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vakariečių NATO. Atseit, tas 
prezidento paminėtas geras vy
ras labai užimtas atsverti visas 
amerikiečių pastangas apvaldy
ti komunizmą.

šiaip viešuose leidi- 
visuotinės statistikos

Re- 
vie- 
bet 
rin- 

nes jų iš

2.00
2.00

j
• 1

-

Mūsų Vokietijos bendradarbio
užsienioVokietijos vidaus ir 

politikos gyvenime' paskutiniuo
ju metu pastebima daug akty- 
mo. Tos dvi viešojo gyvenimu 
sritys taip savo tarpe susiraiz
gė, jog sunku beatskirti, kur 
baigiasi vidaus ir kur prasideda 
užsienio politika.

Savo laiku "Dirvoje” buvo 
rašyta apie Spandaų, ties Ber
lynu, kalėjime kalinamus septy
nis didžiuosius karo nusikaltė
lius. Nūn vienas jų paleistas, 
būtent baronas Konstantinas 
von Neurathas. šis senas vokie
čių diplomatas, buvęs savo lai
ku ambasadorius Londone, o 
paskui Hitlerio paimtas užsienio1 čio reicho” laikais, 
reikalų ministeriu, buvo Niurn-1 
berge nuteistas. 15 metų kalėji
mą Svarbiausiu jo nusikaltimu 
buvo pripažintas sutikimas at
sistoti vokiškojo "protektorato” 
priešakin "Bohemijoje ir Mora
vijoje”, kaip anais laikais buvo 
pavadinta Čekoslovakija.

Neurathas jau peržengė 80 
metų amžiaus, jis sunkiai serga. 
Vakarų valstybės jau seniai pa
sisakė už jo paleidimą. Neuratho 
naudai keliais atvejais interve- 
navo Winstonas Churchillis ir 
Popiežius. Bet Maskva kiekvie
ną kartą pasakydavo "njet”. Tik 
dabar, kai bolševikams parūpo 
pigiomis priemonėmis įsiteikti 
vokiečiams, sovietai staiga irgi 
sutiko -von Neurathą paleisti. 
Beveik apakęs ir širdies liga 
sergąs senas diplomatas vėl at
gavo laisvę.

Bet kas toliau atsitiko? Va
karų Vokietijos valstybės pre
zidentas Heussas ir kancleris 
Adenaueris pasiuntė Neurathui 
sveikinimo telegramas, o kaime 
ties Stuttgartu, kur yra buvu
siojo hitlerinio diplomato dva
ras, sugaudė bažnytiniai varpai. 
Taip buvo sutiktas karo nusikal
tėlis !

Tokia demonstracija, savaime 
suprantama, iššaukė didelį nu
sistebėjimą Vakarų Europos 
sostinėse. Kaip bebūtų, von 
Neurathas tarnavo nusikalsta
mai' nacionalsocialistų politikai. 
Jeigu jis pats ir" nepriklausė 
tiems sluogsniams, kurie atliko 
pasibaisėtinus nusikaltimus, bet 
jam tenka atsakomybė už akty
vų hitlerinės politikos rėmimą 
ir jos vykdymą. Tokiomis aplin
kybėmis telegramų siuntimas ir 
bažnytiniai varpai sunkiai sude
rinami su tuo pasibjaurėjimo 
vertu vaidmeniu, kurį von Neu- 
rathas suvaidino "tūkstantame-

Barono Neuratho pavertimas 
kankiniu pakerta pasitikėjimą 
Vokietija. Jau ir anksčiau ne
stigdavo įspėjančių balsų, jog 
vokiečių "demokrati š k u m a s’’ 
esąs abejotinos vertės; Po. pa
skiausios demonstracijos sukel
ta naujų abejojimų dėl Vakarų 
Vokietijos politinio subrendimo 
ir pasiryžimo eiti plačiaisiais 
demokratijos keliais.'

LAISVIEJI DEMOKRATAI 
BTAUBIA8I '

Kas pažįsta Vokiptiją, tas yra 
bent jau vartąs humoro savait
raštį "Simplicissimus". Tas 
Muenchene išeinąs leidinys juo
ko forma dažnai tiksliau išreiš
kia vokiečių politinę nuomonę; 
nekaip didžiųjų dienraščių ve
damieji straipsniai.

Vienam paskutiniųjų numerių 
pavaizduotas vokiškasis Miche- 
lis, kuriam.nupjauta pusė kojos.

"Ačiū Dievui”, — sako jis, — 
"Juk tai tėra laikinas dalykas”! 
O antraštė skamba: "Saaro 
sprendimas”.

Su tam tikra nuostaba tenka 
konstatuoti, kad šiuo metu Saa
ro reikalas yra nustelbęs Vokie-

VISAM PASAULY
* M

• V. Vokietijos min. pirm. K. Adenaueriui pavyko įtikinti 
koalicinės valdžios vadus tvirtinti t’aryžiaus susitarimus. Bet 
pagal Vokietijos konstitucinę teisę galutinis patvirtinimas gali
mas tik ateinančių metų pradžioje. Ar per tą laiką vėl neatsiras 
kokių kliūčių — sunku numatyti.

• Anglijos parlamentas 264 balsais prieš 4 patvirtino Pa
ryžiaus sutartį.

• Tito paneigė pasklidusį teigimą, kad Juguslavija norinti 
atgal grįžti į Kominformą, su kuriuo 1948 metais nutraukė ry
šius. Esą, Juguslavija numatanti su Maskva atstatyti tik nor
malius diplomatinius ryšius.

• Mendes-France, viešėdamas JAV pareiškė, kad keturių 
didžiųjų konferencijai jis pritariąs, tik po Paryžiaus sutarties 
patvirtinimo.

• Iš Egipto ateina tokie pranešimai, kurie duoda pagrindo 
teigti, kad pašalintam prezidentui Naguibui bus keliama byla. 
Egiptiečių dauguma yra Naguibo pusėje ir jį. teisti taip pat atsi
randa daug nepatogumų.

• JAV pasiuntinys Maskvoje James B. Conont, apie sa
vaitę laiko praleidęs Švedijoje, ir korespontentų. teigimu ten at
likęs pavestus politinius uždavinius, grįžo į Washingtoną pada
ryti pranešimo, ' . •

• Prancūzai turi daug vargo su Tuniso ir Maroko naciona- 
. listais, kurie nėra taip lengvai įveikiami, kaip iš karto buvo tikė

tasi. Politiniai stebėtoja tvirtina, kad prancūzai turės daryti 
nemažas nuolaidas, nes kitaip įsidegusios ugnies neužgesins.

• Vakarų Vokietijos atkuriamojoj 500,000 karių armijoj 
numatyta jūrininkų 20,000, aviacijos 80,000 ir 12 divizijų pėBti- 
ninkų, ginkluotų naujausiais ginklais, 400,000 žmonių. Jūrų jėgos 
kaštuosiančios 7 miliardus, aviacija 9 miliardus ir pėstininkai 24
’ . z . '..J: . ■ .'■■/ ■’ . +?? ; .

. • Vokietijos nacionalsocialistas Otto Strasser, gyvenąs Ka
nadoje po" pabėgimo susipykus su Hitleriu, grįžta į Vokietiją. 
Neabejojama, kad jis bandys vadovauti naujai perorganizuoja
mam -nacionalsocialistų - judėjimui.

miliardai.
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tijoje visus kitus klausimus. 
Londono ir Paryžiaus, susitari
mai apima svarbias materijas. 
Kaip bebūtų, Vakarų Vokietijo: 
je okupacinis režimas panaiki
namas; jai grąžinama8zvalstybi- 
nis suverenumas; jai leidžiama 
atsiginkluoti; ji priimama pilna
teisiu nariu į šiaurės Atlanto 
karinę organizaciją (NATO), 
šalia visų tų didžiausios reikš
mės faktų susitarimas dėl Saaro 
tėra šalutinis reikalas, be to, ga
lutinai klausimo neišsprendžiąs. 
Palikti ir tautos atsiklausimo, 
ir taikos sutarties galimumai.

Bet, stebint Vokietijos gyve
nimą, negalima nusikratyti įspū
džio, kad visa kita tarytum už
mirštama, o pirmon vieton pa
statomas Saaras. Tenka pripa
žinti, kad kancleris Adeneueris 
turėjo sutikti su Saaro išjungi
mu iš Vokietijos kūno, bet juk 
tokia padėtis trunka jau beveik 
10 metų. Antra vertus, vokie
čiams paliktos galimybės atsi
imti šį kraštą, nes sprendimas 
nėra galutinis. Be to, už tuos 
didžiulius laimėjimus, kurių 
Bonna pasiekė, reikėjo sumokė
ti tam tikrą kainą kompromiso 
pavidalu Saaro krfište. Tai eili
nis reiškinys politikoje, kurioje 
galioja dėsnis, kad už nieką nie
ko nepirksi.
- Jeigu šiandien dėl Saaro kraš
to keliamos politinės aistros, to 
Biekiama ir vidaus politikos su
metimais. Adenauerio politiką 
palaikanti koalicija smarkiai 
braška. Ypač laisvųjų demokra
tų partija paėmė aiškų naciona
listinį kursą, nukreiptą prieš 
kompromisą su Prancūzija dėl 
Saaro. Bet nuostabu, kad'tos 
pat partijos eilėse vis dažniau 
girdima balsų, pasisakančių už 
"realistinę” politiką Maskvos 
atžvilgiu. Atrodo, kad šiuo at
veju kompromisų nesibaidomą. 
Laisvieji demokratai pareiškė, 
kad jie nebalsuosią už susitari
mą dėl Saaro. Tačiau Adenaue- 
ris laikosi nusistatymo, kad su
tartis dėl Saaro sudaro nedalo
mą visumą su kitais Paryžiaus 
susitarimais. Ar tokiomis aplin
kybėmis laisvieji demokratai iš
drįs sužlugdyti visą naująją po
litinę ir karinę Europos siste
mą, labai abejojama.

Tačiau kancleris atidėjo iki 
gruodžio vidurio Paryžiaus su
tarčių svarstymą Bundestage 
(parlamente), nes iki to laiko 
keliose vokiečių valstybėse 
(Land) bus baigti vietinių par
lamentų rinkimai, tad bus kiek 
aprimusios politinės aistros, an
tra gi vertus, su prancūzais dar 
norima kalbėtis dėl kai kurių 
neaiškumų Saaro klausimais.

IR PABĖGĖLIŲ PARTIJA 
REIKALAUJA

♦

Politinės krizės nuotaika bu
vo susidariusi Vakarų Vokieti
joje ir santykiuose su kitu .vy
riausybinės politikos partneriu, 
būtent, su pabėgėlių partija. Mo
kesčių reformos proga ši parti
ja pastatė kancleriui visą eilę 
reikalavimų, kuriais turėtų bū
ti labiau atsižvelgta'į pabėgėlių 
interesus. Vienu- metu atrodė, 
kad pabėgėliu partija neišven
giamai pasitrauks iš koalicijos. 
Bet paskutiniuoju metu pasiek
ta tam tikro kompromiso. Skirs
tant lėšas, pabėgėlių .partijos 
žmonėms suteikta daugiau įta
kos. .Kitaip sakant, pinigų mai-

Naujas Douglas A 3D Skywarior, sprausminis naikintojas. Jin, pastatytas ant uodegos, gali sta
čiai šauti į viršų. Jis nuo lėktuvnešio gali pakilti be jokio išmetimo aparato.

Nesenai prezidentas Eisenho- 
vveris prasitarė, kad jis norėtų 
pasimatyti su kai tūriais komu
nistinės Rusijos v idais, nes ten 
esą ir gerų vyrų.?. Laikraštinin
kų spėliojimais prezidentas tu
rėjęs galvoje maršalą Žukovą, 
su kuriuo turėjęs daug reikalų 
karo metu ir jam padaręs ne
mažai nuolaidų.

Maršalas Žukovas dabar ofi
cialiai, yra krašto apsaugos mi
nisterio pavaduotojas. Bet jis 
jau nuo rugsėjo mėn. 16 d. Mas
kvoje nebuvo pastebėtas. Beveik 
tuo pačiu metu iš Maskvos yra 
dingęs ir antras ■ garsus komu
nistų maršalas Vagily Sokolovš- 
ky. Kur jie dabar esą — tei
raujasi suinteresuotieji, prezi
dento Eisenhowerio užsiminimų 
paraginti.

Iš Londono ateina žinių, kad 
tie du maršalai dabar esą Rytų'. 
Europoje ir ruošią planus prieš' dabartinių derlių dydį ir lyginti

Apsirikimas skaičiavime
Kaikuriuose laikraščiuose jau 

pasirodė "Eltos’’ išsiuntinėtas 
J. Audėno rašinys apie žemės 
ūkio padėtį Lietuvoje. Jame yra 
kruopščiai surinkta duomenų iš 
sovietinių laikraščių korespon
dentų pranešimų apie derlius, 
gyvulių skaičių bei žemės ūkio 
mechanizacijos būklę. Kiek tie 
duomenys patikimi (pats auto
rius įspėja, kad tos žinios gali 
būti ne visai patikimos), yra 
tikrai įdomu susipažinti su jais. 
Bet autorius bando iš žiupsnelio 
duomenų daryti ir apibrendrin- 
tas išvadas. Čia jau yra labai 
pavojingas užsimojimas, ir at
rodo, kad jam vietomis nepavy
ko nuo pavojų apsisaugoti. Ypač 
tai ryšku išvadose apie derlius, 
kai bandoma nustatyti vidutinį

Lapkričio mėn. 22 d., netikė
tai, mirė Rusijos užsienių rei
kalų ministerio pavaduotojas ir 
nuolatinis atstovas prie Jungti
nių Tautų — Andrei Vyšinskis.

Jis buvo gimęs 1883 metais 
Odesoje. Iš profesijos teisinin
kas, ypatingai pagarsėjęs 1936- 
1938 metų politiniuose valymuo
se, kada ėjo vyriausiojo proku
roro pareigas.

Vyšinskis ėjo įvairias atsa
kingas pareigas ir su jo vardu 
surišta labai daug skaudžių įvy
kių. Neabejotina, kad jis buvo 
vienas iš autorių komunistinės 
pavergimo politikos ir to bai
saus teroro, kuris niekad nesi
liauja anapus geležinės uždan
gos.

Vyšinskis buvo pagarsėjęs 
nuolatiniais veto. Deja, mirčiai 
atėjus to jau negalėjo pasakyti. 
Jo palaikai išvežami į 'Maskvą.

juos šu 1935-39 metų Lietuvos 
derlių vidurkiu.

Visų pirma, yra nusižengta 
pagrindiniams statistikos Išvadų 
darymo dėsniams lyginant du 
visai nelygintinus dydžius. Au
torius lygina ' visos Lietuvos 
penkerių metų derliaus vidurkį 
sū paskirais' trejų metų vidur
kiais, paimtais vos iš keleto ge
riausių kolchozų. Aišku, iš tokio 
lyginimo negalima daryti jokių 
išvadų ir pats lyginimas nelabai 
teturi prasmės.

Kodėl sakau, kad lyginami ge
riausių kolchozų derliai? Ogi to
dėl, kad autoriaus duomenys 
yra paimti iš laikraštinių ko
respondencijų ąpie atskirų kol
chozų laimėjimus. "Tiesoje" ar 
kituėse bolševikiniuose laikraš
čiuose ai
niuose 
niekad nėra: juk tai "valstybės

VILTIES 
NAMAI

sėlis bus jai daugiau prieina
mas, nekaip ligšiol. Be to, nu
tarta dar labiau paspartinti bu
tų statymą pabėgėliams iš rytų 
Vokietijos. Patenkinus jos svar
biausius reikalavimus, pabėgėlių 
partija savo ultimatumą atsi
ėmė.

Bet dar lieka ne visiškai aiš
ku, kaip ši partija laikysis dėl 
susitarimo Saaro klausimu. To
dėl krizės- simptomai dar nėra 
galutinai pašalinti. Ar nulems 
vidaus politiniai interesai, ar 
bus pajėgta atsižvelgti į bend
ruosius europinės politikos rei
kalus, parodys artimiausių dvie
jų-trijų mėnesių raida.

Vilties namų praplėtimui
kas atsiuntė:
Daugvydas K., Detrbit $ 
Lukas J., Philadelphia 
Bimbiris Alf.,

Los Angeles...............
šukaitienė S., Hamilton . 
Mačiuikienė A., Cicero 
Matusevičius K., Cleveland 
Karnėnas E., Bedford . 
Liutkus A., Cleveland 
šajauka Ign., St. Catharine 
Mieželis VI., Chicago .....
Nausner Ray, Cleveland : 
Stempųžis J., Cleveland . .. 
Mockus V., De Kalb .......
Glinski Jos., Chicago ......
Mažeika M., St. Joseph 
Avižienis K., C.hicago .

Visiems ‘ aukotojams nuošir
džiai dėkojame. Tikime, kad Vil
ties namų praplėtimą nuošir
džiai parems ir kiti Dirvos skai
tytojai.
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Prancūzijos ministeris pirmininkas Mendes-France . sutinkamas 
viceprezidento Nizono ir valstybės sekretoriaus Dulles.

paslaptis”. Paprastai minimi tik 
patys geriausi pavyzdžiai, 
tais atvejais yra paminimas 
nas kitas blogas pavyzdys, 
tokių pavyzdžių J. Audėno 
kinyje kaip ir nėra, 
viso labai reta rasti.

Savaime suprantama, keleto 
geriausių pavyzdžių vidurkis 
jokiu būdu nėra viso krašto vi
durkis. Todėl ir lyginti tų ge
riausių pavyzdžių vidurkį su tik
ru rūpestingai statistikos įstai
gų apskaičiuotu viso krašto der
liaus vidurkiu yra tik šį pasta
rąjį pastatyti nepalankion švie
son.

Be to, atrodo, kad ir to keleto 
geriausių pavyzdžių vidurkio 
apskaičiavime neišvengta grynai 
aritmetinių klaidų. Neaišku, ar 
autorius tą vidurkį apskaičiavo 
sudėdamas visus turimus vienos 
rūšies duomenis ir dalindamas 
iš vienetų skaičiaus, ar ėmė vi
durkį tarp mažiausio ir didžiau
sio pavyzdžio. Dažniausia nei 
vienas nei kitas būdas neduoda 
tų pačių skaičių, kurie autoriaus 
gauti. Būtent:

Kviečiai. 1951 metais duome
nys yra tik iš penkių kolchozų. 
Jų visų vidurkis išeitų 17.1 cnt/ 
ha. Vidurkis tarp aukščiausio jr 
žemiausio —' 16.5 cnt/ha. J. Au
dėnas išveda 15.4 cnt. Iš kur?

1952 metais duomenys yra iš 
šešių kolchozų. Jų vidurkis 22,5 
cnt. Vidurkis tarp augščiausio 
ir žemiausio — 22,1 cnt. J. Au
dėnas teigia, kad vidurkis 
20.06 cnt.

1953 metais duomenys* iš
tynių. Visus sudėjus ir iš sep
tynių padalinus vidurkis išeina 
18.8, vidurkis tarp kraštutinių 
__ 17.7. J. Audėnas sako, kad
18.7.

Rugiai. 1951 — duomenys iš 
5. Vidurkiai' 16.5 arba 16.3. Au
torius teigia, kad 16.83.

1952 — duomenys tik iš trijų 
kolchozų. Vidurkis — 21.6 arba
21.7. Autorius skaičiuoja 20.5.

1953 — duomenys tik iš 4 
kolchozų: 17, 17, 17 ir 9 cnt. 
Bendras vidurkis (60:4) yra 15. 
Didžiausio ir mažiausio vidurkis 
(17 + 9=26; 26:2=13) yra 13. 
Autorius apskaičiavo 15.83.

Miežiai. 1951 metais žinia yra 
tik apie vieną kolchozą. Tas 
skaičius autoriaus ir paimtas, 
kaip vidurkis, nors ir tai iš ”12- 
13 cnt” kažkaip pasidarė 12.33, 
o ne 12.5.

1952 duomenų nėra, 1953 yra 
tik iš dviejų vietų: 20 ir 19. čia 
vidurkis jau paimtas tiksliai — 
19.5.

Avižos. 1951 — duomenys iš 
dviejų vietų: 24 ir 12-13. Vidur
kis paimtas 18.

1952 duomenų nėra. 1953 tik 
iš .vienos vietos. — 19. Tai ir 
Užskaityta kaip vidurkis.

Grūdai bendrai. 1951 metais 
duomenys iš 7 kolchozų ir iš viso 
Šiaulių rajono, čia Jau visai 
keblu išvesti vidurkį, nęs Šiaulių 
rajonas vienas didesnis už visus 
septynis kitus kolchozus. Betgi 
imant, kad vistiek yra 8 skaįt- 
menys, jų vidurkis išeina 14.2, 
vidurkis tarp didžiausio ir ma
žinusio — 14.6., Autoriaus ap
skaičiuotas vidurkis — 13.66.

1952 metais duomenys iš 9 
kolchozų. . Aritmetinis vidurkis 
tarp tų .skaičių' išeina 16.7, vi
durkis tarp kraštutinių skaičių 
- 15, bet autorius šiuo apveju

daug dosnesnis ir vidurkį duoda 
17.30. Kodėl?

1953 metais duomenys irgi iš 
9 vietų (ne iš tų pačių, kaip 
1952). Aritmetinis vidurkis 17, 
kraštutinių, vidurkis . 17.7, bet. 
autorius šiuo atveju' šykštesnis 
ir vidurkį pripažįsta tik 16.65. 
Ir vėl — kodėl?

Bulvės. 1951. m. žinia yra tik 
iš vienos vietos —' 100 cnt/ha. 
Tas skaičius ir paimamas, kaip 
vidurkis...

1952 metais duomenų nėra. 
1953 — iš 4 vietų: 123, 74.6, 30 
ir 60.5. Aritmetinis vidurkis 
72.8, kraštutinių-(123 ir 30) vi
durkis — 76.65. J. Audėno ap
skaičiuotas vidurkis — 71.75.

Sėmenys. 1951 yra tik iš vie
nos vietos žinia apie linų pluoš
to derlių — 4.5 cnt/ha. J. Au
dėnas ima tai kaip sėmenų der
liaus vidurkį.

1952 m. duomenų nėra. 1953 
— tik iš vienos vietos, po 4.5 
cent/ha ir pluošta ir sėmenų. 
Tie skaičiai ir paimti kaip pluoš
to ir sėmenų derliaus vidurkiai.

Cukriniai runkeliai. Duome
nys tik iš dviejų vietų 1951 me
tų: 255 ir 300 cnt. Jų vidurkis 
(277.5) ir įskaityths kaip bū
dingas 1951 m. cukr. runkelių 
derliaus vidurkis.

Iš to pakankamai aišku, kad ■ • 
derlių-.lygihimaš" rašinyje yra 
atliekamas naudojant visiškai 
nerealius skaičius. Nesvarbu, 
tiksliai ar netiksliai yra atlik
tas vidurkio apskaičiavimas. 
Svarbu tai, kad pačių duomenų 
yra absoliučiai permaža, kad 
juos būtų galima priimti, kaip 
būdingą derliaus rodiklį. Dar 
svarbiau tai, kad tai yra ne vi
durkiniai, ne būdingi, o beveik 
visais atvejais tik parinkti, pro
pagandiniu tikslu skelbtinais 
pripažintieji duomenys. Todėl 
bandant lyginti bent’ jau turėtų 
būti labai ryškiai pabrėžta, kad 
čia lyginamas nepriklausomybės 
laikų kelių metų viso krašto vi
durkis su dabartiniais pačiais 
geriausiais keliais pavyzdėliais.

♦ ♦ ♦
Tenka sustoti ties to rašinio 

I skyriaus baigiamąja išvada. O 
išvada yra tokia: "Palyginę 
šiuos laisvajame Lietuvos ūky^ 
je buvusius vidutiniškus derlius 
su dabartiniais kolchozų Lietu
vos derliais, matome, kad kol
chozų derliai vietomis yra net 
dvigubai ir daugiau mažesni”.

Taip, remiantis patikimais 
liudijimais, bendras vaizdas 
maždaug toks ir yra. Liudytojai 
tvirtina, kad yra net blogiau. 
Bet, deja, tie liudytojai tą teigia 
savo stebėjimu tesiremdami. Jie 
neturi rankose atsinešę statisti
kos duomenų apie visą kraštą. 
Tokios statistikos iš viso nega
lima gauti tam, kas nėra atitin
kamų centrinių įstaigų pareigū
nas. O gal ir tie labai tikros sta
tistikos neturi, turint galvoj, 
kad vietiniai pareigūnai dažnai 
statistikos duomenis’ ima ne iš 
faktų, o "iš lubų” (tai kartais 
pripažįsta net partijos oficio
zas).

Deja, rašinio autoriaus išva
da nėra paremta jo patiekiamai
siais duomenimis. Nekalbant 
apie tai, kas pirma minėta dėl 
statistikai absoliučiai nepakan
kamo duomenų skaičiaus, auto
riaus išvada remiasi dar viena 
pagrindine klaida. Būtent, pa- 
čiojeduomenų sąrašo pradžioje 
yra nurodyta, kad centneris yra , 
50 kilogramų.

■ •e k . ■
(tekelta i 8 pu*l)
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lauže, programai baigiantis, di
namiškam laųžavedžiui sktn. Vi
liui Bražėnui įteikė prisimini
mui menišką albumą.
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Vietininkijos skiltininkai la
vinami specialiuose kursuose, 
kurie vedami pagal LSB Vadijos 
Vadų Lavinimo Skyriaus pro
gramą.

Kaimyniniąme Brocktone sėk
mingai veikia skąutų draugovė,

LAIMINGASIS '

Clevelando Skautų Vietininki
jos rudens laužo loterijos pir-Į kuriai vadovauja Bostono sk. 
mąją dovaną laimėjo Vincas vyčių Senųjų Lapinų būrelio’na- 
Stankauskas. Jam teko garsiojo, 
Portaro salono pusmetinio su
šukavimo čekis.

rys — pskltn. Vyt. Dilba.

SKAUTIŠKAJAME BOSTONE

l

21• Paryžiuje, lapkričio mėn.
d. įvyksta Paryžiaus ir jo apy
linkių lietuvių susirinkimas. Tą
ja proga bus—paminėta spaudos 
atgavimo 50-ties metų sukaktis. 
Pulk. J. Lanskorohskis skaitys 
paskaitą apie šio įvykio reikšmę 
lietuvių tautos gyvenime.
• J. Gilvydis, kino teatro' "Vy
tis" kūrėjas ir direktorius, yra 
per 25 metus į Argentiną 
portavęs nemaža lietuviškų 
mų, kuriomis ten palaikoma 
tuvių dvasia.
• Omahos Universiteto rusų 
kalbos lektoriui Rev. T. H. Sta
lai iš Omahos išsikėlus, jo vie
ton rusų kalbai dėstyti pakvies
tas lietuvis — naujakuris mo
kytojas Viktoras Bulkaitis.
• ALT žinioje esantis Informa
cijos Centras praėjusiais apy- 
skaitiniais metais (iki 1954 m. 
spalio 30 d.) išleido $8,251.84. 
Žymiai daugiau kaip pusė visų 
išlaidų susideda iš Inf. Centro 
vedėjos M. Kižytės išlaikymo.
• Amerikos Lietuvių Tarybos 
suvažiavime, kaip ir buvo gali
ma laukti, į Centro komitetą 
perrinkti vėl tie patys vadovai.
• Antikomunistinių veiksnių 
tarptautinė konferencija, The 
Guardians of Liberty organiza
cijos iniciatyva, šaukiama 1955 
metų vasario mėn. 20-22 d. Mia- 
mi. Floridoje. Kviečiami akty
viai dalyvauti lietuviškos orga
nizacijos.

im- 
fil- 
lie-

CHICAGO
ĮSIGYTI ĄŽUOLO 

ATSPARUMĄ
Tautinių korporacijų sambū

rio šventėje lapkričio 13 d. Chi- 
cagoje konsulas Dr. P. Daužvar- 
dis palinkėjo dalyviams būti at
spariems įvairiems vėjams lie
tuviško ąžuolo pavyzdžiu. Sam
būrio pirm. A. Siliūnas apžvelgė 
tautinių akademikų kelią nuo 
pirmųjų N. Lietuvos dienų iki 
dabarties. Diskusinio pobūdžio 
minčių savo paskaitoje pabėrė 
Dr. Br. Dirmeikis.

Meno programą atliko solistė 
Kripkauskienė, A. Nako talkina
ma pianu.

Į Neo-Lithuanijos 32 metų ir 
Sambūrio 5 metų sukakties šven
tę susirinko per porą šimtų na
rių ir svečių, kurių tarpe matėsi 
ir mokslo personalo žmonių 
(prof. Oželis ir kt.).

Sambūrio parengimai Chica
goje žinomi kaip tvarkingi ir tu
riningi, todėl mielai lankomi ir 
laukiami. J. L.

Bostono skautų vietininkiją 
aplankė JAV pirmojo LSB rajo
no vadeiva sktn. A. Matonis. 
Buvo aptarti vietininkijos veik- . 
los reikalai. Ta pačia proga sktn. 
Matonis aplankė LSS Tarybos 
Pirmijos Pirmininką vyr. sktn? 
dr. V. Čepą.

Akad. Skautų Sąjūdžio Bos
tono skyrius išsirinko naują 
valdybą. Pirmininku tapo pa- 
sktn. Kostas Nenortas, nariais 
yra sktn. Aid. Labuckaitė ir 
psktn. T. Naginionis.

Bostono sk. vietininkijos krep
šinio komanda gavo leidimą 
naudotis savo treniruotėms' 
miesto sporto salę.

Vietininkijos veiklai pagyvin
ti lapkr. pradžioje pertvarkyta £ 
jos vadovybė. Vietininko sktnJ^ 
Liudo Končiaus įgaliotas dabar !>! 
jai vadovauja pasktn. Algis Ba-j^i 
nevičius. Adjutantu paskirtas !£ 
A. Matulaitis. DLK Kęstučio !>! 
skautų draugovei vadovauja ¥ 
dr-kas vyr. skltn. Vytautas Stro- ¥ 
lia, o DLK Gedimino vilkiukų-j- 
dr-vei — vyr. skltn. Raimundas į 
Mieželis. ¥■

PASKTN. BACEVIČIUS 
CLEVELANDO VILKIUKŲ 

DRAUGININKAS
Iki šiol Clevelando Vietinin- 

kijos vilkiukams daug dėmesio 
stovyklose iii iškylose skiręs 
pasktn. VI. Bacevičius tapo j v 
DLK Kęstučio draugovės drau
gininku. Pstkn. Bacevičius savo 
puikiomis nuotraukomis iš skau
tų gyvenimo nuolatos puošia 
"Skautų Aido" ir "Mūsų Vyčio” 
puslapius, šiuo metu jis daly
vauja skautiškosios spaudos va
juje. Vilkiukų ir skautų tėvai 
kviečiami savų vaikams užsaky-

X
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SKAUTAI
CLEVELANDO SKAUTŲ 

PADĖKA

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

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

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

2201 West Cermak Road 
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak.

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas. 
Seštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezidr 3241 IV. 66th I’LACE

Dr. Antanas Rudokas. O. D.
Tikrina akis ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago III. 

gaukite — YA. 7-7381
Priima: vakarais 6 iki 9, šeštad. 
10 ryto iki 4, trečiad. ir sekmad. 

tik susitarus

Tel. offic'o ARmitage 6-0161 
Tel. b ujo G Rače)and 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė., 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 

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

12—4 p. p. šeštadieniais. ’

Dr. I. Kuras Ramunis 
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS. 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-8 v. v, 

išskyrus trečiadieniais 6-8 v. v.
šeštad. 10-12 v. r. — 1-3 v. p. p.

IR

Dr. Jaras Ramunis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

■VAU: antrad. ir ketvjrd. 7-8.30 y.’v. 
Mtad. 3-5 v. p. p. ir pagal susitarimų.

7156 S. Western Avė. 
MEDICAL CENTER 

7XL: Kabineto REpublic 7-1168 
Matai . VAlbrook 5-3765

ti skautiškus žurnalus, padės 
vaikus auklėti lietuviškoje dva
sioje. '— SKS—
>------ .---' —Ov
IŠTIKUS GAISRO 

NELAIMEI
Kada jūsų nagtal arba ra 

<andai tampa sunaikinti arbt 
•ugadinti ugnies, kreipkitės , 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
ino, ko visada reikalauja
iraudos kompanijos pirm, ne 
<u išmoka už nuostoliua.

P. J. KERŠIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-11173.
Rezidencija: PENINSULA 252

ap

DIRVĄ UŽSISAKYTI

galima ir'Šiandien, nėra reikak 

laukti nei metų, nei mėnenb

Iš Vokietijos gauta puikių

pabaigos!

MECHANIZUOTŲ ŽAISLŲ

Gausus servizų, kristalo ir keramikos pasirinkimas
7

Neatidėliokite, apsirūpinkite Kalėdoms dabar !

VARNAS CO., Ine.
6558 S. Halsted St;, Chicago, III.

Tel. WE 6-5422 •

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps
■ %

Clevelando Skautų Vietinin
kijos rudens laužas lapkr. 14 d. 
praėjo šti pasisekimu. Prie to 
nepaprastai daug prisidėjo ener
ginga skautų bičiulė p. Ona JO- 
KUBA1T1ENĖ. Jos pastangų dė
ka buvo suorganizuotas puikus 
bufetas. Jos dėka daug versli
ninkų iit skautų bičiulių sveiki
no ir skelbėsi laužo programo
je. Jai gražiai talkininkavo 
sktn. J. Gulbinienė, šioms ener
gingoms rudens laužo rengimo 
komisijos narėms Vietininkiją 
reiškia nepaprastą padėką.

Gražų įnašą laužo pasirody- 
muoąna įnešė sesės skautės. 
.Tuntininkei psktn. G. Modesta- 
vičieiiei ir Neringos tuntui ta
riame brolišką dėkui.

Mūsų laužas buvo įmanomas 
tik su plačia bičiulių talka. Vie
ni parėmė valgiais bufetą, kiti 
padėjo mums surepetuoti pasi
rodymus, treti gelbėjo aukomis 
laimės šuliniui ar talkininkavo 
bufete po laužo. Ponioms — Da- 
bulevičienei, Karalienei, Mocku- 
vienei, Pašakarnienei, Raulinai- 
tienei, šenbergienei ir ponams
— Kaklauskui, Kazėnui, Šukiui 
ir Vaitauskui reiškiame nuošir
džią padėką. Jų darbai ir pasi
aukojimas yra mums brangūs, 
nes jie atėjo mums padėti tik
ros lietuviškos širdies vedami.

Dėkojame "Dirvai" už puikiai 
atspausdintas programas ir vi
suomenės informavimą apie Jau- 
žą. . ■ _

Ačiū Clevelando lietuvių Tė
vynės Garsų radijo valandos ži
nių redaktoriui p. Stempužiui 
už puikų laužo garsinimą radijo 
bangomis. Mums džiugu, kad 
Tėvynės Garsų valanda- dažnai 
atžymi skautiškus darbus ir 
juos pozityviai vertina.

Mūsų jėgos, mūsų, širdys — 
Lietuvai Tėvynei! Šio laužo sve
čiai ir 'talkininkai suprato ,mus
— tas mums yra ypač brangu.

Dėkui visiems!

DOVANA LAUŽA VEDLIUI
■ Clevelando skautų vietininkas 

I psktn. Rimas Bajoraitis rudens

1954 m. lapkričio 25 d. ♦ Nr. 47... — -------  .. .
• • . • . ■ -’į.

TUOJ ISIGYKIT
ŠIAS KNYGAS!

Anglų kalbos gramatika
: J, KhkanauM_________ 2.00

Anglų kalbos gramatika
.< V. Kamantauskas -_.._..r. 1.00

Anglų kalbos skaitymas -
V. Mmkūnas ...jx ’ .. 2.00

Anoj pusėj ežero
P. Andriušis____

Aukso kirvis
Juozas švaistas_ ____________

Aukštųjų Šimonių Likimas
Ieva Simonaitytė_________ 3.50

Amžini šešėliai
A. Vilainis...........-.____

Barabas
Paer Lagerkvist .....

būkite sveiki
Dr. S. Biežis________

Baltasis Vilkas
K Binkis .....................

Balutis
J. J. Bačiūno leidinys .

Baltaragio malūnas
K. Boruta_______________ 2.50

Buriavimas ir jūrininkystė
B. Stundžia .............................2.00

Cascata cristalina
Venacijus Ališas ____

Didžioji, kryžkelė
B. Brazdžionis______

Duktė
Alė Rūta ____ I______

Dievas ir žmogus
Prel. F. Bartkus ir 
kan. P. Aleksa---------

Didžiosios atgailos
R. Spalis __________

Doleris iš Pittsburgho
Stepas Zobsrskas —

Eldorado
J. Švaistas__________

Gyvačių lizdas
Francois Mauriac ..

Gatvės Berniuko Nuotykiai
R. Spalis ______________

■ Gimdytoja
Francois Mauriac ________ 1

Gintariniai vartai
. N. Mazalaitė__________—

Gimtojo žodžio baruose .
P. Jonikas ________________

Gyvulių ūkis
George Onvell ____________

Giesmė apie Gediminą
B. Sruoga ir V. Petravičius

Kaimynai
J. Paukštelis ________ -___

Karoliai
Guy de Maupassant---------2.50

Kaip jie mus sušaudė ►
J. Petraitis ______________

Kuprelis
Ignas šeinius ___________ j

Konradas Valenrodas
Adomas Mickevičius_ -___

Keliai ir kryžkelės
Putinas -----------------------------

Kaimiečiai
V. S. R< ymont I-II-III-IV
I ir II dalis _________ - po

. ni ir IV dalis ________ po
Kudirkos raštai

I
i.
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2.99
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Sporto marškiniai, tinką kaip išeiginiai marškiniai. Jums patiks šie puikios 

rūšies 2 kišenių sporto marškiniai. Tamsios ir šviesios-spalvos, ryškiais 
gražiais naujoviškais raštais. Jie taip puikiai pagaminti, kad jūs nustebsi? 

gavę juos už šių žemų kainų! Jie labai tinka Kalėdų dovanoms! Maži, vidu

Z tiniai įr dideli. ■ . ■ 7 ■

Pašto ir telefono užsakymai.;, šaukite CHerry 1-3000 ' 
The MayJCo.’s Basemėnt Men’B Športswear Department .
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2.00

1.50
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_į V'-'l'-
Nemunas

St. Kolupaila
Neramu buvo Laisvės Alėjoj

B. Daubaras .........-------- 1.50
Orą pro nobis ■

J. Gliaudą ____?_______ _
O'rfėjaus medis

A. Nyka-Niliūnas _____
Pirmoji naktis

L. Pirandollo_____.......
Po Tėvynės dangum 

žodžiai vytės Nemunėlio. 
Paveikslai V. Augustino .. 2.0*

Pragaro pošvaistės 
V. Alantas___________

Pirmas rūpestis
Jurgis Jankus ________

Per Klausučių ūlytėlę
Liudas Dovydėnas ____

Pietų vėjelis
Vytė Nemunėlis _____

Paklydę paukščiai 1 
Jurgis Jankus______

Paklydę paukščiai II 
Jurgis Jankus -_______

Pietų kryžiaus padangėje 
Sudarė Gaučys

Paskutinis Prūsų sukilėlis
M. Springbom___________

Petras širvokas
Juozas' švaistas __ ......

Po raganos kirviu 
Jurgis Jankus __________

Pabučiavimas
J. Grušas _________ ______

Rytų pasakos
' V. Krėvė ..............................
Raudonoji meliodija

S. Laucius_______________
Raudonasis siaubas

Salik Vogulov ___________
Raudonasis Tvanas

Ignas Šeinius__ ........
Raudoni batukai ”

Jurgis Savickis ________
Ramybė man 

J. Kėkštas . ......................... ...
Sudie, pone Cipse 

James Hilton __________
Strėlė danguje

Henrikas Radauskas -__
šilkai ir vilkai 

Rupcė Dandiėrin is______
Senųjų lietuviškų 

knygų istorija 
V. Biržiška, kiet virš. ... 
t- pa’pr. virš.__________

Saulės laikrodžiai
Henrikas Nagyr ________

Saulutė debeBėliuos
L. Žitkevičius ’________!—

šventieji akmenys
Faustas Kirša__________

šventoji Lietuva
Jurgis Savickis ________

Šventoji Inga
A. Škėma ________—____

Sapnų pėdomis
V. Kazokas ___________

Teresė Nedmanaitė'
1 J. Burkus ________________ 3.00

Tarp žalsvų palapinių 
P. .Kesiūnas _____

Tėvų pasakos
1 A. Giedrius ______

Tolimieji kvadratai
1 J. Grišmanauskas ________  2.00

Tautosakos Lobynas
1 J. Balys__________ ...

Tomas Nipemadis 
August Gailit_____ _

Tarp pelių ir vyrų
1 John Steinback .....

Tėvelių pasakos
A. Giedrius ________

Užgesęs sniegas 
Aloyzas Baronas____

Ugnies pardavėjas
1 Balys Rukša_________

Uždraustas stebuklas
I Stasius Būdavas ------

Vanagaitis
, monografija ____ ,____

Vilnius tarp audrų
_ J; Cicėnas (įrišta) __

Velykų pasakos
N. Butkienė _________

Vidurnakčio vargonai
Česlovas Grincevičius

Vyturėliai Laukuose 
Vikt Šimaitis ____

Trylika nelaimių
R. Spalis ----------------

Vaikų knygelė
M. Valančius __ A__

Varpai, skamba
Stasius Būdavas -____....... 2.50

Vieheri metai 'ir. viena savaitė
B. Gaidžiūnas ....._______ 1.50

Taupioji Virėja

4.00

. 8.00

14M)

2.00

2.20

1.00

2.ft

2.00

4.50

2.00

2.75

1.50

1.50

3.00

1.00

1.25

... t.5u

0.80

0.75

2.00

1.00

3.0# 
2.01

1.00

1.50

2.00

3.00

2.5O

1.00

8.00

.. 1.90

3.00

Kregždutė I
A. Rimkūnas _______

Kregždutė II
A. Rimkūnas _______

Kiškučio vardinės“ ,
Stasys Džiugas __________ 1.50

Lietuvos Istorija
Sruogienė ________________ 3.00

Lietuviškas angliškas žodynas
V. Peteraitis.- maž. 2.00

Lietuvių Kalbos Istorija
Dr. P. Jonikas____________ 3.00

Lietuvių tautos kelias I ir II d.
M. Biržiška __________ po 3.00

Lietuviškai angliškai žodynas
V. Peteraitis ____________  5.00

Lietuvos pinigai
Juozas K. Karys _____

Lyrika
K. Binkis ...___________ _

Loreta .
' Stasius Būdavas_______

Lietuva
A? Bendorius _________

Laiškai žmonėms
G.- Papini_____________

Lietuvių kalbos vadovas
Red. prof. Skardžius_____ 4.50

Lietuvių poezijos antologija
J. Aistis ir A. Vaičiulaitis

Lietuvių archyvas
Bolševizmo metai 

Moters širdis '
Guy de Maupassant

Lietuvių Literatūra'
Pranas Naujokaitis 

Mėnuo vad. medaus
N. Mazalaitė _____

Meškiukas Rudnosiukas
Vytė Nemunėlis ......

Namai ant smėlio
J.-Gliaudą —-------- .

Naujieji skaitymai
;■,? ’•
< . • ' .'■■■

DIRVA’ Į272 East* 71 St J Cleveland 3,“ Oh«o’
7 ;b" 7.. :■:< V 7.>"

2.50

1.25

0.80

2.50

1.00

2.60

5.00

2.00

1.80

- 2.00

»?■

2.00

5.50

1.00

1.50

_ 0.75

1.25

1.80

2.00

8.50

8.60

. A-W

Užuovėja 
M,. Katiliškis------- - --------

Žmonijos likimas
« V. Bjgdonavičius_______
žemaičių žemė' ‘ ,

2.00 I A. Vilainis
žemaičių krikštas

,2J5O | p. Ąhelkis .............. M0 
Visos knygos siunčiamos paštu. Užsakant pinigus siųskite: •

.. .'S.,-.-.

'■ MM
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STASYS SANTVARAS"Visa, kas negrįžtamai pasi
traukia — laikas ir- žmonės — 
nusidažo ypatingomis spalvomis. 
Kai pamanau apie .laiką, man

Aiščio laikas ir žmonės
1954 m. lapkričio 25 d. * Nr. 47
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GERADARIO DIENA
Vargšų, nelaimių prispaustų 

visad daugiau, negu pagalbą 
nešančių jų. O ypač kada karų 
ugnys sudaužo valstybes, tautas 
išskirsto, šeimas išdrasko.
• Ir šio pasaulinio karo žaizdos 

nesuskaičiuojamai gilios. IJfilio- 
nai tebeneša vergiją, šimtai 
tūkstančių benamių, priversti 
gyventi svetur ir laukti išmal
dos. Alkani veidai ir duonos 
kasdieninės .siekanti ranka — 
dažnas.benamių vaizdas'.

Daugelis, iš tų jiežmoniškai 
skurdžių sąlygų, buvo išgelbėti 
nelaimę atjaučiančios geradario 
širdies. Daugelis buvo aprengti, 
pavaldydinti ir iš stovyklinių 
sąlygų j savarankų gyvenimą 
išvesti.

Tą didelį pagalbos darbą, pa
lietusį daugiau kaip 65000 mūsų 
tautos vaikų, vargu ar būtų at
likę pavieniai, neorganizuoti 
tautiečiai. ViBas geradarių jė
gas sujungę j Bendrąjį Ameri
kos Lietuvių Fondą jie atliko 
tikrai didelį ir kilnų darbą.

šios savaitės pabaigoje į Cle
velandą susirenka visos Ameri
kos lįJALF skyrių atstovai pa
minėti organizuotos šalpos de
šimtmetį. Clevelandiečiams ati
tenka garbė visus atstovus pri
imti, geras minėjimo sąlygas su
daryti ir aktyviai talkinti atei
ties darbus numatant. j

šalpos darbas nebaigtas. Ir jis 
nebus baigtas, kol į mūsų pa
vergtą žemę neateis laisvė ir 
normalus'gyvenimas, štai dar ir 
dabar, išrinkus sveikuosius, Eu
ropoje tebėra netoli 10,000 mū
sų tautiečių. Jie nemažesne vil
tim tebežiūri į mus, senai čia 
įsikūrusius, ir dar taip nesenai 
benamių stovyklas palikusius. 
Jie turi teisės tikėtis, kad nebus 
užmiršti ir apleisti, o mūsų pa
reiga ir toliau jungtis į bendrą 
šalpos darbą. Kas kiek išgalim, 
gera širdim ir nedrebančia ran
ka, eikim mažinti brolių ir se
serų vargą, nuneškim geresnės 
dienos viltį, jrodykim, kad gy
venam ne vien tik sau, bet'visai 

■ mūsų tautinei bendruomenei.
BALFo dešimtmetis — gera

dario pagarbos diena. Padėka 
tam darbui stropiai vadovavu
siems, padėka darbą rėmusiems,

Kai pamanau apie .laiką, man rėjų. Akivaizdoj dabartinio ne
gaila^, jo, ir gaila ne dėl to, kad. tikrumo ir nežinojimo, kad ir 

■kuo baigsis, mūsų tautos kovos 
dėl savaimingo ir nepriklauso
mo gyvenimo '— Nepriklauso
mybės metai yra tikrai didelio 
kultūrinio pakilimo metai, tur
tingi vardais ir laimėjimais, to
dėl verti nors atsiminimų; jei 
nėra įmanoma paruošti mono
grafijų ir studijų. Jonas Aistis 
čia išplaukė kaip ledlaužis į ap
ledijusius vandenis. Jis, kaip sa
koma viename Maironio-mono
loge, praskleidė užuolaidos kraš
tą ir supažindino mus su burei 
liu savo artimesnių ir tolimesnių 
bičiulių. Jis pabandė pažvelgti į 
laiką, kuris taip neseniai dar 
buvo mūsų, atsigrįžo j tuos žmo
nes, kurie prieš 10-15 metų dar 
tebegyveno mūsų tarpe. Savo 
atsiminimų knygoj Jonas Aistis 
sumini nemažai vardų ir pavar
džių, bet tieąiogiai teliečiami tik 
šie: Papilės aras (Kazys Bin
kis), Antanas (Miškinis), Ado
nis (Petras Juodelis), Tumas 
(Juozas Tumas Vaižgantas), 
Jurgis Savickis, Giros, na, ir po
ra autobiografinių straipsnių 
— Poesis et veritas ir Knygos 
— mielosios draugės.

Savo atsiminimuose Apie lai
ką ir žmones Jonas Aistis yra 
atviras ir nuoširdus, kaip jis 
yra nuoširdus ir subtilus savo 
poezijoj. Jeigu kas tuose J. Ais
čio atsiminimuose .jieškotų iš
baigtų asmens ir jo kūrybos ap
tarimų — tas, žinoma, apsirik
tų. Jonas Aistis šiose knygose 
pasirodo kaip tapytojas portre
tistas, gal net kaip akvarelės 
meisteris. Jis tapo savo bičiulių 
ir pažįstamų portretus, deda to
kius taiklius akvarelės plėmus, 
pro kuriuos regi ne tik žmogaus 
veidą, bet nugrimsti j jo būdą, 
pamatai jo vidų ir širdį. Kas 
ypačiai gražu, tai kad Jonas Ais
tis apie kiekvieną iš paliestųjų 
kalba su meile, su pagarba, vis 
pastatydamas save keliolika 
laiptų žemiau. Jis ir strazdanom 
nubertas berniokas, jis ir svar
besniųjų knygos minčių nesuge
bąs sugriebti, jis ir nepajėgiąs 
Šekspyro jambais nusikratyti... 
Net ir Giros, ta ypač tremtyje 
pašaipiai, o kartais ir gana pik
tai minima šeima. Aisčio žo
džiuose nesulaukė paniekos ir 
užgaulių. Apie Liudo Giros šei
mą ir jo silpnybes Jonas Aistis 
pasakoja su šypsena, gal net su 
gailesčiu, kad tasai toks gana 
populiarus vyras tokiu dvasiniu 
bankrotu baigė savo žemiškąjį

jisai nebegrįš, bet kad aš. jojo, 
rodos, nemačiau. Kai prisimenu 
žmones — jųjų daugio jau nėra,
— jaučiuosi kaltas, kad nemo
kėjau .jų tinkamai pažipti ir 
įvertinti"...

Tai sakiniai, kuriais Jonas 
Aistis pradeda savo knygą 
Apie laiką ir žmones. Teisingi 
ir gražūs'tie sakiniai. Iš tikro, 
visa tai, kas pasitraukė, kas-jau 
niekad nebegrįš — pasipuošia 
nuostabiom spalvom, įgauna ne
paprastų atspalvių, kurių, rodos, 
mes niekad nematėm. Net ir tai, 
kaą anądien buvo liūdna ir grau
du, kas atrodė sunku ir nepa
keliama —. šiandien mumyse ga
li sukelti šypseną ir ta šypsena 
veidus nugiedrinti. Tai laikas ir 
to laiko atnešti įvykiai, tai visa 
tai, ką mes patys tame laike 
išgyvenome. Tas pat ir su žmo
nėmis. Kol jie tebėra gyvi, kol 
mes juos susitinkame gatvėj, su
sirinkime ar savo pastogėj — 
mums kurtais jie atrodo šiokje 
ir tokie, mes, tartum, nepajė
giam (žvelgti j jų vidų, į jų šir
dis, troškimus ir sugebėjimus. 
Bet kai jie nužengia į Anapus
— lyg kokis uždangalas nu
krinta nuo jųjų veidų. Tada, kai 
ką prisimindami, mes jaučiamės 
kalti, kad nemokėjom jų gyvų 
pažinti ir įvertinti. Ir dažnai pa-

. sakome, jog tas mirusiųjų kul- 

. tas yra ypačiai didis lietuvių 
tarpe. Be aljejonės, tame pasa
kyme yra tiesos, bet aš nema
nau, kad tai būtų mūsų lietu
viško būdo ypač ryškus bruožas. 

I Tokis sąlytis su laiku ir žmonė
mis, berods^’ra visuotinai žmo
giškas. Tik apie tokį sąlytį, man
ding, kalba ir Jonas Aistis.

Atsiminimų knygos mūsuose 
dar yra labai retos knygos. Be
je, keletą memuarinio pobūdžio 
tomų mums yra davę buvę mūsų 

' kacetininkai, partizanai ir žve
jai. Vertingos tos knygos, nes 

’ jos ir ateinančioms kartoms liu
dys apie lietuvių kančias XX 
amžiuje. Jos yra gražbylūs do
kumentai apie mūsų kovas dėl 

’ laisvės. Bet kažkodėl beveik nie
kas (išskyrus kan. Myk. Vait- 

’ kų ir štai J. Aistį) nedrįsta at
siminti mūsų kultūrinio gyveni
mo ir kultūrinių vertybių kū-

dažnai savęs atsižadėjusiems, 
ėjusiems ir kitus raginusiems 
gerą darbą daryti. Ypač padėka 
tiems, kurie mažai turėdami 
daug davė.

gyvenimą. Visa tai sako, 
Jono Aisčio knygos Apie laiką 
ir^žmones yra kupinos išminties, 
kupinos gyvenimo ir žmogaus 
meilės, net ir drumzlinoj kasdie
nybėj jieškančios Gėrio ir Gro
žio krislų. Iš tikro, kai tas kny
gas perskaitai__susidaro įspū
dis, lyg būtum perskaitęs gerą 
novelių rinkinį. Knygos Apie 
'laiką ir žmones, tai gero pasa
kotojo, puikaus stilisto ir erudi
to darbas.

"Štai dabar žiūriu į amžinai 
nurimusio Kazio Binkio foto
grafiją ir matau jį basą einantį 
su meškere Daugyvenės kran
tu. Girdžiu jo ir savo balsą. Jis 
atsisėda ir traukia! iš tarpupirš
čio rakštį. Kojos visos suskirdu
sios, subraižytos. Ir sakau jam:

— žinai, Kazimierai, jei aš 
valdyčiau Lietuvą, tai uždraus
čiau žmonėm vaikščioti basiem.

Jis į mane pažiūri ir sako:
— Eik tu! žmogus sukurtas 

vaikščioti basas ... Dievas vaik
ščiojo basas ... apaštalai vaikš
čiojo basi__ Visi geri žmonės
vaikščioįja basi...

Tai pasakęs, jis vėl visu uo
lumu grūmėsi su rakščių. Galop 
jis jį -išplėšė. Toje vietoje iširito 
juodas kraujo rutuliukas. Jis jo 
net nenušluostė. Pakilo, paėmė 
meškerę ir abu filosofuodami 
brovėmės per karklų ir juod
alksnių .krūmuokšnius”.

Tas trumpas dialogas, tas ke
lių sakinių apibūdinimas jau 
primena mums velionį Kazimie
rą Binkį, visada kupiną riteriš
kos dvasios, kupiną sąmojaus ir 
tokios binkiškos pažvalgos į gy
venimą ir žmones. Tokiais bū
dingais dialogais, tokiais-atskirų 
susitikimų apibūdinimais Jonas 
Aistis piešia Kazio Binkio por
tretą. Portretas išėjo gyvas, 
ryškus ir spalvingas. Tie, kurie 
pažino K. Binkį, ir tie, kurie jo 
nepažino, turės didelį malonumą 
su juo susitikti J. Aisčio knygo
se Apie laiką ir žmones.

Tokiu pat pastabumu, tokiu 
pat vaizdžių ir spalvingu sakiniu 
Jonas Aistis rašo apie savo jau
nystės draugus Antaną Miškinį 
ir Petrą Juodelį, apie kan. J. 
Tumą Vaižgantą, Jurgį Savickį 
ir Giras. Straipsniuose yra 
graudžių scenų, yra ir komiškų, 
bet niekur neįžvelgsi pigios pa
negirikos. Todėl žmonės savo iš
gyventame laike yra gyvi, įdo
mūs, savaimingi, todėl, žinoma, 
ir tas Jono Aisčio darbas yra 
pilnas patrauklumo ir iš širdies 
plaukiančios šilimos. Ne vienas 
mūsų tuos lietuviškojo rašto 
žmones pažinom, ne kartą su 
jais susitikom ir buvom liudi-

ninkai vienokių ir kitokių atsi
tikimų. Aišku, kiekvienas turė
tumėm šį tą apie juos pasakyti, 
kiekvieno atsiminimuose gal at
sirastų ir vienas kitas ne tokis 
tų žmonių.būdo bruožas, gal ir 
tie laiko atnešti įvykiai kai kam 
iš mūsų kitaip atrodytų, bet ir 
šiuo atveju Jono Aisčio atsimi
nimai mūsų literatūrinio gyve
nimo memuarinėj raštijoj sto
vės kaip šviesus ir iškilus pa
minklas. Ir gaila, labai gaila, 
kad šiose savo knygose Apie.lai
ką ir žmones' Jonas Aistis teap
rėpė tik keletą mūsų rašytojų. 
Berods, jis ir daugiau jų pažinos 
ir dar ne vieną jų stebėjo, tad 
tikėkimės, kad jo atmintis dar 
prabils, kad jis pamėgins ir dar 
vieną kitą mūsų rašytojų por
tretą su tokiu pat spalvingumu 
nutapyti. Tegu tik jam nepri
trūksta to, ko mums visiems čia 
daugiausiai stinga — laiko, to 
nesugaunamo ir nesulaikomo 
laiko...

Poesis et veritas ir Knygos 
— mielosios draugės — du J. 
Aisčio straipsniai pro domo sua. 
Kalbėti apie save, tai ne apie 
kitą. Ir dręvu, ir keblu, ir ne
malonu. Ir skaitytojui nesunku 
tuose straipsniuose autoriaus 
drovumą ir nemalonią nuotaiką 
įžvelgti. Neatsimenu kur ir kam, 
bet tie du J. Aisčio rašiniai jau 
yra užkliuvę, jau yra viauksėji
mą sukėlę. Man jie buvo tokie 
pat mieli ir turiningi, kaip Pa
pilės aras ar Antanas, Adonis 
ar Jurgis Savickis. Ima noras 
ne vieną pastraipą iš jų paci
tuoti, bet tegu pats skaitytojas 
pažvelgia į J. Aisčio vaikystę, į 
jo žingsnius į gyvenimą, tegu 
drauge su juo pavarto knygas — 
jo mieląsias drauges, o kartu 
prisimena ir panemunių tolumoj 
meluojančius šilus ... Tuose 
straipsniuose, aišku, daugiau
siai rasime paties Aisčio, bet čia 
išryški jo pažiūra j poeziją ir po
ezijos kūrėją, čia sušvyti jo eru
dicija, čia pamatai dar vieną iš 
tų, kurie per vargą ir nedatek- 
lius siekė mokslo, o pąskui kopė 
j Nepr. Lietuvos literatūrinio 
gyvenimo viršūnes. Man ypačiai 
įstrigo atmintin straipsnio Kny
gos — mielosios draugės pabai
ga. Jonas Aistis ten taria:

"Andre Gide yra pasakęs, kad 
puikaus dalyko negalima sukur
ti be laisvalaikio. Mes nenorime 
tos prabangos. Asmeniškai net 
nežinau, kaip laisvalaikis atro
do, aš jo niekad nesu matęs. 
Pradėjus mano paties šeima ir 
baigiant bendruomene, visiems 
atrodė, kad namų apyvokos rei
kalėliai ar laikraštinė bei kito
kia terlionė visada buvo svar
besnė, negu mano tas dvidešimt 
penkerių metų pašaukimo dar
bas”.

Iš tikro, tuose žodžiuose didis

•apstas J, Aisčio kartas ne tik 
■rašytojų, bet ir visos mūsų 
šviesuomenės tragizmo. Tiek 
buvo, ruoštasi, tiek buvo dirbta 
ir tikėta, o kai atėjo laikas būti 
sau žmonėm — mes atsidūrėm 
už savo1 tėviškės vartų. V. Krė
vė, Biržiškos, net Kirša, Puti
nas, Sruoga, Binkis, Vaičiūnas 
laisvalaikio sučiupo daug dau
giau — jiems teko beveik visi 
nepriklausomo gyvenimo metai. 
Kitokia dalis ištiko J. Aistį, B. 
Brazdžionį, A. Miškinį ir ne vie
ną kitą, kai jie namų neteko 
pačiom gražiausiom savo gyve
nimo dienom, žinoma, kurti, 
veržtis ir tikėti ir dabar galima. 
Bet... trūksta laisvalaikio ... 
Tegu tad būna visa širdimi pa
sveikintas Jonas Aistis, kad jis, 
neturėdamas laisvalaikio ir jo 
nepažindamas, davė mums kul
tūrinės Lietuvos tokį gražų at
siminimų pluoštą Apie laiką ir 
žmones.

Jonas Aistis: Apie laiką ir 
žmones. Išleido Knygų leidykla 
Terra Chicagoj. (Išleista tikrai 
dailiai ir rūpestingai). Viršelį 
piešė Romas Viesulas. Kaina ne
pažymėta. Tirašas 1000 egz.

štai nelaimingo
1 mo ir sveikatos planas, už- 
i tikrinantis ligoninės, medi- 
i cinos ir chirurgikos išlai- 
i doms ir dar svarbius dole

rius padengti sustojusia al- 
‘ gal Stebinančiai žemi meto 

jmokėjimai... galima už- 
J mokėti kas mėnesį. Klaus- 
: kitę apie Invincible Policy.

PAULINA MOZŪRAITES
Agentas

13706 Benwood Avė.
f Telef. SK 1-2183

FARM BUREAU
mutual 
automobile 
insurance co.

Geriausi idainavimai
k

1.
2.
3.

BR. BUDRIŪNO KVARTETO
TRYS PLOKŠTELES:

Žvakė ir plaštakė; Valsas
Vežė mane iš namų; Klumpės
O dalelė; Į kovą; Gyvenimo aidu

KIEKVIENA PO $1.50

CHICAGOS VYRU CHORO
{DAINAVIMŲ. ALBUMAS

10 dainų: Per naktelę šokau; Ant marių; Tušti paliktieji 
namai; Draugai, pakelkime taures; Tėviškės vakarai; Jau 
žirgelis pabalnotas; Naktis graži; Valiok dalgeli; Op, op, 

Nemunėli; Jau pravertos dvario stonios.
KAINA $8.00

ČIURLIONIO ANSAMBLIO
į I) A I N A V I M Ų ALBUMAS

15 dainų: Tėve mūsų; Lopšinė; Linelius roviau; Ar aš ne 
vyšnelė; Eikime mudu abudu; Sėjau rūtą; Tykiai, tykiai 
Nemunėlis teka; Op, op, kas ten, Nemunėli; Palankėj; Pie
menėlių daina; Anoj pusėj Nemuno; Kalvelis; Skamba, 
skamba kankliai; Augo kieme klevelis; Kas bernelio sumįs- 

> . lyta.
KAINA $10.00

S1ŲSKITE PINIGUS IR TUOJ GAUSITE PLOKŠTELES

DIRVA
1272 E. 71 ST.
CLEVELAND 3, OHIO

<š

pratusi ko jis nori, sumišusi greit atitraukė 
ranką.

— Sėskis, aš tuoj arbatos atnešiu, kaip 
tik turiu užvirinusi.

— Po kelionės išgersiu. Ar galėsiu čia 
pernakvoti ?

— O taip, lik kiek nori, Stasy, — metė 
į jį greitą atidų žvilgsnį.

Posūnis atidarė lagaminą ir, iš ten iš
ėmęs pyragaičių, vyno bonką, viską padėjo 
ant stalo.

— Gaila tėvo nėra.
— Rytoj stipresnis bus, tik susimilda

mas, kuriuo neatsargiu žodžiu jo nesuerzink.
— Ką tu! Ką gi nemalonaus galiu jam 

pasakyti?
Moteris atidarė burną, bet susilaikiusi, 

Siurbtelėjusi arbatos, nuolankiai paaiškino.
— Kiekvienas mažmožis jį dabar vei

kia. ‘
— Tu,- matau,- gera globėja pasidarei, 

bet... . , ■
Reikšmingai stabtelėjo, demonstratyviai 

akimis apmetė kambarį, stalą ant kurio, be 
nės viskas' prasidėjo. Prisipažįstu, mes su - jo atneštų dovanų, glaudėsi juoda duona bei 
ja kiek pasikarščiąvom, bet tada ... tačiau trupinėlis sviesto.
kam minėti, daug :vąndens nutekėjo, laikas r—-Jūs gan skurdžiai gyvenat, — tęsė, 
ir pyktį užmiršti.
* —/Aš nepykau .

— Tuo geriau, — priėjo prie pamotės stalą vaišingesnį padarytų, 
keldamas , jos ranką prie lūpų, bet toji, su- sūris rastų vietos i? pyragas.

PRAKEIKTOJI
NOVELĖ

R. SPALIS

Ji atidarė duris ir, pamačiusi posūnį, 
krūptelėjo atsišliedama sienos, bet, greit 
susivaldžiusi, pakrutėjo lūpomis, šnabždėda- 

, ma lyg pasisveikinimą, lyg kvietimą į vidų.
I Vyras įėjo į kambarį ir lagaminą pri- 
'iyaudes prie stalo, apsidairė aplink. Pra

ėjusi dešimtis metų gerokai sukuprino pa
talpas, pajuodino, išblukino dar tuos pačius 
pažįstamus apmušalus, kurie apiplyšę, nu-, 
vargę tartum skundėsi, priekaištavo atvy- • 
kušiam"; ir baldai tie patys, bet, deja, ne 
visi: dingusi grakšti spintelė su puikia vaza 
ant jos, nesimatė įmantraus auksotp laįkro ryti, 
džio su amūrais, dingę taip pat ir kiti kam7 
barį puošią vertingesni blizgučiai. Argi jie 
parduoti?
„ ■ Silpna gal penkiolikos žvakių^ lemputė

. • dar labiau kaupė vargą pabrėždama prabė-
—Isį, nebegrįžtantį laiką. Vyras, nuslėpęs 

, atsisukdamas šyptelėjo į 
pamotę, kuri, visneatsigaudama, pasimetu
si .stovėjo prie kėdės, gniauždama jos atra-

*■ t ■ * , • • »*
mą, tartum j ieškodama ten atsparos; pagal
bos

— O tu, — stabtelėjo lyg nežinodamas 
kaip ją pavadinti, — nepasikeitei, gal plau
kai tik kiek šviesesni.

— Tss, nešauk taip, — prislopintu bal
su, pridedama pirštą prie lūpų, paprašė pa
motė.

O kas?
Tėvas priepuolį turėjo, miega dabar. 
Vis širdis?
širdis.
Daktaro nekvietei?
Pati įleidau vaistus, žinau, kas da-

Hmm ... ’
Nusivilk.
Mielai. Matai, nutariau pirmas žygį 

padaryti, atvykau tavęs atsiprašyti. Dėl Ge-

♦

Aįsį, nebegrįžtant
SWlančią nuotaiką,

*

* «

i
V.
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— taupot daug,'gal vienas Įeitas pridėtas '' 
centas praskaidrintų ir tą kambarį, ir tą 

jei - ant jo ir 
Ar tik ne svei-

katos sąskaiton taupot, juk toji tėvo sava
norio parduotoji žemė, tie keli tūkstančiai 
litų galėtų jums padėti, — žiūrėjo į pamotę 
kiek šypsodamasis, bet akys buvo šaltos, 
pilnos įtempimo.

Moteris panarino galvą, ranka nuo stal
tiesės nubraukė trupinius į krūvelę ir, nebe- 
pakeldama galvos, paklausė.

— Ar tau Antanas nieko nerašo?
— Ne. Tartum į vandenį dingo nuva

žiavęs į tą Argentiną. Nei vieno laiško ne
gavau, matyt, blogai sekasi.

Pamotė atsiduso, vėl išsižiojo lyg norė
dama ką pasakyti, bet tik pakratė galvą ir 
vėl pakeitė temą.

— 6 kaip Genė?
— Dukrai mirus, žinai, liūdi, kremta

si...
— Vis keikia mane?

, — Kaip kiekviena motina, — išsisuk
damas nuo tiesaus atsakymo tęsė vyras, — 
gaila jai vaiko, galvoja, kad galėjo išgelbė
ti.. .

— Mes negalėjom jai padėti, — pra
šnabždėjo pamotė.

— Tu, posūnis-pabrėžė šį- žodį, — 
argi tikrai negalėjai padėti, užtektų vieno 
tavo žodžio,

Pamotė atkakliai vengė vyro akių,, bet 
tema matomai ją vargino.

— Mes neturim pinigų, — pagaliau pra-
/ • . « ■ *

šnabždėjo jinai, bet taip tyliai, kad priešais 
sėdintysis vos išgirdo.

Iš po antakių jis niūriai-pasižiūrėjo į 
moterį ir, laužydamas duoną, abejingai pa
klausė.

— Neturit? Gi už parduotą žemę, be
rods .tėvas keturis su puse tūkstančių litų 
gavo. Kur...

— Ts, tss, nekalbėk' taip garsiai, — 
staiga atsistojo pamotė, — jau vėlu, gal tu 
nori iš po kelionės pasilsėti?

Ir, nelaukdama atsakymo, pirmoji ati
darė duris j mažą kambarėlį.

— Čia viską rftsi kaip buvę. Kaip ty
čia, neseniai išpurčiau ir patalinę. Laba
nakt, — skubinosi pabėgti.

— Palauk, — sustabdė ją posūnis, — 
svarbų reikalą turiu rytoj mieste ir po to 
tuojau turėsiu namo traukti, šį vakarą tikė-.

• jausi pasikalbėti su tėvu, gal jau paskutinį 
kartą šiame gyvenime, bet, sakai, jis miega.

— Rytoj iš ryto galėsi jį pamatyti.
— Kiek, dešimt minučių? Bet jei tu 

norėtum,, galėtum man porą valandų sutau
pyti. Pranaičiams atvežiau laišką ir doku
mentą pasirašyti. Jie žino reikalą ir tik pa
mišą padės. Jei tu nuneštam...

—O jėi tuo laiku vyrui vėl blogai pasi-; 
darys? . • ; . ' !

•Posūnis truktelėjo pečiais.-
—■ Jei tu jo sūnumi nepasitiki,' ką da-nepasitiki,' ką da-
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS

Brooklyne, lapkričio 9 d. mirė 
Ksaveras Strumskis, vienas rim
tųjų rytų tautininkų veikėjų, 
sulaukęs arti 70 metų amžiaus. 
Ilgas gyvenimas leido velioniui 
daug nuveikti savo tautai ir mū
sų išeivijai, su kurios augimu ir 
jis Amerikoje atsirado šio šimt
mečio pradžioje.

Iš profesijos Strumskis buvo 
vargonininkas, metęs vargoni
ninkavęs jau' keliasdešimt mėtų 
ir pradėjęs verstis bizniu, kas 
padarė jį nuo niekeno nepri- 

...klausomą. Vargonninkavęs, va
dovavęs parapijų chorams ir vei- 

■ kęs su Operetės choru, kuris 
Brooklyne, ten gyvenant komp. 
Mikui Petrauskui prieš I pasau
linį karą buvo pasiekęs augštu- 
mas, Strumskis niekad nepre
tendavo į kompozitorius. Vieto
je to, jis pasitarnavo leisdamas 
kitų kompozitorių kūrinius, ap
rūpindamas seniau gyvą, jauną, 
dainuoti norinčią mūsų išeiviją 
visais muzikoš-dainų leidiniais.

Mesti vargoninkauti jį prive
dė menkas lietuviškose parapi
jose uždarbis ir, gal labiausia, 
klebonų reikalavimas gyventi 
siaurose vargoninko 
Strumskis buvo orus,
masto visuomenininkas. Nepai
sant vargoninko pareigų, Brook
lyne jo veikimas reiškėsi su tau
tininkais ir muzikos srityje su 
Miku Petrausku Operetės cho
re, kur velionis gelbėjo komp. 
Petrauskui pastatyti visas jo 
sukurtas operetes, kol Mikas 
Petrauskas Brooklyne gyveno.

niur Juozui O. Sirvydui laikraš
čio leidimas buvo perorganizuo
tas į visuomeninio pobūdžio 
spaudos bendrovę, Ks. Strums- 
kis buvo tos bendrovės vadų ei
lėse, buvęs tos bendrovės pir
mininku.

Nors vėliau bendrovei suirus 
laikraštis perėjo į privatines 
rankas, ir redaktoriams keičian
tis ne visada su jais ir jų poli
tika sutiko, bet velionis Vienybę 
visad rėmė.

Nesvetimas buvo jis ir kitai 
tautininkų spaudai, ypač labai 
rimtai žiūrėjo į Dirvą ir ją pa
gal reikalą paremdavo. • Dirvos 
pastovi tautinė linija jį ypatin
gai tenkino ir jis skaitėsi su 
Dirva tautinėje veikloje, laiky
damas ^ją pavyzdžiu. Dirvą skai
tė pastoviu tautininkų srovės 
organu.

jasi Brooklyno Moterų Vieny
bėje. Savo laiku dainuodama 
turtino lietuvių koncertus. Duk
relę išaugino talentinga pianis
te.
; Brooklyno lietuviai ir bendrai 
Amerikos lietuviai tautininkai 
Ksavero Strumskio labai pasi- 
gęs.

Jo laidotuvėms, .kaip tai su- 
puolamai, atvyko j Brooklyną 
kitas mūsų žymus veikėjas Juo
zas J. Bačiūnas su žmona, kurie 
kelias dienas prieš Ks. Strums
kio mirtį nuvažiavo į New Yor- 
ką. šiedu mūsų veikėjai vienas 
kitą augštai vertino ir artimai 
sugyveno.

Į laidotuves buvo atvykęs adv. 
Antanas Olis ir kitų kolonijų 
tautininkai.

10 MILIONŲ PARAŠŲ 
Už McCARTHY

New Yorke pradėta veikla su
rinkti 10 milionų parašų ir pa- prisilaiko, 
siųsti į senatą paremiant sena-l / - 
torių McCarthy, kaip simbolį! 
kovos prieš komunizmą.

Jo šalininkų įtaka pasirodė 
praėjusiuose rinkimuose, kai 
daugybė, susilaikė nuo balsavi
mo už kandidatus, pasireiškusius 
prieš McCarthy.

į štai kas sudaro tą McCarthy

y. .

. 1 ■
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gumai lietuviškų šeimų ir pa vie
nių asmenų tie nelietuviški ad
resatai vargiai prašoks-dešimt 
procentų. . '

Du zuikiai vl^hu šūviu. Pa
prasto ir kaip patogu! Sutaupai 
laiko, pasveikini draugus, iš
vengi pavojaus ką nors užmiršti 
ir kartu atlieki didelį visuome
ninį ir patriotinį žygį.

I

■
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visuomeninį reikalą, turėtų prieš 
šventes įsivestį specialias skil
tis tokiems sveikinimams nemo
kamai/ ar už mažą mokestį, 
skelbti. Trumpai pranešant, ne
daug vietoB užimtų. Nereiktų tik 
užmiršti, jog ši auka yrą specia
li, sutaupyto-nuo pramoginių iš
laidų ir neprivalo atstoti įpras
tinių aukų ir prievolių, Visuome
niniam reikalui mes pinigų nie
kad perdaug nesūdėsim.

Be abejo, turėsim ir tokių 
draugų, kurie lietuviškų laik
raščių neskaito. TiemB prisieis 
siųsti sveikinimus, tačiau dau-

c. 0 .
, ATSTOVAI 

REIKALINGI.
’ Skubiai reikalingi Impo
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:

O h ( o
II ii no i s
M i c h 1 g a n
Ne w Y o r k
Taip pat reikalingi atstovai ir 

kitoms JAV valstybėms. Prade- 
dantiem uždarbis ca. 75.—? sa
vaitėje. Suinteresuoti rašo:

ANTANAS PAULAITIS,
23 Romsey St, 

Boston 25, Mass.

• X ■ • ' r. ..

L A I S K, A S
K A L Ė D I N I A M S 

SiV EIKINTOJ AMS
Greit bus Kalėdos ir Naujieji 

Metai. Išsiųsime vidutiniai tarp 
50 ir 100 svęikinimų (kai kurie 
net kelis šimtus) ir maždaug 
tiek pat jų gausime. Paštas, 
sveikinimų gamintojai ir platin
tojai, bus pasiruošę didžiąjaųi 
antplūdžiui ir gerai šienapjūtei. 
Ten, kur užtikrintas geras ir 
gausus uždarbis, organizacija 
visad sklandi. O šis biznis juk 
labai neblogas. Jo išdavos gan 
tiksliai pramatomos, nes kas gi 
norėtų pasirodyti laukinis, ne
išauklėtas, o kartais net užgau
lus, nepasveikindamaB draugų 
ir pažįstamų, šis paprotys yra 
stipresnis už įstatymą. Visi jo

Aš, žinoma, ir nemanau siū
lyti šiuo» papročiu nusikratyti. 
Reikia pasveikinti draugus. Bet 
ar būtinai tik tuo būdu, kuris 
naudingiausias visai armijai iš 
to gerai uždirbančių? Paskai- 
čiuokim. Jeigu šeima išsiunčia 
vidutiniai 70 sveikinimų, išlei
džia mažiausiai 10 dolerių. De
šimt tūkstančių lietuvių šeimų 
(viengungiB šiuo atveju irgi šei
ma) išleidžia tam tikslui 100,- 
000 dol.

O mažiausiai tiek gerų lietu
viškų šeimų dar laisvame pa
saulyje yra. Tai juk nemažas 
pinigas. Daug didesnė suma už 
tą, kurią Lietuvos laisvinimo ir 
šalpos organizacijos su vargu 
per metus sukelia ir panaudoja. 
Sveikinimams išmetame dau
giau pinigo labai lengva ranka 
ir dar pridedame gerokai plušė
jimo. Suprantama, tai yra kar
tu ir" pramoga. Nomaliose sąly
gose tatai priklauso. Tačiau mes 
esame; tremtiniai ir išeiviai, ku
rių kraštas skendi vergijos ne
vilty į'yarge. Kai kurie malo- 
numai’tūrėtų pasikeisti į parei
gą, o kai kurios malonumo iš
laidos į auką, šiuo atveju ne
daug tereikia išradingumo, kad 
pasveikinimo paprotys liktų iš
laikytas ir pinigas sutaupytas 
šalpos, laisvinimo ir kitiems rei
kalams. štai pavyzdys: ILGŪ
NAS Mikas iš Providence, R. I. 
sveikina draugus ir pažįstamus 
Kalėdų švenčių ir Naujų, Metų 
proga ir siunčia 10 dol. BALFui. 
Tokį pranešimą siunčią į tris ku
riuos “nors lietuviškus laikraš
čius. Ir mano, kad per šiuos 
laikraščius visi draugai ir pa
žįstant paskaitys.

Visi mūsų tautiniai laikraš
čiai (išskiriant rusiškuosius lie
tuviškai parašytus, atsieit bim- 
binius), įžiūrėdami reikšmingą

t

, LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

DIRVA

Prezidento A. Smetonos 
rėmėjas

Visiškai pasiliuosavęs nuo 
priklausomybės klebonams, Ks. 
Strumskis daugiausia dirbo su 
tautininkais. Nors jis rėmė irj užtarti ir temti komitetą, ren- 
darbavosi paskirose tautininkų kantį 10 milionų parašų: Vy- 
grupėse — Tautininkų Klube,
Rytų Tautininkų Centre, bet jis mirolas John G. Grommelin; jo 
vis norėjo ir prisidėjo prie įkū- padėjėjai:
rimo vienos, stiprios tautininkų M. Stanley, buvęs JAV ambasa- 

jdorium Maskvoje; gen. James 
Atvykus į Ameriką Lietuvos A. Van Fleet, Azijos operacijų 

Prezidentui A. Smetonai 1940! vadas, nesutikęs su Trumano- 
metų pabaigoje, kartu su visais Achesono Korėjęs karo susilpni- 
rytų tautininkais, Strumskis'nimo politika; leitenantas Dėl 
prisidėjo prie jo priėmimo ir.Valle; Charles Edison, buvęs 
talkininkavo visoje tautininkų demokratas New Jersey guber- 
darbuotėje. 1941 metais dalyva- natorius. Prie jų prisidėjo eilė 
vo Tabor Farmaje, įkūriant Lie- žymių patriotinių Amerikos mo- 
tuvai Vaduoti Sąjungą, paskiau 11 —- —j-
dirbo rengiant New Yorke Ame
rikos lietuvių seimą 1944 m., ir 
Washingtone misiją kovojant 
už Lietuvos nepriklausomybę.
Padėjo daug pastangų sucemen
tuoti tautininkus į vieną Ameri
kos Lietuvių Tautinę Sąjungą. 
Būdamas rimto, šalto būdo, ve
lionis mokėjo praleisti besikarš
čiuojančių savo bendradarbių iš
sišokimus ir jam daromus asme
ninius priekaištus ir kartais net 
pasmerkimus.

Nebuvo tokio visuomeninio lie
tuviško darbo, kur velionis ne
būtų prisidėjęs. Jis darbavosi I 
pasaulinio karo metu Lietuvos 

I Nepriklausomybei atgauti, daly
vaudavo lietuvių seimuose ry
šyje su Lietuvos laisvinimo 
veikla, ir gausiai darbą rėmė 
pinigais.

Ponia Marijona Strumskienė 
buvo uoli bendradarbė visoje jo

riausias vadas — atsargos ad-

admirolas • William
ribose.

platausi organizacijos.

veikia su tautininkais
Santykiaudamas stipria

tautininkų grupe Brooklyne, su
sispietusią apie Vienybę Lietuv
ninkų, kada ji persikėlė į Brook- 
lyną, artimai draugaudamas su 
jos leidėjais ir redaktoriais, 
Ksaveras Strumskis visada bu
vo su tautininkais ir Nepriklau
somai Lietuvai augant, ir po 
1926 metų gruodžio 17 posūkio. 
Jis darbavosi Lietuvių Vargo- 
ninkų Sąjungoje, Tėvynės Mylė
tojų Draugijoje, Susivienijime 
Lietuvių Amerikoje, kartais už
imdamas tose organizacijose 
centro pareigūnų vietas ar šiaip 
t’a 1 k ininkaudamas, dalyvauda
mas jų visuotinuose suvažiavi
muose.

Kai po I pasaulinio karo Vie
nybė Lietuvninkų pasikeitė į 
Vienybę, ir vadovaujant velio-] veikloje. Ji ir šiandien darbuo-

terų organizacijų vadų ir šiaip 
žymių amerikiečių.
v ■ • ----------- ■---------------------------
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gėsi savo jėgomis grąžinti buvusią nuotai
ką, tačiau jie susidūrė su ramiu, bet atkakliu 
užsispyrimu pamotės ir, augantis nesutari
mas, įvėlė tėvą. Kai tas įsikišo pamotės nau
dai, vaikai prikergė jai prakeiktosios var
dą, kuris tuojau prigijo, ir ta prasme aiškūs 
dviprasmiškumai kas žingsnis badė moterį, 
bet ji liko nepalaužiama ir kova darėsi at
kaklesnė, kai įvyko didžioji nelaimė. Nepri
klausomybės kovose tėvo sužeista akis pa
mažu apakino jį, ir tas suardė ne tik jo svei
katą, bet ir jo nervus. Kiekvierias mažmožis 
jį erzino dabar ir įdūkęs užsimiršdavo iki 
kraštutinumo. Lig šiol baudžiančia ranka 
nepalietęs savo vaikų, dabar' ir kartą ir kitą

rysi. Jam labas pasakęs, tuojau ir sudieu pa
sakysiu, jau tu mane turėsi pateisinti. Ma
no žmona tad“ suknelę atsiuntė, naują.

Pamotė stovėjo abejodama, nesiryžda
ma, bet pagaliau sunkiai linktelėjo galva.

— Gerai, nunešiu. Tik tu, susimildamas, 
rink žodžius kalbėdamas su tėvu.

— Būk rami. Ką gi nemalonaus galiu 
jam pasakyti? Dėkui tau.

Uždarė paskui save duris ir stabtelėjo. 
Prisiminimai pačiupo jį į glėbį, grįžę jauni 
metai bloškė su tokia jėga, kad, rodos, su
judo sienos, nematomų rankų pirštai jį lie
tė. šaukė jį vardu artimųjų lūpos, šlepsėjo 
motinos žingsniai, liejosi jos nerūpestingas
juokas. Vis nauji vaizdai kilo, šoko'iš beveik drožė per veidą nusikaltusiam. Tyli pamotė 
užmirštos praeities, kuri jį griuvo-tokia gai
valinga jėga, kad tartum gniaužiama širdis 
suspurdo ir kartus kąsnis suspaudė gerklę.

Nusileido ant lovos krašto ir rankomis 
suėmė galvą ...

Motina šviesi, linksma, cįaina lūpose, 
nežinanti kas rūpestis, .mažmožiu besitenki- 
nanti, į gyvenimą žiūrinti kaip į vieną Ištisą 
šventę, jiebepakenčianti rūkštaus veido, už- 
klydūsios gilesnės raukšlės, ir vaikams įkve- 
pė tą nuotaiką, kuri,' tėvui antrą kartą ve
dus, susidūrė su patnotės susikaupimu, .pe
dantišku pareigingumu, su nepasitikinčiu 
žvilgsniu, j ateitį. .... ■■■" ••

Vaikai,.nebepakęsdami įsibrovėlės, sten- keltas pamotės balsas, mat tėvas kiek ne

r

Jei galėtumėt 
žinot jos mintis...

štai ką jūs sužinotumėt

tad duokit jai automatinį 
GASO dradužių džiovintuvą

Kartu su kailinio palto' svajonėm — yra 
ir garo drabužių džiovintuvas jos Ka
lėdų sapnų sūkuryj. Ir vaizduotėj, kaip 
galima išdžiovinti Tyšulj skalbinių til. 
paspaudus mygtukų. Ir tik centas už 
kartų 1/5 kitos rūšies džiovintuvo kaina.

Gaso džiovintuvas kainuoja mažiau 
jjungti, mažiau naudojant — tad jūs 
sutaupot pinigų nuo pat Kalėdų ryto! 
Nustebinkit jų su automatiniu gaso džio
vintuvu ir padarykit ” ’
turėta švente.
Nupirkit jai dovanų 
Down Payment, 36

niui — su jūsq gaso sąskaita 
Pasirinkit iš ši* vis, garny rūšių: 

iC ABC • Apn • Bendis • Blnckatone • Hamlllon 
K «n n mene • Norge • Temco > Univ«r«a!

• Whirlpool j " ,

šią guriausia jos 

džiovintuvą su No 
mėnesiai išmokėji-

%

THE EAST OHIO GAS

2 prieš 1 pasirenka GASĄ 
džiovinimui!
Drabužių džiovintuvų dirbėjai, ku
rie šiūlo daugeli kuru, praneša; kad 
šioj apylinkėj pardavimo lygis, pa
rodo, kad Gagas turi 2 prieš 1 pa
sirinkimų.

prigirdėjo.
— Geriau, beveik gerai. Kelinta valan

dą dabar ?
— Vienuolikta, gal nori valgyti?
— Arbatos atnešk.
Nušlepsėjo- žingsniai. Po dešimties mi

nučių grįžo-pamotė ir pasigirdo siurbimas.
— Atnešei, kad nusiplikinčiau, — pa

sigirdo erzlus balsas.
— Tu karštą mėgsti.
— Bet ne verdančią, tavo kvaila galva,

žinoma, to negali suprasti.
— Štai pyragaitis, — neįsižeidusi paki

šo pamotė.
— Iš kur gšvai?
— Stasys atvežė.
— Kurjs?
— Sūnus.
— Kur jis?
— Atvyko mus aplankyti.

\ — Ar jis čia?
X-— Taip, savo kambaryje.

Tėvas garsiau siurbtelėjo.
— Kas pagaliau šitam atsitiko, irgi iš- sakys, kaip paaiškins, o.gaj pasiimti lagami- ■

? ,1. ną ir naino, išnyitti .kaip nebuvusiam. .
Ką tu! šiaip atvyko, tavęs pamatyti. Atviromis akiniįa jįiūrėjd į'naktį kov.o-
Po dešimties metų prisiminė, atvyko damas,, neapsispręsda'mas kol nuovargis prį-

kai norėdavo pasiklausyti, ką pamotė tėvą aplankyti, gražų! Man_ įdomu, kokia vertė- užsnūsti, bet naujoji neįprasta vieta, • .
niekšybė suminkštino šito širdį./ / toais ir'girdėjo kai uŠ lango jau antrą kartį

— .Be reikalo įtarinėji. Gyvenimas ir kiškis pakrūmėje, nuolat budėjo, vartėsi iš giedojo gaidžiai... 
jam akis atidarė, .savo vaikų turi, susipra- šond į šoną,' badomas tamsos.' Nebetvėrda- , (B. č

: ' '• ■ ’• : •

-•'r 4 " . . .

i ' ’ - . ‘ 1 ' . • 1 •' ' '
..'■ /■ ,.A: -/..' .-X A'.

vis labiau įgavo jo pasitikėjimą, pririšdama 
jį prie savęs, ir tolimesnis vaikų gyvenimas 
liko nepakenčiamas. Laimė, jau jie buvo su
augę. Iš paskutiniųjų tėvas padėjo kiekvie
nam atiduodamas priklausiančią dalį, ir visi ’ 
tryą išskrido j pasaulį...

Sėdėjo susikaupęs ir ■ toji prisiminimų 
upė nirtulingai ošė širdyje, kai anapus sie
nos pasigirdo balsai. Lyg durtas prisiglaudė eikvojo pinigus?- 
plonutės lentinės sienos, glausdamas' ausį,' 
kaip anksčiau darydavo su Antanu bei Ge
ne, 1 
sako tėvui, kaip skundžia1 vaikus. *

— Kaip jautiesi, — atklydo kiek pa-
r-

A
:a 4' ■

• •• ■

to. Ar tau daugiau nieko nereikia?
Kaukštelėjo puodukas.
— Ne.
Greto kitos sienos subraškėjo loya, tai 

pamotė ėjo miegoti, čia pat klagtelėjo žieb
tuvėlis, matyt, tėvas rūkė. Kažkur toli pra
einantis traukinys rėžančiai sušvilpė. Atsi
dusęs prabilo tėvas.

— Ilga naktis bus. Jaučiuosi visai išsil
sėjęs. Gal pasivaikščioti eisiu.

— Susimildamas gulėk.
— Bijai tave prikelsiu, neišsimiegosi, 

—: sarkastiškai metė tėvas.
— Po priepuolio tau daktaro liepta gu

gėti, sustiprėti turi.
Anapus užviešpatavo tyla. . ' ’
Sūnus atsargiai pasitraukė nuo sienos 

ir,, tyliausiai nusirengęs, ilgai vargo kol be 
garso išsitiesė lovoje., .

Prisiminimai ne tik atidarė, atgaivino 
buvusį pasaulį, bet kartu ir' šūsilpnįųp pasi
ryžimą, sukėlė abęjojiipus.. Jis gi buvo tėvo 
mylimiauslis, o> pasielgs, kaip anie. Kaip .pa-

m.as kartą uždegė degtuką. Tik trečia valan
dą. Nusižiovavęs jau rengėsi užsimerkti, kai 
išgirdo tėvą kažką krapštant prie pat sienos. 
Kažkas čežėjo, paskui pasigirdo šnabždesys.

— Jis ten su prakeiktąja kuždasi, kad 
aš. negirdėčiau, — kilo įtarimas ir, atsar
giai pakilęs, vėl be garso priglaudė ausį. 
Kurį laiką klausėsi neatskirdamas žodžių, 
net buvo pradėjęs manyti, kad tėvas pote
rius kalba, kai staiga pagavo, vieną žodį, ir 
tuojau visi kiti pasidarė aiškūs. Visu kūnu 
lipte prilipo sienos ir miego kaip nebūta, 
laikydamas kvapą krūtinėje, gaudė žodžius.

— Trys šimtai, keturi šimtai, penki 
Šimtai, šeši šimtai, septyni šimtai, aštuoni, 
devyni* tūkstantis_____nutruko balsas, vie
toje jo pasigirdo. šiurenimas,- krapštymasis, 
ir vėl, — penkiasdešimt, šimtas, šimtas pen
kiasdešimt, dii šimtai, du šimtai , penkiasde
šimt;.;.. ' ■ - - , . ... ‘ i

, Sūnūs klausėsi neatsitraukdamas, kol 
anapus sienbs mirė bet koks garsas.

— Keturi tūkstančiai penki šimtąi, visi! 
% Sumurmėjo, žiūrėjo plačiąi atmerktomis 
akimis, b širdis plakė sujaudinta, džiugi

■ Miegas kažkur pabėgo visai ir stebėjo 
kaip' langinės sųškilo pilkėjančiais brūkš

&

t . ■'.■

&
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ėmęs pilį nerado nė vieno gyvo 
kario, x

Seniauslas Ir gražiausiai iii u* 
truotas lietuviškos minties žur

nalas.
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Dzūkijos senovės ir dabarties kultūriniai bruožai
JONAS MIŠKINIS . -

Apie žiląją Dzūkijos praeitį giminės vyrus ne tik žmonės, 
liudija ne tik buvusios senovės kur, aplinkui begyvendami, ma- 
sodybos, akmens, žalvario bei 
kiti radiniai, bet ir piliakalniai, 
alkavietės ir senkapiai. O tokių 
istorinių liekanų Dzūkijoje la
bai gausu. Pamiškėmis, paeže
rėmis, tarpubaliuose stūkso tie 
senovės liūdininkai ir laukia ty
rėjo.

Vieni piliakalniai supilti labai 
seniai, dar akmens amžiaus ga
dynėje. Kai kuriuose iš jų būta 
gyvenamųjų vietovių, tačiau 
svarbiausias jų uždavinys — 
apylinkei gintis nuo priešų. Se
nesniųjų laikų piliakalniai nedi
deli ir vietos žmonių težinomi.

Vėlyveshių laikų piliakalniai 
čionai žymiai didesni. Jų šlaitai 
nukasti stačiai, aplinkui juos 
y& užsilikę apkasumo volo žy
mių. Tokie piliakalniai stūkso 
augštose vietose, arti vandenų: 
upių bei ežerų. Kai kuriuose pi
liakalniuose pastebima akmens 
amžiaus žmonių kultūros žymių.

Kai kur Dzūkijoje, ypač abi
pus Nemuno krantų, piliakalnių 
yra visa grandinė. Atrodo, kad 
jie turėję anais senovės laikais 
didelės strateginės feikšmės. To
kių piliakalnių viršūnėse būdavo 
sargybos, kurios pastebėjusios 
priešą, duodavo žinią kitoms pi
lims. Stipresni vyrai bėgdavo į 
pilį gintis, silpnesnieji, moterys 
ir vaikai, lysdavo į girių tanku
mynus.

Dzūkijoje yra ir tokių pilia
kalnių prie kurių bent iš trijų 
pusių nebuvo galima prieiti. šie 
piliakalniai būdavo apkasami 
volu, tarp kalno ir volo eidavo 
gilus grovys, į kurį kartais ga
lima būdavo ir vandens prileis- 
ti. Viršų dar aptverdavo stačia 
rąstų tvora. Ir jau tokioje pily
je statydavo pilies-‘trplęsius. Iš 
tokias pilies per balą 'eidavo 
siauri, vingiuoti akmenimis 
grįsti keliai, šie būdavo apaugę 
žole arba apsemti vandeniu, ir 
tik vietos gyventojai juos teži
nodavo. Priešas jais negalėdavo 
pasinaudoti.

Iš žymesniųjų tokių piliakal
nių Dzūkijoje pažymėtini šie: 
Liškiavos, Merkinės ir Pūnios.

tė gerus narsiųjų darbus matė, : 
kaip nevienas jų padėjo savo J 
galvą, tėvų kapus ir šventą aukš- ■ 
čiausiųjų dienų ugnį beginda-’ 
mi”. • :

Merkinės piliakalnis labai bū
dingas. Jis stovi prie trijų upių: 
Nemuno, Merkio ir Stengės. 
Stengės upelis tekėdamas prie 1 
pat piliakalnio pašonės, negai- : 
iestingai griauna iš kairiosios ‘ 
pusės piliakalnio papėdę. Buvo 
pavojus visam piliakalniui, bet 
1924 metais Merkinės vidurinės 1 
mokyklos mokytojai su moki- ’ 
niais gana planingai ir rūpes
tingai vandens griaunamus pi- : 
liakalnio šlaitus apsodino me- 1 
deliais: karklais, liepomis ir ; 
akacijomis.

Apie Merkinės piliakalnį apy
linkės senesnieji gyventojai ži
no labai daug įdotnių pasakoji
mų bei padavimų, apie kuriuos 
plačiai porina V. Krėvė savo 
knygoje "Dainavos šalies, senų 
žmonių padavimai".'

BODINGAS MARGIO 
KALNAS

Punios piliakalnis vadinamas 
Margio kalnu, šis piliakalnis kol 
kas nėra taip pačios gamtos 
skriaudžiamas, kaip kiti. Jis sto
vi ypatingai gražioj ir žavingoj 
vietoj. Nuo jo viršukalnio gam
tos vaizdai pasakiški. Zia pat 
jo pašonėj banguoja platusis 
Nemunas su savo gražiomis pa
krantėmis. O netoli mėlynuoja 
dangų parėmęs didžiulis Punios 
šilas "Tautos parku’’ vadina^ 
mas. Ir pačio piliakdlnio krantai 
yra apaugę ‘gana gražiais krū
mokšniais bei šiaip nedideliais 
lapuočiais medžiais.

Kadangi piliakalnio viršūnė 
gana didelė, tai dar caro vieš
patavimo laikais kažkokiu būdu 
ėmė ir įsikūrė čia du grytelnin
kai. Jie pasistatė mažas pirke
les ir ramiai saulgyveno. Vėliau 
pradėjo sodinti piliakalnio vir
šūnėj bulves bei kitas daržoves. 
Kadangi jie tokiu sauvališku 
ūkininkavimu piliakalniui darė 
daug žalos, tai Lietuvos nepri
klausomybės metu į tai buvo at
kreiptas rimtas dėmesys. Dzūkų 
Kraštotyros D-jos vadovybė 
Alytuje padarė tuo reikalu žy
gių, kad kalno gyventojai būtų 
nukelti kitur. Alytaus apskrities 
savivaldybė nupirko iš grytel
ninkų jų trobesius ir juos nu
griovė.

Apie Margio kalną žmonės 
idaug ką pasakoja. Vieni kalba, 
kad ant šio piliakalnio naktį, 12 
valandą, matosi paslaptingoji 
ugnis. Kiti sako, jog daugeliui 
pasirodžiusi naktį labai graži, 
baltais kaip sniegas drabužiais 
pasipuošusi jauna karalaitė. Bet 
kas tik bandė prie jos artintis, 
tuojau atsirasdavo kalno viršū
nėje didelė skylė ir toji paslap
tingoji gražaji karalaitė- pakel
davo rankas augštyn ir iš pa- 
lengvo nusileisdavo kalno gilu
mom O kai kurie pasakoja, kad 
dažnai naktį girdisi, kalno po
žemy j, varpų skambėjimai. Bet 
kai gaidys sugieda, varpai tuo- 
jar nustoja skambėję.

Aplamai Margio kalnas turi 
didelės patriotinės reikšmės, ži
nom, kaip labai mylėjo mūsų 
prabočiai laisvę. Todėl’kai ėmė 
lankytis į LietuVą kryžiuočiai, 
lietuviai mušdavosi su jais iki 
paskutiniosios. Kad dievai pa
dėtų nugalėti priešą, kartais au
kodavo jiems sugautus priešo 
belaisvius, o jų kraujuje savo 
ginklus • vilgydavę. Matydami 
nebeištversią, bevelydavę patys 
išsižudyti, negu vergijon patek
ti. Taip, sakoma, yra padarę Pi
lėnai 1336 metais, matydami, jog 
nebeištversią. Kunigaikštis Mar
gis -įsakė sukrauti didžiulį lau
žą, į kurį pirmiausia pats įšokę, 
o paskui jį ir visi jo kariai. Lau- 
žas Buvo užkurtas įr. jie visi 
drauge suliepsnojo. Priešas už-

LIŠKIAVOS PILIAKALNIS
Liškiava yra nedidelis bažnyt

kaimis, prisiglaudęs prie pat 
kairiojo Nemuno kranto. Vie
ta ir- apylinkės labai gražios, 
šalia Liškiavos stūkso origina
lus piliakalnis su griūvančios pi
lies liekanomis, čionai dar ge
rai yra užsilikę paslaptingieji, 
didžiuliais akmenimis išmūryti, 
į požemius vedąntieji urvai. Pa
vasarį, o taip pat ir po didelių 
liūčių pilis griūva ir jos milžiniš
ki akmens palengva slenka. Ne
muno pakrantėn. Labai stebėti
na, kad senovėje žmonės primi
tyviu būdu sugebėjo takius di
delius akmenis sumūryti į tokią 
augštą pilį.

Prie šio piliakalnio randama 
įvairių senoviškų palaikų: pini
gų, ginklų bei molinių kerami
kos šukių.

GARSIOJI MERKINĖS PILIS

Merkinė Dainavos krašto sos
tinė. Žymų? dzūkų rašytojas 
prof. Krėvė-Mickevičius va kaip 
tą piliakalnį vaizduoja: "Ten 
kur sriaunus Merkys, bėgdamas, 
tekėdamas per žalias pievas, per 
alksnynus, krūmuotus šlaitus, 
plukdo savo tyrų vandenį pla- 
tun Nemunėlin, yra ten augštas 
ir status kalnas, visų kalnų 
augšęiausias, a ant to kalno 

■tvirta pilis, garsi Merkinė, visų 
pilių tvirčiausia. Milžinai ją sta
tė, ne žmonės; nuo septynių my
lių iš vakarų, iš pietų ir iš kitų 
šalių vežiojo sunkius akmenis, 
kur guli tos pilies pamatuose.

Garsi visam pasaulyj biivo 
Merkinės pilis; tokia pat garsi 

"buvo ir bajorų Kirklių giminė, 
kur iš' senųjų laikų, kaip tęvų 
tėvai mena, sėdėjo augštoje 
Merkinės tvirtovėje. Gerbė tos
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ALKVIETĖS IR 
, MILŽINKAPIAI

Dzūkijoje yra daug alkviečių. 
Alkvietės — tai tokios vietos, 
kurios senovėje buvo skirtos ti
kybos reikalams. Dažniausia tai 
yra ežero salelės, šiaip vietelės, 
arba atskiri kalneliai ir net ne
dideli piliakalniai. Tokie kalne
liai vadinami alkakal
niais, švent aka 1- 
n i a i s ir panašiai.

Apie juos esama daug pada
vimų. Ten gyveną velniai, raga
nos, esą nugrimzdusios bažnyčios 
ir t.t. Kai kur yra išlikusių al- 
kakmenių, kurie, sako, buvę se
novėje aukurais.

Milžinkapiais arba senkapiais 
dzūkai vadina tokias vietas, kur 
senų senovėje laidota žmonės. 
Tokie milžinkapiai yra supilti iš 
žemių, įvairaus didumo ir pavi
dalo, o kartais sudėti iš akmenų 
ant sudegintų ir retai nedegintų 
lavonų.

Milžinkapiai būdavę pilami iki 
XIV amžiaus, t. y. ligi tol, kada 

lietuviai priėmė krikščionių ti

i

• t
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kybą. Tada£ nustoję senoviškai 
laidoti. Bet Ir po to, laidodami 
žuvusius karuose karius, lietu
viai dažnai pildavę augštas kal
veles. Vietomis tokios kalvos 
Dzūkijoj yra apaugusios didžiu
liais miškais. Gerinant Dzūkijos 
vieškelius, daug kur kasant 
žvyrių, buvo paliesti ir milžin
kapiai, kuriuos be sudegintų la
vonų pelenų buvo rasta kariškų 
ginklų: jiečių,. žalvarinių sag
čių, apyrankių ir kitokių kariš
kų puošmenų.

DZCKŲ PAPROČIAI

Dzūkai senovėje buvo labai 
vaišingi žmonės. Atvykusį į jų 
namus svečią vaišindavo midum, 
alum ir šiaip visokiais skanė
siais. Dzūkai labai mėgdavo ir 
papuotauti: pabaigę darbus, per 
vestuves ar laidotuves, keldavę 
dideles puotas. Nuskriausti sve
čią, kad ir kitatautį, dzūkui at
rodę baisus dalykas: tad ne tik 
tėvų papročių laužymas, bet ir 
dievų rūstymas. Darbą labai 
gerbdavo. Ir ta mergaitė pirmo
ji išvysdavo į tėvo kiemelį jau
nikį įjojant, kuri būdavo darbš
tesnė verpėjėlė bei audėjėlė. Ta

ff ■

Linkėdami savo šeimai ir drau
v*

gams užsieny] Linksmų Sv. 
Kalėdų parašykit jiems teisybę

apie gyvenimą Amerikoj

J
ūsų Kalėdos yra tikrai linksmesnės, nes - 
jūs gyvenat krašte, kur jūsų vaikai gali 
lankyti puikias viešąsias mokyklas, kur 

galite balsuoti slaptu būdu, galite gyventi 
kur tik norit, dirbti kur tik norit, melstis 
kur tik norit.

Ar taip yra užsienyje?
Amerika nėra be trūkumų — tiktai kvai

liai tiki, kad yra žemėj vieta prilygstanti 
dangaus -gėriui. Bet ar pasirinktumėt gy
venti kur kitur?

Leiskite teisybei apie šį kraštą švies-

ti per jūsų teisybės laiškus draugams ir 
giminėms užsienyje. Papasakokit jiems 
apie jūsų valgomo maisto įvairumą, apie 
savo laisvą televiziją ir radiją, apie spau
dos laisvę ir apie mums, prieinamą būdą 
spręsti apie politinius kandidatus jiems 
kritikuojant valdžią. Ir patys galim, ją kri
tikuoti jeigu tik norim.

Mums amerikiečiams nereikia girtis. Vis
ką, kas yra reikalinga pasakyti pasauliui, 
yra pasakymas paprastos teisybės; Tai už
tektinai yra vertinga!

čiau ir. merginos žiūrėdavusios, 
kad busimasis vyras būtų darbš
tus žmogus ir geras žmonos glo
bėjas.

Daugelis dzūkų tų senoviškų 
papročių ir nūnai tebesilaiko.

Drabužius dzūkai nešiodavę 
labai paprastus. Vyrai nešiodavo 
baltos drobės kelnes ir marški
nius, ir kiek ilgesnę ar trum
pesnę rudinę. Dažnai juosdavo- 
si briedžio ar kito gyvulio dir
žu, o jei jaunikaitiB, tai seselės 
austa juosta. Avėdavo vyžomis 
iš karkia pluoštų (karnų) gin
tomis ir odinėmis naginėmis. 
Nešiojo ūdrines ar lapines ke
pures. žiemą vilkėdavo šiltus 
kailinius. Moterys segėdavo tos 
pačios drobės rašytus sijonus, 
vilkėdavo drobiniais marškiniais 
ir panašiomis į vyrų rudinėmis. 
Merginos pindavosi visokiais 
kaspinais . kasas ir kaišydavosi 
gėlėmis, žmonos ir našlės bal
tais nuometais ryšėdavo. Nešio
davo dar ir savo darbo skaras.

(B. d.)

i. J
■ - a m. white,

Republic Steel Corporation pre
zidentas C. M. Wh»te 

ragina visus, kurie turi draugų 
ar giminių Vakarų Europoj ra
šyti jiems apie gyvenimą Ame
rikoj. Mr. White nesenai važi
nėjo Europoj ir nemaloniai nu
stebo dėl komunistų propagan
dos padarytos kenksmingos įta
kos. įvairios neteisybės taip daž
nai yra kartojamos, kad ir geri 
žmonės pradeda abejoti Ameri
kos gerais norais. Todėl jis nori,

O
kad būtų aprašytas balsavimas, 
bažnyčios, mokyklos, namai, dar
bas, ir laisvė pasirinkti ir keisti 
šias privilegijas ar savybes. Tad- 
dar prieš Kalėdas tegul tūks
tančiai laiškų suartina vakarų’ 

sąjungininkus,

įsteigė kompozitorių?
A. VANAGAITIS

Kaina metams $3.00 

Chicago 36, BĮ. 
6755 So. Western Ava.

s>

Vokietijoje 683 lietuviai džio

vininkai laukia mūsų pagalbos. 
Aukokime jiems šio vajaus me- 

tu!
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Apie Vorkutą ir lietuvius
Nors spauda, vaizduojanti so

vietinę tikrovę už geležinės už
dangos, yra gana gausi, tačiau 
neseniai pasirodžiusi knyga ”Die 
Toten kehren z.urueek” tikrai 
verta dėmesio. Knygos autorius 
Josef Scholmer yra gydytojas, 
kuris pereitų metų gruodžio mė
nesį grįžo iš Vorkutos. Autorius 
savo jaunystėje buvo aktyvus 
komunistas. Nacių laikais yra 
iškentęs daug persekiojimų už 
savo politinius įsitikinimus. So
vietams okupavus rytinę Vokie
tijos dalį, buvo labai augštas 
pareigūnas sveikatos apsaugos 
administracijoje. Po to perėjo 
visų Sovietų tardymų įstaigų 
skaistyklų ir galop atsidūrė pri
verčiamųjų darbų pragare — 
Vorkutoje___

Savo aprašymuose daug kur 
mini Pabaltijo valstybių pilie
čius, atsidūrusius tame pat So
vietų pragare. Būdinga yra sta
tistika, kurių duoda autorius, su- 
skirstydamas tautybėmis nuteis
tuosius katorgos darbams. Jo 
duomenimis, kasyklų stovyklo
je Nr. 9-10 buvo apie tris su 
puse tūkstančio kalinamųjų. 
Tarpe jų pirmų vietų užėmė Uk
rainai, sudarydami maždaug pu
sę visų kalinamųjų. Antroje vie
toje eina lietuviai, kurių tame 
lageryje yra buvę apie 800. Lat
vių — yra buvę 300, estų 200. 
Pažymėtina, kad rusai toje sto
vykloje nesudarė nė dešimties 
procentų kalinamųjų (psl. 122).

Autoriaus duomenimis, Vor
kutoje kasamos anglys yra pa
čias pigiausios pasaulyje. Ang
liakasys, gaudamas' valgį iš pa
gerinto, vadinamojo "šešto ka
tilo”, gauna į dienų 1.200 gr. 
duonos, pusantro litro sriubos, 
600 gr. košės, 50 gr. alyvos, 120 
gr. žuvies ir mėnesiui 750 gr. 
cukraus. Jeigu išdirbama nor
ma, kurios atlikimas reikalauja 
įtempti paskutines jėgas, tai 
kas antrų dienų kiekvienam pri
dedama dar ryšulėlis mahorkos, 
kuris laisvoje krautuvėje kaš
tuoja 80 kapeikų.

• Kiekviena tautybė yra susi
organizavusi atskirai ir palaiko 
savo tarpe labai glaudžius ry
šius, vieni kitiems padėdami kur 
tik galėdami. Į visas lengesnes 
vietas, kaip sandėliai, virtuvės 
ir kt. panašios, kiekviena tauty
bė stengiasi .įkišti savuosius, 
kad tuo būdu nors kiek paleng
vintų ir savo, ir savųjų sunkių 
dalių.

Nors autorius, atrodo, nėra 
artimas kuriai nors religijai, ta
čiau su nepaprastu graudumu 
aprašo, kaip lietuviai kasyklų vi
duje, į kurių joks administraci
jos žmogus, vis tiek, ar karei
vis ar ir enkavėdistas, nedrįsta 
įeiti, buvo suorganizavę kasdien 
pamaldas su mišiomis ir komu
nijos dalinimu. Pamaldos, ku
riose autorius dalyvavo, buvo 
laikomos apie 200 metrų gilu
moje, apie 4 vai. ryto.

Vokiškai parašyta knyga va
dinasi "Mirusieji grįžta atgal” 
— tai Koelno-Berlyno leidyklos 
Kiepenheuer - Witsch leidi n y s. 
Angliškai leidinys pavadintas 
"Pasakojimai apie vergų mies
tų sovietinėje Arktikoje"! Auto
rius, nurodęs, kad Vorkutoje la
bai gražiai savo tarpe sugyvena 
lietuviai su ukrainais, kurių pa
stangomis daugiausia ir buvo 
suorganizuotas pereitais metais 
Vorkutos kalinių streikas, pažy
mi, kad lietuviai esu nepapras* 
tai draugiški kitų tautų kali
niams, kuriuos dažnai paremia 
maistu. Scholmerio teigimu, lie
tuviai ar tik nesu geriausiai 
maistu apsirūpinę.

Jis papasokojo vienų epizodų, 
kaip jam. teko dirbti medžio pjo
vėjų brigadoje, kurių sudarė be
veik vieni lietuviai. Tarp jų sa
kosi užtikęs nemaža anksčiau 
buvusių partizanų, patekusių ru
sams į nelaisvę. Tai buvo kieti 
vyrai. Jie gaudavę" trečios eilės 
davinį ir siuntinių iš Lietuvoj. 
Minima ir' lietuviškų žąsų isto
rija. Kai lietuviai aiškina, kad 
nepriklausomybės laikais vienu

metu tarnautojai buvę priversti 
pirkti žąsis ir į žąsienų dauge
lis nenorėja net žiūrėti, taį ru
sai, išgirdę tokius dalykus, ne
paprastai nustebo, tartum jiems 
iš kaktos iššoktų akys. Brigados 
vadas, plūsdamas lietuvius, jei 
jie nepakankamai sparčiai dir
ba, paprastai nepamiršta pri
durti: "žąsis tai galėjote val
gyti, o dirbti tai vengiate”. žo= 
džiu, lietuviškoji žąsis Vorku
toje yra virtusi savotišku politi
nės gerovės ženklu.

Dėl autoriaus paskelbtų kai 
kurių netikslių duomenų, pvz., 
kad ir santykių lietuvių su ma
žumomis, ypač su žydų tauty
bės, iš mūsų laisvinimo veiksnių 
pusės autoriui pasiųsta patiks
linimų, nušviečiančių tikrųjų 
dalykų padėtį.

Dr. J. Scholmerio knyga apie 
Vorkutą sukėlė- laisvajame pa
saulyje gyvų susidomėjimų. 
"Neue Zeitung” apžvalgininkas 
E. J. Salter pažymi, kad su joje 
pateiktais faktais bei išvadomis 
turi susipažinti yisi, kuriems rū
pi Sovietų pavergtųjų tautų iš
laisvinimas. Veikale paliečiama 
ir tariama laisvojo pasaulio su 
Maskva koegzistencijos galimy
bė. Vakarai, kaip nurodama, 
duodami Sovietams progų atsi
griebti, už šių jiems suteiktąjį 
galimybę turės labai brangiai 
užmokėti. Stalino mirtis išlais
vinimo Kremlių iš iki tol vesto
sios arteriosklerozinės bolševiki
nės politikos. Tačiau Stalino mo
kiniai yra gudresni, elastinges- 
ni ir pavojingesni už senį.

Malenkovo vadovaujami tūks
tančiai labai gerai paruoštų ir 
kvalifikuotų specialistų siunčia
mi į sovietines darbo vergų sto
vyklas, kad ten atsidėję ruoštų 
trečiųjų pasaulinę revoliucijų. 
Tai kieti žodžiai, tik klausimas, 
ar Vakarai šį įspėjimų supras.

Scholmerio pateiktieji apra
šymai rodo, kad įvairių paverg
tųjų tautų toli gražu neįmano
ma taip lengvai sunaikinti net 
ir žiauriausiomis teroro priemo
nėmis. Tiek Vorkutoje, tiek ki
tose prie šiaurės Ledjūrio su
koncentruotose darbo vergų sto
vyklose yra suvaryta lėtai mir
čiai paskirtų tūkstančiai ge
riausio įvairių tautų elito. Tarp 
jų veikia visa eilė slaptų po
grindžio sąjūdžių, kuriems daž
nai vadovauja karininkai, išėję 
visų gyvenimo ir kovų praktikų 
per paskutinio karo bandymus.

Scholmerio veikale prisimin
tas ir birželio 17 d. sukilimas 
Rytinėje Vokietijoje. Vakarams 
prikišta, kad jie nesugebėjo tin
kamai išnaudoti nei šio, nei pa
čioje Vorkutoje įvykusio darbo 
vergų sukilimo. Tuo metu, kai 
vieni, baisiausiai bolševikų en-

Kilni auka ateities Lietuvai
ST. BARZDUKAS,

Daug kas įvairiais būdais" ir 
tikslais prašo iš mūsų aukų. To
kia jau šiame krašte mada, čia 
aukoti lygiai taip būtina kaip 
valgyti ir miegoti. Aukomis va
duojama Lietuva, aukomis lai
kosi laikraščiai ir mokyklos, be 
aukos nenueisi į parengimų, be 
aukos neišeisi iš susirinkimo, be 
aukos negalėsi pasimelsti baž
nyčioj, auka lengvina vargų be
dalio ir t.t.

Kiekvienas čia duodame pa
gal sava išgales ir širdies jaut
rumą. Bet šiomis dienomis į mū
sų sąžines pasibeldė ir lietuviai 
studentai. Išsiuntinėtame laiške 
ir jie prašo aukų. Mokslus einąs 
jaunimas, — rašoma Lietuvių 
Studentų šalpos Fondo laiške, — 
yra didžioji Lietuvos viltis, Lie
tuvos atgimimo garantija. Tad 
kam rūpi tautos ateitis, tas turi 
jaunimui padėti, ši auka nebus 
veltui — tai bus kilnios širdies 
auka ateities Lietuvai.

Tai yra paties gyvenimo pa
tyrimo patvirtinti žodžiai, šito
kia savo visuomenės parama juk 
yra pasinaudojęs nevienas vė
liau savo tautai tapęs didžiai 
vertingas, asmuo, žiburėlio, Mo
tinėlės, Kūdikio, Ateitininkų Su- 
sišelpimo Fondo ir kt. mokslei
vių šalpos organizacijų sutelk
tais pinigais daugelis .išėjo mok
slus, kad vėliau galėtų imtis, 
Maironio žodžiais tariant, arklo, 
knygos, lyros Lietuvos dirvo
nams purenti. Be tokios para
mos ar iš pačių universitetų 
gaunamos stipendijos mes tur
būt nebūtume turėję Šatrijos 
Raganos, V. Pietario, J. Basana
vičiaus ir daugelio kitų savo tau
tos'kėlėjų, jos kultūrų kūrėjų.

Ir iš dabartinio mokslus ei
nančio jaunimo juk turės ateiti 
busimieji tautos darbininkai — 
jos kultūrininkai, visuomeninin
kai, veikėjai, jos poetai, rašyto
jai, laikraštininkai, jos meninin
kai ir muzikai,'jos mokslininkai 
ir specialistai. Nevienas jaunuo
lis šiandien susiduria su dide
liais sunkumais savo mokslo ke
ly. Nevienas laikų ir jėgas eik
voja pinigui užsidirbti, kad vė
liau galėtų studijuoti. Nevienas 
šitaip išstato į pavojų ir savo 
sveikatą.- Jei ateitų jam reika
linga parama — jo ir studijos 
pasidarytų normalesnės, ir pa
ties vaisiai taptų našesni.

Cleveland, Ohio ' ,

žinoma, visuomet atsiras ir 
skeptikų: girdi, jei "neturi pini
gų • mokytis, tegu ir nesimoko, 
tegu eina dirbti j fabrikų. To
kiems norėtume priminti vienų 
tiesą: į fabriką lengva nuvaryk 
ti, bet lygiai lengva ir gabumus 
pražudyti. Nė viena tauta, kuri 
apie savo ateitį ir kilimų gal
voja, šitaip klausimo nespren
džia. Visos tautos rūpinasi su
daryti ko geriausias sąlygas sa
vo jaunimui išmokslinti ir tau
tinės kūrybos darbui parengti 
Net turtingoji Amerika — ir ta 
organizuoja šalpas fondus, stei
gia stipendijas studijuojančiam 
savo jaunimui padėti. Juo labiau 
šis reikalas opesnis mums, netu
rintiems nei savų mokyklų, nei 
savo žemės atramos.

Todėl labai gražu, kad pati 
Lietuvių Studentų Sąjunga ėmė
si iniciatyvos sudaryti šalpos 
fondui gabiems, bet neturtin
giems lietuviams studentams 
paremti. Gražu, kad šis fondas 
žada remti kiekvieną paramos 
reika'lingų studentą be pasaulė
žiūrinių skirtumų. Gražu, kad 
fondas, skirdamas paramų, kar
tu žada reikalauti, kad studen
tas savo jėgas skirtų Lietuvos 
gerovei.

Turime, ačiū Die.vui, ir mes, 
lietuviai, jei nelabai turtingų, 
tai gerokai pasiturinčių žmonių: 
gydytojų, inžinierių, kunigų, 
biznįprių. Labai dažnai-jų vers
las neleidžia jiems atsidėti lie
tuviškajam darbui. Tad nors ak
tyviu lietuvių studentų parėmi
mu jie turėtų šį trūkumą išly
ginti. Bet ir kiekvienas kitas lie
tuvis, daug kam aukodamas, ly
giai galėtų nusiųsti nors nedi
delę aukelę ir lietuviams studen
tams. Jie kreipiasi į mus visus, 
tad išgirskime juos. Jautrus at
siliepimas pakels’ jų dvasią ir 
nuotaikų, jie pasijus tampriau 
surišti su visu lietuvišku gyve
nimu. .

Aukos prašo mūsų jaunimas, 
tad ar galėtume likti abejingi?

Šia proga primenamas ir ad
resas, kuriuo reikia siųsti au
kas: Lithuaniaų $tudents Wel- 
fare Fund, Accouųt No. 11737, 
č/o Chicago Savings and Loan 
Association, 6234 So. Western 
Avė., Chicago, III. ’’

S.

komisija apie tokias įmonės jr 
darbų galimybės (kokie darbai, 
kaip jie atlyginami iri t.t.) bra
so . žinančius pranešti bendruo
menės budinčiam pareigūnui 
kiekvienų penktadienį tarp 6 ir 
7 vai. vak. adv. J. Smetonos ka
binete, 7039 Superior Avė. (tel. 
EN 1-7797). Tokių žinių atsi
radus, bendruomenė jas galėtų 
paskelbti suinteresuotiems.

Padėka
Bendruomenės apylinkės val

dyba nuoširdžiai dėkoja Onai 
Pautienienei, paaukojusiai 10 
dol. lietuvių spaudos parodos 
rengimo, išlaidoms apmokėti.

V. ir S. Amšiejų padėka
Mūsų 25 metų vedybų sukak

ties proga sveikinusiems ir ki
taip mus pagerbusiems, negalė
dami kiekvienam paskirai padė
koti, nuoširdžiai dėkojame: Pa
nelės švenčiausios Nesiliaujan

čios Pagelbos parapijos kun. 
kleb. J. Angelaičiui. už atlaiky- 
jną šv., Mišių, , davimų vakarie
nei patalpų ir. jos metu už nuo- 
širdų sveikinimų. ■ ;

Vargonininkei R.- Brazaitienei 
už .vargoninkavimų bažnyčioje ir 
jos mamytei St; Greičiuviėnei 
raštu linkėjimus.

Giminėms M. Šukienei ir J. 
Amšėjui už nepagailėjimų ilgos 
kelionės atvykti į šių sukaktį 
mus pagerbti.

Balfo Centro Valdybai už 
sveikinimų telegrama ir P. St. 
Mažintui už. dalyvavimų mūBų 
25 metų apeigose.

Vakarienės metu už nuošir
džias kalbas: Clevelando Lietu
vių Bendruomenės pirm. St. 
Barždukui, J. ir K. Kelpšams, S. 
Laniauskui, M. Drosučiui, J. 
Stempužiui, A. Noviekienei, P. 
Makarskui ir F. Baranauskui už 
sveikinimų Clevelando Balfo 55 
skyr. vardu, už dovanų to sky-
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riaus narių ir vakarienės metu 
vadovavimų.

Nuoširdus ačiū Clevelando 
Radijo valandėlės vadovybei už 
mūsų sukakties priminimų, Cle- 
vėlando korespondentams nepa
gailėjusiems mūsų sukakties ap
rašymus: "Drauge”, "Darbinin
ke”, "Dirvoje” ir fotografui L. 
Briedžiui nuotraukų padarymų.

Ypatinga padėka I. Navickie
nei, A. Staškūnienei, E. Bridžiu- 
vienei, O. Juškienei, Skripkie- 
nei, L. Jocienei ir A. Dąpkūnie- 
nei už taip didelį darbų įdėtų 
vakarienei valgius pagaminant 
ir vakarienės metu svečių už
ėmimų. ' .

Taip pat ačiū už sunkų darbų 
ir F. Juškai, A. Spirakaičiui ir 
R. Budai.

Dar kartų ačiū visiems svei
kinusiems mus raštu, žodžiu, 
dovanomis ar kitu kuo prisidė- 
jusiems prie mūsų sukakties 
paminėjimo.

Naujai sudaryti Lietuvos vaizdai
Brolių Motuzų Spalvotoje Filmoje

DVI SKIRTINGOS PROGRAMOS:
Sekmadienį,

GRUODŽIO-DEC. 12 D., 1954'

7:00 vai. va k a r o<

APŽVALGINĖ FILMĄ, šalies vaizdai:
Sodų žiedai, pievų gėlės, banguojantieji jh- 
vai, lygumos, kalvos, slėniai ir ežerai. Bara
vykai, -šermukšniai, gandrai, zuikiai ir stir-» • • nos.

NAUJOJI STATYBA. Valdžios pastatai:
Įvairios įstaigos, bankai, • muziejai, mokyk
los, ligoninės, apartamentiniai namai, gelž- 
kelio stotys, tiltai. >

Šėstaidenį,
GRUODŽIO-DEC. 11 D., 1954

5:00 vai. vakaro.
ISTORINIAI VAIZDAI. 193*8 m. Vasario 16 
d. iškilmės Kaune.
Lietuvos Laisvės Varpas ir jo autentiškas 
skambėjimas.
LIETUVOS OLIMPIJADA.
Atidarymo iškilmės ir įvairios varžybos.
LIETUVOS KARIUOMENES Įžengimas 
Vilniun. .
Žygis. Pasitikimas. Paradas mieste. Pamal
dos prie Aušros Vartų. Vėliavos pakėlimas. 
Gedinjina Kalne.
AMERIKOS'LIETUVIAI ir jų veikla.
Lietuvių dienos, paradai, piknikai ir kt.

LIETUVIŲ SALĖJĘ
" ’ b • r ’« ’ ‘ i

6835 Superior Avenue, Cleveland, Ohio
__________________ BILETAS $1.00. VAIKAMS 25 C.

Vienintelė proga. Po 15 metų vienas iš Motuzu vėl Clevelainde.
A travelogue of Lithuania in color and sound with songs and dances.

--------  1,1 I " """ -------- --------------

giami, miršta darbo vergų sto
vyklose už laisvę, žmoniškumą 
ir savosios tautos gerovę, kiti, 
lyg pasityčiodami iš šių darbo 
vergų ir tūkstančių mirtininkų, 
dar vis tebęšneka apie visokias 
nuolaidas bolševikams ir taria
mų galėjimų vieniems šalia kitų 
egzistuoti...

PLYTELIŲ IŠPARDAVIMAS!
Paskirkit savo kainą. JOKS GERAS PASIŪLYMAS NEATMETAMAS

TURIM IŠTUŠTINTI SANDELI IKI LAP. 30

DIDELI KIEKIAI
ARMSTRONG ir GOLD SEAL

VIDAUS LINOLEUMAI 

GRINDŲ IR SIENOS PLYTELĖS
LINOLEUMO • GUMOS
ASFALTO • PASTIKOS

• ŠIMTAI LINQLEUMO 
KILIMŲ — ĮVAIRŪS DYDŽIAI 

- ATEIKIT AR PAŠAUKIT r

H I Y A N FLOOR ANDMAAVA* • WALL COVERING

1685 E; 55 • HE 1-8848
Krautuvės valandos: vakarais taip pat iki 9 v.

PRIEŠKALĖDINIS 
KNYGŲ 

IŠPARDAVIMAS
Prieš ateinančias šventes Ste

pas Zaborskas žymiai atpigino 
savo leidinius. Ig- šeiniaus "Rau
donasis Tvanas1’ dabar parduo
damas po $2.00 (buvo $3.50). 
J. Paukštelio "Kaimynai” dabar 
parduodami po 1.50 (buvo 
$2.50).

Pasinaudokite proga ir šias 
knygas tuoj įsigykit.

Pinigus siųskit:
DIRVA,
1272 E. 71 St., 
Cleveland 3, Ohio

BENDRUOMENĖS 
ŽINIOS

Bendruomenės žinios
Pranešimas statybinių sklypų 

reikalu
Įsiregistravus permažam as

menų skaičiui ir tuo būdu nepa
vykus sukelti didesnės pinigų 
sumos. žemės plotui užpirkti, 
bendruomenės apylinkės ekono
minės komisijos iniciatyva iš
keltas ir vykdytas statybinių 
sklypų geresnėmis sąlygomis 
įsigijimo sumanymas atideda
mas ateičiai. Norį atsiimti į ben
druomenės einamąją sąskaitą 
įneštus pinigus tai gali, atlikti 
šeštadieniais 11:30 vai. lietuvių 
banke. . ■ ' ‘

Praneškite apię darbus'
Mažėjant darbams, 'atleidimdi 

yra palietę nemaža. ir» lietuvių, 
Iš kitos .pusės yra įmonių, ku
rios tebepriįma naujus darbinin
kus. Bendruomenės ekonominė

TIK ĮSIPILK 
PARAGAUK -

ir jūs atrask
(savo pirma stikline) 

k»reiškia 
skoniui gaminimas!

W.’s
- m

- ■

Turtingas putojantis paviršius ... tyra auksinė 
spalva ir visiškai patenkinantis skonis, joks kitas 
alus negali prilygti. Tai skoniu gamintas Stroh’s. 
Jūs tai galit įrodyti su savo visiškai pirma stikline 
Sekantį kartą prašykit Stroh’s. Leiskite savo geram 
skoniui pažinti skoniu gaminto Stroh’s gerą skonį.

.Amerikos vienintelis 

įeitu ugnim gamintas 

: 2000 lapanig. •;
-

Hm

JttYEDWHEREVER QUAIITY COU#,S
P įii » oria p ti ■

^is yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas
'. - .• ' ' ' : ■ ’ . - '
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Musų visų pareiga
j Balfo 16 metų minėjimo 

Kongresą,
šį penktadienį ir šeštadienį 
įvykstantį Cleveland viešbučio 
salėje.

Clevelando ir apylinkės lietu
viai, maloniai kviečiami ko gau
siausiai "ątailankyti j Balfo sei
mą, Atsilankę mes paremsime 
Balfo veiklą ir seimo pasiseki
mą.

Lapkričio mėn. 26 d. 9 vai. 
vak. statoma Miko Petrausko 
operetė "Consilius Facultatis”.

Clevelandiečiai, kurie dar ne
turėjo progos pamatyti Šią ope
retę, galės šį penktadienį atsi
lankyti į lietuvių salę ir ją iš
klausyti.

šeštadienį, lapkričio mėn. 27 
d., 8 vai. vak. įvyks banketas, 
Cleveland viešbučio salėje. Ban
kete dalyvaus žymūs amerikie- 
čių pareigūnai.'

Atsisakykime visų kitų pra
mogų, o būtlinaf dalyvaukime 
visuose Balfo Kongreso paren
gimuose, Mūsų dalyvavimas — 
mūsų .visų pareiga.

Balfo seimo programą 
"Dirvos” Nr. 46.

atsilankyti raliai ir materialiai Mažybos 
Lietuvos Tarybos veiklą, kuri 
veikia Vakarų Vokietijoje.

įsigyti pakvietimus bei sužinoti 
smulkesnius programos dalykus.

Po susirinkimo sekė šokiąi ir 
užkandžiai, čia visus linksmino 
Vytautas Raulinaitis. Nepapras
tai puikia muzika žavėjo Jonas 
Dunduras,. kuriam studentai 
reiškia nuoširdžią padėką už jo 
bičiulišką prisidėjimą prie pui
kios vakaro nuotaikos.

Vyt. K.

J ieškomas kambarys
f ' .-'V ■

Dviem asmenims reikalingas 
vienas arba du geri kambariai 
su virtuve, be baldų.

Siūlymus siųsti Dirvos redak
cijom Nr. 4578.

REMONTO DARBAI
Atlieku mažus ir pagrindinius 

namų remontus, tinko darbus,1 
medžio darbus ir dažymą bei de
koravimą.

V. RięKUS-RICKEVICIUS 
Tel. HE 2-0683 

1505 Addison Rd.

PRADĖKITMAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Kariuomenės šventė

■
■ ■

.. . *

V. ir A. Petukauskai 
lapkričio mėn. 22 dieną susilau
kė pirmojo sūnaus.

Ernestas Jonas Šamas ir 
Marilyn Lou

lapkričio mėn. 27 d. 9:30 vąl. 
susituokia šv. Jurgio bažnyčio
je.

Ernestas Šamas yra clevelan- 
dięčių veikėjų Samų vyriausiąs 
sūnus.

Dr. Vaitėnas
išvyko keturiom savaitėm atos
togų. Aplankys eilę lietuvių ko
lonijų.

Cleveland Prese
'rengiamas kalėdinis paradas 
miesto centre šiemet įvyks lap
kričio mėn. 28 d.

Vargo Mokyklos Remti • 
Komisijos pranešimas

Vargo mokykloms remti pa
aukoję :

Ro 5 dol. — Jonas Balbatąs, 
K. Ceslauskienė, Zigm. Dautar
tas, Alg. Iešmantas ir Vi. Gela
žius.

Po 3 dol. — Pr. Ambrazevi
čius, Vincas Bruožis, V. Čiurlio
nis ir V. Jokūbaitis.

Po 2 dol. — Aloiz. Bagdona
vičius, J. Brazauskas., Pr. Blįu- 
mentalienė, A'. Balašaitis, Vyt. 
Brizgys, Dr. J. Jakštas, Petr. 
Gruodis, Jon. Jaškaupkas, Leon. 
Dautartas, Jadv. Dabulevičienė, 
Vikt.
nas.

Po
Reg.
vičius, p. čiuprinskienė, E. Dap
kus, V. Bartkus, Mich. Dundu- 
raitė, Mrs. Ag. Janušauskas, 
Magd. Ivanavičienė," A. Jankaus
kas, K. Ivanauskas, Aid. Juodie- 
nė, Ed. įlenda, St. Golšanskis, 
Zen. Gabia ir K. širvinskas.

Didelė ir labai nuoširdi padė
ka visiems atjaučiantiems, su
prantantiems ir parėmusiems 
šiuo metu vieną svarbiausių lie-

Degutis ir Dr. N. Juškė-

1 dol. __ St. Barzdukas,
Braziulevičiūtė, VI. Bace-

žiūr.

lapkričio 20 d. buvo gražiai pa
minėta lietuvių Bulėje. Minėji
mui vadovavo Ramovės skyriaus 
pirm. K. Budrys. Kalbėjo inž. 
P. Žiūrys, meninę dalį išpildė 
čiuijionio ansamblio vyrų 
ras. Buvo prisirinkusi pilna 
šventės dalyvių.

cho- 
salė

143 būrelio metinės
Clevelando 143 būrelis pra

dėjo šelpimo darbą 1952 m. rug
sėjo mėn. Visi būrelio nariai per 
praėjusiuos mokslo' metus yra 
įmokėję po 12 dol.

Kalėdų švenčių proga būrelis 
atskirai suaukojo savo globoti- 
niui II kl. mokiniui Vincui Kai
liui, dovanoms pirkti dar 20 dol. 
Jam pasiųstos dvi siuntos.

Visos sąskaitos, kvitai ir su
sirašinėjimas duota patikrinti 
vyriausiam amžiumi būrelio na
riui p. K. Žukui.

Nuo š. m. rugsėjo mėn. 143 
būrelis pradėjo trečiosius šelpi
mo metus.

Dabartiniai pastovūs nariai 
yra šie: L. Banevičius, R. čia- 
pulienė, R. Ciuberkienė, I. Dap
kienė, J. Dabulevičienė, B. Dau
kantienė, J. Gąrla, N. Gargasie- 
nė, J. Januškienė, V. Januškis, 
F. Ja3inevičienė, A. Juddienė, 
E. Kersnauskas, A. Mackevičius, 
P. Strąyinskas, V. Striugienė,
A. Sandargienė, B. Praškienė ir
B. žukienė.

Būreliui vadovauja B. Dau
kantienė (telef. HE 2-1137).

Mažosios Lietuvos Bičiulių 
Draugijos

visuotinis - narių susirinkimas 
įvyko lapkričio .20 d. advokato 
J. Smetonos biuro, patalpoje, 
7039 Superior Avė. Susirinkimui 
pirmininkavo J; Liūdžius, se
kretoriavo E. Karnėnas.'

Susirinkimas priėmė laikino
sios valdybos patiektus draugi
jos įstatus ir aptaręs draugijos 
veiklos gaires išrinko į valdybą 
buvusius laikinosios valdybos 
įdarius: V. Braziui], Ą. Mikuls
kį ir St. Nasvytį, kurie pareigo
mis pasiskirstė; pirm. St. Našr 
vytis, ižd. Ą. Mikulskis, sekret. 
V. Braziulis. Valdybos narių 
adresai: St. Nasvyčio , 4579 W. 
157 St., Cleveland 11, Ohio, te
lefonas WI 1-4655; A. Mikulskio 
1205 E.'74 St., Cleveland 3, Ohio, 
telef. HE 1-49,47; V. BrazuĮio, 
1439 E. 63 St., Cleveland 3, 
Ohio, telef. EX. l-9?75. ’

Visi susirinkimo dalyviai su
mokėjo nario mokestį.

. Nuo sUsirinkimo dienos drau
gija laikoma įkurta ir pradėjusi 
veikti. •

■ Draugijos' tikslas remti mo

Vincas Degutis, 
Rūtos sąld. platintojas 

/
parduoda saldainius urmu ir de
taliai. Adr.: 1397 E. 95 St.,

Cleveland, Ohio, 
tek: SW 1-2181.

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

, Studentų vakaras
Lapkričio 20 d. Clevelando 

studentai, susirinkę Ansel Cafe 
patalpose, aptarė įvairius orga
nizacinius reikalus ir linksmai 
.praleido šeštadienio vakarą. Su
sirinkimą pravedė skyriaus 
pirm. Jonas Kazlauskas, sekre- tuvybės išlaikymo židinį — var
todavo Aušta Barzdukaitė.

Iš pirmininko ir kitų valdybos'iš kitų lietuvių, gavusių mūsų 
narių pranešimų sužinota, kad laiškus. Ypač artėjančių Kalėdų 
Clevelando studentai aktyviai proga reikėtų parodyti gerą šir- 
dalyvauja lietuviškame visuo-jdį mūsų vargstančiai moksleivi- 
menės ir studentijos gyvenime jai Europoje, 
ir darbe. Per spalio ir lapkričio 
mėnesius Clevelando studentų 
skyrius suruošė jaunimo spau
dos akademiją, pravedė vajų 
prof. Mykolui Biržiškai parem
ti (surinkta apie 150 dol.), tal
kino Studentų Šalpos Fondo dar
bui, išleido studentų biuletenio 
"Studentų Gairių” naują nume
rį ("Studentų Gaires" redaguo
ja ir ekspedijuoja Clevelando 
studentai), ir atliko visą eilę 
kitų darbų. Susirinkimas pasky
rė jaunimo spaudos akademijos 
metu gautą pelną 12.09 dol. 
"Studentų Gairėms”. Išreikšta 
iiidelė padėka "Dirvai” ir Radi
jo Klubui už visakeriopą para
mą dr studentijos palaikymą.

Laukričio mėn. 26-28 d.d. Chi- 
cagoje vyks visuotinis Lietuvių 
Studentų Sąjungos JAV suva
žiavimas, į kurį iš Clevelando 
važiuos apie .14 studentų atsto
vauti Clevelando skyrių (56 na
rius). Suvažiavime-bus svarsto
ma visa eilė studentijos organi
zacinių reikalų.

Pa suvažiavimo' Clevelando 
studentai visomis jėgomis atsi- 
dės Naujų Metų baliaus ruoši
mui, kuris turėtų būti vienas iš 
įdomiausių Clevelande. Studen
tai žada suruošti nuotaikingą 
programą'ir sukelti jaukią nuo
taiką. Greitu laiku bus galima

go mokyklą. Laukiame aukų ir

Vakario 16 gimnazijos namų 
reikalams

išmokėti)' gauta iš: . 
Diepholz gimnazijai

I

(skoloms
B u v.

Remti Komiteto kasos likutis — 
$40.00. P. Span^evičius paauko
jo — $10.00.

lig šiol gimnazijos namų sko
lai surinkta 239 dol. Dar trūks
ta 20 dol., kad Clevelandas ga
lėtų patekti j gimnazijos rėmė
jų garbės lentą. Nejaugi nete
sėsime? Laukiame daugiau rė
mėjų atsiliepiant. Aukos priima
mos Liet. Banke,— 6712 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio, 
Accrit. No. 12830.

Išnuomojamas butas
5 kambariai, gaso šildymas.
Telef.: EX 1-8406

Reikalingas butas
Suaugusiems reikalingas ma

žas butas, be baldų.
Pasiūlymus palikti Dirvos re

dakcijoj: 1272 East 71 St.

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - radijo apa- 
. ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus ir daug kitų gaminių 

galinta pirkti iš urmo sandelių specialiai žema kaina per

B A L T I C Supply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien telef. KE 1-0210, arba trečiadie
niais nuo 7 iki 9 v. p. p. kreiptis i Baltie atstovų ”Dirvos” namuose 
1272 E. 71 (Įeiti iš įvažiavimo).
Pasinaudokite Baltie patarnavimu pirkdami Kalėdų dovanas.

Visų rūšių apdraudos reikalais kreipkitės į mane 
AUTOMAŠINŲ — UGNIES — NELAIMIŲ — GYVYBĖS^

SMIGEL INSURANCE AGENCY
. . t •

Felix F. Smigel EX 1-9239
. •

fe

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
.Nebrangios gėlės vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems'reikalams. Įvai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta’ 

' saldainiai.
Didelis KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ pasirinkimas

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. -yAK."lR SEKMADIENIAIS 

6901 §UPER1OR AVĖ. TELEF.: HE i-6339

JUOZAS KAMAITIS 
atidarė NAUJŲ BATŲ 

PARDUOTUVĘ 
ir taisymo dirbtuvę 
1389 East 65 Str.

(kampas Wade Park ir 65 St.) 
Telef. HE 2-2615 

Atdara nuo 10 vai. ryto iki 
7 vai. vakaro.

Naujų batų ir pataisymo kai
nos daug žemesnės negu kitur. 
Neatideliokit, ateikit į mano 
krautuvę ir jsitikinkit. Jūs bū
sit patenkinti. (52)

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

SUPERIOR 
BEAUTY SHOP

7013 Superior, tel. UT 1-1932
Puikūs veido masažai, antakių 
dažymas, plaukų dažymas, pus

metiniai.
Darbas garantuotas.

PIX BEVERAGE
45

i

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

JUMS GERI NAMAI
ir su

E. 
ram 
mas,
dynias.

mažais (mokėjimais.
118 — St. Clair, labai 
stovy, vienos šeimos 
2 garažai, naujas gaso

ge- 
na- 
šil-

•
Dviejų šeimų, po 5 kambarius, 

du kambariai trečiam augšte, 
garažai, gaso šildymas.

♦

E. 81 — Superior dviejų šei
mų po 6 kambarius, didelis skly
pas, gaso radiatorių šildymas. 
Labai geras namas. ■

RA1 NAUSNĘRIS, 
Namų prekyba; namų, baldų ir 

automašinų apdrauda.
UL 1-3919 ' L1 1-9216

11809 St. Clair
r

Chimes Realty 
1188 E. 79 St.
GERI NAMAI

Lake Shore Blvd., arti ežero, 
E. 143 St., dviejų šeimų namas. 
Du garažai, didelis sklypas. Kai
na $12.500.

Atstovas:
V I C T O R BANIONIS

ofise UT 1-0323 
namuose S\V 1-9568

J. C 1 J U N S I< A S 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kitas brangenybes. 
Sąžiningas ir garantuotas dar- 
Jas prieinamomis kainomis.

6210 Dibble Avė., 
Cleveland 3, Ohio
Tel.: EX 1-0376

rūšių alaus — vlsoki gani 
nantieji gėrimai, 

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliams 
Dobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniaii 

iki 1 vai.
6903 Superior Avė. EX 1-3311

RADIO — TV TAISYMAS 
A M Ū R C O.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas, 

šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

7015 Wade Park Avė.
Telef. HE 2-1236
AUTOMAŠINŲ 

TĄSYMAS
šį mėnesį papiginta kai

na įdedam už $6.95 duslin
tuvą Chevroletui, už $7.C5 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms.

Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

ATLANTIC CAFE
PATOGI UŽEIGA VISIEMS LIETUVIAMS.

Savininkas A. KAZAKEVIČIUS

7805 Superior Avė. ' Telef. EN 1-9451

Mūsų prekybinė garbė paremta 40 metų praktika 
parenkant medžiagų-rūšis ir už jas garantuojant.

'Mes nelaikom antros rūšies medžiagų, o jų kainos 
žemesnės negu bet kurioj kitoj krautuvėj.

WOLFS FABRICS
■ i

7012 Superior Avė.
■ Ų ■■

EN 1-3764

SUMUŠTINIAI. GĖRIMAI. - SOfiA.

M AR N E L L’ S
7023 Superior Avenue
Saldainiai, Riešutai, Popkornni

Čia susi tikit 8ayo draugus po pamaldų 
Geriausia kava mieste

THE HENRY FURNACE CO MEDINA O

Clevelandiečiai DABAR gali pamėgti 
•Vasaros VĖDINIMĄ • žiemos ŠILDYMĄ 

MONCRIEF Įtaisymu^

1
I 
?

I. J. S AMAS, JEWELER 
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės^ (vairus dovaną 
pasirinkimas.

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

LEIMON’S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

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

geram orkestrui

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namu PagTažiniman iš Vidaus ir iš Lauko'
7526 Star Avenue Cleveland 3, Ohio

SUOPIS FURNITURE
Visokių rūšių baldai ir elektriniai bei kitoki reikmenys 

virtuvei ir kiekvienam Jūsų buto kambariui
ŽEMOS KAINOS — MALONUS PATARNAVIMAS

689 East 185 St. IV 6-0400
Patogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

P J KEKS1S
609 Society for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1.-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami'pigiai pirkti naniua mieste arba- priemiesžiuoee, kreip

kitės 1 mane, gausia pigia knrna. Taipgi gausit patarnavimų Ivai- 
.-iuut>e ’apdrauaos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmu morgečio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitčs į mane telefonu arba asmeniikai.4

JAKUBS & SON
FUNERAL HOME

Vėsinamas oras Jūsų 'patogumui

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

25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo
6621 Edna Avenue
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THE FIELD

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
H-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIŪNAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Amerikos lietuvio pasididžiavimas
Ministerio B. K. Balučio sukaktuvėms artėjant

Kiek Amerikos lietuviai parė
mė Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymą ir vėliau palaikė lie
tuvių tautos reikalus? Klausi
mas būtų’labai platus, o į jį at
sakymas aiškus ir kartu miglo
tas. Kodėl ?

Aiškus dėl to, kad Amerikos 
lietuvių parama Lietuvai dar 
prieš nepriklausomybės atgavi
mą, jos laisvės kovų metu ir vė
liau įvairiais būdais nenutrūk- 
stant ligi paskutinių dienų vi
suomet buvo žymi ir apčiuopa- 
ma. Tą žinome čionai, to niekas 
Lietuvoje neginčija. Ta parama, 
svarbiausia, buvo finansinė ir 
politinė.

Atsakymas liko ir liks miglo
tas dėl to, kad jokia statistika 
nei mūsų finansinės, nei juo la- 

- biau politinės paramos negalėjo 
ir negalės visiškai tiksliai ap
skaičiuoti. Kiek milionų dolerių 
Amerikos lietuviai suteikė per 
tuos dešimtmečius Lietuvai ir 
jos žmonėms, giminėms, bro
liams, seserims, tėvams.’ žino
me, kad daug milionų, bet tiks
liai kiek — niekas negalėtų pil
nai apskaičiuoti. Dar sunkiau 
būtų apskaičiuoti politinę, kul
tūrinę, propagandinę ir kitokią 
paramą. Juk to nepąvępjį sva
rais, neapskaičiuosi doleriais, 
nes tie dalykai turi kitą kainą.

Taip pat nelengva apskaičiuo
ti, bet vis jau lengviau matyti, 
kai pažiūri į Amerikos 'lietuvių 
duoklę Lietuvai žmonėmis. Tei
sybė, anksčiau visus tuos žmo
nes pagimdė ir kiek paaugino 
pati L ietuva, imi: o senosios Tė
vynės žemelė, mu ų tėveliai ir 
motinėlės...
'Bet šimtai ir tūkstančiai jų 

toliau augo jau čionai, Ameri
koje. Čia mokėsi naujo gyveni
nio sąlygų, sėmė žinias iš mo
kyklų. ruošėsi visuomeniniam ar 
kitokiam darbui, kaip t > reika
lavo. mūsų pažangaus krašto 
dvasi; . Todėl gal daug nenusi
kalsiu tuos žmones laikydamas 
Amerikos lietuvių dovana Lie
tuvai.

O jų buvo nemaža. Nežinau, 
kiek šimtų ar tūkstančių, bet 
apstūs būriai čia darbavosi Lie
tuvos laisvės reikalui prieš pir
mąjį pasaulinį karą, jo metu ir 
vėliau. Tūkstančiai grįžo lais
vėn Tėvynėn, parsiveždami ten 
gero skatiko ir patyrimų. Daug 
grįžo į žemės ūkį, tapę ten pa
vyzdingais ūkininkais. Kiti į 
verslus, į prekybą, amatus, pra
monę. Aš spėju, kad tie visi 
žmonės buvo tada naudingas ir 
malonus skolos grąžinimas gim
tajai laisvajai žemei.

O kiti, daugiau moksluose pa
siruošę ar šiaip turėję išskirti
nų gabumų, grįžo dirbti Lietu
vai „ar tai į kariuomenės eiles, 
ar specialistais valdininkais 
įstaigose, ar laikraščiuose, -ar 
kaip artistai ir dainininkai Lie
tuvos teatruose. Gal kelios de
šimtys įsijungė vadais į politi
ką, diplomatiją ar panašiems 
valstybiniams darbams.

Tai Amerikos lietuvių įnašas 
žmonėmis’ Lietuvos reikalui irgi 
buvo tikrai nemažas.

. * * *
Nenoriu nutylėti nė vieno nuo- 

■ pelnų ir nė vieno .patrioto darbų 
■savo. Tėvynei nedrįsčiau pamirš
ti. Tik kaip čia man kėliais žo
džiais tuos vardus įy darbus su-

J. J. BACHUNAS, Tabor Farm gražiausių svajonių gėlių buke- 
tas tėvynei Lietuvai, — aš no
rėjau tik viena dalykėlį atskirai 
pridėti.

Mėgstu ir myliu dabar naujai 
pas mus atvykusį Lietuvos jau
nimą, bet visgi labiausiai myliu 
tuos, kurie veržiasi į pažangą, į 
mokslą, ruošiasi būti ko naudin
giausiais savo tautai — studenr 
tus . . . '

Daug, daug kartų dabar dau
giau lietuvių studentų Amerikos 
universitetuose, negu anais Val- 
paraiso laikais. Gal dešimtį, o 
gal ir dvidešimtį kartų. Turėda
mas atminty savo seną draugą 
Londone, aš vaizduojuosi anuos 
Valparaiso laikus, bet tuoj per
sikeliu į dabartį ir matau šim
tus naujų lietuvių studentų ... 
Ką norėčiau pasakyti?

Ogi tik tiek: — jei iš jūs)}, 
jaunieji berniukai ir mergytės,

stosiu ties vienu, kuris tebėra 
gyvas, tebedirba ir tebegyvena 
Lietuvos reikalais ir kuris ne
trukus, šių metų gruodžio mėn. 
29 d., sulaukia gražaus amželio 
— 75 metų 1

Tai Bronius K. Balutis. Jau
čiu, kad nedaug, o gal ir visai 
nesulaukčiau opozicijos, jei pa
sakyčiau, kad tas vyras turbūt 
yra pats ryškiausias ir bran
džiausias "Amerikos Lietuvos” 
produktas, kuris buvo čia išno- 
kytas ir vėliau atgal padovano
tas Lietuvai, jo ir mūsų ar mūsų 
tėvų tėvynei.

Tai buvo seni laikai — mano 
paties ir jūsų daugelio vaikys
tė, kiti visi tebelaukė užgimimo. 
Atsimena tuos laikus geriau tik 
mūsų veteranai — Jokubynas, 
Ambrazevičius, Ambraz i e j u s, 
Tareila ir keli kiti panašūs šim
tamečiai ąžuolai.

Jaunas, gražus ir mielas vai
kinas atvyko iš Dzūkijos — Bro
nius Balutis-Balevičius. Gyvas 
verpetukas j vis daugiau įsisiū
buojantį Amerikos lietuvių veik
los ežerą. Netrukus — jis stu
dentas Valparaiso universitete, 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos 
tikrasis įžiebėjas, vėliau redak
torius Chicagos "Lietuvoje”, dar 
vėliau, kaip išmokslintas anglo
saksų teisės žinovas, talkininkas1 
Lietuvos diplomatinėms byloms,1 
Lietuvos Respublikos diploma-| 
tas, vadovaujantis asmuo Lietu
vos užsienio reikalų ministeri
joje, Lietuvos atstovas Ameri
kai, Anglijai. Iki dabar ...

• * •
Ne mano amatas rašyti nusi

pelniusių vyrų biografijas (nors 
skaityti jas mėgstu, o kaikada 
ir pridurti skatiku joms išleis
ti). Ką čia, be to, primenu, tai 
ne naujiena, tą žino visi veik
lesnieji Amerikos lietuviai, kaip 
ir naujieji ateiviai.

Artinantis to mūsų brangaus 
žmogaus sukaktuvėms, kurias, 
tikiuosi, plačiai ir širdingai pa
minės visi Amerikos ir viso pa
saulio lietuviai, be pažiūrų skir
tumo, nes jis yra visų mūsų lie
tuvių mielas bičiulis, ypatingai 
Amerikos lietuvių, tikras brolis 
ir kaip sakiau, mūsų Amerikos 
lietuvių gražiausias "produk
tas", — atsiprašau, mūsų pačių

rą dalyką, kad ir dabar "Tiesos” 
ar "Sovietskaja Litva” kores
pondentai rašydami centnerį tu
ri galvoj 50, o ne .100 kilogramų.

Tačiau yra daug duomenų, ro
dančių, kad yra kaip tik priešin
gai, būtent, kad dabartinėje so
vietų spaudoje matant žodį 
"centneris" reikia skaityti 100 
kg, ne 50. Yra pastebėta tik po
ra išimčių, mėsos svorio apskai
čiavime, kur yra pagrindo įtar
ti, kad ten turėti galvoj 50 kg 
centneriai.

Tad iš-tikrųjų, lyginant prieš
karinius visos Lietuvos derlių 
vidurkius su dabartiniais pavyz
diniais keleto kolchozų derliais, 
randame/ • kad tie keli pavyz
džiai, nąapimantiejie netgi vie
no nuošimčio viso Lietuvos že
mės ūkio, rodo derlius apie pus
antro kario didesnius už visos 
Lietuvos kelerių metų vidurkius. 
Bet tai nieko nereiškia, ir nieko 
nuostabaus. Juk nepriklausomos 
Lietuvos laikais galėjai rasti 
atiskirų ūkių, kuriuose kaiku- 
riais metais derlius pasitaikė net 
ir dvigubai ar daugiau didesnis 
už kelerių metų visos Lietuvos 
vidurkį. Tad nėra pagrindo 
neigti, kad dabar kurnėkur Lie
tuvoje irgi gali išaugti 17-18 
(dvigubų) cnt., rugių hektare. 
Pagal oficialias instrukcijas, j 
ha rugių sėjama nuo 180 iki 200 
kg. Ar nuostabu būtų, jei kur 
nors susilaukia vadinamo "de
šimto grūdo” derliaus? Bet tai 
nėra visuotinis reiškinys. Tad 
nėra pagrindo atmesti šimtaki- 
lograminį skaičiavimą, kaip "ne
įmanomą”- .’ Tai būtų tik nereika
lingas savęs apgaudinėjimas.

Kitu atveju bandysiu patiekti 
eilę įrodymų, kodėl ”59 kilogra-
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Trečiadieniais 7 va), vakaro, per 5 televizijos stotį yra transliuojami vaidinimai ”Waterfront’\ 
pritaikyti visai šeimai. Preston Foster yra svarbiausias aktorius. Programa yra tvarkoma Stroh 
Brewery Co., Clevelande turinčią savo agentą Beverage Distributors, Ine. pradėjusį veikti 1933 
m. Pereitais metais į Ohio buvo atvesta 1000. vagonų Stroh’s gaminto alaus. Centrinė įmonė 

yra Detroite, tačiau kainos ir kitur yra nedidesnės už kįto alaus.
Nuotraukoj yra Preston Foster ir Sheila Darcy, kuri iš tikrųjų yra Mrs. Preston Foster, atvykęs 
vilkiku laivu ”Oklahoma” susitikti su Stroh’s valdininkais. Iš kairės t Sheila Darcy; Prestoįj 
Foster; Mort Engei iš Stroh Brewery Co.; H. W. Blažy, Beverage Distributors, Ine..prezidentas!< 
A. W. Bentler, Stroh’s tarnautojas; Don Perriš iš WEWS ir Davė Halleck iš Zimmer, Keller Cali 

vert, Stroh’s reklamuotojas. ’
Stroh’s alaus skelbimus Jūs matote kiekviename Dirvos numeryje. Jie mums dažnai primena, kaį 
mes remiame jūsų reikalą, jūs pabandykite paragauti mūsų gaminamą alų ir jūs' visada liksite 

mūsų draugais.

*r
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kaip jį sudaro. Faktiškai šis sei
mas yra įsikūnijimas visų tų 
norų, kurie tiesiogiai ar netie
siogiai interesuoti pavergtosios 
Europos likimu. Pirmiausia, bę 
abejojimo, šis Seimas yra skir
tas žmonėms, kurie priversti 
gyventi komunistiniame režime 
ir kurių balsas todėl negali pa
siekti šiapus geležinės uždangos. 
Antra vertus, šis seimas yra pa
čių tremtinių balsas. Pagaliau, 
šis. seimas daugiau ar mažiau 
išreiškia nuotaikas ir senosios 
Rytų Europos išeivijos, įsikūru
sios Amerikoje, nes ir šios išei
vijos širdys ir mintys nuolat 
traukia į savo giimtąjį kraštą. Ir 
seimas, pajudindamas šių kraš- 

u___ _____ ,tą išlaisvinimo bylą, tuo pačiu
apytikriai ;rikad skaičiavimą rei- kalba ir už tuos amerikiečius, 

' kia suprasti ne 50, o 100 kg kurių Jėvai, seneliai, ar prose- 
i centneriais; kad tie duomenys nėliai yra iš ten kilę ir kurie 
lyra tik ątranka propagandos'taip pat nori, kad komunistinis 
[tikslams, visiškai neduodą ben-įagresorius būtų išvytas ir nu.- 
: dro Lietuvos žemės ūkioi vaizdo; baustas.
I ir kad iš, jų iš. viso negalima da-| PJT Seimas, pirmą kartą po- 
| ryti tos rūšies išvadų, kurias sėdžiavęs rugsėjo 21 d., buvo iš 

Nurodydamas 1935-39 Lietu- bandė padaryti kalbamojo raši- dalies rezultatas ir tos padėties, 
vos derlių vidurkį, autorius ir ni° autorius.
vartoja tokius 50-kilograminius 
centnerius, nors oficialiose Lie-' 
tuvos statistikose, ypač tarp
tautiniuose leidiniuose derliai 
yra nurodomi šimtaiklogrami- 
niais centneriais (vad. dvigubais 
centneriais arba kvintalais). Su
prantama, tada rugių derliaus 
vidurkis yra žymimas 12 cnt/; 
ha,'o ne 24, kaip žymi autorius.' 
Paprasti centneriai kasdie- įvyko PJT Seimo septintasis ir 
ninėje apyvartoje Lietuvoje bu- aštuntasis posėdžiai, kurie svar- 
vo populiarūs, nes jie beveik ati
tiko anksčiau vartotą biralų sai
ką — pūrą (3 pūdai, maždaug 
48 kg), o be to, ir kaimyninėje 
Vokietijoje centneris reiškė 100 
svarų, t. y., puskilogramių, o ne sąlygas; Rytų-Vakarų prekybos 
kilogramų, ir 100 kg buvo va- teigiamybes ir neigiamybes, 
dinamas dvigubu centneriu. Tad Nevisiems dar yra supranta- 
autorius, matyt, priima kaip tik- ma šio šeinio paskirtis, kas ir

—------------------ 1 ----- --- ------- _

išaugs dabar btint dešimts tokių j centnerio” skaičiavimą lai- 
dvasmių Balučių, kokiuo dzukiš- Rau klaidingu. šį kartą atkrei. 
ku ąžuoliuku išaugo mūsų jubi-l niamaq dfemesvs tu. kurie 
lėjatas, jūs atmokėsite gimtinės 
skolą savo tėvynei. Jūs suteik
site Jai paramą, brangesnę už 
dolerius ir kenuotą maistą ...

Pasistatykite sau tokį uždavi
nį. Nes jums tikrai dar 
laikas' jį išspręsti.

dvasinių Balučių, kokiuo dzūkiš-, kal, klaidi,lglI karta atkrei. 
piamas -tik - dėmesys tų, kurie 
paskelbtaisiais duomenimis ■ no
rėtų naudotis, kad kalbamajame 
rašinyje duomenys yra surinkti 
gana kruopščiai, kiek jų įmano
ma surinkti; kad tie duomenys 
yra greičiausiai tikri ar’ bentateis

Apsirikimas • ••

(Atkelta iš 1-mo pusi.)

1

Pavergtojo 
seimas

I.

ZIGMAS NAGORSKI, JR.
Prieš kurį laiką New Yorke

stė priverčiamuosius darbus ir 
apskritai politiriių kalinių liki
mą komunistų pavergtuose kraš
tuose; pabėgėlių iš bolševikinio 
"rojaus” padėtį; moterų darbo

minėti, jei tani storos knygos, BALFo Dešimtmečio Minėjimo Koncerte, spalio 17 J. Wębster Hali salėje, New Yorke, gausiai 
Biirašyti neužtektų ? Todėl su-( dalyvavę New Yorko, lietuviai. „

» ’ .7.'
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jų padėtis pavergtuose kraštuo
se. Visiems gerai suprantama, 
kad organizavimosi teisė yra 
viena iš pagrindinių asmens tei
sių ir kad darbininkų teisė or
ganizuotis į profesines sąjungas 
yra neatskiriama nuo darbo 
laisvės.

PJT Seimo reikšmę jau yra 
pripažinę ir laisvojo pasaulio 
politikos bei .darbo vadai. Di
džioji JAV spauda atžymėjo 
seimo atidarymą ir jo darbas. 
Tatai atžymėjo ir JAV televi
zijos stotys, radijas ir kino ap-

žvalgos. „ '
PJT Seimo nuolatinis prezi

dentas yra Latvijos delegacijoB 
ir Latvijos Laisvės Komiteto 
pirmininkas dr. V. Masens. At
skiriems Seimo posėdžiams pir
mininkauja iš eilės kiekvienos 
tautinės delegacijos pirminin
kas. Seimo generalinis sekreto
rius yra rumunas Brutus Coste.

Neabejotinai yra svarbu, kad 
PJT Seimo darbai būtų juo pla
čiau žinomi. Tam geriąusiai gali 
pasitarnauti spauda.
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SINGER Patarnavimas 
visada yra prieinamas
Tik pakelkit telefono ragelį ir pašaukit artimiausią 

Singer siuvimo centrą. Tuoj pat siuvimo mašinų mechanikas 
atvyks pakeisti reikalingas dalis ir duos geriausią patarna
vimą.

4
i'

kad tautos anapus geležinės už
dangos nėra atstovaujamos 
Jungtinėse Tautose. Niekam ne
kyla nė mažiausio abejojimų, 
kad šiandieninės Lenkijos ar Če
koslovakijos tariamos delegaci
jos Jungtinėse Tautose šių vals
tybių neatstovauja.- Kaip lygiai 
niekam neateina mintis, kad So
vietų Sąjunga galėtų atstovauti 
Baltijos valstybėms, klasta ir 
jėga II-jo pasaulinio karo pra
džioje prijungtoms prie Sovietų 
Rusijos. Tikro atstovavimo trū
kumas ir buvo vada pamėginti, 
jį užsitikrinti. Jei ' Jungtinės 
Tautos turi reikalo su paverg-l 
tųjų valstybių primestinės vai-j 
džios viešpačiais, tai tremtiniai 
savo ruožtū atstovauja savo
sioms tautoms, visiems jų sluog- 
sniams: darbininkams, ūkinin
kams, tarnautojams, studentams 
ir kt. |

Nežiūrint savo skirtingų nu
sistatymų, savo sunkumų, savo 
gyvenimo įvairiuose svetimuosė 
kraštuose, nežiūrint savo trem-Į 
tiniškumo, egzilai įstengė huga-| 
lėti savo vidaus problemas ir 
sudaryti vieningą organą atsto
vauti savo vidaus problemas ir 
sudaryti vieningą organą atsto- 
vaiiti pavergtiesiems kraštams. 
PJT Seimas yra nuolatinis pri
minimas Jungtinėms Tautoms, 
kad. laisvasis pasaulis neužmirš
tų. tų, kurie diena iš dienos gy
venu fizinį. ir moralinį komu
nistinės valstybės terorą, vyk
domą žiauriausios tironijos, ko
kia kada nors yra buvusi.

Savo deklaraiijoje pirmajame 
seimo posėdyje PJT ne tki pa-j 
brėžė savo pagrindinį. siekimą1 

■— išlaisvinti savo pavergtuosius 
kraštus, — bet ir palaikyti pa
vergtųjų tautų laisvės viltį.

Artimiausiame PJT Seimo pa
sėdyje numatyta svarstytidarbo I 
sąlygų ir, darbininkų organizaci-l

?'• L:

Atsiminkit, jūs galit gauti Singer gaminius 
ir patarnavimą tik per Singer Siuvimo Centrus 
. . . pažymėtus Jūsų telefono knygoj Singer Sew 
ing Machine Company.

•A traieaiarA tut itNcn m re. t*.

SINGER SEtfING CENTER

BARGAIN FLOOR
COVERING

14214 SUPERIOR RD. at MAYFIELD

ALL GUARANTEED FIRST LINE MATERIALS
No Seconds — No Subgrades —'No Inferiors

NATIONALLY ADVERTISED BRANDS
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Over
9x9-V8” thick ASPHALT
100,000 Sq. Ft. Fresh Stock in our Warehouse

A
Per 
Tile

Full

Group B 
Reg. 6c E — 
Per Tile

i

Gtoup C |
Beg. 9c 71/4- 

Per Tile * C I

cartons only — Truly a Sensational Buy!

Group D
Reg. 12c O^a 

Per Tile ©V
d 
U

■

ęOBBINS RUBBER- TILE
Guaranteed First Quality
Full 1/3 Inch. Thick, Per Tile .........................’.........................

Multicolor

12cft

PLASTIC WALL TILE
8 TILE "PER SQ. FT. ■

Economy

17’/2C sFt
Monterey į

Reg- -S* 1
23c AUC FL 1 29c 

Full cartons only — Quality Plua Bargain!

HIGGINS W00D BLOCK 
9x9 T and G
Factory Finish AJV

Flooring Par Block
•f

4
<v •

* . ' t •■»
Daluže 

R«g. 25- 8<j 
29c Fl

-
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LINOLEUM TILE 
Teztured' ’ e*<r^
8 Beautiful • /2K 9x9 
Colors-Reg. 12c .

■> 'v/;/.
.. ^.7 ....... . A:■ A
Warehouse Full Special Priced Items

OPEN DAILY ’til $ P. M. • SAT. ’til 6 P. M.

Phone FA 1-3802
BRING THIS AD IN FOR A VALUABLE GIEt
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