

: DIRVOJE pradedame naują 
rašinių eilę apie antrąjį pasau
linį karą. Neužmirš kiekvienam 
numeryje S psl. paskaityti "Kaip 
prasidėjo antrasis pasaulinis 
karas?”

džių daug laisvės. Pranūzija į 
juos nesikišo. Jos atstovas Gil- 
bert Grandval, pakeltas į amba
sadoriaus laipsnį, labiau tenki- J 
nosi stebėjimo vaidmeniu, juo- ‘ 
ba, kad koalicinė Saaro vyriau
sybė, kurion įeina visos partijos 
nuo krikščionių iki spcialdemo- 
kratų, griežtai laikėsi konstitu
cinių nuostatų ir nejieškojo ko
kios ypatingos, dargi neleistinos 
atramos Vokietijoje. Priešingai, 
iš mūsų apklausinėjimų susida
rė įspūdis, kad Hoffmanno' vy
riausybė turėjo su Bonnos vy
riausybe nemaža sunkumų. Vo
kiečiai jai prikaišiojo jei ne per 
didelį palinkimą j prancūzų pu
sę, tai bent jau tikrai per uolų 
"autonomizmą”.

Mat, tarptautinės teisės at
žvilgiu Saaro krašto likimas vis 
dar nėra galutinai sutvarkytas. 
Tuo metu kai teritorija buvo 
atskirta nuo Vokietijos, many
ta, kad viską sureguliuos taikos 
sutartis, štai nuo karo pabai
gos praėjo jau 8 metai ir šian
dien dar niekas negali pasakyti, 
kada ši sutartis bus pasirašyta. 
Po pirmojo pasaulinio karo su
darytoji Versalės sutartis nu
statė, kad po 15 metų bus at-

• siklausta pačių saariečių dėl jų 
šalies likimo. Plebiscitas įvyko 
1935. m., nacionalsocializmo val
dymo pradžioj e, ir pasibaigė vi
sišku. vokiečių laimėjimu. Bal
savimą, tiesa, prižiūrėjo neutra-

Liudininkus beklausinėdami, 
Baltijos Komiteto nariai oficia
liai (į protokolą) jau pareiškė 
nuomenę, kad sovietų veiksmai 
Baltijos kraštuose yra buvę at
likti pagal lygiai tokį patį pa
vyzdį ir tokiu pačiu metodu, 
kaip ir Katyno žudynės, arba 
ir Korėjos karių žudynės. Va
dinasi, bolševikai visur ir visa
da tie patys. Jei jie pasiektų šį 
kraštą, nereikia tikėtis nieko 
geresnio.

Baltijos Komitetas (vad. 
Kersteno Komisija), išklausęs 
Washingtono Baltijos valstybių 
pasiuntinių ir kitų liudytojų pa
rodymus, ypač ryšium su buv. 
Latvijos visuomeninių reikalų 
ministerio A. Beržinio parody
mais apie Višinskio vaidmenį 
Latvijoje (tokį patį, kaip De
kanozovo Lietuvoje), nutarė 
kviesti Višinskį būti liudytoju 
ir pasiaiškinti, jei jis tai gali. 
Būtų buvę kviečiami ir ždano- 
vas bei Dekanozovas, -Estijos ir 
Lietuvos likvidatoriai, tačiau

munizmas gali padaryti žmoni
jai.

Komitetas susidarė vaizdą 
apie komunistų smurtą Pabalty- 
je iš parodymų apie deportaci
jas, masines žudynes (Červenė 
ir kit.), tikinčių žmonių perse
kiojimus.

Amerikos laikraščiai plačiai 
aprašė komiteto veiklą, dėjo fo
tografijas liudijančių asmenų. 
Kai kurie iš jų turėjo kaukes, 
kad nebūtų atpažinta 
tybė ir, kad Lietuvoje 
tetų likę giminės.

Charles Kerstenas 
kad komiteto veikla perkeliama 
į VVashingtoną ir apklausinėji
mai bus tęsiami tuoj po N. Me
tų.
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UŽSISAKYKITE 
DIRVĄ

Ateina didžiosios šventės. 
Ateina ir gerųjų darbų patikri
nimas. Padarykit dar vieną ge
rą darbą — užsakykit Dirvą 
tiems, kurie jos iki šiol neskaitė. 
Nesvarbu kur — čia Amerikoj, 
Kanadoj, Europoj ...

Ypač atsiminkit tuos, kurie 
gyvena Vokietijoj, Austrijoj ir 
kituose Europos kraštuose. Jie 
nori nors per laikraštį dalintis 
mūsų visų rūpesčiais ir džiaugs
mais. Jie patys neišgali užsisa
kyti, todėl jiems padėkite.

Dirvą visiems naujiems skai
tytojams galit užsakyti mokė
dami metams tik . $4.00. Pasi- 
naudokit ta lengvata dar šią sa
vaitę. '

vienas jau miręs, kito likimas 
irgi nuo šios vasaros nebežino
mas, bent negeresnis kaip Be- 
rijos. O Višinskis kaip tik yra 
čia pat, New Yorke. •

Kongr. Kerstenas specialioje 
spaudos konferencijoje spaudos 
atstovams .papasakojo kvietimo 
turinį ir priežastį, dėl ko jis 
kviečiamas. Kongr. Kerstenas 
mano, kad Višinskis, jeigu jis 
jaučiasi galįs pateisinti savo 
veiksmus, normaliai galvojant, 
turėtų pasinaudoti ta proga. Ta
čiau vyrauja nuomonė, kad jis 
nepasirodys ... ■

Tas kvietimas buvo spaudos 
atstovų susidomėjimo centre. 
Deja, New Yorke tas susidomė
jimas viešai negalėjo pasireikš
ti, kadangi New Yorkas .dėl 
spaudos darbininkų streiko ne
turėjo laikraščių.

Mes įvažiavome į Saaro kraš
tą iš Lotaringijos, taigi iš Pran
cūzijos. Pasienyje policininkas 
gana paviršutiniškai pavartė 
mūsų pasą, bet jokios kitos kon
trolės nebuvo. Tai ir nenuosta
bu, nes tarp Prancūzijos ir Saa
ro yra sudaryta ūkinė unija, ku
ri apima taip pat muitus ir pi
nigus. Muitų atžvilgiu tarp 
abiejų šalių siena' panaikinta, 
lygiu būdu kaip prancūzų pini
gai galioja ir Saaro krašte, ku
ris savų pinigų iš viso neturi.

Tuojau po karo Prancūzija 
daugiau ar mažiau padiktavo 
Saaro kraštui savo valią; Taip, 
pav., visų Saaro anglies kasyklų 
administracija perėjo j -prancū
zų rankas. Tam tikslui buvo 
įsteigtas specialinis organas 
"Regie dės Minės”, kuriame lė
mė vieni prancūzai. Kita vertus, 
prieš kiekvieną Saaro krašto 
parlamento (Landtag) priimtą 
įstatymą Prancūzija turėjo veto 
teisę. Lygiu būdu visa eilė kitų 
nuostatų laidavo Prancūzijai 
Saaro krašte viešpataujančią 
vietą. Santykiai tarp abiejų 
partnerių buvo nusakyti 1950 
metais pasirašytose konvencijo
se, kurios ano meto faktino jėgų 
santykio sąlygomis nepalygina
mai daugiau atsižvelgė į Pran
cūzijos nekaip į Saaro krašto 
interesus. Bet vidaus- politikos 

ir

Maskva dėl Baltijos Komiteto 
tyrinėjimų nervinasi. Anglų kal
ba per radiją perduotame Le
ontjevo komentare Maskva ar
šiai puola Dulles pareiškimą, 
kaltindama jį, kad jis laužo 
Jungtinių Tautų pagrindinius 
dėsnius, nes kišasi... į JT na
rio vidaus reikalus!

VILTIE/
. N AMAI

Vilties namams savo auką at
siuntė šie skaitytojai:
Karaža M., Baltimore ....$1.00 
Lukošiūnas P., Australija 10.00 
Antanavičius N., Nashua 5.00 
Mikoliūnai A. A., Cleveland 5.00 
Gecevičienė B., Cleveland 5.00

Visiems aukotojams reiškia
me nuoširdžią padėką. Aukoto
jams skirtų dovanų paskirsty
mas įvyks sausio mėn. 10 d. Dir
vos redakcijos patalpose. Tam 
skirstymui įvykdyti bus suda
ryta komisija iš Vilties Drau
gijos narių, kurie patikrins au
kota jams pagal prisiųstus pini
gus priklausomų taškų skaičių 
ir prižiūrės dovanų skirstymą.

Iki šio laiko yra atsiliepę 480 
skaitytojų ir atsiuntę $1677.80. 
Visi aukotojai skelbiami Dirvo
je.

Būtų nepaprastai miela, kad 
iki skirstymo pasiektume $2000 
sumą. Mes kviečiame visus skai
tytojus Vilties namus per Ka
lėdų ir Naujųjų Metų šventes 
atsiminti ir $2000 sumą pasiekti.

VISAM PASAULY
• JAV sekretorius Dulles, gynybos sekretorius Wilson ir •

iždo sekretorius Humphrey išvyko į Paryžių dalyvauti NATO 
posėdžiuose. NATO karines jėgas dabar sudaro 40 kautynėms 
paruoštų divizijų ir 5000 lėktuvų.' . . ,

• Arthur Dean, vedęs korėjoje derybas, grįžta į JAV pa
daryti pranešimo. • '

• Rusija Prancūzijoje, per savo agentus vysto akciją, kad
prancūzai jokiu būdu nenusileistų ir-nesutiktų su Vokietijos ap
ginklavimu. .

;— • General Electric vadovybė paskelbė, kad iš darbų paša
lins .visus komunistus ir panašius Amerikos kenlaėjus. Jos įmonėse 
dirba ketvirtis miliono darbininkų. < . ' .

• Gen. Marshalliui įteikiant taikos premiją Norvegijoj, 
Oslo universitete, bandė demonstruoti komunistai.

Anglų lėktuvai Meteor 7 kyla į augštumas beveik .statmenai. Į 
juos, po demonstravimo, atkreiptas didelis dėmesys.

VANAGAIČIO 
KNYGA

jau atspausta. Ji dabar rišyklo
je ir už savaitės pasieks skaity
tojus. »

Knyga atspausta labai gra
žiai, gausiai iliustruota. Kaš
tuoja tik $2.00. Užsisakykite pi
nigus siųsdami: Dirva — 1272 
East 71 St., Cleveland 3, Ohio.

Sovietų žiaurybes
Chicagoje dabai- dirbąs Pa

baltijo Komitetas (Baltic Com- 
mittee), kuriam vadbvauja 
Charles Kerstenas, apklausinė- 
jo eilę liudininkų, žinančių apie 
sovietų smurtą užgrobiant Pa
baltijo valstybes: Lietuvą, Lat
viją, Estiją 1940 metų vasarą, 
bei apie baisų smurtą,' žudynes 
ir deportacijas, kurios taip cha
rakteringos "taiką mylinčiai 
laisvės šaliai — Raudonajai Ru
sijai".

Juozas Sniečkus dabartinio 
Lietuvos Komunistų Partijos 
CK sekretoriaus brolis, liudijo, 
kaip Antanas Sniečkus pasirašė 
masinių deportacijų įsakymą 
Lietuvoje ir kaip jis įsakė likvi
duoti savo gimines, brolius, dė
des, pusbrolius.

Net jo motina, kuri pasitrau
kė Vokietijon 1944 metais, mir
dama tremtyje prakeikusi savo 
sūnų — rusų parsidavėlį šiais 
žodžiais: "Prakeikiu tą dieną, 
kada pagimdžiau tą išdaviką, 
kuris savo kraštą kankina”.

Kongresmanas Ray V. Madden 
pareiškė, kad Amerika pirmą 
kartą girdi tokius tiesioginius 
faktus apie terorą už geležinės 
uždangos. Jis pabrėžė, kad fak
tų atidengimas parodo, ką ko-

naujai išrinktasis parlamentas, 
net toks asmuo, kaip Dr. Deh- 
ler, laisvosios demokratinės par
tijos lyderis, taigi partijos, kuri 
dalyvauja vyriausybėje (jis 
pats šioje vyriausybėje kelis 
metus ėjo teisingumo ministerio 
pareigas), iš Bundestago tribū
nos pareiškė, kad Vokietija rei
kalaujanti jai grąžinti ne tiktai 
žemes anapus Oderio ir Neissės, 
bet ir Saaro kraštą, nes tų te
ritorijų atskyrimas esąs prie
šingas Jungtinių Tautų chartai. 
Jeigu taip kalba koalicinės par
tijos vadas, tai ką besakyti apie 
kitus, mažiau atsakingus žmo
nes !

Vokietijoje yra susiorganiza
vusi vad. "Vokiškosios Akcijos” 
(Deutsche Aktion) grupė, vado
vaujama kunigaikščio Hubertus 
zu Loewenstein, kuri vedą aršią 
kampaniją už Saaro krašto su
grąžinimą Vokietijai, šio gru
pės akimis žiūrint, Saaro krašte 
viešpataujanti diktatūra,- kuri 
esanti pažabojusi, bet kurią po
litinę laisvę ir t.t. Dar tenka 
pastebėti, kad stipriausioji vo
kiečių opozicijos partija — so
cialdemokratai — irgi nepripa
žįsta Saaro krašto atskyrimo 
nuo Vokietijos. Kai š. m. liepos 
mėn. Bundestage vyko debatai 
'lėl Saaro, socialdemokratų kal
bėtojas Kari Mommer apkaltino 
prancūzus, jog jie Saaro krašte 
sukūrę "protektoratą su Quis- 
lingo vyriausybe”...

Vokiečių vyriausybės pažiūrą 
Saaro klausimu, kiek ji yra lig- 
šiol išryškėjusi, aptarsime vė-- 
liau.

Savaime suprantama, kad Vo
kietijoje besireiškiantis ir ry
šium su Vokietijos tarptautinio 
svorio augimu vis didėjantis pa
sipriešinimas esamai padėčiai 
spinduliuoja ir į Saaro kraštą. 
Mūsų lankymosi metu mes ne
galėjome konstatuoti jokio į 
akis krentančio nepasitenkini
mo krašto gyventojų tarpe. 
Ūkinė krašto padėtis yra gera, 
bet .tą pat galima pasakyti ir 
apie kitas Europos valstybes 
šiapus geležinės uždangos. Ka
syklų iškasama anglis turi pa
tenkinamą paklausą, kitos pra-

(Perkelta j 8 puil)

Ką rašo Amerikos 
laikraščiai apie Bermudą

Nesurandamą nieko ypatingo 
apie konferencijos pasisekimus 
tarptautinės politinės padėties 
problemų sprendime, bet pakan
ka gražių aprašymų, kaip trys 
"didžiuliai” Bermudoje gyveno.

Taigi, trys "didieji” gyveno 
ir maitinosi visai pagal savo pa
pročius. IKE (Eisenhoweris) 
kirto steikus, Čhurchillis įvai
rius kepsnius, o (prancūzai, su 
monsieur Laniel priešakyje, val
gė viską — pradedant vaisiais 
ir baigiant varlėm bei sraigėm.

Didelį 
sukėlęs 
Winston 
pareiškė 
keptos seliavos (mažos, sidabri
nės žuvytės). Virtuvės galva H, 
Goldsmith, kuris dirbo 20 va
landų į parą ir per keturias die
nas nukrito 15 svarų ...) pa
žadėjo Churchilliui' keptas žuve
les už dešimties minučių. Angli
jos premjeras oriai išsiėmė ki
šeninį laikrodį ir pradėjo kant
riai minutes skaičiuoti. Virtuvė
je kilusi panika, nes žuvelės bu
vo dar sušalusios į ledą. Kai žu-' reikalais Saaro parlamentas 
vis buvo paduoda Churchilliui,I vyriausybė turėjo iš pat pra- 
jis pastebėjo, kad dar likę 90 
sekundžių ligi "termino” ir ėmė 
užkandžiauti..,, užgerdamas iš 
Anglijos specialiai atgabenta 
"brandy”...

Prezidentas Eisenhoweris, ku
ris mėgsta grietininius ledus, 
valgęs braškinius, nes Churchi- 
llis kitokių neimąs į burną, o, 
juk, reikia svečią pagerbti.

Paklaustas, kiek surinkęs ar
batpinigių konferencijos metu, 
virtuvės galva atsakė, kad dau
giausia valgė prancūzai, bet ir 
dosniausi buvę. Iš anglų mažai 
pelnęs, o amerikiečiai buvę per 
vidurį.

Vytautas Pašakarnis

Šveicarijoje, eidamas 71 me
tus, mirė Lietuvos kariuomenės 
pulk, gydytojas Jonas Augevi- 
čius. Velionis buvo gimęs 1883 
metais Šeduvoje.
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IGNAS VILENIŠKIS

SKYRIAUS AUKOS

(Red.-leid. DR. J. BALYS)

Pažinkime mūsų tautosaką ir padėkime jų išleisti.

TELEFUNKEN RADIJO APARATAI

SUOPIS FURNITURE
EX 1-09116921 Wade Park Avė

Raudonasis Kry- 
šešioliktosios gim-

Iškilmėse atitinkamai bus at
žymėti N. Anglijos lietuviai da
lyvavę Washingtono sąskrydyje.

NAUJA TAUT. SĄJUNGOS 
SKYRIAUS VALDYBA

SKYR. NARIŲ VISUOT. 
SUSIRINKIMAS

ĮSTOK Į 
V I L T I E S

DRAUGIJA

Rengiamasi biusto įkurdinimo 
iškilmėms. Statomas biustui pa
stolis, kurį paruošė inž.-archi- 
tektas Okunis. Iškilmės įvyks 
vasario mėn. Į iškilmes žeda at
vykti iš Chicagos Dr. Biežis su 
ponia, adv. Ant. Olis, adv. Ant. 
Lapinskas — S-gos Centro pir
mininkas, Juozas Bačiūnas ir d.

Įmonės vedėjas JUSTAS LĮĘPONIS

Skyriaus nariai registruojasi su 
svečiais ligi gruodžio mėn. 26 d. 
Sudaryta N. Metų sutikimo 
K-tas, kuriam vadovauja Ant. 
Bačiulis ir Romas.Veitas.

Am. Liet. Tarybai,- Kongreso 
proga $25.00, Dįepholzo gim. iš 
gauto geguž. pelno $25.00, Am. 
Jlaud. Kryžiui $10.00, Balfui 500 
svarai rūbų j.įr; $20100, Raudo* 
pąjai plunkšuiįįp $10.00, Amer. 
Liet. Tarybai Vas. 16 proga 
$25.00. •> ■ ;■** *■ * ; j ;

atstovavęs Tautinės Sąjungos 
skyrių Lietuvių Kongrese Chi- 
cagoj, š. m. gruodžio mėn. 11 d. 
Bkyriaus Susirinkime padarė 
pranešimą apįė įvykusį kongre
sų- ■ 'v‘

"DIRVOS” VAJUS

Tautinės Sąjungos 
skyriuose

MINDAUGO BIUSTO 
ĮKURDINIMO ŠVENTĖ

BOSTONE *

"INDRANAI” WORCESTERIO 
SCENOJE

SKYRIUS TALKININKAUJA 
KERSTENO KOMITETUI 

i 
Pasiųsta Centro V-bai medžia

ga, kurią paruošė prof. Rome
lis apie Lietuvos sovietizaciją, 
šį teisiniai ir konstituciai pa
ruoštą veikalą skyr. vicep. Dr. 
Br. Kalvaitis yra išvertęs į ang
lų kalbą.

įvyks sausio mėn. 10 d. Bus ren
kama nauja valdyba. Po susi
rinkimo bus tradicinė vakarie- 
nė^Visi nariai prašomi ruoštis 
tai dienai.

Europos stotims klausytį, televizijos aparatai, rašomosios 
mašinėlės lietuvišku raidynu.

Šis papiginimas galioja tik užsisakant iš DIRVOS ir tiktai 
per GRUODŽIO mėn.

Bostono 
mėnesio

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 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki; 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

VYRŲ CHORAS N. METUS 

sutiks Tautinė? S-gos namuose. 
Tautinės Sąjungos skyrius, šį 
gražų būrį choristų, per jų pir
mininką Lionginą Izbicką, pa
kvietė į N. Metų sutikimą.TAUTINIS JAUNIMAS 

VEIKIA

Tautinės S-gos jaunesnieji 
nariai su vyr. skautais-tėm or
ganizuoja gražius kultūrinius 
pobūvius S-gos rūmuose. Prisi
renka pasigėrėtinai gražaus lie
tuviško patriotinio jaunimo. 
Tautinė S-ga įsigijo didelį-pate
foną su atskiru pastiprintuvu ir 
per garsiakalbius transliuoja 
abiems augštams muzikos kū
rinius bei šokių muziką.

Skyr. narių susirinkime nu
tarta skelbti Dirvos vajų. Kiek
vienas skyriaus nary? suranda 
2 naujus' prenumeratorius. Va
jui vadovauja Ant. Bačiulis.

Gruodžio mėn. 12 d. Lietuvių 
salėje įvyko Tautinės Sąjungos 
Clevelando skyriaus metinis su
sirinkimas. Skyriaus pirminin
kas B. Gaidžiūnas pasveikino 70 
metų sulaukusį Steponą Nasvy- 
tį ir 60 metų J. Salasevičių. Abu 
pakvietė į prezidiumą. Susirin
kimui pirmininkavo St. Nasvy
tis, sekretoriavo p. Makarskie- 
nė.

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 W. Broadway, So. Boston 27, Mass.

Kiekvienoj didesnėj lietuvių kolonijoj Lietuvių Enci- 
perjuos L. E. prenumeruoti.

klopediją platina leidyklos įgalioti atstovai, tad galima ir 
Lietuvių Enciklopedijos I-jo tomo nedidelį likutį lei

dykla dar turi. Kas norėtų tą tomą gauti — prašomas lei
dyklos adresu iš JAV siųsti $7,75, iš užsienio $7.98. Į tas 
sumas įeina ir paprastosios pašto išlaidos.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJA — GERIAUSIA DO- 
, VANĄ KIEKVIENA PROGA! (52)

Gauti nauji 1954 m. geri 
vokiški Koerting radijo 
apaparatai su visomis ban
gomis. Kaina pradedant 
!100.00.

Didesniuose miestuose 
eikalingi atstovai.

Atstovas Clevelande A. 
Johansonas — 7616 Decker 
Avė., telef.: UT 1-3465.

S. GRABLIAUSKAS,
5 Thomas Park, 

So. Boston 27, Mass.

Įmonė atidarytą:, 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. ■

TAUTINĖS S-GOS NARIAI

talkos būdu gražina ir taiso sa
vo gražiausius lietuviškus na
mus Bostone. .

Namų administratorius A 
ščiuka. J' ■

Rašomosios 'mašinėlės visų ge
riausių firmų, o jų tarpe gar

siosios SMITH-CORONA, bet- 
kurios kalbos raidynais, — iš
simokėtinai. Naujausi modeliai. 
Lietuviškas raidynas greta pil-- 
no ir nepakeisto amerikoniško. 
Kainos nuo $67.50 ir augščiau. 
V. BARTKUS. Adr.: 712 E. 82 
St,, Cleveland 8, Ohio. Tel.: LI 
1-6716,

Dvi dalys už pusę kainos. Tik $1.50 už dvi knygas kartu: 
"Dvasios ir žmonės” (126 psl.) ir-"Liaudies magija ir me

dicina” (94 psl.)

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

Dr. Juozas 'Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, JU.
VAL.: 1-3:30, 7-9. p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 

12—4 p. p. šeštadieniais.

puodus — Rever

SUSIRINKIMAS DETROITE

Tautinės Sąjungos Detroito 
Skyriaus visuotinis metinis na
rių susirinkimas šaukiamas 
gruodžio 29 d. 12:30 vai. buv. 
Lietuvių Svetainėje.

Valdyba

Dr. ,1. Kuras'Ramunis
Spcc.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 

VAL.: pirmad., trečd. ir penkd. 
5-8 v. v.

šeštad. 10 v. r. — 1 v. p. p.

PREZIDENTO SMETONOS 
MINĖJIMAS ,NEW YORKE
Nem Yorko lietuvių tautinės 

organizacijos 1954 m. sausio 
mėn. 10 d. minės Pirmojo Lie
tuvos Prezidento Antano Sme
tonos mirties sukaktį. Tautinių 
organizacijų atstovai, susirinkę 
posėdžio, š. m. gruodžio 4 d. iš
rinko minėjimo iškilmėms ruoš
ti specialų komitetą, kuriam va
dovauja lietuviškosios radijo 
valandos direktorius, žinomas 
New Yorko lietuvių visuomeni
ninkas Juozas Ginkus. Be jo, 
komitetan įeina Dr. Bronius Ne- 
mickas, Povilas Aljšauskas, Vac
lovas Alksninis, Stasys Gudas 
ir visa eilė lietuvių tautinių dr- 
ganizasijų atstovų. '

Minėjimas įvyks Brooklyne 
Grand Paradise salėje.

galima ir šiandien, nėra reikalo

• Liet. Diplomatijos šefas min. 
S. Lozoraitis į Organizacinę Ko
misiją lietuvių politinei konfe
rencijai šaukti savo pavaduoto
ju paskyrė buv. Pasiuntinybės 
Patarėją Stasį Kuzminską.
• Liet. Dipl. šefas min. S. Lo
zoraitis j Komisiją paruošti me
džiagai Ljetuvos Nepriklauso
mybės bylai ginti iš savo pusės 
nariu paskyrė buv. Vilniaus 
Universiteto Teisių Fakulteto 
dekaną ir buv. VLIKo narį prof. 
Stasį Žymantą.
• BALFas kas savaitė siunčia 
7,000-8,000 svarų rūbų į Vokie
tiją tremtinių reikalams. Iki šiol 
iš įvairių lietuvių kolonijų jau 
yra gauta apie 30,000 svarų 
drabužių, bet, kaip apskaičiuota, 
tremtinių apsirengimui reikia 
surinkti bent 100,000 svarų. Tuo 
būdu iki numatyto kiekio dar 
trūksta 70,000 svarų. Visi pra
šomi aukoti drabužius, avalynę, 
lovos baltinius ir parinkti tų 
daiktų kitų tarpe.
• Neseniai BALF iš Detroito 
gavo apie 5,000 dolerių pinigais, 
kurie 'ten buvo surinkti rudens 
vajaus proga. Dabar gi vietos 
BALFo skyrius atsiuntė apie

Padėk Europoje likusiems lie- 
tuvjasm tremtiniams apsiginti 
nuo žiemos šalčių — aukok 

BALFo rūbų vajui.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso VIrginia 7-6583 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road
VAL.: Iį3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad, ofisas uždarytas. 
Seštacį; tik nuo 1-3 vai. popiet, 
Rezjd. 3241 W. 66th PLACE

2,000 svarų rūbų ir avalynės. 
Detroito BALFo skyriaus sekre
torius V. čižauskas pranešė, kad 
tuos daiktus aukotojai sugabeno 
vasarą atvykdami į BALFo pik
niką, ir šį kartą į BALFo vaka
rą. Jis siūlo BALFo parengimus 
naudoti ne vien pinigams rinkti, 
bet ir drabužių rinkliavoms.
• Dr. Petras ir Emilija Meš
kauskai gyveną Lake Bluff, III., 
Kalėdų švenčių proga per BALF 
Centrą atsiuntė 25 dolerių auką 
tremtinių šalpai Vokietijoje.
• J. Kaributas, dramos artistas, 
iš Rochester persikėlė į Los An
geles. Kariuomenės šventės mi
nėjime pirmą kartą pasirodė 
Los Angeles lietuviams, padekla
muodamas poeto Bernardo Braz
džionio eilėraščių, šeima irgi ne
trukus persikelsianti į Los An
geles.

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamas 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-jos (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St, Cleveland .8, Ohio. 

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
Įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. {sta

tymų.
Prenumerata metams iš anksto: 

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

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

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

Telephone: HEnderson 1-6344.
IsBued in Cleveland evėry Thursday. 

Editor: Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

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

Subscription per year in advance: 
in the United Statės-— $5.00 in Ca- 
nada — $5.50, elsetvhere — $6.50, 

Singlo copie — 10 centą.

N. METŲ SUTIKIMAS
Kaip kasmet rengiamas S-gos 

rūmuose sU menine programą. 
Kas norėtų dar įsirašyti krei
piasi pas Tautinės S-gos narius.

IR
- Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAL.: antrad. ir ketvjrd. 7-8.30 v. v.
šeštad. 3-5 t. p. p.

7156 S. Western Ąvę.
MEDIŲAL CENTER

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168: 
Ęuto; . IVĄIbrook 5-37Q5

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.

Po metinės apyskaitos, kon
trolės komisijos pranešimo, bu
vo renkama nauja valdyba. Bu
vusiam pirmininkui B. Gaidžiū- 
nui pranešus, kad dėl numato
mų kitų darbų į valdybą toliau 
kandidatuoti negali, valdyba iš
rinkta ir tuoj pareigoms pasi
skirstė taip: K. S. Karpius — 
pirm., Astrauskas — vicep., Ma- 
karskienė — sekrt;, Orintas — 
iždininkas ir Sakalas — narys.

Į parengimų komisiją išrink
ti: J. J. Salasevičiai, Cicėnas, 
Kazlauskas ir Mačys. Revizijos 
komisijori ^Garmus, Mackus ir 
Laikūnas. ALT skyriun atsto
vauti: St. Nasvytis, Karalius ir 
Šiaučiūnas. •

Skyrius šiuo metu turi 81 ak
tyvų narį. Susirinkimo metu 
įstojo 5 nauji nariai.

• Šveicarijos 
žius Vasario 
nazijos bendrabučiui įrengti pa
skyrė 15,0150 markių.
• Donatas Bielskus, Stuttgarto 
Augštojoj Technikos Mokykloj 
apgynė diplominį darbą ir gavo 
inžinieriaus laipsnį. Darbą tuoj 
gavo garsioje "Siemens” firmo
je.
• Bostono BALF rinkliavai va
dovauja Antanas Matjoška, ak
tyviai įsijungęs į eilę patriotiš
kų organizacijų.

Jūsų susipažinimui su Rever Ware siū
loma 7 gabalų setas, labai pigia kaina, 
tik $14.!i5, Labai tinkama dovanoms. 
Geresniam virimui pirk tik nikelinius 
variniais dugnais 
Warc.

R.EVER.E 
VVAKE ,

DIRVĄ UŽSISAKYTI

Gruodžio 6 d. Aušros Vartų 
parapijos salėje Bostono Lietu
vių Dramos Kolektyvas suvai
dino Rd. Blaumanio 5 veiksmų 
dramą "Indranai”. Resižūra 
Kauno dramos .aktorės Al. Gus- 
taitienės. Dekoracijos dail. V. 
Vizgirdos.

Publiką su veikalo turiniu su- 
pažindinio ALTS Worcestėrio 
sk. sekretorius K. Jonavičius.

Pats veikalas sukurtas latvių 
rašytojo, tačiau savo turiniu ar
timas lietuviškai sielai, vaizduo
jąs kaimo žmonių buitį. Vaidini
mas praėjo pakilia nuotaika.

MINĖSIME 
TUMĄ-VAIŽGANTĄ

žymiausio tautinės idealogi- 
jos kūrėjo Tumo-Vaižganto 20 
metų mirties minėjimą 
skyrius rengia sausio 
antroje pusėje.

Tą progą bus S-gos 
iškabintas jo portretas,

• TINKAMIAUSIA
KALĖDŲ DOVANA 

SAU IR ARTIMIESIEMS 
Jau atspausdinta ir parduodama 
buv. Lietuvos Pinigų Kalyklos Ve-

' dėjo Jono K. Kario originali

"NEPRIKLAUSOMOS LIETUVOS PINIGAI” (istorija ir 
numizmatiką;
Tai pustrečio šimto pušlapių niekad nesenstančių žinių, 
papildytų if pabyskintų 160-čia iii u b t r a c i j ų! 

šalia gyvo faktų aprašymo, čia skaitytojas pamatys 
Rusijos caro, Vokietijos kaizerio, Sedos apskr. ’.’Kreis- 
amtmamio”, Panevėžio Darbininkų Tarybos (1918), 
bermontininkų, Kerenskio, Dūmos, bolševikų ir kit.

’ pinigų p a v y z d ž i u1^ ; .čia jįs rąs y i ? ų
OSTRUBLIŲ, OSTMARKIŲ bei AUKSINŲ ir L I T Ų 

banknotų Ir m d n e t ų atvaizdus.
Išsami anglų kalbą santrauka daro šį veikalą įskaitomą ir 

kalbantiems angliškai. u -
Knyga atspausdinta liuksusiniame popiery ir aplenkta 

' puošniu viršeliu. ,
Nežiūrint didelių spaudos kaštų, ji parduodama 

tiktų! už 5 dolerius.
PLATINTOJAMS — 20%.

Užsakymus, pavieniui ir grupėmis, siųskite šiuo adresu:
• . JONAS K. KARYS,

. 45 ;Park Terr. 
Bridgeport.4, Conn.

■.Arba kreipkitės į vietos knygų platintojus.• • ,

’ t ■■ p. ■ • ■ ; •
' '

■
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šio straipsnio . antraštė yra 
šūkis, kurį jūs ne kartą skaitėte 
daugelyje laikraščiu ir be abe
jo, dar daugiau, kartų girdėjote 
iš savo draugų. Ir tikriausia pa
tys ne vieną sykį taip pasibar- 
davot ar pagalvodavot.

Niekas neginčys, jog yra tik
ra, kad mes, lietuviai, užsieniuo
se gal ir perdaug ginčijamės. 
Ir svarbiausia, ne visada vyku
siai ginčijamės. Dėl to "įgrįs
tame", "nusibostame” vieni ki
tiems, ir kas dar liūdniau, — 

h tuos klausimus, dėl kurių ginči
jamės, polemizuojame, ne sykį 
paverčiame įgrįsusiais ir nusibo
dusiais. čia yra nevykusios, blo
gosios polemikos neigiamoji pu
sė:'ji gali, ilgainiui- atšaldyti ir 
net atstumti visuomenę nuo gy
vo domėjimosi svarbiais lietu
vių tautos .reikalais.

Bet iš kitos pusės yra ir pa
guodos. Seniai nustatyta ir pa
tikrinta, kad daugelis žmonių 
laikraščiuose skaito kaip tik la
biausiai tuos poleminius straip
snius, nors ir nevykusius, nors 
ir "įgrįsušius”, skaito juos la
biau už kitus vadinamuosius 
rimtuosius ir... nuobodžiuosius 
straipsnius. Toks keistas sutvė
rimas yra žmogus.

Tad anas šūkis gal turėtų bū
ti kiek pataisytas. Ne iš viso 
"gana polemikos ir įgrisusių 

.ginčų", o greičiau sakytina, kad 
venkime blogos polemikos, svar
stomiesiems klausimams žalin
gos ir betkokiai etikai nuside- 
dančios, — tokios polemikos, 
kurią jau prieš pusšimtį metų 
labai teisingai smerkė mūsų mi
nėtasis Vincas Kudirka.

Ir, be to, niekad nesijauski- 
me, kad kuriam nors iš mūsų 
Šventasis Raštas suteikė teisę 
užčiaupti burną kitaip manan
čiam tautiečiui.

BRONYS RAILA

m

O tame pat žurnale Dr. P. V. 
Raulinaitis "moksliškai" įrodi
nėjo, jog viskas, kas per pasku
tinį 13 nepriklausomos Lietuvos 
metų buvo padaryta, sutarta, 
vykdyta ar įsipareigota viduje 
bei santykiuose su kitoniis vals
tybėmis ne pagal 1922 metų 
Konstituciją, — buvę neteisėta, 
neprivaloma, nieko nejpareigo- 
jo ir "neturi jokios teisinės 
lios”(!) ...

ga-

GINČAI IR TARP SAVŲjtf 
KLESTI

Krikščionių Demokratų Inter
nacionalo nario — Lietuvių 
Krikščionių Demokratų Sąjun
gos oficiozinis žurnalas TĖVY
NĖS SARGAS 1952 metų nu- ; 
meryje Vytautui Alantai, Vin
cui Rasteniui ir man įsakmiai 
pasiūlė nutilti, pasitraukiant į 
apsimąstymų tylą ... Vadinasi, 
teisė dabar įvairiais lietuviškais 

' 'reikalais kalbėti jau turinti pri
klausyti kitiems, bet nebe mums 
ar mūsų draugams.

Kaip keliolika praėjusių mė
nesiu parodė, mes, deja, to gero 
pasiūlymo vis kaip ir nepaklau
sėme. .Jis mums net pagundos 
nesukėlė pasakyti, kad jeigu jau 
taip, tai nei kiek nemažiau yra 
išnokęs laikas pasitraukti į itin 
nuodugnių apsimąstymų klioš- 
torius ypač praletui Krupavičiui, 
kunigui Prunskiui, jau nekal
bant apie vieną kitą aiškų kata
likiškos spaudos tarzaną ...

Bet jei mes ir būtume pasi
traukę į kokius nors "pagoniš
kus” klioštorius ir ten atnašavę 
paskerstų nekaltų mergaičių au
kas Perkūnui, Pikuoliui ir Pa
trimpui, tai ar dėl to lietuviš
koje spaudoje polemikos būtų 
nutilusios ? ... Jokiu būdu ne.

M Tas pats TĖVYNĖS SARGAS 
■gražiausiai tai parodė, šių metų'

DISKUSIJOS DAR 
REIKALINGOS

Tad ginčai ir polemikos 
Jeigu ne tarp "priešų", tai tarp 
savųjų.

Ar jos būtinai reikalingos, ne
žinočiau aiškiai pasisakyti. Bet 
jei jos vis yra, matyt, kad gy
venimas jas sukelia. Matyt, kad 
žmonės vis tebegalvoja ir tebe
daro ne vienodai. - žmonės tebe
turi skirtingų nuomonių ir kelia 
pasiūlymų, kurie, jų galva, 
mums ar mūsų tautai daugiau 
laimės (ar gal ir nelaimės...) 
atneštų.

O kai yra skirtingų nuomonių 
ir skirtingų darbų, tai — dis
kusijų reikia.

Būtų naivu ir kažin ar išmin
tinga tik šaukti: gana, nutilki
te!... O kas jau būtų, jei sto
tųsi kapų tyla? Tada juk taip 
ir pasiliktų su TĖVYNĖS SAR
GO tvirtinimu, jog viskas Lie
tuvos byloje nuo 1926 metų yra 
"nelegalu” ir "neteisėta”, — bet 
legalu, gražu ir teisėta, ką tik 
su Tautos Fondo pinigais, "Lie
tuvos ~ pasiuntinių”' skyrimais, 
Lietuvos Raudonuoju Kryžiumi 
ar "suvereniniu vadovaujančiu 
veiksniu” išdirbinėja tūli mūsų 
politiniai veikėjai Reutlingene, 
.tyrrie ten, matyt, veikia pagal 
1922 metų Konstituciją...

Tokioje padėtyje šaukti "ga
na ginčų, gana polemikų, gana 
diskusijų, daugiau realaus dar
bo”, — juk iš tikrųjų prilygtų 
tik agitavimui: "užmerkime 
akis, nesidomėkime, nekliudyki
me, tegu ten poneliai toliau dir
ba savo "realųjį darbą”, nes jie 
geresni specialistai, negu, mes, 
eilinė publika”...

eina.

TEATRINIAI 
"KOMPROMISAI" IR 

DĖSNIAI

Visokių minčių ateidavo į gal
vą. Pavyzdžiui, teisingai sako
ma, kad kiekvienos išmintingos 
politikos prigimtį sudaro suge
bėjimas daryti tinkamus kom
promisus tinkamu laiku. Bet ar 
dėl visko ir visokiais atvejais 
kompromisai yra galimi?

Yra juk atvejų, kur kompro
misai atrodytų negalimi ir net 
juokingi. Sakysime, kompromi
sas tarp tiesos ir melo, sąžinin
go žmogaus ir žuliko, ramaus 
piliečio ir bandito. Arba kokį 
kompromisą galima sudaryti 
tarp teisingo žmogaus ir nuo
latinio melagio? Gal tokį, kad 
pirmasis "nusileis” ir įsiparei
gos po trupučiuką irgi meluoti, 
o antrasis "nusileis” ir įsiparei
gos po trupučiuką kada nors ir 
"teisybės pasakyti ? ... Gal kar
tais būtų naudingesnis ir toks 
kompromisas} negu teisingoje 
ir melagio amžinas karas, am
žina "polemika”, bet gal ir ne. 
Gal daugiau tokio kompromiso 
sudarinėjimai tiktų siužetu ko
kiai teatro komedijai, bet ne 
labai rimtus ir gyvybinius tau
tinius reikalus sprendžiant.

Kaip eilinės publikos dalyvis, 
aš priėjau tokios išvados: — 
Pirmiau negu kalbėti apie būti
nus kompromisus ir į juos karš
tai raginti, reikia išaiškinti ir 
tiksliai pasakyti, dėl ko nesuta
riama, kokie pagrindiniai dės-, 
niai arba principai skiria besi
ginčijančias šalis. Jei tokių skir
tingų dėsnių nebūtų, tada bar
niai griežtai smerktini. Bet jei
gu jų būtų, — tai jau visai kita 
kalba .:. Tada- smerkti tektų ne 
patį žalingą ginčą, bet vieną ar 
kitą žalingą dėsnį ir jo rėmėją.

patogios raštinės jūsų

APMOKĖJIMO SĄSKAITOMS

Savinas Insured to $10,000... Member F.D.I.C.

PASKOLOS VISIEMS REIKALAMS

AUTHORY OF THE COCA-COLA COMPANY BYBank of Ohio

Amerikoje nėra kur statyti automobilių, gi Danijoje daug vargo 
turi dviratininkai. Vaizdas iš Kopenhagos miesto.

BOTTLED UNDER
CLEVELAND COCA-COLA BOTTLING COMPANY

"Coke" I. a r.gl.t.red Irade m.rk. « 1953. THE COCA-COLA COMPANY
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2 TAUPYMO SĄSKAITAI
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921 Huron Road 
Van Aken Center 

Kinsman at East 140th 
Lee Road at Meadowbrook 

St. Clair at East 147th 
Detroit at Victoria 

Mcinphis-Fulton

KOMPROMISŲ 
REIKALAVIMAS

Kad jie tūliems "suverenu
mo” darbams yra geresni spe
cialistai, neginčyčiau.”..

Bet kaikurie daugiau idealiz
me turintieji žurnalistai.ir vei
kėjai, na, pagaliau ir mes iš. ei
linės publikos ne vienas per pra
ėjusį rudenį pradėjome grau
denti: — Broliai! Gerbiamieji 
veiksnių vadai! .Apsiraminkite! 
Ncpalnirškite, kad visi esate lie
tuviai ir kad kenčianti Tauta į 
jūs žiūri ar bent ką nors išgirs
tą per Voice of America ... Tau
tai jūs liepiate kovoti, o patys 
čia kovojate -tarpusavyje. Nusi
leiskite nors po trupučiuką vie
ni kitiems. Padarykite kompros- 
misą. To reikalauja gyvybiniai 
mūsų tautos ir laisvės kovos in
teresai”...

d__________ r_______ J Gražūs tai atsišaukimai. Jų
■. vasarą išėjusiame naujame nu-( daug girdėjau iš žmonių ir laik- 

meryje jis gana gaižiai pradėjo. raščiuose skaičiau, ypač jautrių 
ir pakartotinų pasisakymų „ko
legos J. Kardelio redaguojamoje 
"Nepriklatisomoje Lietuvoje” iš 
Kanados.

Kaip nepritarsi takiems pa
raginimams! Juk jie, angliškai 
tariant, seniai jau yra ”due and 
overdue”. Daug galvojau, koks 
tas kompromisas turėtų būti, 
kaip jo pasiekti. Ligi kol būtų 
galima "nusileisti” ? Ar nusileis
ti dėl visko, ar tik dėl kaikurių 
dalykėlių,. o" dėl kitų ir toliau 
ginčytis? ’ Pagaliau, kokie yra 
dalykai, dėl kurių, normaliai 
imant, galima ir reikia eiti į 
kompromisus, ir dėl kurių nega
lima ir nereikia.

Čiurlionio ansamblio 
plokštelių reikalu

Dėl susidėjusių aplinkybių 
"Čiurlionio” ansamblio plokšte
lių gamyba užsitęsė ilgesnį lai
ką negu buvo numatyta. Atsi
prašydama už ne dėl ansamblio 
kaltės įvykusį pavėlavimą, an
samblio valdyba dėkoja visiems 
albumą užsisakiusiems ir prašo 
nenustoti kantrybes dar kurį 
laiką palaukti. Plokštelės gami
nanti firma yra tvirtai pasiža
dėjusi šį mėnesį gamybą pa
baigti.

Čiurlionio ansamblio valdyba

V ! T

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

SOVIETŲ KARO BELAISVĖJE 
IŠBUVĘS 8 METUS

Šiomis dienomis Stuttgarto 
lietuvių bendruomenėje, Vokie
tijoje, visų susidomėjimą sukė
lė ats. kapitonas P. V., kuris, 
kaip vokiečių armijos karys, 
1945 m. pateko sovietų belais
vėm nuteistas 10 metų priver
čiamojo darbo ir išvežtas Sibi-

> :*.a

ran. Prieš mėnesį, laiko jis stai
ga su kitais vokiečių belaisviais 
buvo amnestuotas ir grąžintas 
Vokietijon.

Dabar kap. V. ilsisi vienoje 
sugrįžųsiems belaisviams skir
toje sanatorijoje. Tikimasi^- kad- 
kap. V. savo pergyvenimus pa
tieks mūsų spaudai:

Padarykit jas linksmas
* — 1turėkit daug Coke

THE M AY ars BASEMENT
Moterų $1 iki 1.65 pilno dydžio

I

t

Moterims 1OO'; grynos vilnos

HOLLYVOOD'O
„v

meryje jis gana gaižiai pradėjo, 
polemizuoti... su savo pačių 
ryškiausiais bendraminčiais, čia 
jis smerkė1 linijai nusikalstantį 
vieną neištikimą savo bloko ly
derį, čia jis nurodinėjo, kad jų 
didžiausiu laikomas vienas da
bartinis lietuvių katalikų filo
sofas prasilenkia su šv. Povilo 

" Apaštalo mokslu' ir popiežių dok
trinomis, čia vėl kitos bloko dar
bininkiškos partijos lyderį išva
dino visai ne lyderiu, bet tik ne- 
jišmanėliu, donkichotiška "bai
dykle” ir svetimo parašo klas
totoju. Kad būtų smarkiau, dar 
nuplėšė nuo jo slapivardę ir pa
sakė, kokia jo tikroji pavardė... 
Tikrai krikščioniškai!. _
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Nationąl BroadcaBting Co. iš
rinko naują - vadovybę. Pirmi 
ninku išrinktas Sylvester L. 
Weaver (viršuj) ir vicepirmi
ninku Robert W. Sarnoff (že

mai).
■. ■ *
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Visos norimos spalvos

Dydžiai 8</_> iki 11

Kojinės gražios ir ryškios 

jūsų pasirinkimui 15 de- 

nier, 51 ar CO gauge. Il

gai nešiojamos išeiginės 

kojinės 30 denier, 51 

gaugs. Taip pat nedidelis 

kiekis 15 denier Kant Run.

Visų naujų norimų spal- * 

. vų. Dydžiai 8% iki 11.’

Maži netikslumai.

$
»

The May Co.’s Basement 

Women!s‘ Hosiery 

Department

;v
1 * .-■

Megstinis

5.98
Dydžiai 38-40-42-44-46

Jums patiks ta džiaugsminga išraiška 
jos veide kai ji atidarys jūsų dova
nų paklotą... JEIGU ŠIS MEGSTI
NIS BUS JAMEĮ šis yra megstinis, 
kurj Jos mėgsta. Jis toks minkštas ir 
šiltas, su gražiomis sidabruotomis sa
gomis. Lengvas kaip plunksna nešio
ti, bet duoda šilumą kurios ji nori ir 
kada tik ji nori!

Pašto ir telefono užsakymai pildomi 
šeštadieį iki 6 vai. ir pirmadieni nuo 

9 ryto iki 9 vakaro, 
šaukite CHerry 1-3000

The May Co.’s Basement 
Sportswear Dopartment
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VLADAS PAUŽA
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VISŲ MODELIŲ PASIRINKIMAS

> .

6816 SUPERIOR AVĖ. EN 1-4505

■*

VYSKUPAS IR VELNIAS
IGNAS J.-ŠEINIUS
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"TAI YRA PUIKI MAŠINA”

Lygaus kontinentiško projekto mašina... greita, žema, ištai
ginga su žemesniu stogu už rato apdangas, su gilesniu saulės 
dangčiu, didesniais langais, ir su daugiau vietos viduj kaip 

bet kurioj mašinoj dabar kelyje.

Gyvulys šneka žmogaus balsu! Nors ir 
plonučiu, panašiu į teologijos fakulteto de- 

. Profesoriui

Jam reikia oro, erdvės skausmui.
Vidun patraukia vėsus, prinokusiais 

obuoliais pakvipęs rudens oras. Gjrdėt to
liau, universiteto parke, klykauja pelėdos. 
Rektoriaus šuva losterėja kartą, kitą. *

u .' • .

f

i

. - - ■

ties.
Jei bent jie turėtų vaikų. 'Nors vieną 

vaiką. Gal Majt’gret būtų tada kitas žmogus.
Gal jis pats būt kitoks...

Lietuvių žurnalistų Sąjungos 
centro valdyba šiomis dienomis 
išsiuntinėjo visiems nariams 
laiškus, kuriuose yra dabarti
nėms sąlygoms pritaikytų įsta- ' 
tų projektas, santrauka narių 
atsakymų į kaikuriuos lietuvių 
spaudos darbe iškylančius klau
simus ir vertimai dviejų tekstų, ] 
formuluojančių pagrind i n i u s ( 
spaudos etikos dėsnius, būtent:
1) Amerikos redaktorių sąjun
gos prieš 30 metų priimtų ir te
beveikiančių "Spaudos Kanonų”,
2) Jungtinių Tautų Organizaci
joje svarstomo Etikos Kodekso 
projekto. Nariai kviečiami pa
reikšti savo nuomonių bei pasta
bų. . ■

New Yorko skyriaus valdyba 
siūlo, kad LŽS įstatuose, tikslo 
apibūdinime, būtų pabrėžta, jog 
LžS kovoja dėl tautinės ir krikš
čioniškos kultūros. Buvo nuomo
nių, kad tai yra tikslas, kuriam 
yra pasišventusių visa eilė pla
tesnės visuomenės organizacijų, 
kuriose dalyvauja ir žurnalistai. 
LžS esanti specialaus tikslo, 
vien žurnalistinį darbą liečianti 
organizacija, todėl visuotinio 
pobūdžio (vistiek, pasaulinio ar 
nacionalinio masto) uždavinius 
į savo programą jai traukti nė
ra reikalo, ypač, kad norima 
turėti vieną bendrą lietuvių žur
nalistų organizaciją, apimančią 
lietuvius žurnalistus, turinčius 
įvairių pažiūrų lygiai politinėje, 
lygiai pasaulėžiūrinėje ir kultū
rinėje srityje.

Tas klausimas buvo kiek svar
stytas LžS New Yorko skyriaus 
susirinkime, bet nutarimo ne
padaryta, kadangi LŽS nariai 
turi progos kiekvienas individu
aliai savo nuomonę valdybai at
siųsti ir visos jos ..nuomonės, bus 
imamos dėmesin :gšhrtinaf svar
stant įstatų projektą, kuris atei
nančių metų vasario mėnesį nu
matomas patiekti nariams pri
imti ar atmesti visuotiniu bal
savimu.

SPAUDOS ATGAVIMO 
JUBILIEJINIAI MĘTAI

New Yorko skyriaus susirin
kime dalyvavusieji Lietuvių žur
nalistų Sąjungos nariai pasiūlė ‘ 
LŽS centro valdybai imtis ini- •' 
ciatyvos paskelbti 1954-uosus ' 
metus lietuvių spaudos atgavi
mo jubiliejiniais metais, čia pat 
dalyvavę beveik visi centro val
dybos nariai sumanymą priėmė 
ir žada netrukus atitinkamu pa
reiškimu kreiptis į lietuvių vi
suomenę.

šie jubiliejiniai metai turėtų 
būti skirti ne tik prieš 50 metų 
įvykusiam laimėjimui paminėti, 
bet ir išryškinti, į kokią nelai
mę dabar vėl yra atsidūrusi lie
tuviškoji spauda. Tais metais 
reikia viską padaryti, kad bent 
laisvėje išlikusioji lietuvių spau
da būtų sustiprinta.

šalia visos eilės viešų jubilie
jaus paminėjimų, kurie galės 

, būti rengiami ir drauge su ki- 
, tomis visuomenės organizacijo- 
, mis, numatoma parengti leidin 
i apie lietuvių spaudos per 50 me

tų nueitą kelią. Visi, kas jau
čiasi galį parengti tokiam leidi
niui medžiagos, bus kviečiami 
skubiai susisiekti su LŽS val
dyba.

Feliksas Motuzas
40 m. tautinėje ir visuomeninėje veikloje

didelis patriotas Juozas Motu
zas, kuris 1905 ni. Joniškyje, 
atlaidų metu sakant prakalbą, 
rusų kazokų buvo nušautas. Be 
dėdės, būti geru lietuviu, daug 
gelbėjo M. šalčius, J, Merkelis, 
J. Butautis ir eilė kitų.

Lietuviškais tautiniais reika
lais dažnai pas J. Merkelį būda
vo dr. Avižonis, dr. Vaineikis, 
V. Priękštas, V. Jonkus ir kiti, 
kurie sielojosi ir dirbo lietuviš
kąjį darbą. Feliksas, augdamas 
tokioje aplinkoje, anksti įsijun
gė lietuvių idėjinėn kovon. Ne 
tik išrrioko' revoliucines dainas, 
bėt kartu su vyresniais eidavo 
naktimis lipdyti atsišaukimų.

- Po ilgos ir. kruvinos kovos 
Lietuvai atgavus spaudą, pra
sidėjo šviesesnis gyvenimas. Fe
liksas, gyvendamas giedria nuo
taika ir dideliu ryžtu, dirba ir

Didelės pagarbos yra asme
nys, kurie, gyvendami tėvų Že
mės meile ir ilgesiu, neišsemia
ma savo tvirtybe dirba Lietu
vos laisvinimui ir gerovei. Vie
nas tokių kovotojų idealistų yra 
Feliksas Motuzas, kuris yra ži
nomas ne tik vietoje, bet ir kitų 
kolonijų lietuviams, 
f Gimė iFaugo Lietuvoje, Šiau
lių apskr., Rudiškių bažnytkai
myje. Nepasiturinčių ūkininkų 
Rožės ir Prano Motuzų sūnus. 
Būdamas šešerių metų amžiaus 
išmoko pas kaimo davatkėlę 
maldaknygę skaityti. Dešimties 
metų berniukas, verždamasis 
mokslan, prašė tėvą leisti į Jo
niškio ar Gruzdžių pradžios mo
kyklą. Tėvas atsisakė. Tačiau 
sutiko leisti pas vietos vargoni
ninką aušrininką Joną Merkelį 
mokytis rusų kalbos. Kartą Fe- taiKa ir oiaenu ryžtu, airoa ir 
liksiukas pastebėjo mokytoją auk°Jasi dėl gražesnio Lietuvos 
rašant lietuviškai laišką savo 8erbūvio. Jis aktyvus Rudiškių 

i simpatijai. Jo susidomėjimas Švietimo būrelio narys, laikraš- 
• gimtąja kalba buvo toks didelis,; Viltis, Vilniaus žinios, Lie-

įsijungė į visuomeninį darbą. 
Feliksas su anksčiau atvykusiais 
veiklesniais lietuviais K. Uni- 
ku, J. Ambrozevičium, K. Poce- 
vičium, K. šnuoliu ir J. Overai- 
čiu atgaivino , SLA 21 kuopos 
veikimą. Beveik viską naujai 
turėjo organizuoti. Ilgainiui kuo
pa liko veikli ir pajėgi. Per visą 
laiką F. Motuzui teko būti val
dyboje organizatorium, rašti
ninku, kuriuo yra ir pastaruoju 
metu.

F. Motuzą, talkininkaujant J. 
Andriušiui, atgaivino veikimą 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 68- 
os kuopos, kuri savo laiku buvo 
didžiausia Detroite. Skyriaus 
nuopelnai lietuviškuose dirvo
nuose dideli, nes be visos eilės 
darbų nemaža išplatino lietu
viškos literatūros. Skyrius tebe
veikia ir dabar. F. Motuzą val
dyboje išbuvo daugiau kaip 30 
m. Jis buvo vienas pirmųjų ir 
lietuviško choro organizatorius

Detroite. Nors Mikas Masis, ži
nomos proraudonųjų veikėjos 
advokatės S. Masytės tėvas, mė
gino trukdyti, tačiau pavyko su
organizuoti Daiįės Draugijos 
Chorą, kuris suruošė keletą kon^ 
certų ir scenos vaidinimų.

Per savo 38 metus gyvenimo 
Detroite nemaža suorganizavo 
vaidinimų, paskaitų, operečių, 
koncertų ir kt. Ne tik dalyvavo 
chore, vaidino, bet ir pats reži
savo. Vadovavo demonstracijai 
protestuojant prieš gen. Želi
govskio smurtą — Lietuvos sos
tinės Vilniaus užgrobimą. Lietu
vos paskolos bonų vidurinės 
srovės platinimo vadovas. Vy
tauto -Didžiojo Lietuvos Kuni
gaikščio 500 m. pagerbimo ko
miteto sekretorius. Lietuviškos 
spaudos našus talkininkas ir 
platintojas. Tokiu būdu F. Mo
tuzas, kilnia ir skaidra tėvynės 
meile vadovaudamasis, nemažą

kultūriniuose dirvonuose. 1 
Džiugu ir miela taurųjį visuo- 

menininką pagerbti ir su ; 
jo nuveiktais darbais skaitan- . 
čiąją visuomenę supažindinti. j 
Nors jau 40 m. savo visuomeni
nės veiklos palydėjo amžinybėn, 
tačiau fiziniai pajėgus ir dva

siniai stiprus. Nepalaužiamas 
kovotojas dėl savo tėvų žemės 
ir jos laisvės. <

Poilsio nežino. Jo žodžiais ta- I
riant, ”nors prabėgo daugybė (
brangaus ir našaus laiko, tačiau 
darbai nebaigti. Reikia, dirbti, 
kovoti, kol Lietuvos sostinėje 
Vilniuje, Gedimino pilies bokš
te trispalvė suplėvesuos, viso 
pasaulio lietuviams laisvę skelb- 
dama”.

Privalu prisiminti ir ponią V. 
Motuzienę, kuri visur savo vy
rui talkininkaudama,' ne tik iš
augino lietuviškoje dvasioje 
dukterį, bet ir stiprino, palaikė 

darbo barą išpureno lietuvių1 F. Motuzą gražioje veikloje.

POLITIKA AR KULTŪRA?

New Yorko lietuvių žurnalis
tų susirinkime "Darbininko” re
dakcijos narys* P. Jurkus vaiz
džiai nurodė, kad mūsų spaudo
je labai daug dėmesio kreipiame 
svarbiems ir net nesvarbiems 
politinio pobūdžio klausimams, 
bet permažai vietos ir dėmesio 
skiriama kultūriniam, gyveni
mui bei kultūrininkų pasireiški
mams.

Prieita išvados, kad įpolįtikai- 
visuomenininkai • yra aktyvesni 
už kultūrininkus ir jie patys pa
sirūpina, kad jiems rūpimieji 
klausimai spaudoje būtų minimi 
bei diskutuojami. Kultūrininkai 
šiuo atžvilgiu ne toki veržlūs. 
Tačiau, kadangi kultūrinės veik-

kad jis paprašė mokytoją, kad 
pastarasis parašytų jam lietu
višką raidyną. Jis per vieną va
karą išmoko lietuviškai rašyti. 
Daugiau lietuviškai nesimokęs. 
Jo gana graži ir taisyklinga kal
ba rodo, kad jis nėpaprastai ga
bus.

Nors augo sunkiais spaudos, 
draudimo laikais, tačiau tautinei 
subrendo gana anksti ir tvirtai- 
Čia jam nemažą įtaką padarė

los sritis yra ne mažiau svarbi, 
ar kartais gal net svarbesnė, 
žurnalistai kviečiami ateiti kul
tūrininkams į pagalbą. Būtent, 
jie kviečiami savo iniciatyva pa
rodyti daugiau susidomėjimo 
kultūrininkų darbais ir rūpes
čiais bei panaudoti visą savo 
išradingumą, kad visuomenė 
būtų apie tai daugiau informuo- 
japia, kad visuomenei būtų dau
giau-paskatįnama naudotis kul
tūrininkų darbo vaisiais.

I
— lai tau ir vyras!
Visa Margretos veido išraiška kartoja 

žodžius. Panieka sukaupto, sutrauktais tam
siais antakiais, juodų žiežirbų spragančiu 
žvilgsniu. Kaip akmeniu virtusi stovi ji as
los viduryje, kitoj rašomojo stalo pusėje. 
Nuodėmingai kaitinanti, žalsva nylono piža- . 
ma, atėjusi pasakyt labanakt. Išgirst, ar . 
vyras pagaliau nesusiprato.

Praktiškos teologijos profesorius, pri
taikomu dvasiniu mokymu pagarsėjęs Tho- 
mas Frost supranta žmonos įsikarščiavimą. 
Ji — moteris dvidešimts metų jaunesnė nei 
jis — mažiau gyvenimo mačiusi. Kantriai 
atideda šonan darbo akinius ir plunksną, 
nustumia popierius. Akimis raminančiai glo
sto jos dailų veidą ir dar dailesnį kūną. Tokį 
standrų, gundinančiai švintantį pro žvilgan
tį nyloną. Įspūdžiu pasigėręs, jis nejučiom 
sušypso.

Margret pajunta savo galią, prieina 
žingsnį arčiau'prie knygomis nukrauto sta
lo. Grakščiai jsiremia rankomis juosmens, 
augščiau atkelia puošnią krūtinę ir plaukų 
bangomis įgaubtą galvą.

— Daugiau taip nebus! Kelinti metai 
paeiliui, jau tris kartus pralaimėjai vyskupo 
rinkimus. Girdi,"daugiau taip nebus! Arba 
aš tau ne žmona. Nuo šios valandos ne žmo
na. ■

Iš balso, iš yisoko Thomui Frostui aiš- 
■ ku, kad jo mylimos Margretos prieita rim

ties viršūnės. Ar nerimties bedugnės. Toks 
gilus ir šaltas balsas pasidaręs. Jį nukrečia 
šiurpas ir kaktą išpila prakaitas. Atsistoja,, 
kad arčiau prieitų ir įtikintų nevilties per- Jam nei kiek, nelengviau. Galva diegia, 
imta, brangią moterį. krūtinę veržia. Atsistotų, uždarytų langą.

— šį kartą išrinks manė, pamatysi. Tu
riu Moyaros vyskupijoj kunigų draugų. Dau
guma balsuos už mane, tu pamatysi.

žmona šlyja atopakaliu. Veidą suraižo 
sarkastiška šypsena.

—: Išrinks! Angelai gal rinks, jie už 
tave balsuos, kai pats nieko neveiki?

— Suprask, mano gerutė mylimoji! Kas 
kitiems galima, man ne. Esu juk praktiš
kos, pritaikomos teologijos profesorius.

— Pritaikoma teologija! Tavo konku
rentai, tavo kojos pėdos neverti aplenkia 

. tave.
— Pati gerai žinai: protestanto vysku

po rinkimai, tai ne taip sau kokie rinkimai 
parlamentan. Turiu saugoti šventas tradi
cijas, būti pavyzdžiu politikos šunkeliais nu
ėjusiems kandidatams.

— Žinokis, jei nori būti toks viršžmo- 
niškai šventas! — Margret apsisuka ant vie
nos kojos, kad net pižamos bliuze pusračiu 
atsistoja ir pro duris, kaip vėrpeto išpešta.

— Nejau pamiršti žmonos pareigą? Sek
ti vyrą laimėje ir.'..

Į jo širdį ir vilą veriantį šauksmą atsi
liepia vienų, paskum kitų durų trenksmas.

• Ne, abejonės nėr, tai Margretos ultimatu
mas, paskutinis žodis.

Grįžta Thomas Frost sunkiai, lėtai dar
bo'kėdėn. Ne,: atsisėda atokiau ^fotelin. Atsi-

• ' •* ' ' ' • U ' i ' ■ ' ■

tuvės ūkininkas, šaltinis platin
tojas, mėgėjas vaidintojas ir t. 
t.... 1911 ni. Rygos Naujienose 
pradėjo savo pirmuosius žings
nius spaudoje.

Po našios ir gražios veiklos, 
atėjus, kariuomenėš metams, ne
norėdamas tarnauti rusams, pa
liko Lietuvą. 1913 m. atvyko 
Chicag'on. Dirbo namų statybo
je, vėliau dailyde. Vakarais lan
kė Aušros mokyklą, kur anglų 
kalbą dėstė dr. S. Biežis. F. Mo
tuzas ne tik stengėsi greitai iš
mokti anglų kalbą, bet ir pasi
ruošti Volparaiso universitetan. 
Tačiau, plačiai įsitraukus į vi7 
Buomeninę veiklą, nebepavyko 
Bavo sumanymo įgyvendinti. Dėl 
•įvairauir ir gausaus darbo nebe
pajėgė' net Aušros mokyklos 
jankytą. Tačiau labai aktyviai 
reiškėsi vaidybos dramos rate
lyje, chore, SLA 129 kuopoje ir 
kitur. Po dviejų metų darbo Chi- 
cagoje, draugo kviečiamas, 1915 
m. atvyko Detroitan, kur greit

( Neįstengia. Lyg būtų įklimpęs fotelin, pa
skutinių! jėgų nustojęs.

Margret netuščiažodžiauja, gerai ją pa
žįsta. Ji dar jauna, prašmatni moteris. Galės 
susirasti kitą vyrą. Kokį vyrą, tik panorės.

Ją kursto ne tik jos ambicija, kaip dau
gumos moterų. Kitų fakultetų profesorių 
žmonos ją dar pakiršina. Girdi, tavo Tho
mas jau daiįg anksčiau būt galėjęs būti Kas iš to. 
vyskupu. Toks vardas mokslininkų pasauly
je, toks autoritetas krašte! Jis per kuklus, 
nepraktiškai per taurus.

Toks jau perdėtai šventas Thomas 
Frost nėra. Dėl Margretos jis kartais ap
miršta ir vieną ir kitą pareigą. Myli ją kaip 
didžiausią .dangaus dovaną. Dangaus dovaną 
su visomis konkrečiomis moters ypatybėmis. 
Gyventi žemėje ar danguje be jos, ne, jis 
neįsivaizduoja. Fiziniai negalėtų.

Vėl atsistotų, kaip pavojaus atkeltas. 
Bejėgiai krinta atgal.

Kas reikėtų jam daryti ? Kokios šauk
tis pagdlbos?

Niekas negali, ir negalėtų jam padėti. 
Jokių priemonių negali jis griebtis. Ar pa
prašyti, kad. kas jo naudai pavarytų akciją.

Akyse atsistoja: vienui vienišas gyve- 
niniaB. Be Margretos skardaus juoko, be jos 
sienas ir daiktus nušviečiančios šypsenos. 
Be jos gaivių, kaip šilta banga judėsiu. Su

FORD&PAE NASH,INC.
* . • s’ .

Ne, ne! Jis žino, tai nieko nepakeistų. 
Margretos pasinešusių norų niekas nepa
keis.

Pro langų, su prinokusių obuolių kva
pu, traukia vienoda, vėsi oro srovė. Rude
niškai blaivi, nežiūrint obuolių kvapo. Vė
suma nieko nepadeda. Universiteto parke, 
jieškodamos ką užklupti, klykauja pelėdos.

Katedros bokšte muša laikrodis. Lėtai, 
senatviškai dusliai. Viena, dvi, trys,... vie
nuolika. Prasideda • piktų dvasių valanda. 
Rektoriaus šuva suloja šiušiai, lyg pultų 
ką, vytus. Jam atsiliepia kur kitas, pririš
tas, išgąstingai vienišai.

— Čia tik vienas velnias galėtų ką pa
dėti ! — sukeikia teologijos profesorius Frost 
beviltiškai, paprasto žmogaus praktišku bū
du. ,

Pašalyje, ties pravertu langu, sučeža 
kas jurginėse. šnarsterėja. Kilst, šast vidun. 
Koks ilgas ir laibas, gyvas daiktas. Juodas. 
Su širmai žvilgančia nugara ir gelsvai .bliz
gančiomis įstrižomis akimis.

Thomas Frost krupterėja, su visu fo-' 
teliu atšlyja. Stvertus Biblijos ar kokio svie
džiamo daikto, — nesusigriebia. Pastyra, . 
akimis kaip prisegtas prie nelauktai vidun 
įšokusio, mokslo mieste nematyto gyvulio.

— Labas vakaras, Thofnai! — Gyvulys

nesupranta.
Svečias mikliai įšoka fotelin, pasirinkęs 

fotelį tiesiai priešais profesorių. Patogiai 
lanku susilenkia, papurusia uodega, su bal
tai švintančiu galiuku, dailiai pridengia prie
šakines kojas.

' — Gal duotum ko parūkyt??
Naujas nustebimas nukrečia profesorių

Frostą, tik gerai, kad jis moka žiūrėti į rei- . 
kalus iš esmės, praktiškai.

— Pats nerūkau, bet svečius turiu kuo 
pavaišinti. Ką, titūno pypkei ar cigarą?

— Cigarą, dėkui,
s Profesorius Frost atkelia nuo gretimo 

staliuko Havanos medinę dėžutę, sugrubu
siais pirštais atidaro, vaišina.

— Tik degtukų čia neturiu, — teisinas. y
— Dėkui, man'nereikės. / į
Keturkojis, žmogaus balsu, nors ir į fa

kulteto dekono Harmo panašų, šnekantis 
svečias nukanda cigaro galiuką, įgudusiai 
nuspjauna jį popierio krepšin. Pūsterėja, ir 
cigaras įsižiebia, žarija rusena, plinta, al
suoja. šviesiai pilki, svaigiai kvapūs dūmai^A , 
kyla, sklaistosi; retina kiek širmą tamsą.^^ 
Cigaro žarija padeda.
. Be perstojo tankiai plakančia širdimi, 
profesorius Frost įsižiūri į piktų dvasių va
landą pro langą įšokusį svečią. Staiga, giliau 
įsispaudžia-fotelin. Juk tai jo žmonos, Mar
gretos, sidabrinės lapės apykaklė! Viso kai
lio,‘su uodega, su stiklinėmis akimis, su vi- 
spkuo. Jau nuo keliolikos metų išėjusi iš 
mados. Kamferu nuberta ir nudėtą kur augš- 
tinyje,' raukiant mados grįžtant. Dovanojo 
tą lapę Margretai, kai dar ji buvo teologijos

4

jos tuščia lova miėgamajam. Su kolegų aka- asloje atkelia į jį savo smailą snukį, pažįsta- 
dęmikų blogai paslėptu pasityčiojimu iš jo. mai žybterėja akimis. 
Su draugų teologų pragarišku, taip, praga
rišku pasigardėjįmų iš jo nelaimės. r......... .. r____ _ t .......

Ar jam prileisti prie to? Nejau nepa- kono. Jakobo Harmo balselį. __r______
stoja, išjungia šviesą, praveria langą sodhn. sirodys jis vyras? Nejiu nepasirodyt jam. Frostui nutirpsta rankos ir kojos. Tik ne

įprasto svečio prasilenkimas su formalumu fakulteto dekono Harmo sekretorė. Plonu . 
.. „rniinn ' balseliu šnekančio ir dar ploniau rikterėjan^j

čio. Gal kiek neapgalvotai, perdaug skubo- ' 
tai jo pasielgta, bet juk taip elgias visi, tik
rai; karštai įsimylėję vyrai. Subrendusio am
žiaus sulaukę,- .

' .' (Bus daugiau)

vyru,! praktišku teologu?
, Smagenys kaista, galva skyla, — ne-, grąžina jam sąmonę.

suranda išeities. Nėr absoliučiai jokios išei- -_x.—Lukterk; aš nevaikščiojau karčia-
mon su tavim. Punšo drauge negėrėm.

— Ar formalumai taip jau svarbu se
niems, geriems pažįstamiems?

Profesorius Frost krupterėja iš' naujo,
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ROBERT E. STUMPF

K1TCHĖN MAID MĖSA

3 asmenų sofa.

L. Eimantas apvalus stalas.

SAUGOJIMAS

Mercury Dealer

SEE THE NEW 1954 MERCURY CARS

THE FINEST MERCURY EVER BUILT

10318 LORAIN AVENUE

GREETINGS and BEST WISHES

JUDGE HARRY A. HANNA

COMMON PLEAS COURT

GREETINGS and BEST W1SHES

JUDGE JOSEfH STEARNS

OF THE MUNICIPAL COURT

Patark Ir kaimynu, 
kad prenumeruotų 

D I R ’ A

Europietiškos rūšies dešra. Rūkintas dvigubas hic- 
kory. Mūsų kaimiškas receptas jums patiks. Klau
sykitės mūBų vokiškos programos 12 vai. dienos 
metu kiekvieną sekmadienį W.J.W, Radio, 850 ant 

jūsų skaitlinės.

Nepaprasti raštai.
Pritaikytos spalvos

Geltono ar raudono medžio.
Nedylamos plastikos 
{vairus, pasirinkimas.

30 colio skersmens, 
plastikos virins.

LAIKO TAUPYMAS — KURO

minkšta kėdė, 
galiniai staliukai.

For a Pleasant Holiday

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir

RJEVEKE

rėmėjams 
Linksmų Švenčių

AND ”TROPIC SHOP”
VISIT OUR SHOWROOM DISPLAY OF FINE FU UNITU RE 

B. J. FINK OPEN EVENING
633 Huron Road ’ PR 1-7642

žinovai tvirtina, kad pirkti na
mai yra nebrangūs, nes sutar
toji suma yra 185 tūkstančiai 
DM., kas sudaro apie 45 tūks. 
dolerių.

Visų namų grindų plotas turi 
apie 1800 kv. jardų, o tūris — 
apie 10.000 kūb. jardų. Prie na
mų yra apie 12 akrų žemės skly
pas. žinoma, namams, pritaikant 
juos mokslo įstaigai, reikalingas 
atitinkamas remontas, o tas re
montas pirmoje eilėje liko te- 
įmanomas dėka Šveicarijos lie
tuvių pastangų. Per tenykštės 
lietuvių B-nės pirm. inž. J. Stan
kų po sėkmingos rinkliavos švei
carų tarpe gauta 67,400 DM. Be 
to, 10 tūkst. DM. šiam reikalui 
paskyrė šveicarų Evangelikų 
Šalpos Komitetas ir 15 tūkst. 
DM. šveicarų Europai šelpti or
ganizacija. Iš kitur namų sąs- 
kaiton gauta žymiai mažesnės 
sumos, — baigė O. Gęšveritas.

BALF direktoriato pasisaky
mas taip pat neaiškus. Reikėtų 
tuoj pasakyti motyvus, kodėl 
padarytas toks sprendimas. To
kiu sprendimu galima greit pa
kenkti, o atitaisyti bus labai 
sunku.

Iradėk Europoje vargstan
tiems lietuviams vaikučiams 
linksmiau praleisti ateinančias 
Kalėdų šventes — skubiai au
kok BALFui.

H. M. FERGUSON, INC

JUDGE PARKER FULTON

COMMON PLEAS COURT

6 gražūs indai skirtingiems virimams naudojami, skoningai 
įrišti dovanoms.

šie nikeliniai variniais dugnais puodai yra ypatingai reikalingi 
šeimoms, ypač kurios mėgsta gerai ir sveikai valgyti.

Ir jūs būsit tikrai nustebinti sutaupymu kuro, laiko ir 
energijos maistą paruošiant per vieną mėnesį. Visa paslaptis 

greito virimo yra variniam dugne,, kuris sutrumpina 
vįrimo laiką.

Tad nelauk, įsigyk-, tuojau šį getą prieinamą jūsų piniginei.
Gali pasinaudoti mūsų išsimokėjimu planu, jei noru 

Atmink, kad Revere Ware. tarnaus tau visam gyvenimui, 
. ■ -v..;. ■ • . ■ _■

įsigyk juos tuojau kaip kad dauguma amerikiečių jau turi 
ATEIK RYTOJ!

GREETINGS and BESTAVjSHE 
To My Friends 

For a Pleasant Holiday

LIETUVOS 
ISTORIJĄ?

Ši knyga tik dabar pasirodė 
iš spaudos. Parašė ją istorikė 
ir pedagogė Dr. V. Sruogienė, 
išleido Knygų Leidykla TERRA. 
Ji įdomi, populiari, paveiksluo
ta’, apžvelgianti mūsų krašto 
praeitį nuo priešistorinių laikų 
iki mūsų dienų.

200 psl., didelis formatas, 
įrišta j kietus, viršelius. Kaina 
— 3 dol. »■

Užsisakantiems didės n i a i s 
kiekiais — žymi nuolaida.

Užsakymams ir pinigams siųs
ti adresas:

TERRA,
748 W. 33rd St., 
Chicago 16, OI. (53)

S. S. Kresge Co,
55 th ir Broadway. 105th ir Euęlid. 

East 4th ir Euclid. 1531314 Detroit 
Kartims Comer 17310 Lorain Avė. 

Turnney Rd. 4804.
6160 Brecksville Rd. West Side Market, 
5441 Ridge Road (prieš Parma Bakery) 

WO 1-8061. Atidarą vakarais ir sekmadienį.

Look at the veraatilo Revere Vare utensila 
you’ll gct... and thcre’a NO FINER G1FT 
for aomeone elac!
“ . 1 quart Covered Sauce Pan

• 3 quart Covered Sauce Pan
• 8 inch Covered Skillet and

Egg Poacher Inaet
» 10 inch Covered Skillet
• Ibi quart Douhlė Boiler
• Special Deluie Hanging Rack

Amerikos lietuvių veikėjas A. i 
S. Trečiokas, neseniai lankęsis : 
Europoje ir ten susipažinęs su 
visomis lietuviškomis . aktuali
jomis, "Dirvos” 45 nr. labai įdo- . 
miai patiekė skaitytojams savo 
patirtus {spūdžius. Kalbėdamas 
apie Vasario 16 gimnazijai nu- ■ 
pirktus namus pažymėjo, kad 
jam likę nesuprantama, kodėl 
tie namai nupirkti tokioje vie
toje ir tokiomis sąlygomis. Gir
di, Balfo ir Amerikos Liet. B-nės 
Valdybių yra susidaryta komi
sija šiam reikalui išaiškinti. 
Dirvos 50 nr. jau pasisakė 
BALF vadovybė.

šie pareiškimai daugelį užjū
rio lietuvių, besisielojančių lie
tuviškais reikalais, tikrai pri
slėgė. Ir mūsų mažutėje kolo
nijoje daug kas Apylinkės Val
dyboje teiravęsis, ar neturima 
smulkesnių ir konkrečių kalba
mu reikalu informacijų. Mūsų 
laimei, neperseniausiai iš Vo
kietijos Kanadon atvyko ir Lon
done apsigyveno buvęs Vasario 
16 gimnazijos mokytojas ir ben
drabučio vedėjas O. Gešventas. 
Sumaniau į jį kreiptis ir papra
šyti duoti kai kurių paaiškini
mų.

— Ir didž. gerbiamas A. S. 
Trečiokas pripažįsta, kad Vasa
rio 16 gimnazijai naujos patal
pos buvo būtinai reikalingos,' — 
pradėjo O. Gešventas.

— žinoma, kai kas pasakys, 
kad gal reikėjo išsinuomoti ar 
pasirūpinti gauti iš vokiečių val
dišką pastatą. Vokiętijos Lietu

sių B-nės Valdyba ilgokai j ieš
kojo tinkamiausio sprendimo ir 
išbandė įvairius kelius, tačiau 
vokiečių federalinės ir provin
cijų vyriausybių atstovų B-nės 
Valdybai atsakymai veik visada 
buvo tie patys:

— Neįmanoma paskirti jums 
valdiško namči. •Mep/ nįturimė 
kur patalpinti dar daugelio mo
kyklų, ligoninių, prieglaudų ar 
panašiai.

B-nės' Valdyba kreipėsi į visą 
eilę didesnių ar mažesnių mies
tų savivaldybes. Kai kur mūsų 
norai suprasti, bet žadėti tik pa
rūpinti sklypą patogomis išsi- 
mokėjimo sąlygomis ar net vi
sai duoti sklypą nemokamai. 
Reiškia tektų statytis namus, 
statytis patiems, bet gimnazi
jos namų statybai reikėtų bent 
jau miliono DM.

Todėl galop nusistatyta pirkti 
namus. Pradėta jięškoti visur. 
Talkon stojo gimnazijos vado
vybė ir mokytojai bei mūsų bi
čiuliai vokiečių skautininkai. Po 
daugelio apžiūrėjimų pagaliau 
sustota prie Ruettenfeld’e Renn- 
hof pilies, buvusios baronų Rot
šildų. nuosavybės, žinant, kad 
Vokietija yra tirštai apgyven
dintas kraštas ir turįs gerą ke
lių ir geležinkelių tinklą, nega
lima pasakyti, kad pirkti namai 
būtų blogoje vietoje, ar užkam
pyje. Iki didmiesčio Mannheimo 
yra tik 9 mylios. Be to, mokymo 
ir auklėjimo atžvilgiu yra žy
miai geriau mažesnė vietovė. 
Vokiečių žymūs padagogai, kaip 
Hamburgo gimnazijos direkto
rius, kaip tik užgyrė mūsų pir
kinį. Taip pat sklypų ir pastatų

7 DALIŲ INDIJOS NENDRIŲ BALDŲ KOMPLEKTAS, 
PARODYTAS PAVEIKSLE, UŽ
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biausia biznieriai ir pramoni
ninkai Eisenhowerį rėmė, jaus
damiesi, kad iš to rėmimo gali 
turėti naudos.

EISENHOIVERIO 
TAIKOS MOSTAS.

Grįžęs iš Bermudos, po pasi
tarimų su Churchilliu ir Laniel, 
prezidentas Eisenhower UN su
sirinkime New Yorke paskelbė 
savo taikos planą, kuris sukasi, 
^svarbiausia, apie atominę ener
giją. Vietoje grasinti vieni ki
tiems, atomo bombas turinčios 
valstybės privalo susitarti pa
naudoti tą energiją žmonijos 
gerovei. Tam planui įvykdyti, 
suprantama, reikalingas sovietų 
bendradarbiavimas.

Visos viltys dedamos į jeigu. 
Jeigu sovietai nori pasaulyje 
taikos, jeigu parodys gerus no
rus, jeigu savo pasaulio užkaria
vimo . programos nevykdys. Bet 
Maskva tuoj pat atšovė, paneig
dama Eisenhowerio kalbą, sa
kydami, kad Eisenhoweriš gra
sina atominiu karu, kremlius 
nei kiek nepasipurtė Eisenhowe- 
rio pranešimu, koikios baisios 
yra naujausios Amerikos atomi
nės ir vandenylio bombos ir kad 
Amerika jų turi jau didelius kie
kius.

Laimė, kad Kremliaus valdo
vai Eisenhoįverio plano nepri
ima. Jeigu jie tik padarytų klas
tingus susitarimus, kaip po I 
pasaulinio karo padarė Vokieti
ja ir Japonija. Tada Amerika 
pradėjo skandinti savo karo lai
vus, mažinant jų baimę. O tą 
sutartį pasirašiusios pradėjo 
ginkluotis ir gerai pasiruošė an
tram pasauliniam karui.

Kremliaus valdovams taip pat 
stovi vienas svarbiausias jeigu. 
Jeigu Amerika nesuras priežas
ties, o pati Rusija jos nesudarys 
pradėti karo, kuris sudraskytų 
sovietus, Kremliui geriausia 
vyks pasaulį sukomunistinti tai
kiu būdu, nepaaukojaht 'nei vi5ifetariaZprez7dentą;

SENATORIAUS 
M cCARTHY 
VAJUS

Savo drąsiais komunistų žalin
gų darbų iškėlimais, šen. Mc 
Carthy pasidarė visų komunistų 
ir jų pakalikų labiausiai neap
kenčiamas. Pastaromis dienomis 
jis vėl paragino piliečius siųsti 
prezidentui Eisenhoweriui laiš
kus ir telegramas, reikalaujant, 
kad Amerika sulaikytų tiekimą 
finansinės paramos tiems kraš
tams, kurie laisvai varo preky
bą su komunistine Kinija. Jo 
raginimas atsirado po to, kai 
prezidentas Eisenhoweris ir val
stybės sekretorius Dulles pa
skelbė, kad Amerika neturinti 
teisės diktuoti kitiems kraštams 
jų prekybinės politikos. Išeina, 
kad kitos valstybės, gaudamos 
Amerikos pagalbą gali už tuos 
pinigus gaminti komunistams 
reikalingus gaminius ir juos 
parduoti.

Senatorius McCarthy, respubli
konas, sako, neturi jokio tikslo 
su prezidentu kiršintis, tačiau 
negali sutikti su tokia preziden
to ir valstybės sekretoriaus po
litika, ir todėl ragino siųsti pre
zidentui reikalavimus, kad ne
remtų tų kraštų, kurie prekiau
ja su Kinija, nežiūrėdamas ar 
tas prezidentui patinka ar ne. 
Jis, sako, negalįs nutylėti ma
tydamas savo partijos vadus da
rant tokias dideles klaidas.

Pirmą savaitę Baltuosius Rū
mus užtvino apie 50,000 laiškų 
ir telegramų, kurių tarpe, su
prantama, yra ir tokių; kurie

no Rusijos kareivio ir neiššovus 
nė vieno šūvio.

Eisenhowerio bėdos
Geras karys, populiarimu lai

mėjęs prezidento vietą, rinkimų 
vajaus metu daręs pažadus nu
mažinti gyventojams ir bizniams 
mokesčius, Eisenhoįveris jieško '■ 
priemonių mokesčius sumažin
ti 1954 metais, nes tais metais 
gali būti respublikonų partijos 
valdymo galas. Prėzidentas gali 
likti su demokratų dauguma se
nate ir kongrese. Reikia pralai
mėti tik keliems dabartiniams 
respublikonams kongrese, ir 
kongreso kontrolė pereis į de
mokratų rankas. Demokratai ti
kisi laimėti 1954 metų rinkimuo
se ir jau dabar reiškia dideles 
viltis.

Eisenhoweris, paveldėjęs de
mokratų paliktas milžiniškas 
skolas, atėjęs prezidentauti pa
matė, kad mokesčių mažinimas 
negalimas. Jieškodamas naujų 
kelių, skubino baigti Korėjos 
karą, nors nežinia kas dar išeis, 
nes Korėjos paliaubų komisija 
neprieina jokių išvadų, ir vargu 
prieis, nes juk tai toks komu
nistų derybų būdas. Jei prieis 
kokio susipratimo, tai tik suti
kimu priimti Kiniją į UN, o tas 
reikštų vėl Amerikos prestižo 
smugdymą.

Respublikonai, kol dar Kon
grese turi šiokią tokią daugumą, 
sausio mėnesį, kongresui susi
rinkus, stengsis pravesti mokes
čių sumažinimą. Yra numatyta 
daugumai gyventojų' numažinti 
10 nuoš. Tas mums būtų visai 
menkniekis, kelių cigaretų pake
lių kaina, bet tas bus daroma, 
jieškant pagrindo 1954 metais 
laikytis prieš demokratų ataką.

Eisenhovveris. nori laimėti pa
sauliui ’ taiką, aiškiai matomais 
negalimais būdais — su Krem
lium susitarimu. Bet to siekia 

, vienu pagrindiniu galvojimu: 
prieiti biudžeto subalansavimo, 
sumažinti gyventojams mokes
čius, bizniams ir įmonėmB palie
kant daugiau pelnų. Juk svar-

SLEPIA KNYGAS

Amerikos didelėse knygų par
duotuvėse, paaiškėjo, vyksta to
kie dalykai: ateina žmogus pirk
ti knygos, kuri rašo apie sovietų 
blogąsias puses, apie komunistų 
žiaurumus ir t.t., ir jam pasa
koma, kad tokios knygos toje 
krautuvėje nėra.

Tas lengvai galima padaryti 
didelėse krautuvėse, kur tarnau
ja komunistams palankios ar net 
specialiai komunistų pastatytos 
į tokias vietas pardavėjos. Jų 
tikslas yra tokias knygas nepar
duoti, atsakant, kad jų krau
tuvėje dabar nėra, nors jų tik
rai yra.

Geniausias ir gražiausiai iliu» 
:ruotas lietuviškos minties žur 

nalas.

MARGUTIS

Įsteigė kompozitorius

A. VANAGAITIS
Kaina metams $3.00

Susipažinti siunčiamas 
dovanai.

6755 So. Western Av«, 
Chicago 36. m .

Greetings and Best WiBhes 
To Our Friends,and Patrons

FEATURING WEATHERBIRD 
.. SHOES FOR CHILDRĘN

12421 ST. CLAIR AVĖ. 
GL. 1*4343

Prieš metus įsisteigus Ameri- i 
kos Lietuvių Bendruomenės Cle- i 
velando Apylinkei ir jai paro- i 
džius gyvą veiklumą, Clevelan- : 
do lietuvių kolonija pradėjo nau
ją gyvenimą. Vis rečiau minimi 
"jūs” ir' ”mes”. Vyrauja vienas 
lietuvių vardas, kuris vi
sus jungia į vieningą lietuvių 
bendruomenę.

Šitos naujos gadynės įrody
mu yra visų Clevelando lietuvių 
susirūpinimas savo centru — 
Lietuvių Namais. Susirūpinta 
kaip juos atnaujinti, kad jie 
geriau atitiktų šių dienų lietu
vių bendruomenės reikalavimus.

ALB Clevelando Apylinkės 
valdybos iniciatyva paruošia
mieji darbai atnaujinti šiuos na
mus, užsitęsę metus laiko, jau 
atlikti. Susitarus su dabarti
niais namų savininkais (Lietu
vių Salės direkcija), sudarytas 
specialus Clevelando Lietuvių 
Namų Remonto Lėšoms Telkti 
Komitetas, kuriam pirmininkau
ja Kazys T a 11 a t - K e 1 p š a 
ir į kuri įeina Lietuvių Salės di
rektoriai.

Gruodžio 6 d. posėdyje Ko
mitetas pasirašė atsišaukimą į 
visus Clevelando lietuvius. Tuo 
atsišaukimu Komitetas skelbia 
Lietuvių Namų akcijų (šėrių) 
vajų surinkti reikalingą sumą 
tiems namams atnaujinti. (At
sišaukimai išsiuntinėti visiems 
Clevelando lietuviams , ir pa
skelbti spaudoje).

Kad dabartiniai Clevelando 
Lietuvių Namai, 6835 Superior 
Avė., yra perankšti ir nejaukūs 
— žino kiekvienas clevelandie- 
tis, kuris tik yra buvęs tuose 
namuose. Visų . clevelandiečių 
yra viena nuomonė: tuos namus 
atnaujinti, galimai praplėsti ar
ba statyti naujus. ■ i:

Kaip, žinome, nuspręsta pa
grindinai atnaujinti dabartinius 
Lietuvių Namus. Vadovautasi 
šiais argumentais i

1. Dabartiniai Lietuvių Na
mai randasi Clevelando lietuvių 
kolonijos centre, kur gyvena 
daugiausia lietuvių.

2. Iš šios miesto dalies lietu
viai dar ilgai nesikraustys ap
sigyventi kitose vietose.

3. Kitoj vietoj, pavyzdžiui 
Euclid (Clevelando rytiniame 
priemiestyje), lietuvių kolonija 
dar jauna ir negausi.

4. Naujus Lietuvių Namus 
pastatyti arba nupirkti kaštuos 
keleriopai daugiau, negu dabar
tinius pagrindinai atnaujinti, o 
..tikėtis surinkti iš Clevelando 
lietuvių šimtą tūkstančių (100.- 
000) dolerių ar dar daugiau — 
tuo tarpu negalima;
.. 5. Dabartiniai. Lietuvių Na
mai reikalingi skubaus remon
to.

Štai dėl ko nutarta priimti 
vieną mažesnį iš dviejų planų ir 
pagrindiniai atnaujinti dabar
tinius Lietuvių Namus. Pagal šį 
inž. E. Kersnausko paruoštą 
planą Lietuvių Namai būtų kiek 
padidinti, praplėsti, pagražinti 
viduje ir iš fronto, taip pat pa
daryti saugesni gaisro atveju. 
Pagal šį planą, kuris reikalauja 
mažiausia pinigų, Lietuvių Na
mai, tikimasi, patenkins Cleve
lando lietuvių bendruomenės 
(kolonijos) reikalavimus, bus 
jaukesni ' lietuvio ■ širdžiai ir 
gražesni praeivio akims.

• Kaip mes pagal galimybę sten
giamės turėti jaukesnius ir 
gražesnius šeimyninius namus, 
taip mes visi norime turėti pui
kius Lietuvių Namus. Puikių 
Lietuvių Namų turi kitos lietu
vių kolonijos (Pittsburghaš, 
Hartfordas,,Bostonas ir k;), — 
yra garbės reikalas puikius Lie
tuvių Namus turėti ir clevelan- 
diečiams. Reprezentacinius • na
mus turi kitos Clevelando tau
tinės grupės (slovėnai — net 
kelis, krdatai, Ukrainai,, vokie
čiai, vengrai ir k.) — kodėl Cle* 
velando. lietuviai nęgali panašių

EDV. KARNĖNAS

namų turėti? Kodėl mes turime 
dažnai kitur jaukesnių salių di
desniems parengimams jieško- 
ti?

Tikimasi, jei clevelandiečiai 
parodys būtino reikalo suprati
mą ir bendruomenišką solidaru
mą, Lietuvių Namai ateinantį 
pavasarį bus pagrindinai atnau
jinti.

RUOŠKIMĖS AMATAMS
Į Bendruomenės Ekonominės 

Tarybos uždavinius įeina, tarp 
•kita ko, ir informavimas Ben
druomenės narių apie galimas 
įsigyti specialybes. Kursus ruo
šia vietinės mokyklos; tačiau ne 
mažai galimybių tam tikroms 
specialybėms įsigyti yra ir ruo
šiant kursus Bendruomenės tu
rimomis pajėgomis.

Savo laiku suruoštieji braižy
tojų kursai didesnei daliai lan
kytojų suteikė galimybę rasti 
pelningesnio darbo toje srityje.

Ekonominė Taryba pasiryžu
si panašius kursus suorganizuo
ti, jei tik atsiras norinčių juos 
lankyti.

Vienas iš pelningiausių amatų 
šiuo metu yra mūrininko. Ir šią- 
ją sritim dar nedidelis mūsų 
tautiečių skaičius yra susidomė
jęs. ' , ' ■

Tat besidomimieji augščiau 
minėtomis specialybės kviečia
mi atsilankyti į.Ekonominės Ta
rybos informacinį susirinkimą 
gruodžio mėn. 17 d. ketvirtadie
nį, 8 vai. vak. Lietuvių salėje, 
kur inž. A. Nąę.vytis painfor
muos apie braižytojų specialy
bės galimybes,-d p. A. Šalkaus
kas apie galimybes įsigyti mū
rininko specialybę.

...
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nešimu apie 10 seniūnijos lietu
vių ekonominę padėtį, jų nuo
taikas ir pažiūras į Bendruome
nės Valdybą prisistatė tos se
niūnijos seniūnas p. Antanas Jo
naitis. Būdinga, kad toje seniū
nijoje esama ne maža- tautiečių) 
gan sunkioje ekonominėje pa
dėtyje. Tačiau dauguma su di
deliu noru jungiasi į Bendruo
menės eiles ir noriai moka so
lidarumo įnašus, kartu aukoda
mi ii šalpos reikalams.

A. Jonaičio surinkta 32.50 do- 
lerių. Ne maža tos seniūnijos 
narių savo mokestį jau buvo už
simokėję kas per Valdybos na
rius, kas per "Dirvą”.

Ta proga Valdyba prašo se
niūnus įsidėmėti, jog. baigiant 
darbą s,en: unijose, Valdybos na
riai ’ Dirvos” patalpose nebebu- 
di, o juos galima aut’kti po pa- 
rfialdų šv. Jurgio parapijos, salė
je.

j , •

VALDYBOS KADENCIJAI
BAIGIANTIS

Kaip žinoma, dabartinės Apy
linkės Valdybos kadencija bai
giasi kartu su kalendorinių me
tų pabaiga. Prieš renkant naują 
Valdybą, dar ruošiamasi (po 
Kalėdų) sušaukti vieną infor
macinį- susirinkimą, o sausio 
mėnesį metinį susirinkimą, ku
riame bus ir Valdybos rinkimai.

šeštadi- nį, gruodžio 19 d. K. 
S. Karpių bute įvyks Apylinkės 

i Valdybos posėdis svarstyti visai 
eilei klausimų.

SENIŪNIJOSE

Su kruopščiai ^paruoštu pra-

OHIO BELL TELEPHONE 
CO.

Sekant 25 metų tradiciją visi 
Ohio Bell Telephone Co. darbi
ninkai, tarnautojai ir bendra
darbiai gruodžio 24 d. susirinks 
į bendrovės patalpas — 750 Hu- 
ron Rd. giedoti Kalėdinių gies
mių, transliuojamų per WHK ir 
WJW 11:30 vai. ryte ir per 
WERE 9:30 vakare. Bus ttans- 
liuojama per Akron, Young- 
stown ir Canton radijo stotis. 
Kalbą pasakys bendrovės prezi
dentas John A. Greene. '

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

■ ■ '

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN

’ JUVENILE COURT

GREETINGS.and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

JUDGE WALTER T. KINDER

PROBATE COURT

■ i

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons

SOLLIE’S DEUCATESSEN
WE CARRY THE- FINEST IN DELICATESSEN

SK 1-414414700 KINSMAN ROAD

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons 

SIEGEL’S JEWELRY AND GIFT SHOPPE 
SEE US FOR WE HAVE MANY GOOD VALUES

972 EAST 123rd STREET

' ••.*••• * ’

Greetings and Best Wishes‘,tQ Our Friends & Patrons

TAYLOR VARIETY STORE
6714 ST. CLAIR AVĖ. HE

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

THE CRANE COMPANY

PLUMB1NG SUPPLIES

6215 Camegie Avenue

UT 1-2400

GREETINGS and BEST WISHES

THE LAKE ERIE BUILDING
MATERIAL COMPANY

YOUR NEIGHBOR
'■.>?JSIHESEESEEl

Ralph J. Jonės—Manager

1321 MAROUETTE
9

HEnderson 1-5080

GREETINGS and BEST WISHES

ROXY THEATRE
Burlesque

Open Irom 11 A.M. to 11 P.M.

SPECIAL MIDNIGHT SATURDAY SHOWS

EAST 9th and CHESTER

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patrons 

HANCOCK’S C AND Y 
COMPANY

Manufacturing and Wholesale
460 Wc jdland Avė. SU 1-0296

BEST WISHES TO OUR FRIENDS AND PATRONS
KURTŽDRUGCO.

PRESCRIPTION SPECIALISTS
R. W. McLeod, Prop.

14715 Detroit Avė. BO 2*2201
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PIX BEVERACE

PADĖKA

RIMANTAS VAITĖNAS,

Į FLORIDĄ

ILLUMINATING CO.

DR. A. DAMUŠIO PASKAITA

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS

PADĖKA
MŪRINIS NAMAS

TALIS STUDIO

JAUNIMO KONCERTAS

vartotų
FOTOGRAFIJOS MEISTERIS

SUSIRINKIMAS

BALFui DRABUŽIUS

SUOPIS FURNITURE
šios trys krautuvės duoda ir keičia Eagie Stamps

6202 SUPERIOR AVĖ. HEnderson 1-9292

LEIMON ’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

6621 Edna Avenue

Staiga, širdies smūgiu, gruo
džio 9 d< mirė J. Gilienė. Paliko 
nuliūdime vyrą ir du sūnus Vla
dą ir Rimą. Palaidota gruodžio 
mėn. 12 d. Kalvarijos kapinėse.

Į Floridą poros 'mėnesių atos
togų išvyko Dirvos skaitytoja ir 
rėmėja Gražina Natkevičienė.

Pirk šiandien, kraustykis ry
toj. Dviejų šeimų 6 kambarių 
kiekvienas. Gaso šildymas. E. 76 
St.,’ tarp Superior ir St. Clair.

E. 95 St., netoli Superioę, ga
so šildymas, garažas. Pigiai.

Redakcijai ir clevelandiečiams 
iš Floridos geriausius sveikini
mus siunčia K. štaupai.

Dirvos skaitytojas K. Platakis 
išvažiuoja į Floridą. Ten pra
bus iki pavasario.

Europinių žurnalų Ir filmų 
žvaigždžių fotografas, dabsr 
CLEVELANDE.

ON Y©UR 
SAVINOS

DISKUSIJOS 
KONSTITUCINIAIS 

KLAUSIMAIS

MIRĖ J. GILIENĖ

Jaunimo koncertas įvyko Cle- 
velando muzikos mokyklos pa
talpose. Rengė Kultųros Fondas. 
Daugiausia pasirodė piano mu
zikos mokiniai. Apie koncerto 
prigramos iŠpildytojus kitame 
numeryje parašysime plačiau.

General atstovas:
S. GRABLIAUSKAS, 

5 Thomas Park, 
So. Boston, Mass.

REIKIA GERAI PRADĖTI 
NAUJUOSIUS METUS!

■ Baltas yra išnuomavęs gara
žą, 1439 E. 92 St. Į tą garažą 
prašom drabužius ir vežti.

Skyriaus Valdyba

Trijų Balfo skyrių valdybų 
narių šaukiamas susirinkimas 
įvyks šį šeštadienį, gruodžio 19 
d. 7:30 vai. po pietų Lietuvių 
klube. Kviečiami visi dalyvauti.

Aleksas Banys

Dažnai sakoma,'.kad Naujuosius Metus reikia pradėti 
gerais plaliais. Ir nieko geresnio nėra, kaip pastovus taupy
mas.

3 skyriaus mokinys, clevelan- 
dietis, nusiuntė BALFui 9 dol. 
50 centų auką. Laiške jis rašo, 
kad šventęs devintą savo gim
tadienį. Draugai sunešę daug 
žaislų ir.dar gavęs 9 dol. 50 c. 
Pagalvojęs, jog yra daug vargs
tančių Vokietijoj lietuviukų vai
kų, kurie irgi laukia Kalėdų do
vanėlių. Todėl siunčiąs visus pi
nigus ir prašąs juos pasiųsti į 
Vokietiją tiems vaikams, ku
riem labiausiai reikalinga.

RENGIAMA KALĖDŲ 
EGLUTĖ

nariai kviečiami

Kalėdų dovanos, meniškos ir puikiam įpakavime.
Medžiagos švarkams, eilutėms, ir paltams. Užuolai

doms. Lovų baltiniams. Geriausios medžiagos ir už pigiau' 
6ią kainą.

žinomi IVcatherbird vaikų batai,

Em. Garnienė, Floridoje išbu
vo tris savaites ir ten aplankė 
daug pažįstamų: Velykius, Do- 
minaičius, Kubilius ir kt.

kiekvieną penktadienį 10:30 per 
televizijos stotį WEWS trans-' 
liuoja "I ledthree lives”. Nese-] 
niai būdamas Clevelande Her- 
bert A. Phillrick, buvęs devynius 
metus FBI agentas komunistų 
partijoj, pareiškė, kad komunis
tai telkiasi sabotuoti pramonę. 
Tą patvirtino ir C. William 
O’Neill — Ohio priešvalstybinės 
veiklos tyrinėjimo pirmininkas.

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

Reiškiu gilią padėką Čiurlionio 
Ansamblio vadovui Alfonsui Mi
kulskiui ir poniai Mikulskienei, 
Ansamblio Tarybai, Valdybai ir 
visam Ansambliui, suruošusiem 
š. m. gruodžio 5 d. minėjimą 
mano 70 metų amžiaus sukak
ties proga ir įteikusiems man 
nuoširdų adresą bei augščiausį 
Čiurlionio Ansamblio garbės 
ženklą — aukso medalį. Taip 
pat mano nuoširdi padėka vi
siems ta proga mane sveikinu
siems žodžiu ir raštu, visiems to 
minėjimo dalyviams ir visiems 
prisidėjusiems prie taip jaukaus 
minėjimo suruošimo.

Steponas Nasvytis 
Čiurlionio Ansamblio 

garbės narys

I. J. S A M A S , JEWELER

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINE 
IR SALĖ

Reiškiame nuoširdžią padėką 
visiems mus užjautųsiems liūd
noje valandoje, aukojusiems už 
šv. mišias, kun. Ivanauskui už 
atliktas apeigas, ir visiems taip 
gausiai dalyvavusiems bei kuo 
nors prisidėjusiems mūsų žmo
nos ir motinos Juzinos Gilienės 
paskutinėje žemės kelionėje

Tėvas ir sūnūs 
Giliai.

NAMŲ REMONTAS, DAŽYMC 
BEI DEKORAVIMO DARBAI 

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

J. Naavytienė

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Cleyelando 

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

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

Specialiai 
savaitgaliui

Portugališkos silkės 3 už 
49c. Portugališkos sardinės 
be kaulų ir odos 4 Už 39 c. 
Daniškos žuvys alyvoj 4 ųž 
99 c. žuvų ikrai, chalva ir 
importuoti saldainiai. Visa 
kosher rūšies Salami dešra

vienam asmeniui, vyrui ar mo
teriai, pageidaujama dirban
čiam.

92 gatvė į šiaurę nuo St'. Clair. 
Telef.: MU 1-9230 (52)

IŠ INŽINIERIŲ VEIKLOS
Pasaulio Lietuvių Inžinierių 

ir Architektų Sąjungos skyrius 
Clevelande, metams baigiantis, 
turėjo susirinkimą P. Drasučio 
bute. ;~

Po reviz. komisijos ir valdy
bos pranešimų, kuriuos padarė
A, Nasvytis, J. Augustinavičius,
B. Brizgys Jr P. Drasutls, buvo 
svarstomi einamieji reikalai, iš
klausytą pranešimų apie tech
nikos naujienas ir pravesti nau
jos valdybos rinkimai (laikan
tis tradicijos kasmet keisti val
dybą).

Nauja valdyba ir reviz. ko
misija buvo išrinkta šios sudė
ties: •

M. Balys — pirmininkas, J. 
Puškorius — sekretorius, Br. 
Čekauskas — iždininkas, E. Mal- 
canas ir A. Alkaitis — į reviz. 
komisiją.

Naujos valdybos adresas: 
1837 Page Avė., Cleveland, Ohio.

DIDELIS 
PASIRINKIMAS 
naujų 

televizijos aparatų 
už $35.00 galite gauti gražų 
vartotą televizijos aparatą su 
garantijomis.

Nereikalaujame jokio įmokė- 
jimo. Ateikite ir patys nusta
tykite kiek.galite į mėnesį mums 
mokėti. Taip pat pas mus. galite 
gauti visokių rūšių baldų, šal
dytuvų, virtuvių, skalbiamų ma
šinų ir t.t.

.Duodame dideles nuolaidas! 
Ateikite į naują lituvišką krau
tuvę 6113 St. Clair gatvė ir įsi
tikinkite.

C. & F. INTERNATIONAL 
STORES 

Tel. HE 1-8602

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
ENdlcott 1-17—

Delta E. Jakubs & William J. Jakubs
Lįcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai

Wilkelis Funeral Home
Valdžios pripažinta laidotuvių direktorė 

Aldona ^Vilkelis - tVirby
Pilnas laidotuvių patarnavimas

—HAMMOND VARGONAI PER ŠERMENIS—

FLOVVER
Shoppe

Gražiausios gėlės įvai
riems reikalams. Saldainiai, 
papuošalai dovanoms. Lie
tuviškos kalėdinės, atviru
tės.

Išparduodamos palmės 
po $5.00

Atidaryta nuo 10 ryto iki 
8 v. vak.

Duodame Eagie Stamps
6901 SUPERIOR AVĖ.

Telef.: HE 1-6339

Geriausia Kalėdų dovana 
— Koerting firmos radio 
aparatas. Su šiuo aparatu 
Jums muzika skambės labai 
maloniai ir j ū smirdėsite ži
nias iš viso pasaulio.

Taip pat galima gauti ra
dijo su patefonu. Pardavi
mas labai geromis sąlygo
mis. Kreiptis pas atstovą:

a. johansoną; 
7616 Decker Avenue, 

Telef.: UT 1-3465

75 c. Alus ir vynas išsineš'
I

ti. Galima susikalbėti vo

GERESNĖS statybos kontraktoriai' 

ĮSTATO MONCRIEF ORO VENTILIACIJĄ 
• ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

Alos. Vynas, Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai
Įvairūs valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežiant 

geram orkestrui

šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
J Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
a pasirinkimas..
S 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatrę

Telef.: EX 1-3969. Bute:AVA 1-2354

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės j 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi- 
mo, ko visada reikalauja ap 
draudos kompanijos pirm, ne 
gu išmoka už nuostolius.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

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

PIRKITE
EZELLA DRESS SHOP

EX 1-8653 
tikrai bus įvertintos 
MARŠKNIAI. BLIUZĖS. 

APATINIAI.

THE SUPERIOR SAVINQS , 
AND LOAN ASS’N.

6712 Superior Avė. HE 1-2198

Cleveland, Ohio

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

ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

6921 Wade Park EX 1-0911
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

WOLFS FABRICS
7012 Superior Avė. EN 1-3764

Lietuvių Banke santaupos, padėtos iki sausio 10 d. 
nuošimtį gaus nuo sausio 1 dienos.

Už indėlius mokama 2!/r%.
Jūs galit kreiptis ir penktadieniais nuo 4:30 iki 6 vai. 

vakaro, o šeštadieniais iki 12 vai.

Dr. Adolfas Damušis gruodžio 
mėn. 18 d., penktadienį, 7:30' 
vai. vakare Lietuvių salėje kal
bės tema: "KATALIKŲ AKCI
JA ŠIŲ DIENŲ APLINKYBĖ
SE”. Paskaita vieša, ir visi ta 
tema besidomį kviečiami daly
vauti.

LIETUVIŲ ENCIKLOPEDIJOS 
I-SIS TOMAS

jau pasiekė Clevelandą. Reiškia, 
pirmieji ledai jau pralaužti. No
rį dar Enciklopediją užsisakyti 
prašomi-kreiptis Į,gen. atstovą 
Clevelande — V. Rocevičių, 1319 
E. 89 St, tel. RA 1-9936 arba 
į Dirvą. Dabar užsisakantieji, 
pirmąjį tomą gali tuojau gauti 
Dirvos redakcijoje, pas gen. at
stovą arba Spaudos kioske. Se
kančius tomus gaus tiesiog iš 
leidyklos.

dabar jūsų kaimynistėj 
7106 Superior Avė.

Tel. HE 2-0144
Bet kuriuo laiku, bet kpkios 
rūšies foto patarvimas Jums. 

Mo&ernūa portretai, vestuvių, 
Iškilmių, vaikų Ir kitos nuo- 
>rau*oa.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

. Vėsinamas oras Jūsų patogumui

7011 Superior Avenue
Kalėdų dovanos, kurios

KOJINĖS. SUKNELĖS.
MEGZTUKAI.

Dvigubai duodam ženklus antradieniais

45 rūšių alaus •— visokį gaivi
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

• ■■

TAUT. KORP. SAMBŪRIO 
NARIAMS

L. Tautinis Korporacijų Sam
būrio ipetinis susirinkimas įvyks 
1953 m. gruodžio mėn. 20 d. 5 
v. v„ 987 East 79th St., Tigeifs 
Cafe patąįpose.

Sambūrio 
skaitlingai dalyvauti,

NAUJA RE AL ' 
ESTATE ĮSTAIGA

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM DFBBS PAINTING CO.
W5I. DEBESIS

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

GERIAUSIA KALĖDINIŲ DOVANŲ KRAUTUVĖ 
Odiniai, ir visi kitokie batai

JAMES SHOE STORE 
7041 Superior Avė. /

' MES TURIME GERIAUSIŲ BATŲ VISIEMS 
Visoj Amerikoj

Gruodžio mėn. l^d. lietuviai 
teisininkai E. Petkevičiaus bute 
turėjo savo susirinkimą, kuria
me įvyko pokalbis "Konstituci
niai klausimai išlaisvintoje Lie
tuvoje’’, pradėtas F. Mackaus 
paskaita. Diskusijose aktyviai 
pasireiškė visi susirinkimo daly
viai. •

■u-.D' i < V A- -. ..

• . ■. ■
TRADICINIS UŽGAVĖNIŲ 

BLYNŲ VAKARAS
■ ‘u-- '-r "•

L; Tautinių Korporacijų Sam
būris 1954 m. vasario mėn. 27 
d. ruošia tradicinį Užgavėnių 
blynų vakarą. Plačiau bus pra
nešta vėliau.

Kitos organizacijos prašomos 
tą dieną parengimų nerengti.

Lituanistinė mokykla ir jos 
tėvų komitetas š. m. gruodžio 
27 d. Lietuvių salėje rengia mo
kyklinio ir priešmokyklinio am
žiaus vaikams kalėdinę eglutę. 
Programos pradžią 3 vai. p. p.

Eglutės dalyviams išsiskirs
čius, vakare ten pat rengiamas 
jaunimui ir . suaugusiems pasi
linksminimas su šokiais.

PADĖKA■
Nuoširdžiai dėkoju gyd. D. 

Kesiūnaitei už sėkmingai pada
rytą man operaciją ir už nuo
širdų ir sumanų gydymą po ope
racijos poliklinikos ligoninėje ir 
namuose.

P J KERSIS
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 pirmo morgečio. Patarnavimas ir išpildymav 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

THE HENRY F U R N A C E CO. MEDINA



Rašo E. PUŠINIS

Lietuviškos priedermes

Vilties namai ir |u
J. J. BACIUNAS, Tabor Farm

ir jo artimiesiams, staiga mirus mielai motinai

JUOZEFINAI GILIENEI.

Vi. Braziulio Dramos Studija

. VOKIEČIŲ SAUGUMO 
PARUOŠTAS INCIDENTAS

SUDARO PRIEŽASTĮ 
KONFLIKTUI

kelių minučių. Sukilėliai ati
dengė ugnį. Po trumpo susi
šaudymo policijai pavyko su
imti visus sukilėlius. Žuvo vie
nas lenkas.

Sekančiame 
numeryje:

Vokiečiai’ puls vokiečius. — 
Dar ir naujas talkininkas. — 
Kruopščiai paruoštas scenarijus. 
— Teksto pametimas kainuoja 
galvą.

ČIAI sustiprinti. Iki vasario 16- 
toB padarykime tą užsimojimą 
mūsų, priederme. Atmokėkime 
VILTIES namo ' skolą. Kviečiu 
Jūs į talką, Jūs prisidėkite, pri
kalbinkite savo draugą prisidė
ti, aš irgi prisidėsiu.

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 Rast 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
1-6244. Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GArfield 1-7406). ■

bendrinėse organizacijose daly
vautų atstovai taip pat Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjungos, kaip 
veikusio ir tebeveikiančio rezis
tencinio vieneto.

5. Rinkti medžiagą, reikalin
gą Vilniaus krašto tikrąjai pa
dėčiai nušviesti i ir atremti vi
sus kėslus, nukreiptus į Vilnių 
ir jo sritį, organinę Lietuvos da
lį ir amžiną jos sostinę.

6. Sustiprinti organizacinius 
ryšius ir išplėsti skyrių tinklą, 
siekiant apjungti visus emigra
cijoje esančius Vilniaus krašto 
lietuvius...

7. Organizuoti lietuvių gyve
namose kolonijose parengimus, 
kurie išryškintų Vilniaus kul
tūrines vertybes ir momentus, 
susijusius su Vilniaus istorija 
bei tradicijomis.

8. Skatinti kūrybą Vilniaus 
temomis, savo’ iniciatyva leisti 
literatūrą Vilniaus krašto rei
kalais ir remti kitų leidžiamą 
tokia literatūra.

reiškia: jei lenkai savo tautiniu 
įkarščiu bent iki rugsėjo pra
džios nesuruoš tikrai rimto pa
sienio incidento, tai mums teks 
kiek pridėti ir savo ranką. O 
savo keliu tai reiškia: mums 
reikia apsvarstyti, ką daryti, ir 
kaip tą paruošti. Aš šį reikalą 
jau apsvarsčiau ir nulėmiau, 
•kad tu būtinai turi jame daly
vauti. Pirmučiausia aš noriu iš
girsti tavo nuomonę”?

Aš pasitenkinčiau daug ma
žesniais, praktiškesniais ir ne
sunkiai įvykdomais darbais. Kai 
tie mažesni bus jau gatavi ir 
veiks tvarkingai, tada ... tik ta
da galėtume rimtąj pagalvoti ir 
apie didesnius. f -

KALĖDOS... Tai viena pačių didžiųjų švenčių visiems 
krikščionims ir lietuviams.

nuoširdžią užuojautą reiškia ir stiprybės šiam smūgiui 
pakelti linki

Gauja lenkų vakar apie 20 
vai. užpuolė Gleiwitzo radijo 
stoties rūmus. Tuo metu sto
tyje tebuvo tiktai nedidelė 
naktinė sargyba. Kaip maty
ti, lenkų sukilėliams buvo ge
rai žinoma stoties rūipų vi
dujinė padėtis. Jie parbloškė 
sargybą ir tuojau puolė į 
transliavimo studiją. Ten jie 
sumušė transliavimo persona
lą plieninėmis ir guminėmis 
lazdomis. Po to jie įjungė 
Breslau stotį - ir per atsineštą 
rankinį mikrofoną, perskaitė 
iš Gleiwitzo stoties iš anksto 
paruoštą atsišaukimą lenkų ir 
iš dalies vokiečių kalbomis. 
Jie pranešė, kad Gleiwitzo 
miestas ir radijo stotis lenkų 
rankose. Pranešimas buvo bai
giamas bjauriausiais šmeiž
tais prieš Vokietiją, ir buvo 
kalboma apie lenkišką Bres
lau ir lenkišką Danzigą. šios 
staigmenos nepaprastai nu
stebinti Gleiwitzo radijo klau
sytojai netrukus aliarmavo 
policiją, kuri atskubėjo po

Kai giliau pagalvoji, savotiš
kų išvadų turi pasidaryti apie 
žmones. Mažomis pajėgomis ir 
mažomis pajamomis padaromi 
dideli-.dalykai, o iš kitos pusės 
— gausiomis pajėgomis ir dide
lėmis“" pajamomis tapadaroma 
maži dalykėliai, ar nieko nepa
daroma.

Paimkime pavyzdžiui namus... 
Viena šeima ar net pavienis 

žmogus, kada labiau pasitempia, 
daugiau padirbėja ir pataupo 
per keliolika metų, o dažnai ir 
daug’ greičiau įsigyja nuosavus 
namus. Paprastai nusiperka, 
kaikada pasistatydina. Rūpina
si, kad skolos ko greičiau būtų 
išmokėtos.

Taip įsigyja kartais didelius 
namus. Ir ne vieną, bet du, tris 
ir'keletą. Ir taip gali padaryti, 
kaip minėjau, tik viena šeima 
arba net vienas žmogus. Ir per 
visą Ameriką dešimtys tūkstan
čių lietuvių turi puikiausių na
mų, — gyvenamų, biznio namų, 
įstaigų, auditorijų, teatrų, dirb
tuvių, viešbučių, na ... ir va
sarviečių.

Aš labai gerai žinau, kad visa 
tai nėra lengva įsigyti. Reikia 
daug dirbti, poilsio atsisakyti, 
prakaituoti, galvoti, apskaičiuo
ti ir rizikuoti, ir rūpestingai 
taupyti,

■ Bet kai žmogus būna sveikas, 
kai neatsitinka kokių asmeninių 
bėdų ar neateina depresija, 'ir 
kai jis to atkakliai ir tvirtai no
ri, — tai pasiekia.

VILNIAUS KARŠTO 
LIETUVIU SĄJUNGOS 

SUVAŽIAVIMO 
REZOLIUCIJA

Vilniaus Krašto Lietuvių Są
jungos skyrių atstovų suvažia
vimas 1953 m. lapkričio 26 d. 
Lietuvių Auditorijoje, Chicago- 
je, III., apsvarstęs Lietuvos lais
vinimo uždavinį, specifinius Vil
niaus krašto klausimus ir Są
jungos organizacinius reikalus, 
nutarė:

1. Išryškinti, kad Vilniaus 
Krašto Lietuvių Sąjunga yra da
lis ir tąsa tos rezistencijos, kuri 
Vilniaus krašte buvo ir tebėra 
vedama už Liętuvos laisvę su 
sostine Vilniumi.

2. Glaudžiai bendradarbiauti 
su Vyriausiuoju Lietuvos Išlais
vinimo Komitetu, laisvosios Lie
tuvos diplomatais, Amerikos 
Lietuvių Taryba ir kitomis or
ganizacijomis, siekianči o m i s 
Lietuvos išlaisvinimo ir suvera- 
ninių teisių vykdymo grąžinimo 
lietuvių tautai savo žemėje, o 
taip pat uoliai talkininkauti 
joms, reiškiant Vilniaus krašto 
gyventojų tikrąjį nusistatymą.

3. Reikšti pageidavimą, kad 
Lietuvos laisvinimo darbe būtų 
pašalinti, visi nesklaidumai, ku
rie kenkia tam darbui, silpnin
dami mūsų pagrindines institu
cijas ir dezorganizuodamami pa
triotinę visuomenę.

4. Pavesti Sąjungos Centro 
Valdybai daryti reikalingus žy
gius, kad atitinkamose Lietuvos

"Voelkincher Beobachter” 
m. 1. IX. praneša:

. O štai kita pusė, kur pajėgos 
gausios, bet tepadaroma maži 
dalykėliai, ar ir visiškai nieko, 

čia galėtume kalbėti apie to
kius "namus”, kokių Amerikos 
lietuviams dar trūko ir tebe
trūksta. Sakysime, didelis, gra
žus lietuviško’ meno muziejus, 
Lituanistikos Instituto rūmai, 
Lietuvių Enciklopedijos ar ko
kios kitos knygų ir laikraščių 
leidyklos rūmai, puošnios suva
žiavimų ir koncertų salės ...

Tai tokie namai, kuriuos rei
kėtų statyti ir galima statyti 
tik daugeliui susidėjus, o gal ir 
visiems po trupinėlį sumetus. 
Bet visiems. Panašių visuome- 
meninių pastatų ir institucijų 
šiek tiek turime. Pirmiausia, tai 
lietuvių katalikų bažnyčios, vie
nuolynai, prie jų ligoninės, ke
lios stambios augštesnės mokyk
los (daugiausia Chicagoje), dio- 
cezijos nuosavybė.

Na, dar rasime nemažai sudė
tiniais pinigais statytų ar pirk
tų svetainių, klubų, ir be abejo
jimo. daugiausia — karčia- 
m ų ...

Tokių nuosavybių, kaip South 
Bostono lietuvių tautininkų na
mai, „nedaug aptiksime, buvau 
tenai per Enciklopedijos pirmo 
tomo krikštynas.

Bet aš čia neketinu ir dar net 
nedrįsčiau'agituoti už- tokią pla
čią lietuviškų mokslo ir meno 
rūmų, už tokių stambių pamink
lų statybą Amerikoje. Tokia 
programa būtų, jeigu jau nė 
per vėlu, tai dar per anksti.

(Atkelta iš 1-mo pusi.) 
monės įmonės irgi patenkina
mai dirba. Kol tebeviešpatauja 
augšta ūkinė konjunktūra, nėra 
pagrindo. baimintis, kad Saaro 
krašte imtų reikštis koks staigus 
ir pavojingas judėjimas, reika
laująs esamos būklės pakeitimo. 
Bendras įspūdis toks, kad žmo
nės sau ypatingai galvos ne
kvaršina "augštosios politikos” 
klausimais, o yra patenkinti tuo, 
jojrr turi darbą’ ir duoną.

Didieji miestai — Saajrbru- 
cken ir Saarlouis — karo metu 
buvo žiauriai sugriauti. Tuo ne
tenka stebėtis, atsiminus, jog 
čia sutelkta stambioji pramonė. 
Patys miestai jau gerokai at
statyti, bet dar daug žmonių 
turi tenkintis gana primityvinių 
gyvenimu. Tačiau tai ne vienų 
saariečių likimas. Savaime vi
same krašte pastebima vokiška 
tvarka. Ir iš viso paviršutiniškai 
kraštas nesiskiria nuo Vokieti
jos. Daugiau skirtumo pastebi
ma tarp Prancūzijos ir Saaro, 
nekaip tarp Saaro ir Vokietijos. 
Kai mes važiavome iš Metzo į 
Saarbruckeną, visoje Lotaringi-I tame Saaro universitete. Jau 
joje jau buvo kilęs paštininkų 
streikas. Laimei, geležinkeliečių 
streikas prasidėjo tik po kelių 
dienų, tad dar laimingai pasie
kėme Saaro kraštą, čia viskas 
ėjo pavyzdinga tvarka, jokių 
streikų nesimatė. Saariečiai pa
gal vokišką paprotį pasišaipo iš 
prancūzų netvarkos, bet- nega
lėjome pastebėti kažkokios ypa
tingos neapykantos prancūzams.

Bet Saaro krašto vyriausybės 
padėtis nėra pavydėtina. Iš vie
nos pusės, ji neturi visiškos vei
kimo laisvės, nes, kaip ten be- 

■ būtų, ji yra Prancūzijos prie- 
i žiūroje. Antra vertus, vokiečių 
• nacionalistų sluogsniuose ji ap-

Jo pavardė — Dr. Mehlhom. 
Jo laipsnis — SD oberfiureris. 
Jo pareigos ne visai aiškios, bet 
įvairios. Prieš keletą mėnesių 
jis atlikęs pasaulinę kelionę ne
žinomu uždaviniu, o prieš porą 
savaičių jis su tokiuo pat neži
nomu uždavinių aplankęs Slo
vakiją. Iš ten speciali telegrama 
jį iškvietė svarbiam pasikalbė
jimui su saugumo šefu SS ober- 
grupėnfiureriu Heydrichu.

Dr. Mehlhorn pažįsta Heydri- 
chą nuo tų laikų, kai šis karinin
kas dėl kokios tai aferos, kur 
buvo įpainiotos moterys, buvo 
išmestas iš laivyno. Jam nesve
tima Heydricho šalta, nepapras
ta inteligencija, velniškos dip
lomatijos žadinamas valdžios 
troškimas ir fanatiškas palinki
mas žaisti žmonių likimu.

Jis nežino tiktai vieno — ko
dėl šefas taip skubiai nori su 
juo kalbėti. Koks bus jo naujas 
uždavinys — ar jis palies Slo
vakiją, Sudėtiją, protektoratą, 
Lenkiją, Austriją?

Jis to negali atspėti ir tada, 
kai Heydrich, atsistojęs už savo 
rašomojo stalo, pilnai parodo 
savo nepaprastai augštą, ploną 
figūrą, siaurą veidą su aštriais 
bruožais, ilga nosimi ir plono
mis lūpomis ir kai suskamba jo 
netikėtinai plonas balsas:

— "Ar gali atspėti, oberfiu- 
reri, kodėl pakviečiau tave ?” — 
jis nurodo j kėdę ir pats priešais 
atsisėda.

— . "Slovakija arba Lenki- 
bando spėti Dr. Mehl-

JŪRŲ SKAUTUI VLADUI
ir visiems artimiesiams, brangiai mamytei

J. „
1953 m. gruodžio l? d. * Nr. ■>!

Tad pirmiausia ir dabar.., 
pasirūpinkime mūsų DIRVA. 
Praėjusius metus finansiškai ji 
išgyveno neblogai. Galima būtų 
pasakyti, net gerai. Bet kada 
jau turime VILTIES Draugiją, 
tai nėra taip gerai, kaip galėtų 
ir turėtų būti.

DIRVOS spaustuvės įrengi
mai ir mašinos gali "dirbti be 
rūpesčių." Jos skolų neturi. Bet 
DIRVOS nuosavas namas dar ne 
visai nuosavas, dar jo skolos ne 
visos išmokėtos. Tai blogai, ir 
mes, DIRVOS skaitytojai, netu
rėtume . ramiai žiūrėti, kai dėl 
tų skolų mokėjimo vis turi varg
ti ir nukentėti mūsų laikraštis 
DIRVA. Kai laikraščio niekas 
nebesunkins, jis galės pradėti 
laisvai alsuoti, sutelkti geriau
sius bendradarbius ir gal paBi- 
rodyti storesnis, ar su priedais, 
ar kitaip. Tik tuomet mes ga
lėsime reikalauti, kad DIRVA 
vis daugiau gerėtų.

Tą naštą palengvinti galime 
nesunkiai ir greit. Tai sunku 
padaryti vienam ar dviem įmo
nėm. Tai yra visuomeninis rei
kalas, ne privataus žmogaus. 
Bet jei visi DIRVOS rėmėjai ir 
skaitytojai paimsime tik po ma
žą tos naštos dalį, nepajusime, 
kaip viskas bus pastatyta ant 
labai tvirtų kojų. Nereikės rū
pintis apie ekonominę krizę ir 
laikraščio išsilaikymą per blog- 
metj.

Perkamės ar statomės namus 
sau. Nejaugi mes galime prileis
ti, kad mūsų tautinės minties 
savaitraštis DIRVA neturėtų 
tikrai nuosavų namų, t. y. be 
skolų ? Tapkime VILTIES Drau
gijos nariais, padidinkime turi
mus įnašus, — ir klausimą tuoj 
išspręsime.

Kartoju — ekonominiai. da
bar geriausias laikas mūsų VIL- išlaisvinimu besirūpinan č i o s e

Tokias trumpas žinutes 1939 
m. vasarą laikraščių skaitytojai 
užtikdavo beveik kasdien. Susi
dūrimai vokiečių-lenkų pasieny
je buvo dienotvarkėje. Ir ma
žiau suinteresuoti skaitytojai 

’jas tiktai permesdavo akimis.
Tačiau -šis, palyginti smulkus 

incidentas, įsicenizuotas apsuk
rių, bet nesąžiningų žmonių, tu
rėjo begalo didelės reikšmės pa
saulinėje istorijoje. Nė kiek ne
mažesnės, kaip atentatas prieš 
Austrijos kronprincą Francą- 
Ferdinandą 1914 m. vasarą, Sa
rajeve.

Juo prasidėjo antrasis pasau
linis karas.

Kaip tai įvyko?
*

1939 m. rugpjūčio 3 d. Prie 
Reichssischerheits - Hauptamt 
(Vyriausia Vokietijos Saugumo 
valdyba) Berline, Prinz - Al- 
bfecht gatvėje, sustoja nedidelė 
auto mašina. Iš jos išlipa vyras, 
kuris prieš, porą valandų atvy
kęs iš Presburgo. Jis vidutinio 
ūgio, kresnus, 38 m. amžiaus, 
sU akiniais ir mažais ūseliais.

ja.. 
horn.

— "Atspėjai — Lenkija”, — 
Heydricho veide pasirodo skys
ta šypsena. Jis atsilošia kėdėje, 
ilgoką laiką tyli ir paskui tęsia:

— "Reikalų eiga tokią, kad 
negalėsime išvengti Lenkijos 
likvidavimo kariniu keliu. Tai 
reiškia karą, o kiekvienas karas 
reikalingas priežasties, žinoma, 
lenkai pastaruoju laiku dažnai 
rodo ragus, ir kai kuriuos jų 
žygius tikrai galima pavadinti 
teroru prieš vokiečius. Iš pa
sienio pranešama apie inciden
tus, tačiau vien iš to sunku su
daryti demokratiniam pasauliui 
įtikėtiną karo priežastį. Mūsų 
tautiečiai, kuriuos jokiūo būdu 
nebūtų galima pavadinti trokš
tančiais karo, reikalingi paska
tinimo. ‘ Fiureris būtinai nori, 
kad šiam reikalui būtų kiek pa? 
dedama. Mums reikalingi lenkų 
užpuolimai vokiečių, ir būtinai 
vokiečių teritorijoje. Jie- visam 
pasauliui įrodytų, kad mūsų už
puolimas Lenkijos neabejotinai 
teisus.” ...

Perveriančiu žvilgsniu Heyd
rich stebi Dr. Mehlhorną ir kal
ba toliau:

— "Karinė padėtis tokia, kad 
fiureris žygį prieš Lenkiją ne- 

| nori nudelsti iki žiemos. Tai

‘ JUOZEFINAI GILIENEI mirus,
nuoširdžią užuojautą reiškia-ir drauge liūdi

• ■ 
. Kap. Dariaus

Jūrų Skautų Laivas

I
Pagal seną, gražų paprotį, Kūčių vakare laužysime plot- 

keles, tarpusavy dalinsimės ir linkėsime artimiesiams, draugams 
ir pažįstamiems daug laimės, džiaugsmo, vilties ir<pvajonių' išsi
pildymo.

Mano generolas (ponia Bačiūnas) ir aš širdingai sveikina
me tūkstančius mūsų draugų ir pažįstamų, su kuriais esame ilgai 
bendravę ar tik praėjusiais metais susipažinę. Nieko nėra mums 
maloniau, kaip linkėti bičiuliams laimės ir matant juos įgyvendi
nant savo kilnius “norus ir troškimus. • • ' ■
. Mes uveikiname visus lietuvius, gyvenančius čia Ameri
koje, plačiam pasauly ir ten toli — Tėvynėje. Kiek galėdami savo 
darbais stengėmės nuo jos nenutolti. Ir jei kiekvienas savo šir
dyje ir mintyse nuolat gyvensime Lietuvos laisvės ir gerovės troš
kimu, metai po metų artėsime prie to idealo įsikūnijimo..

J. J. BACICNAS,
Tabor Farm, Sodus, Mich.

Brangiam Kolegai
VLADUI GILIUI

šaukiama "parsidavėle". Ji turi “ ( 
gintis nuo- priekaištu,- esą ji te- 
vykdanti. prancūzų įsakymus. 
Būdami' Šaarbruckene, įsigijo
me Brošiūrą reikšmingu, pavadi
nimu:- ”Worueber niemand . 
spricht...” (Apie ką niekas ne
kalba). Tame veikale įdėtos fo
tografijos1, rodančios,,kad Saaro 
krašte išeiną vokiečių kalba 
laikraščiai ir žurnalai, kad iškai- 
bos prie įstaigų esančios vokiš
kos, kad gatvių pavadinimai esą 
yokiški ir t.t. Atsieit, Saaro 
krašte neužgniaužiama vokiečių 
kalba ir neslopinama vokiečių 
kultūra. Bet toje pat brošiūro
je teisinamasi, kodėl prancūzų 
kalbos mokoma jau pradžios mo
kyklose. Girdi, Saaras eBąs dvie
jų kultūrų sankryžoje, todėl esą 
tikslu šalia vokiečių išmokti dar 
ir prancūzų kalbos. Mums šis 
pasiryžimas gerai suprantamąs 
ir pateisinamas, bet jau anoje 
brošiūroje pripažįstama, kad to
kia švietimo politika *kai kur 
esanti neteisingai aiškinama. į

Mums nepaprastai gilų įspūdį 
paliko atsilankymas naujai įkur-

pačios patalpos kelia savotišką 
jausmą. Hitlerio laikais buvo 
pastatytos moderninės kareivi
nės, maždaug 3 km. nuo Saa- 
bruckeno, ant dailios kalvos, 
apsuptos didžiulio bukų medžių 
(fagus silvatica) miško, šitose 
patalpose, kurios buvo skirtos 
vokiškajam militarizmui ugdyti, 
įsikūrė Universitetas Saravien- 
sis, taigi mokslo židinys, kuris 
siekiama paversti tikru europi
niu universitetu, šią mokslą 
įstaigą remia ir prancūzai, ku
rie su Saaro kraštu yra pasira
šę kultūrinio bendradarbiavimo 
konvenciją. Iš 202 bendro do
centų skaičiaus saariečių pri- 
skaitoma 80, vokiečių 44 ir 
prancūzų — 63. Du trečdaliai 
paskaitų skaitoma vokiečių, o 
vienas trečdalis prancūzų kalba.

I
Iš šių kelių bruožų skaityto

jas, neabejojame, susidarys 
vaizdą, jog prancūzai tikrai 
stengiasi išplėsti savo kultūrinę 
įtaką Saaro krašte. Antra ver
tus, netenka abejoti, kad vokie
čių nacionalistiniuose Bluogs- 
niuose tokia infiltracija kelia 
opoziciją, ypač atsiminus tam 
tikrą senos datos antagonizmą 
tarp vokiečių ir prancūzų. To
kiomis aplinkybėmis daro su
prantama, kodėl Sūaro vyriau
sybė priversta gintis, jog ji ne 
tiktai nesikėsinanti prieš to 
krašto įgimtą vokiškūmą, bet 
priešingai esanti pasiryžusi jį 
visomis priemonėmis skatinti.

Didžiai gerbiamiems
JUOZUI GILIUI ir jo sūnums VLADUI ir RIMUI, 

•. . . . .mirus jo žmonai ir motinai

JUOZEFINAI GILIENEI,
nuoširdžią užuojautą reiškia - . • . .

Frog & Crošsing Co. lietuviai bendradarbiai

KAIP PRASIDĖJO 
AnbiaAiA

-



SHAKER ASPHALT CO

2115 Chester Avenue

Best Wishes to Our Friends and Patrons

V. RIMVYDAS

NEW YORK BAKERY

9117 ST. CLAIR AVENUE

MID-HEIGHTS MOTOR’S, INO

ST. CLAIR LAUNDROMAT STUDEBAKER DEALER

14307 Kinsman Road

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC

DeBARRY OLDSMOBLE

16101 Kinsman at Lee Rd.

JOE HARRIS

DISTINTIVE MEN’S WEAR
GENERAL CONTRACTING

10536 Euclid Avenue
5007 Brookpark Rd

GREETINGS and BEST WISHES

ROBERT GAIR COMPANY, INC
EDMUNDS TOOL COMPANYTHE CENTRAL BANK CO OHIO CORRUGATED BOX DIVISION

10610 Berea Road

BROADWAY AT 20th ST.
LORAIN, OHIO

REALTY MORTGAGE SERVICE INCDROST & DROST

MAin 1-5088GREETINGS and BEST WISHES 2191 South Green Rd.
To Our Friends and Patrons

HANKS MOTORS INC
RETAIL CLERK’S COUNCIL

OLDSMOBLE DEALER
C. B. DUNLAY ISEC’YS

2424 EUCLID AVENUE

405 Prospect — Fourth Building

VOKIETIJA — PIRMAEILIO SUSIDOMĖJIMO KRAŠTAS. — 
KURIAMOS PASTOVIOS DVASINĖS VERTYBĖS. — KALBŲ 
IR DISKUSIJŲ KRAŠTAS. — GYVENTOJAI GERAI INFOR
MUOJAMI. — SPAUDOS REIKŠMĖ. — TURTINGAS RADIJO 

BANGŲ PASAULIS.

Pavyzdžiui, ar daug kas žino, 
kad šiuo metu tik Vakarų Vo
kietijos knygų leidimas jau yra 
pralenkęs amerikiečių tos rūšies 
produkcijų? Ar . neatrodo keis
ta, kad j užsienius daugiau iš
gabenama knygų, kaip alaus ir 
vyno? Jau tik tų faktų pakaktų 
paneigti nuomonę būk vokiečiai 
pasinešę tik materialinių verty
bių kūrimui ir patogaus gyve
nimo puoselėjimui.

Galbūt, tai. vokiečio būdas, jo 
palinkimas į darbštumų, kruopš
tumų, tvarkų. Galbūt dėl savo 
charakterio bruožų jis bus pa
siekęs tų pasiekimų, kuriais 
taip stebisi atsidūrę Vokietijoje 
1953 m. Gal dėl to taip radika
liai per tuos keleris metus niū
rios tylos kraštas pavirto į gyvų, 
net aistringų pokalbių, diskusijų 
respublikų.

Vokiečiai dabar daug kalba, 
diskutuoja, kelia įvairiausias 
problemas. Ir čia greitai pajusi 
didelį skirtumų tarp amerjkie- 
čių ir vokiečių. Jei susitiks du 
amerikiečiai (nesvarbu, seniau 
ar neseniai atvykę į JAV), tai 
savo trumpame pokalby jiė tu
rės būtinai paliesti orųr televi
zijų, pinigus, antvalandžius, at
lyginimus, auto mašinas, na ir 
politikų. Vokiečiai? Jei ir nebū
si su jais pažįstamas, jie bema
tant tave įtrauks į tokias pro
blemas, kuriose bus paliesti gi
liausi gyvenimo ir dabarties 
klausimai. Ir tai vyks ne tik 
pasikalbėjus su didžiųjų miestu 
gyventojais, bet ir su vidutinio 
miestelio mokytoju, krautuvės 
pardavėju, net skalbyklos tar
nautoja. Gali užsukti ir į kaimų 
ir atsidūręs jos Hauptstrassėje, 
stebėsis ne tik neono vamzdinė-

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrons

17602 Detroit Avenue

PEACOCK CLEANERS
TAILORS — FURRIERS

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST W1SHES

GREETINGS and BEST WISHES 
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons
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WE GIVE EAGLE STAMPS
Tad. H. Smukler, Mgr.

GREETINGS and BEST WISHES 
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miš lempomis apšviestomis gat
vėmis (jomis naudojusi JAV 
įmonės), ne tik šypsosis iš ame
rikinio Coca-Colos "skanėsto” 
invazijos j visus europinius už
kampius (kur. tik pažvelgi, ma- 
tai raudonus skydus su to gė
ralo reklama), ne tik vengdamas 
mirties spruksi j šonų, prabir- 
biant su savo roleriu senyvai 
ūkininkei, bet ir kraipysi galvų, 
kai išgirsi ūkininkus bedisku- 
tuojant apie Adenauerio politi
kų, Europos sųjūdžio problemas 
ar EVG ratifikavimo galimybes 
Prancūzijoje.

Taip, eilinis Vokietijos gy
ventojas yra neblogai painfor
muotas. Tiesa, televizija dar te
bėra liuksusu ir pakanka nuro
dyti, kad šiuo metu krašte tėra 
7000 aparatų savininkų. Už me
tų kitų ir šioje srity bus gdlima 
stebėti pažangų ir daug žadan
čių savo galimybėmis ne tik 

kai 
bus 
bri-

TRY US FOR YOUR CLĘANING
YOU WILL BE SATISFIED

Member Federal Deposit Insurance Corp. 
Member Federal Reserve Bank

Saving Deposits Insured Up To $10.000 
INTEREST RATE N0W 2% PER ANNUM

' ■' ■

■
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For a Pleasant Holiday

BEST WISHES 
To Our Many Friends
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For a Pleasant Holiday

grynai pramogos poziunu, 
televizijos programomis 
keičiamasi su prancūzais, 
tais, belgais, italais.

O šiuo metu Vokietijos 
ventojas pasitenkina laikraščiais 
ir radiofonų teikiama programa. 
Ir vienas ir. kitas pakankamai 
plačiai ir objektyviai nušviečia 
šių dienų politines, ūkines ir 
ypač dvasines problemas. Čia 
neabejotina tos vokiečių ar ap
lamai europinės spaudos stip
rioji pusė, jei palyginti, pav., su 
masiniais JAV dienraščiais, pa
skendusiais klaikiose skelbimų 
bangose.

Eilinis vokiečių dienraštis 
kasdien pasitenkins 8-16 pusla
pių ir tik šeštadieniais (sekma
dieniais nepasirodo joks dien
raštis) įkopia į amerikiečio gy
ventojui juokingų 30-40 pusi, 
skaičių. Bet tai, kų tas dienraš
tis" patiekia skaitytojui, kaip 
kruopščiai, objektyviai ir visa
pusiškai atskleidžia visų/ tarp
tautinio ir vidaus gyvenimo 
vaizdų ir kiek daug, palyginti, 
vietos (eilinę dienų bent 1-2 psl., 
o šeštadieniais ligi 8-12 (skiria 
kultūros gyvenimui pavaizduo
ti, tai, pakankamai įgalina jau 
ir mažo miestelio gyventojų su
sivokti visose europinėse ar ko
munistinio pasaulio painiavose. 
Sunku įsivaizduoti, kad ameri
kinio kontinento gyventojas su 
tokiu dėmesiu galėtų pasinerti 
tuose beviltiškų prancūzų par
lamento debatų, įvairių europi
nių konferencijų aprašymuose 
spaudoje ar radijo komentaruo
se. O tai vokiečių tarpe įprasta.

(perkelta į 2 psl.)
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* ' For. a Pleasant Holiday
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Laikas greitai slenka nė tik 
Amerikoje. Ir Vokietijoje atsi- : 
dūrus nepastebi, kaip nejučio- j 
mis praeina savaitės ir mene- ] 
šiai. Gal dėl to, kad nepaisant i 
mums įprasto europinio gyve
nimo, vis dėlto kiekvienų dienų ; 
pastebėki kų nors naujo, su kuo 
nesitikėjai susidurti. Pokariniu > 
metu ne tik pakito pasaulio že
mėlapis, bet ir žmonės, jų nu- ( 
sistatymai, pažiūros, net ir jų 
dvasinis gyvenimas.

Įdomu stebėti visų Europą, 
bet kaip klydo tie, sakydami: 
Vokietija? O, jų pažįstame iš- . 
'ilgai ir įstrižai, koks gi malonu
mas dar kartų matyti tuos pa
čius kalnus, miestus, upes, griu
vėsius? Tai pažiūra žmonių, ku
rie daugiau neįžvelgia už savo : 
buvusios stovyklos ribų ir ku
riems kraštas, tai pasivažinėji
mas tarp vieno ar kito didmies
čio.

Bet gyvenimas nėra vien tik 
griuvėsiai, kuriuos jau sunku 
berasti šių dienų Vokietijoje. Jis . 
atsispindi pirmoje eilėje poka
rinio meto žmoguje, jo pažiū
rose, galvosenoje, pagaliau jo 
pastangose naujai kurti savo 
gyvenimų bei jieškoti naujų 
formų įvairiose gyvenimo sri
tyse. Jei visa Europa šiuo po
žiūriu labai įdomi stebėti, tai 
naujoji Vokietija Čia virsta pir
maeiliu susidomėjimo objektu.

— Ne, tamsta, Vokietija da
bar jau kitokia... Vokiečiai da
bar siekia tik materialinių pa
togumų ir vargiai juose berasi 
dvasinio kūrybingumo, štai to
kių nuomonių galėjai Užtikti 
dar JAV-se ir šitaip, galvoja dar 
ne vienas anglas, švedas ar ita
las. Ir vėl klaidinga, nors tik iš 
dalies^ nuomonė.

Aišku, kad pokariniais metais, 
kai vokiečiams teko atsistatyti 
iš griuvėsių, vargiai galėjo bu
joti kultūra, nes mūzos ir griu
vėsiai tai nėra suderinamos są
vokos. Praėjo keli-metai ir pa
tys skubiausi, patys opiausi gy
venimo klausimai daugiau ar 
mažiau išspręsti ir dabar kraš
tas jau labiau gali atsidėti dva
sinei kūrybai. Nepraeis nei ke
leli metai, kai visai neabejojant 
kultūros, socialinio, politinio gy
venimo srityse galės bus pa
siekta stebinančių augštumų.

čia nepaminėtas ūkinis gyve
nimas, nes jis tas augštumas 
jau bus pasiekęs. Iš dalies ir 
politinėje srity užsienietį ste
bina vidaus politikos stabilu
mas ir jis dar ryškesnis, kai 
palygini su politiniuose spaz
muose besiblaškančia vokiečių 
kaimyne —Prancūzija. •

Galimas dalykas, netolimoje 
ateity teks šį tą paliesti iš tik
rai gyvo kultūrinio' gyvenimo 
apraiškų. Bet jau dabar tenka 
pripažinti, kad ir universitetai 
ir knygų leidimas ir teatru bei 
radiofonų veikla jau yra taip 
intensyvūs dvasinio gyveninio 
ramsčiai, tiek pozityvios švie
sos jie įfteša į visą kultūros kū
rybą, kad jau sunku bekalbėti 
apie kraštą, vaidinantį, antraeilį 
vaidmenį. Kuriamos pastovios 

; vertės kultūrinės vertybės kraš
te, kuris ligšiol, dar perskirtas 
j dvi dalis ir kuris dar okupan
tams tebemoka iš savo metinio 
biudžeto kas metai po 34%>. I

SALES AND SERVICE
11628 Euclid Avenue •?

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL COMPANY
1635 EAST 39th ST. ' ? UT l-800Q

SEE ŲS OR C ALI?US WE CARRY THE FINEST IN COAL

.?:v-
GREETINGS and BEST WISHES 

Ta Our Friends and Patrons

REMMINGTON RAND, INC
- ■ . ■ ■
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AMERICAN BOX COSHERIFF

1900 West 3rd St. SU F5200

A. D. PELUNIS

DeSOTO—PLYMOUTH CARS

BO 2-643313123 Detroit Avenue

MID-CITY AUTO PARTS CO
I

HE 1-3521
-t

LAPINE TRUCK SALES
PHILLIPS ELECTRIC CO I

4126 ST. CLAIR AVĖ. EN1-4250

Best Wishes to Our Friends aind Patrons

i

887 EAST 67th ST. HE 1-0900

7400 Euclid Avė.
• - - • r - -t , I

PR 1-0486

SULLIVAN BROTHERS

PLUMBĮNG AND HEATING
ELECTRICAL SEWER CLEANING

14002 Glenside UL 1-4466

USED TRUCKS EVERYTHING FOR THE TRUCK
DAVĖ LAPINE, Mgr.

4830 Warner Rd. MI 1-4260

EMERSON RADIO OF OHIO, INC

DISTRI3UTORS OF
EMERSON TELEVISION and RĄDĮOę

4800 Prosfjpct Ąy<!. HE 1-1822
«•

t'4 '
H"

• BEST WISHES
To Our Many Friends

O.

JOHN T. CORRIGAN

STATĖ SENATOR

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

JOSEPH M. SWEENEY

GREETINGS and BEST WISHES
Best Wishes to Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

4

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

THE
CLEVELAND METAL ABRASIVE 

COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

AMERICAN LUMBER CO

1725 Ivanhoc IV 1-2800

i

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

MORDUS FURNITURE and 

UPHOLSTERING CO.
7123 St. Clair Avenue

ESTIMATES FliEE

iHRMMimijuiuja. .u jS

(Atkelta iš 1 pąl.) .
Tačiau, kad vokiečiai galėtų 

pasigirti turį tikrai augšto ly. 
gio dienraščių, bent tokio masto 
kaip šveicarų ”Neue Zuerięher 
Zeitung” ar prancūzų ”Le Fi
garo ’, šitai nebūtų galima tvir
tinti. Daug dienraščių turi stip
rios plunksnos vedamųjų straip
snių autorius (Frankfurter Ąll- 
gemeine, Stuttgarter Zeitung), 
bet savo lygiu dar negali visai 
patenkinti ar bent prilygti bu
vusiems Berlyno didiesiems laik
raščiams. Net ir ”Die Neue Zei- 
tūng”, amerikiečių leidžiamas 
dienraštis, 1948-49 m. teikęs 
viltis virsti vienu pačių rimčiau
sių Europos dienraščių, dėl da
romų sutaupų ir kt. sumetimų 
turėjo labiau įsitraukti į eilinio 
okupacinio spaudos organo kiau
tų ir nuo rugsėjo mėn. leidžia 
tik Berlyno laidų. Iš kitos pu
sės, tai bene vienintelis dien
raštis ^šjų ■ dienų Vokietijoje, 
daugiau ir ryškiau kelius komu
nistinio gyvenimo apraiškas ir 
plačiai demaskuojąs įvairių ko
munistų bei satelitų veiklų.

Ne šventieji puodus lipdo ir 
ne tik vokiečiai galėjo atsiriboti 
nuo įprastinio masių polinkio į 
visa tai, kas kutena žmogaus 
dili*. nius, kas kelia emocijų ir. 
kas lengviau virškinama 20 amž 
problemų priblokšto žmogaus. 
Bulvarinė, geltonoji ar sensaci
jų spauda ras sau palankią rin
ką kiekviename Europos krašte, 
šalia rimtųjų 20 pfeninginių 
dienraščių, kiekviename kioske 
galėsi rasti įvairiausių 10 pfe
ninginių paveiksluotų dienraš
čių ar savaitraščių ir kiekvienas 
JV tau pasiūlys savo ”sensatio- 
nen apie tai, kas daugiau ar 
mažiau jaudina, kas įdomu gat
vei ir pilkajam žmogui, jieškan- 
čiam geriau kraujo, kaip par
lamentų debatų aprašymų Pa
ryžiuje ar kitur.

Įvairūs ”Abend postą i", 
"Nachtausgabės”, ”Wochenen- 
dai’’ ir šiaip ”Bild-laikraščiai” 
augą kaip grybai po lietaus. Kai 
kurie jų pasiekia net milioninio 
tiražo. Liūdna? Galbūt, bet ku
riais laikais negalėdavai rasti 
bulvarinės spaudos? Pagaliau, 
po vokiečių žemę vaikšto ne tik 
intelektualai, ne tik neblogai 
materialiai susitvarkę žmonės, 
bet joje rasi ir 17 milionų, gy
venančių tik iš pašalpų bei pen
sijų ir dar daug milionų žmo
nių, kuriems karas bus padaręs 
sunkiai pagydomos įtakos ir 
moralei ir dvasinei lygsvarai ir 
pačiam intelektui. Ar juos ga
lės patenkinti sunkaus stiliaus 
vedamieji ar Jasperso egzisten
cializmo svarstymai ?

Greičiau tas gatvės žmogus 
savo politinę ar dvasinę išimtį 
semsis ir radijo bangų pasaulio. 
Ir čia jis ras tikrai turtingą, 
pasakytume, liaudies universi
tetą, nes Europos radijas savo 
stočių programa, jos įvairumu, 
žodinės ar muzikinės progra
mos gausumu gali žymioje daly 
pakeisti laikraštį, teatrą, mo
kyklą ir koncertinę salę. Dabar 
ir čia gali susidurti su naujie
na, nes Vokietija jau turi apie 
10 vad. UKW (ultra trumpųjų 
bangų) stočių kai kuriuose did
miesčiuose ir jų programa per
duodama be jokių ' trukdymų. 
Tąi didelis patrauklumas radijo 
klausytojams. O jų šiuo metu 
jau 11 milionų, kitaip tariant, 
kas penktas gyventojas turi po 
radijo aparatą.
4 Ne tik vokiečių stočių, bet ir 
šveicarų, prancūzų, italų, britų 
siųstuvų bangomis dieną ir 
niiktį sklinda gera muzika, ope
ros, pirmos eilės koncertai, geri 
politiniai koricėPtai'," pašneke
siai aktualiausiais kultūros 
klausimais ir visa tai, ko tikrai 
pasigenda Amerikos radijo klau
sytojas. šiuo požiūriu šiais dva
sinio komforto galimumais Eu
ropa neabejotinai turtinga, o 
toje Vokietijoje tas radijas, tai 
efektinga priemonė gyventoją 
nenugramzdinti tvaike griuvė
sių, kuriuos tikrai jąų sunkiai 
bęrasi ūkiniai ir kultūriniai taip 
greitai ątsistatančiame krašte.
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GREETINGS AND BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

- ■ I • I . ’ . - . • . . .

BASS CHEVROLET MOTORS, INC.

SALES AND SERVICE

MI1-1492

GREETINGS and BEST
ToOurFri . ®‘WlSHES Fnend. and Pątron8 

shbbhan «oonNO
SEE us pOR your 

769Ea8t70thSLf,nK'Tinning~^idi,lg

— UL 1-1660

SHAKERT'XX—
GARIVOOD AIR CONDITIONtmc- 

4290 Lee Road ^^OIĮ^gas

. LO1-1628

GREETINGS and BEST 
Our Fn«><ls and Patron8

JOHNSON SERVICE CO. 

contkactor por tempEI(atoee and-huhid1t¥ 

2U2E.mStONTROI'SYSIEMS

• v. -

■ BEST WISHES
To Our Friends and Patrons '

M. V/INOGRAD O COMPANY
MANUFACTURERS OF FINE FURNITURE 

MAURICE W1NQGB.AX>( Mgr.
2536 Euclid Avenue CHerry 1-3637

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons 

battery exchange co, 
DISTRIBUTOR FOR GOULD BATTERIES

1866 Eąst 33rd St. SU 1-5191
Off Chester Ayenue

■ r

GREETINGS and BEST W1SHĘS 
To Our Friends and Patrons

J. & E. FABRICATING co.

CUSTOM BU1LT FORMICA 'SJNK TOPS aąd BAR TOF3

7912 Carnegie Ąyę. SM 1-2711

BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

• ■. <.

UNDERV/OOD CORPORATION
. • . • .......

SUNDSTRAND ADDING &C4LCULAT1NG MACHiNES
V- - •

CHerry 1-68401924 Eucjid Avė.

2954 MayfieldFd. FA 1-4400
RICĘĄRP ENGEL, Mgr.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS ari& BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

v • • ■ r —

UNITED SALES PRODUCTS CO.
UNITED OVERHEAD DOORS—ALL TYPES FOR 

RESIDENTIAL AND COMl^ERCIAL 
ELECTRIC AND RADIO DOOR OPENERS

8700 Kinsman Rd. SW 1-8008

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

NATIONAL RUG CLEANING CO..------------- ,. • ; t ;•
v ■■

DIVISION of NATIONAL CĄRPET & FURNUTJJRE CO.
COŲNTY WIDE.pjCK UP—PERŠONALIZED CLEANING 
3615 Carnegie Avenue EX 1-1252

MEMBER RUG CLĘANIN INSITUTE
: .. .

""T“"’ "" •'

GREETINGS and BEST WISHES__ _
To Our Many Friends and Patrons

ARLINGTON BEVERAGE CO.
”Your Complete Hevęrage Store”

ALL POPULAR BRANDS OF BEER, WINE, ALĖS AND 
SOFT DRINKS, ALSO CHAMPAGNE AND SWEET AND 

DRY VERMONTR P ARTY SNAKS
SAMDEI, and GRACE DOLJNSKY OWNERS i 

12424 Arlington Avė. Honie Denvery GL 1-9234

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons



GREETINGS and BEST WISH£S

To Our Friends and Patrons
w

For a PJeąeant Holiday

THE LORAIN B AHKING (0

600BROADWAY LORAIN.OHIO

Member Federal Reserve Bank

L

Member Federal Deposit Insurance Corp

SAVING DEPOS1TS INSURED

UP TO $10.000

1NTEREST RATE NOW 2'< PER ANNUM

BEST WJSHES TO OUR F.R1EDS AND PATRONS

ACE WELDING CO.
13701 Triskett Rd. OR 1-4880

■V.

BEST IVlSHES TO OUR FRIEDS AND PATRONS

ANDRE - SCHWARZ - SINGER FURS
1844 Euclid A>?. . SU l-92«0

LINKSMŲ KALĖDŲ -

FLCĮWERVILLE
FLOWERS FOR ALL OCCA8IONS

Euclid Avė. Corner Superior Avė.

I I II . - I IIĮ-m Įi—
Greetings and Best W isties To Our Friends & Patrons

GORDON ART GLASS CO.
PLATE. WINDOW. ART and AUTO GLASS REPAIRING 

" GLAZING OF EVERY DESCRIPTION 
MIRRORS AND FURNUTURE TOP GLASS

11608 KINSMAN RD. *’A J.-3151
iT
7

...... " — nWm. ...m
.......................................

ęrectįpgs jui? JJfi4-tViįikps To X>U|r Erjenįs 4 Tįlrpns

PERKAL’S PEUęATESSEN
$85 Ęast 105th St. ■ GL 14572

Skautų vadų pasikeitimai
L.S.B. Vyriausiojo Skautinin

ko "Krivūlėje” ir sk. spąudpją 
pranešta apie vądovų pasikeiti
mus bei paskyrimus. Detroite 
fBąltijos vietininkijos yietinin- 
<ų patvirtintas pasktn. Vladas 
Simutis.

Vokiętijoą rajone — Aušros 
tųpto tųntinipku patvirtintas 
T, Gailius. Kanados rajone On- 
tario pietryčių vietininkijos vie
tininku patvirtintas pasktn. 
Petras Balsas. Pastarojon vieti- 
pinkijon, įeina Port Colborne, St. 
Cątharines, Wellando ir Niaga
rą Falls apylinkių vienetai. Ha
miltono, Ont.', tuntininku patvir
tintas vyresn. skiltn. Eduardas 
Mickūnas.

"Krivūlėje” yra paskelbta 
skiltininkų kursų programa. Ją 
pąruošė Brolijos Vadų Lavini- 
njp Skyrius, kuriam vadovauja 
pąsktn. L. Musteikis. Programa 
yra išsamiai ir kruopščiai pa
ruošta. Pagal ją šiuo metu ve
dami sk. vadovų kursai įvai
riose vietovėse. Taip pat nu
matoma išleisti skiltininkų va
dovėlį, kuris ruošiamas pagal 
minimą programą.

Brolijos Tautinio Auklėjimo 
Skyriaus vedėjo pavaduotoju 
paskirtas pasktn. Alf. Valatkai- 
tis. Skyriaus bendradarbiu pa
tvirtintas vyresn. skiltn. Vytau
tas .Černius, šį skyrių veda pa- 
ąktn. V. Mantautas, kuris kartu 
yra ir L.S.B. JAV rajono skau
tų’vyčių vadovas.

-

Aido” Nr. 11 jam išreiškė skau
tišką padėką.

Naujuoju "Sk. Aido” admins- 
tratorium tapo skiltn. Vytau
tas Macas, kuris pasiekiamas 
adresu: Box 1003, Station C, 
Toronto, Ontario, Canada.

. ■ J

CHICĄGOS SKAUTAI VYČIAI 
SUKRUTO

. Chicagos pulk. J. šarausko 
skautų vyčių dr-vės vadija su
darė veikimo planą šios žiemos 
sezonui. Numatyta pagyvinti 
vyčiavimą, programos praėjimą 
būreliuose, sušaukti bendrąją 
dr-vės sueigą, kartu su vyres
niosiomis skautėmis išvykti.iš
kylom Lituanicos tunto mastu 
norima pravesti šachmatų — 
šaškių varžybas, žiemos darbų 
planas bus užbaigtas metine 
dr-vės sueiga Lietuvos skautų 
Globėjo šv. Kazimiero dieną.

Šarauskiečių darbuosna ener
gingai įsijungė iš Detroito at
vykęs pasktn.' Paruškevičius.

SKAUTIŠKOS SPAUDOS 
NAUJIENOS

Išleidęs š. m. "Skautų Aido” 
,Nr. 10, administratorius vy- 
resn. skiltn. Juozas Pažėra pasi
traukė iš pareigų. Jis savo pa
reigas su dideliu pasišventimu 
bei pasiaukojimu ėjo per pus
antrų metų. jL-SjB- Vadija ”Sk.

klausimais. Tos grupes žnjpmų 
valdomi Piliečių ir ^oJcprSkęet 
klubai jau kelinti metai nieko 
neskiria Lietuvos laisvinimo rei
kalais.- O tai seni, turtingi klu
bai, sukurti lietuvių patriotų.

__ mk —

SKAUTIŠKASIS KINAS
Skautų vyčių Perkūno būrelis 

Toronte .(Kanadoje- pradėjo an
trąjį kultūrinių filmų rodymo 
sezoną. Filmų seansai būna kiek
vieną sekmadienį Toronto Lie
tuvių Namuose.

BALTIMORE IR 
PHILADELPHIA 
ATSILIEPKIT!

JAV Rajono I-sios srities va
deivos reikalų vedėjas ir vyčių 
vadovas vyresn. skiltn. Algis 
Banevičius, 257 ”Ė" Str. So. 
Boston 27, Mass., prašo Phila- 
delphijoje ir Baltiiriorėje gyve
nančius vyresnio amžiaus skau
tus, skautus vyčius ir skautinin
kus pas jį užsiregistruoti. Pa
siskubinkite pranešti savo 

resus. —-,SKS
ad-

HOLIDAY GREETINGS 
AND BEST WISHES

STANLEYH

MURDOCK

Aseistant Commissioner

of Ęngineerings
A

Greetings and Best Wishes

To Our Friends and Patrons

To You All

WINTER PAPER

STOCK CO.
• I ■ I..

Brocktone vis kitaip
NEDAVĖ SALĖS

Gegužės 17 d. pašventinus ' 
naujai pastatytą, bažnyčią, se- : 
noji bažnyčia paversta sale, ku
rioje vyksta įvairūs parapijos ■ 
parengimai. Toje salėje, esan
čioje dabartinės bažnyčios, lyg 
jos pusrūsyje, ruošiamas Naujų 
Metų sutikimas su šokiais ir 
alkoholiniais gėrimais. Taigi, sa
lė naudojama įvairiems tiks- . 
lams, kaip eilinė patalpa.

šioje sajėje BALo 72 skyrius 
norėjo suruošti koncertą, gry
nai kultūrinę pramogą, be šo
kių ir alkoholinių gėrimų. Dide
liam visų nustebimui klebonas 
kun. Strakauskas nedavė salės 
koncertui. Nedavė ’ųę todėl, kad 
tą dieną salė būtų buvusi užim
ta ar koncerto organizatoriai 
būtų nesutikę- už salę mokėti 
nuomos. Ne. Salė buvo laisva, 
organizatoriai sutiko mokėti to
kią nuomą, kokios būtų buvę 
pareikalauta, bet kun. Strakaus
kas salės vistiek nedavė. Vie
nintelė salės nedavimo priežas
tis — lietuvių kultūrinė pramo
gą, ruošiama BALFo skyriaus. 
Tokie dalykai kun. Strąkauskui, 
kaip jaučiui raudonoji skara.

Neduodamas lietuvių pasta
tytos ir išlaikomos parapijos 
Salės BALFo ruoštam koncertui, 
kun. Strakauskas dar kartą ryš
kiai išėjo prieš lietuvių kultū
rinius reikalus ir vargšų lietu
vių šalpą. Vien šiais metąįs tai 
jau antras jo tos, rūšies žygjs. 
Pirmuoju atveju jis išmetė iš 
parapijos mokyklos patalpų šeš
tadieninę lituanistikos mokyk
lą, kuri dėl patalpų stokos riųo 
naujų mokslo metų neveikia.

ATSTOVAI KONGRESE

Visuotiniamę Amerikos Lie
tuvių Kongrese vietos lietuviai 
buvo gausiai atstovaujami. Di- 
4ęlis nuotolis, dpie 1,000 my- 

3 lių, nebuvo kliūtimi net ketu-

nems atstovams pasiekti 
kongresą. Jais buvo ALT narys 
K. Jurgeliūnas, P. Vaičiūnas, P. 
Viščinis ir A. Strumskis. Tris iš 
jų siuntė ALT Sandaros 24-oji 
kuopa, o vieną — Brocktono 
Lietuvių Taryba, kurią sudaro 
septynios organizacijos. Visiems 
atstovams tik iš dalies apmokė
tos kelionės ir kitos išlaidos. 
Tikra, kad jie turėjo iš savo 
kišenių išleisti antrą tiek, kiek 
gavo iš organizacijų, kurios juos 
siuntė.

Nors 
sukelti 
kalams 
tais jau seniai sudaryta ir pa
siųsta ALT, bet atstovai į kon
gresą atvyko su naujomis au
komis. Jie atvežė dar dol. 265, 
kuriuos sudėjo atskiros organi
zacijos ir pavieniai asmenys. 
Aukojo po dol. 100: ALT Sanda
ros 24-oji kuopa ir Kazimiero 
klubas, po dol. 25: Franklino 
klubas ir Tremtinių Komitetas, 
po 5 dol.: Vincas Zinkevičius, 
Vaclovas šarkus ir Kazys Vens- 
lauskas.

Dėl atstovų siuntimo į kon
gresą vyko ganū griežti ginčai 
taryboje, kurioje Piliečių ir Ro- 
kojokeet klubo atstovai pasi
sakė prieš atstovų siuntimą į 
kongresą tarybos vardu. Prie jų 
prisidėjo ir Sandaros kuopos 
pirmininkas, .vėliau už tai ga
vęs'gerokai barti Sandaros kuo
pos narių susirinkime, kuriame 
buvo' išrinkti trys kuopos at- 
stovai į kongresą, paskirta jų 
kelionės išlaidoms 250 dol. ir 
LOQ dol. auka ALT. Taryboje 
pasisakę asmenys prieš atstovų 
siuntimą į kongresą priklauso 
tąi lietuvių grupei, kuri nepri
sideda prie Lietuvos laisvinimo 
darbo, laikydama, kad dabar 
Lietuva yra išlaisvinta, žinoma, 
susirinkime jie to viešai nesa
ko, bet aiškina, kad ne mūsų 
reikalas ' rūpintis užsieniniais

t?

šiai kolonijai skirtoji 
Lietuvos laisvinimo rei- 
$1.500 kvota šiais me-

1375 EAST 38th STREET

HE 1-4580

BEST WISHES TO OUR 
FRIEDS AND PATRONS

2192 LEE ROAD

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

IDEAL PLUMBING 
AND HĘATING CO.

1905 S. TAYLOR RD.

Bcrnard Wolsh, Prop,

BEST WISHES AND
A PLEASANT HOLIDAY

11912 BUCKEYE RD.
WA. 1-8555"

/ 
GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

C. SAM PREYER
WHĘN YOU ARE READY, TO PAINT YOUR OFF1CE 

STORE OR FĄCTORY.
CALL HE 1-3750

tjjegtįpgapnd Ik 11 Wiahes to O#r & PlArOB?

GREETINGS and BEST WISHES 
To My Many Friends

Y ''' ” ■'

JUDGE JOHN V. CORRIGAN
1 .

MUNICIPAĮ. COURT

Best Wishes To Our Friends and Pptropa

The Advance Window Cieaning Co.
1453 EAST 66th STREET EX 1-7575

Greetings and Best TVishes To Our Friends & Patrons 

AURORA RESTAURANT 
Famous for Steaks, Lobster, Spaghetti, Ravioii, Excellent Service

WE CATER TO WEPDINGS & SHOWERS
11316 EUCLID AVENUE RA 1-1O1O

Greetings and Best Virbės To Our Friends & Patrons

CASTELLAN’S GOLDEN KRUST BAKERY
12703 KINSMAN ROAD LO 1-3152

Best Wishes To Our Friends and Patrons 

CEDAR—LEE RECREATION
OPEN BOWLING 30 CENTS PER LINE 

FRANK E, MEYERS Mgr. 
Call For Reservations

2165 LEE ROAD t FA 1-9606

Greetings and Best Wishes To Our Friends & Patrons

BEDFORD FLORAI, SUOPPE 
FLOWERS FOR ALL OCCAS.IONS

Our personai attention given to every order largo or smali
711 BROADIVAY BE, 2-1858

Greetings and Best IVishes To Our Friends & Patrons

DIAMOND’S RESTAURANT
SERWING THE FINEST FOODS

12308 SUPERIOR AVENUE MU 1-9734

Best Wishes To Our Friends and Patrons

HERMAN’S DELICATESSEN
1VHERE YOU GET THE FINEST IN DELICATESSEN

15104 KINSMAN ROAD SK 1-1376

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patrons

JOHNNIE FLORAL SUOPPE 
I’LOWERS FOR ALL OCCASJONS

Our personai attention given to ęvęry order laigė or smali
“3805 EAST 71st STREET VU 3-1569

Greetings and Best Wishes To Our Friends & Patrons

HONEY’S BAKERY
FOR THE BEST IN BAKED GOODS SEEhUS

2096 SO. TAYLOR ROAD FA 1-0127

Best Wishes To Our Friends and Patrons

M. BIRNBAUM'S
CUT RATE MEAT MARKET 

THE FINEST IN MEATS
4819 PAYNE AVENUE EX 1-0140

Greetings and Best IVishcs To Our Friends & Patrons 

SEIGER’S RESTAURANT 
THE FINEST IN DELICATESSEN 

11802 KINSMAN ROAD WY 1-3045

Greetings and Best Wish.es Tp Our Friends & Patrons

STEVEN’S FLOWER GIFT SHOPPE 
FLOWF.RS FOR ALL ACCASIONS

Our personai attention given to all orders largo or smali 
12303 BUCKEYE ROAD WA 1-1461

•. JOHNNY LENGEL, Mgr.

Greetings and Best Wishes To Our Friends Patzojis •

SOUES DELICATESSEN
WE CARRY TlIE FINEST IN DEUCATESSEN 

limo Kinsman road sk t-«4i

SUPERIOR 69th RECREATION 6 ABC LANES 
StfJlVJNG J’RĘ FINEST CIJOICE WINE. UOVOR, BEER 

. EN 1-9153 .
. ' Mat Polišku— ę^rj F/wk N<rs.

Wish.es


CHANDLER PRODUCTS 12370 Superior Avenue

Best Wishes to Our Friends and Patrčns

The Guardian Burgiai* Proof
1491 Chardon Road Eguipment

IV 1-4400
6219 Detroit Avė.

7023 SUPERIOR AVENUE

COMPANY

6515 Juniata

COMPLETE LAUNDRY SERVICE

GREETINGS and BEST WISHES

ODELI CHAIN D1VISON

Best Wishes,To Our Friends and Patroną

A. CORDON FURNITURB

Avenue

2201 Superior Avenue

7035'.Superfor Avenue

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Paltelis

CH 1-4272

iJMAIN OFFICE AND PLANT 
Į 2440 East 75th Street .

Sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams

TAUTINES VIENYBES 
KELIAS

'irinitiiiirioriii.'iitiiifrfi

Anksčiau buvom palietę, jog 
didžiajai aukai pavienių, auko
tojų vargu galima susilaukti, o 
kartais ir susilaukę ne visais 
atvejais būtume perdaug laimin
gi moraline prasme. Kiek teko 
Kalbėtis su Rietuvių reikalais be
sisielojančiais tautiečiais, be 
išimties pritaria keiiamamai

BESTWISHES '
. To Our Many Friends
For a Pleasant Holiday to 1-S840

Greefinga and Best Wishes To Our. Friends and Patroną

STUDNEVS GULF SERVICE 
STATION

THE FINEST SERVICE INT0WN 
SUPERIOR AVĖ. (Corner of Easi Bfiih SL)

Po Hamburge; įvykusių rinki
mų paaiškėjo, kad komunistų 
partija Vakarų Vokietijoje gali 
būti' laikoma gerokai sužlugdy
ta. Jau rugsėjo 6 d. rinkimai 
Vokietijoje parodę, kad komu
nistų partijos šalininkų skaičius 
nepaprastai mažėja. Dabar' tas 
pats paaiškėjo Hamburge, ku
ris lig šiol buvo laikomas socia
listų ir kitų kairiųjų tvirtove.

Kaip žemai .smuko komunistų 
partija Vokietijoje,, ryškiai ma
tyti iš šių duomenų. 1924 m. 
komunistui vokiečių reichstage 
turėjo 62 mandatus. 1932 m. tų 
mandatų skaičius buvo jau pa
siekęs . lOO.į Nėra ko stebėtis, 
kad po pastarojo karo vokiečių 
komunistai visai rimtai svajojo 
apie savo partijos atgimimų. 
Tačiau kas gi paaiškėjo? Štai 
1947 m., kai vyko pirmieji rin
kimai, tose srityse, kuriose bū
davo daug komunistų balsuoto
jų, būtent — šiaurės Reino- 
Westfalijos provincijose — ko
munistai gavo vos 14% balsų. 
Kai prieš ketverius metus įvyko 
rinkimai į pirmąjį Vakarų Vo- 
kiefijos parlamentų, vadinamų 
Bundestag, komunistų šalininkų 
skaičius smarkiai sumažėjo, ir 
jie gavo vos 5. su viršum nuo
šimčius visų balsų. Per Ham
burgo rinkimus komunistai te
gavo vos 3% balsų.

Nieko nepadėjo, ir tai, kad ko
munistai įsijungė J Visų eilę kitų 
organizacijų, tuo būdu norėda
mi nuo' plačiųjų :. gyventojų 
sluogsnių nuslėpti savo priklau
somumų Kremliaus valdovams.

Jau' nuo seniau • Volcietijos 
parlamente suolai, kuriuose sė; 
dėję komunistų atstovai,-'vis la
biau tuštėjo. Nepaisant jų visų ;

ATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MARENELL’S
FEATURING

BOVVMANICE CREAM

‘ : Bert WisW To Our Friends and Patronu

JOE TARRO SUNOCO SERVICE STATION
LET YOUEXPERT SERVICEMEN CHECK YOUR GAR

12914 BUCKEYE ROAD

GREETINGS and BEST WISHES
* • ' ■ "f' -. • \ '

To Our Friends and Patroną

WISHES
.-v

Greeting -and Best Wiahen to Our FHends and Patronu

ROCCO BEAUTY and BARBER SHOPPE
FOR THE BEST INHAIRCUTTING AND MANICfURING

M> 1-1678
....

Greetings and Best:Wiahea toOnr.Triada & Patroną 

COTTAGE OF FLOWERS
FLOVVERS FOR ALL OCCASIONS

Our personai. attention given to every order large or small 
14603 DETROIT ĄVĖNUB. '■ AC l-1100

MORITZ STEEL

BIG BOUQUĘT FL0WER & GIFT SHOPPE 
FLOWERS FOR EVERY OCCASSION

480 Esat 200th Street . . . IV1-1544

tėms. O męs? Dažnas nepagailės 
gal ir 50 dolerių, kad tik iškil
mingiau pavaišintų svečius ir 
pasisotintų pats.’ Lietuviai, lie
tuvės! Parodykime tautinės vie
nybės kelių, solidarumų, tėvy
nės ir tautiečio meilę. Tegul Vo
kietijoje pasilikęs tautietis jau
čiasi esąs garbingos, krikščio
niškos ir humaniškos tautos tik
ru sūnumi ir dukra.

Tautinės vienybės vardan šių 
Kalėdų ir Naujųjų Metų šven
čių proga kiekviena lietuvio šei
ma turi paaukoti po vienų do
lerį Vasario 16 Gimnazijos rei
kalams, įamžinant Lietuvos Res
publikos trijų prezidentų vardus 
didžiojoje salėje. Atitraukdami 
po vienų dolerį iš numatytų iš
leisti ateinančioms šventėms 
Ries nieko nejusime, bet tenai, 
anapus vandenyno, trokštus jau
nimas šviesos, o senelis prie
glaudos, jausis tikrais lietuvių 
tautos vaikais.
’ Aukos turi būti renkamos 
sąrašais, įrašant kiekvieno pa
vardę, vardų ir aukos dydį. Su
prantama, kiekvienas gali auko
ti ir daugiau ir tai visa įrašyti 
į-lapų. Surinktos aukos ir lapai 
persiunčiami Vokietijos Krašto 
Valdybai tiesiogiai ar per 
BALF, jei tai.parankiau ar tiks
lingiau. . <

Šiotns aukoms surinkti turėtų 
imtis judriausios lietuvių orga
nizacijos —lietuvių studentų ir 
skautų, šios abi organizacijos 

1 per savo narius aplankytų kiek
vienų lietuvių šeimų. Joms galė- 

1 tų talkininkauti ir visos kitos 
' organizacijos bei gimnazijos mo- 
1 kinių išlaikymo rinkimo rateliai, 

parūpinant jiems sąrašų.
■ - Brangūs tautiečiai, parodyki- 
1 me taUtUiį ąubrendįmą^ tautinę 
• yl'ėnybę,flBo1lirfarunių,ypar^nę to-
■ lerancijų,:pažvelkinie j\žmogų,
■ į tokį.pat kaip ir mes, tik laiki-
- nai nuo mūsų atskirtą ir žvel-
- giantį j mus su viltimi.

SUPERIOR BODY & PAINT CO.
Frank Cvelbas, Sav.

Automobilių maliavojimas ir viršaus taiiynum

6605 St Clair Avenue ENdicott 14633

To My Many Friends and Patrons
For a Pleasant Holiday

t Greetings .and Best Wiahe« to Our Friends & Patrons . 
NAVRATIL SUNOCO SERVICE STATION

. WE ARE GRATEFIL FOR YOU PATROnAGĖ
.12209 JlltM AyĖNŲB

Ar tikslas gali pateisinti priemones

Greetings and Beat Wiphes~to Our Friends & Patrono 

FRIEDMAN BROS., INC.
. DISTINCITVELY STYLED FURS

1825 EAST lSthSTREĖf

kalbų ir pranašavimų apie dar
bininkų rojų, birželio 17 d. įvy
kiai Rytų Vokietijoje' buvo ne
paprastai gera pamoka visiems 
tiems, kurie reikšdavo dar kiek 
simpatijų Vokietijos komunis
tams.'

šiuo metu Vakarų Vokietijoje 
tebėra vos keturi provincijų 
seimeliai, kuriuose dar rasime 
komunistų atstovų: jų du yra 
žemut. Saksonijoje, 12 — šiau
rės Ręino-Westfąlijos provinci
joje, 4 — Wuerttemberge/Ęa- 
dene ir 6 — Bremene. Visose ki
tose krašto srityse komunistai 
yra visai išnykę iš viešojo gy
venimo. Būdinga ir tai, kad per 
rugsėjo 6 d., rinkimus komunis
tų balsų skaičius pasiekė vos 
3,2%. . ..

Vokiečių komunistų bankrotas 
gali būti aiškinamas nepapras
tai augštai pakilusiu Vak. Vo
kietijos gerbūviu. ir pasibaisėti
nu: vaizdu Sovietų okupuotoje 
Rytų zonoje bei ten esančiu la
bai žemu gyvenimo standartu.

MURRY OHIO

' ■ *•£ . "Z’ ' Z. C'F
Greetings toOur Friend* knd Patroną For n1 Pleasant Holiday

THE GRANO LAUNDRY CO.

A. MUSTEIKIS, Detroitas

minčiai. Būtent, Didžioji Vasario 
16 Gimnazijos salė turi būti lie
tuvių tautinės vienybės simboliu 
ir pavadinta LIETUVOS RES
PUBLIKOS TRIJŲ PREZIDEN
TŲ SALE. Joje kabėtų trys pre
zidentų portretai — Antano 
Smetonos, Aleksandro Stulgins
kio ir K. Griniaus, šiuo kelia 
eidami įkūnytume gražiausias 
lietuvių tautos idėjas — tau
tiškumą, krikščioniškumą ir so
cialistinį humanizmą, šis kelias 
parodytų, jog mes nepardavi
nėjame kilnių idėjų už nešva
rius dolerius, mokame susikal
bėti svarbiais klausimais ir par
tiniai reikalai paliekami antroje 
vietoje, o tautiniai klausimai 
pastatomi augščiau visų kitų. 
Tokiu atveju gimnazijos direk
torius su didžiausiu dvasios pa
kilimu didžiojoje salėje galėtų 
skelbti visų trijų prezidentų 
kilniausias idėjas, kurios 'yra 
priimtinos visai lietuvių tautai, 
išskyrus tautos išdavikus.

REIKIAMŲ LSŠŲ 
SURINKIMAS

Artinasi Kalėdų ir Naujųjų 
Metų šventės. Per šias šventes 
Amerikos lietuviai išleis įvai
riems gėrimams, saldumynams 
ir kitokiems nelabai būtiniems 
dalykėliams mažiausiai 100.000 
dolerių, skaitant, jog šventes 
švęs 10.000 šeimų išleisdamos po 
10 dolerių kiekviena, neskaitant 
išlaidų įvairioms dovanėlėms, be 
kurių lepgvai galėtų apseiti., Ir 
visos tos išlaidos eis svetimųjų 
naudai, o mūsų nesveikatai.

Mieli Tautiečiai!.,Prisiminki
me mūsų jaunimą ir; senelius 
bei ligonis Vokietijoje, pasiliku
sius pavergtoje Tėvynėje, ken
čiančius vergų stovyklose Rusi
joje. Jie be -jokios išimties ne
galės išleisti po 10 dolerių šven-

Vasario 16 Gimnazija savo 
leidžiamam periodiniam leidiny 
Nr. 1 nurodo kaip pavieniai lie
tuviai ar jų paskiros organiza- 1 
cijos galėtų įamžinti savo vardą, 
jei paaukotų tam tikrą dolerių ’ 
sumą. Kas norėtų savo vardą i 
(galbūt ir paveikslą) matyti 
didžiojoje Vasario 16 Gimnazi
jos .salėje turi paaukoti nema- : 
žiau kaip 3000 dolerių. Suma i 
nėra didelė. Ji lengvai pakeliama 
kiekvienam amerikiečiui biznie
riui ar profesionalui, jei tik yra 
pakankamai gero noro.

• Perskaitęs PLB Vokietijos 
Krašto Valdybos tokį nutarimą, 
tuojau pajunti, jog tai daroma 
ne iš nuoširdumo turtuoliams 
pataikautiį±et iš desperatiškos 
nevilties,-iš nepasitikėjimo lie
tuvių bendruomenės geromis 
intencijomis ir tautiniu bei 
krikščionišku artimo meilės su
pratimu. Valdyba pasirinko to
kias priemones, kurios esmėje 
nėra labai pateisinamos, bet, 
siekiant kilnaus tikslo, jos buvo 
neišvengiamos. Sunku būtų įsi
vaizduoti tokią keblią situaciją, 
sakysime, atsirado padorus lie
tuvis, besiverčiąs saliūnų biz
niu, kuris panorėjo paaukoti 
3000 dolerių (jam tai nesunku 
padaryti) ir įamžinti savo var
dą mokslo ir auklėjimo švento
vėje, kad kiekvienas gimnazijos 
mokinys minėtų jo vardą, o 
gimnazijos direktorius iškilmin
gomis progomis primintų susi
rinkusiems - aukotojo nuopelnus 
lietuvybei. išlaikyti. Tačiau jis 
tikriausiai negalėtų mokiniams 
pasakyti, jog saliūnininko biznis 
nėra augštos kultūros įstaiga, 
negalės pasakyti, jog per kar- 
čiamas patarnavimas neša dau
geliui šeimų ašaras, skurdą, 
vargą, šeimos nesantaiką ir, ne 
visai retai, net mirtį.

čia paminėjau patį kraštųti- 
niausį atvejį. Jei taip įvyktų, 
vargu galima būtų pateisinti 
priemones, siekiant nors ir gra
žaus tikslo. Ar kitų profesijų 
pavieniai atstovai aukos 3000 
dolerių, tenka suabejoti, nes juo 
augštesnės civilizacijos žmogus, 
juo labiau yra linkęs į savimeilę, 
jis labiau jieško pramogų ir ga
na rafinuotų;; Ir todėl tikėtis 
didesnių aukų iš pavienių asme
nų vargu ar galima, nors, neti
kėtumų gali būti. Lieka dar or
ganizacijos. Kiek jos galėtų už
pildyti šią spragą nesunkų ap
spręsti. Visos kultūrinio pobū
džio draugijos ar sąjungos daž
nu atveju sėdi be pinigų. Nors 
jos ir norėtų aukoti, bet negali. 
Ekonominio pobūdžio organiza
cijos, nors ir turėtų lėšų, vargų 
tokias aukas sudės, nes nėra 
pelninga.. Iš organizuotų sam
būrių ar pavienių asmenų gali
ma tikėtis mažesnių aukų, tai 
visai normalus reiškinys.

Kylą klausimas, kur g! gauti 
pinigų VKV-os nupirktiems na
mams išmokėti ir jiems sutvar
kyti, kad galėtų Vokietijoje 
esantis jaunimas mokytis ir kad 
vėliau, pritrukus prieauglio, bū
tų priglausti visi lietuviai — 

■ seneliai ir ligonys? Neatmetant 
pavienių dubsnių lietuvių auko
tojų, kurių vistiek atsiras, nors 
iš nelabai stambiomis sumomis, 
reikią jieškoti kitų priemonių^ 
kurios siekiamo tikslo neužtem
dytų, Krašto Valdybai ir gim
nazijos direktoriui nereikėtų 
nutylėti apie aukotojus, bet prie
šingai.


