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Visiems bendradarbiams, talkininkams ir 
mieliems skaitytojams geriausių Šv. Kalėdų
švenčių.
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(Mūsų Europos bendradarbio)*
Gruodžio pradžioje Berlyno 

vakarų sektoriuje vyko rinkimai 
į atstovų rūmus, kaip čia vadi
nama miesto gyventojų atsto
vybė. Rinkimams buvo teikia
ma daug svarbos, ir tatai dėl 
dviejų priežasčių.

Pirma, Berlynas yra svarbus 
priešakinis postas šaltajame ka
re. Jis yra tarytum laisvojo pa
saulio sala raudonojoje' jūroje. 
Iš visų pusių apsuptas sovietų 
valdomų žemių, Berlynas kaipo 
miestas, be to, yra perkirstas į 
dvi dalis, kurių vieną valdo 
raudonieji, o kita, sdsidedanti iš 
amerikiečių,, anglų ir prancūzų 
zonų, priklauso vakarų pasau
liui; Buvusioji Vokietijos sostt-

M Ir W 
.... r—------^nįų dali

niai', ir jau tyvetitojiiiiis buvo 
įdiegtas pasitikėjimas, kad jie 
nėra palikti raudonųjų sauvalei. 
Be to, šį kartą bolševikai nega
lėjo taip akiplėšiškai klastoti 
balsavimų duomenų, kaip kitur 
jų valdomuose kraštuose, kur 
tikrovėje jokios kontrolės nėra.

Rinkimų duomenys tuomet 
buvo, tokie: socialdemokratai 
surinko 48,7% balsų, krikščio
nys demokratai 2b 7c, laisvieji 
demokratai. 10% ir komunistų 
valdoma SĖD 20%. Nežiūrint 
spaudimo iš Maskvos pusės ir 
nepaisant to, kad sovietų sekto
riuje balsavimo duomenų kont
rolė - buvo silpna, komunistuo
jančiai "vienybei partijai” pa
vyko priskaityti ne daugiau kaip 
20%. Iš lauktojo Berlyno užka
riavimo nieko neišėjo.

Nuo to laiko įtempimas tarp 
vakarų ir rytų vis didėjo, tuo 

< Perkelta j 8-ėlt pu.1. )

tuo tarpu kai vakarų sąjungi
ninkų atstovai buv. sostinėje 
laikėsi pasyviai. Sovietai jau 
tada buvo sukūrę savo įrankį, 
būtent, Vokietijos socialistinę 
vienybės partiją (Sozialistische 
Einheitspartei Deutschlands, su
trumpintai vadinama SĖD), ku
rion buvo patraukti visų žymes
niųjų vokiečių partijų atskalū
nai, bet kurioje vadovaujamą 
vaidmenį vaidino Maskvoje "iš
mokslinti” vokiečių komunistai.

Sovietai tikėjosi, kad šio ka
ro tvarinio pagalba jiems pavyks 
laimėti daugumą Berlyną mies
to savivaldybėje. Tačiau jie 
skaudžiai r apsiriko. Užteko to 
fakto, kad mfeBte' l>tf<io ne tik

rūšies' simbolių, kuriam gal bus '^riuėiė
lemta suvaidinti nemažą vaid-lv?J^ ? ..
menį "kryžiaus kare” prieš bol
ševizmą. Kaip bebūtų, Berlynas 
turi didelę reikšmę ne tik kaip 
punktas, iš kurio galima stebė
ti gyvenimą anapus geležinės už
dangos. Jis tarnauja ir kaipo 
tam tikras .magnetas, kuris 
traukia į save visos rytinės Vo
kietijos gyventojų žvilgsnius. Ta 
vakarų Berlyno rolė pasireiškė 
1953 m. birželio 17 d., kai ryti
nės dalies darbininkai sukilo 
prieš savo engėjus. Be raudo
nosios armijos tankų pagalbos 
marionėtinė bolševikinė valdžia 
rytų Vokietijoje būtų buvusi 
bematant sukilėlių nušluota.

Iš kitos pusės, po aštuonerių 
metų pertraukos šį kartą rinki
muose- vėl dalyvavo komunistai. 
Po karo pirmieji rinkimai įvyko 
1946 m. Tuomet Berlynas dar 
nebuvo suskilęs į dvi dalis. Bet 
patys rinkimai buvo' diriguoja
mi sovietų okupacinės valdžios,
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, Vilties namų pąaplėtimųi an-
■r ■ ■ ■ \ ; ' ■'kas atsiuntė: ?. J t ■ ■
Jurgaitis St., Cleveland „..$2.00
Tumas J., Chicago . ........,2J00':
Rauba J„ Grand Rapids .... 2.00 '
Garelis Algis, Portland .... ;2.0p1 
Musteikis K., Chicago....... ;f;00
Grabliauskas S., So. Boston 5.00 "•
Citavičius Jonas, Cleveland 2.00 ^4fe 
Verbyla Ignas, Cleveland 1.00"'..^ 
Karpovitz, Providence ...... 2.0(į 
Vansauskas M., Lyons....... 1.00
Stravinskas Jurgis, .

Cleveland ................... . 5.00: -
Visiems aukotojams nuošir

džiai dėkojame. Tikime, kad Vii-'; 
ties namų praplėtimą nuošir
džiai parems ir kiti Dirvos skai
tytojai.

■
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Gruodžio-Dec. 23, 1954

Cleveland, Ohio
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AUSTRALIJOS 
LIETUVIU 

SUVAŽIAVIMAI
Gruodžio mėn. 28-31 dieno

mis Melbourne įvyksta visa eilė 
lietuviškų organizacijų suvažia
vimų ir kultūrinių parengimų:

Gruodžio 28 d. Australijos 
Lietuvių Kultūros Fondo atsto
vų 5-tasis suvažiavimas. To su
važiavimo proga įvyksta dailės 
paroda, literatūros ir muzikos 
vakaras ir kamerinės muzikos 
vakaras. Parodoje dalyvauja 
Melbourne gyveną-lietuviai dai
lininkai. Literatūros kurinius 
skaitys rašytojai Pulgis Andriu
šis, Kazokas, Gricius, Mikštas ir 
Žukauskas. Kamerinės muzikos 
programą atliks svečiai iš Ade
laidės — smuik. Matiukas, so- 
list. p. Rūkštelienė, p. Rūtenis ir 
Mrs. Oldham. , , '
. Gruodžio 29-31 dienomis įvyk
sta Australijos ir JL. Bendruo
menės Krašto Tarybos suvažia
vimas.

Gruodžio 31 d.. Mažosios Lie
tuvos Bičiulių ir "šviesos” suva
žiavimai.
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Prancūzų parlamentas šiomis
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• Gynybos sekretoriaus pranešimu siekiama JAV ginklo 
jėgas sumažinti 400,000 kariais. Iš viso būtų 3,218,000 karių ir 
5 milionaf rezerve.

• JA V, Didž. Britanija ir Prancūzija susitarė išsaugoti 
Pietinį Vietnamą nuo komunistinės agresijos. Tai esanti plati 
ekonominės ir karinės pagalbos sutartis.

• J. T. generalinis sekretorius išvyko trumpam vizitui į 
Švediją. Grįžęs tuoj keliaus į Peipihgą vesti pasitarimus dėl nu
teistų 11 JAV karių išlaisvinimo. Manoma, kad kinai JAV karius 
paleis, bet išsiderės JAV sulaikytų studentų išleidimą į Kiniją.

• Suomijos vyriausybė, negavusi parlamente nepaprastų 
ūkinių įgaliojimų, atsištatidino. » ,

• Vokietijoje pradėta' akcija, iš kalėjimo būtų, paleisti
dar tebekalinami 7 nacionalsocialistų vadai, nuteisti Nuernbergo 
teisme.’ ..%'■•< r-

• Arabų lygos valstybės (jai priklauso 7 valstybės) nutarė
sudaryti savitarpinės pagalbos sutartį. Tuo labai susirūpinęs Iz
raelis. ' '

• Maskva visokiomis priemonėmis spaudžia Prancūziją,
kad ši atsisakytų ,nuo Paryžiaus sutarties tvirtinimo, žadanti net 
nutraukti 19441 metais pasirašytą'savitarpinio apsigynimo su
tartį. . ’ . " - .. ■ .

: ■ • Tito, ,vUSi Indijoje) Dėl, toą jo keliones į Indiją nemažai 
juokaujama, naš; "‘ ' * ’ * 1 • • ' - -
nuvykti į Indiją.

. .

grirdi, Tito niekas nekviečiąs, tat pats pasisiūlęs

• Vakarų Vokietijos vyriausybė, siekdama uždaryti komu
nistų partiją,, jai iškėlė bylą Augščiąusiajame Teisme.. Byla eina 
karlsruhės mieste. - '
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dienomis dar ka/rtą’įrodė,'kad 
jis vengią imtis iniciatyvos 
Prancūzijos ‘gyvenimo, negero
vėms pašalinti. įPrie tokių ne
pageidaujamų reiškinių priklau
so dažnos vyriausybės krizės. 
Nuo karo pabaigos, taigi per ne
pilnus 10 metų;. Prancūzija tu
rėjo 20 vyriausybių! Savaime 
suprantama, kad'tokiomis aplin
kybėmis negalėjo būti kalbos 
apie kokį vadovavimą. Vyriau
sybės dažniausią' leidosi įvykių 
stumiamos ir atlikinėjo bėga
muosius reikalus, daug nesuk- 
damos galvos dėt paliekamos ir 
pagrindinės svarbos problemų. 
Jeigu dar atsiminsime, kad vy
riausybės krizės' neretai truk
davo ištisa?/ savaites, tai gausi
me dar liūdnesnį vaizdą apie nius. Tatai įrodo jau tas faktas, 
Prancūzijos politinės vadovybės kad dar 1950 m. buvo iškeltas 
nebuvimą. ‘Į [esamos konstitucijos reformos
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Kalėdų eglutė prie Baltųjų Rūmų Washingtcine.

Netenka abejoti, kad pačių 
parlamentarų tarpe nestinga 
žmonių, kurie mato tokios ne
gerovės pragaištingus padari-

klausimas. Truko 4 metai, kol 
pagaliau parlamentas tais klau
simais pasisakė, bet sprendimas 
nieko nepatenkina.

Kai po karo iš vokiečių oku
pacijos išlaisvintoje Prancūzijo
je vadovaujamas vaidmuo atite-

SVEIKI SULAUKĘ ŠVENTĘ
( KALĖDŲ!

Tūkstančiais metų lauktasal 'Žnionijos Gel
bėtojas gimė Palestinos žemėje, Betlėjaus tvar
telyje.

Evangelija sako, kad prieš 1954 metus, kada 
tyli nakties ramybė dengė žemę, ant Betlėjaus 
tvartelio pasigirdo nežemiškų būtybių garsas: 
"štai aš skelbiu jums didelį džiaugsmą, kurs bus 
visai • tautai, kad šiandien jums gimė Dovido 
mieste Išganytojas, kurs yra Kristus Viešpats. 
Ir tas bus jums ženklas: rasite kūdikį suvystytą 
vystyklais ir paguldytą prakarte. Ūmai atsirado 
prie angelo daugybė dangiškos kariuomenės, ku
rie garbino Dievą ir sakė: Garbė’Dievui augšty- 
bėję ir žemėje ramybė geros valios žmonėms ...” 
Luko 2, 10: 15.

Kalėdų šventė yra I š g a in y - 
tojo gimtadienis.

, Kalėdų Kūdikio gimtadienį mes apčiuopiamai 
pajuntam, kada sekdami gražų tėvų paprotį, susi
renkam prie Kūčių stalo. Neraugintos duonos 
plotkelė ir šienas ant stalo, kalba apie kūnu ta- 
pusė žodį.

Kūčių stalas tarsi mums primena šeimas al
torių. Prie šio altoriaus mes pajuntam tą vidu
jinį ryšį, kuris mus riša su šeima ir Tau
ta.'

Ir šiemet, prie šio šeimos altoriaus, dauge
lis iš mūsų skaudžiame susimąstyme nuskrisime 
.dar prie taip naujų, svetimose žemėse supiltų, 
kapų. v

Prie Kūčių stalo mes norime savo dvasioje 
ir širdyje jungtis į vieną šeimą ir su tais, kuriuos 
mirties angelas nunešė prie Kalėdų Kūdikio sos
to, kaip auką sunkaus likimo ir tremtinio dalies.

Tūkstančiai lietuvių ir šiemet prie Kūčių 
stalo pajusim, kad rišys. su tauta dar vis tebėra 
nutrukęs. Tik miątyje nuskrisim į tą baltą miš
ką, žiemos nuometu pasipuošusį, kur mūs broliai 
ir sesės budi kovoje dėl laisvės.

Khs jų vargo ir kančios didį išmatuos?!
Kas išmatuos skausmą motinos, kuri nete

kusi visų savo vaikų, liko gimtųjų tėviškės so
dybų saugotoja?

. Kas išreiškė skausmą nuo žagrės atplėšto 
artojaus ir ištremto j tolimą šiaurę?...

I Neraugintos duonos plotkelę,. kada po platų
jį pasaulį kėliausi per išblaškytų lietuvių rankas, 
nėaplenk ir mano brolių ir seserų prie Nemtno 
bei Sibiro taigoje! .

Būk jiem Stiprybė i r P a g u o -
, d a ! ■•

. Tu atstovauji Kalėdų Kūdikį, kuris mums 
kalbėjo! "Palaiminti, kurie ver- 

" , k i a.. ? Pala imi n t i, k u r i e a 1 k s t a. ?.
' ir trokšta .teisybės".:. , , v

' Mums skaudžios nekaltų mūsų brolių ir sese- --a.- 

nj ašaros, bet jos yra brangesnės už. haugę ir pa
laimą'amžinybėje...

Pi r m u o j u - K a 1 ė d ų K ū d i k i o• „ -  . • ••

Mums skaudžios nekaltų mūsų brolių ir sese-<' c

i
■■ gimtadieniu' 'prasidėjo nauja * era žmonijos isto

rijoj. Betlėjaus šviesa, be puošnių religinių pa
statų ir kongresų, o tik evangelijos meilės dvasia, 
sužavėjo pasaulį.

Meilė santykyje su kitais tirpdė ledus ir ati
darė kelius ir kelelius krikščionybei. Ne iš kry
žiaus ant kambario sienos ir ne iš bažnytinės 
garbės insignijų, bet iš meilės su kitais, pasaulis 
atgimė krikščionybėje.

Imperatorius Julijonas Apostatą, kuris krei
pė daug dėmesio atgaivinti pagonybei, taip kal
bėjo savo dvasininkams: "Gėda mums, kad gali
lėjiečių tarpe nėra jau elgetaujančių. Jie net mū
sų vargšus globoja”...

Kalėdų Kūdikis visur pabrėžė, kad krikščio
nybės esmė yra meilėje. ’Tš to pažins jus, kad 
esate mano mokiniai, jei turėsit meilės vieni ki
tiems”. ..

Kaip įspūdingai šią tiesą šv. Paulius išreiš
kė: "Jei aš kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, 
bet neturėčiau meilės, aš būčiau kaip žvangąs 
varis ir skambančios kanklės. Jei turėčiau pra
našystės dovaną, žinočiau visokias paslaptis ir 
visokį mpkslą; jei turėčiau visą tikėjimą, taip 
kad galėčiau perkelti kalnus, neturėčiau gi mei
lės, aš esu niekas. Jei išdalinčiau visą savo lobį 
ir jei atiduočiau savo kūną sudeginti, bet netu-. 
rėčiau meilės, man nieko nepadeda”...

Saulė, kuri nešviečia, ir ugnis, kuri nešildo, 
ir krikščioniškas tikėjimas, kuris netampa arti
mo meilė., yra taip pat nenormalumas.

Mes esame šviesos iš Betlėjaus paveldėtojai. 
Mumyse turi rusenti evangelijos meilės ugnelė, 
kad būtumėm gyvenimo jūroje švyturiais.

Vienas keleivis aplankė pajūrio švyturį ir 
budintį sargą paklausė: ”Ar šis švyturys negali 
užgęsti”? Niekuomet, tvirtino sargas... "Jei tai 
įvyktų, daug nelaimių atsitiktų ir daug laivų žū
tų".

Mes esame krikščionys tiek, kiek šviečiame 
meile gyvenimo jūroje. Krikščionis be meilės yra 
užgesęs švyturys, ar jis vilkėtų pasauliečio ar 
dvasiškių’ rūbą. Jis pasisavino Ralėdų Kūdikio 
vardą, bet atmetė to vardo prasmę.

■ Kalėdų Kūdikis atėjo į pasaulį ne 
todėl, kad gimtų gyvulių tvartelyje,,bet kad gim
tų žmogaus širdyje, šiandieną pasaulis laukia' 
Kalėdų. Kūdikio atėjimo ne į puošnias bažnyčias, 
bet į žmonių gyvenimą. ■ \

Kas trokšta tiesos, kas trokšta TĖVŲ 
' žemei laisvės, kas ilgisi taikos ■— tie visi trokšta 
ir ilgesį tavęs, Kalėdų Kūdikį!

PAŽVELK į mūsų: ilgėsj ir ateik, Ka
lėdų Kūdiki, pas- mus, a i

Sveikus -Sulaukusius šventų 
Kalėdą; .M ' v ;

, ž. va i-gž-'chįt ~ i$ Betlėjaus mus, džiaugsmas, 
ir viltis,’būfa-lietuviui laimės jir sėkmės šaltinis, 

U . - - J- Kun. 7.
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ko generolui de Gaulle, kurio is
torinių nuopelnų kaipo prancū
zų rezistencijos vado niekas ne
gali nuneigti, Buvo 'svarstyta 
įvairūs projektai,' ijcuriąfš'' siekta 
sukliudyti per dažną •<vyriausy
bių kaitaliojimą. Generolas bu
vo tvirtos ir patvarios vyriausy- • 
bės šalininkas, " Po’į ‘’flgųf debatų 
buvo nutarjį pakeisti/vad. tre
čiosios respublikos, valdomos pa
gal 1875 metų konstituciją, nuo
status. Bet pakeitimai buvo su
kirpti pagal paties generolo fi
gūrą. Būtent, norėta suteikti 
daugiau autoriteto ministerio 
pirmininko institucijai. Tuo tik
slu įvestas savotiškas "investi
tūros” nuostatas. Pagal jį, res
publikos prezidento parinktas 
kandidatas ministerio pirminin
ko vietai turi gauti parlamento 
"investitūrą” ir už ją turi pasi
sakyti absoliutinė atstovų dau
guma (314 balsų). Tiktai po ta 
kandidatas gali imtis vyriausy
bės sudarymo, o ją sudaręs vėl 
turi gauti parlamento pritarimą.’ 
ši komplikuota vyriausybės su
darymo procedūra turėjo, kaip 
jau nurodyta, pakelti ministerio 
pirmininko svorį ir, be to, ap
sunkinti vyriausybių nuvertimą, 
nes atštovua turėjo baidyti pėr-- 
spektyva. kad' naujasis vyriau- 
sybės galva turi laimėti abadliii- 
tinę parlamento daugumą.

Tačiau praktikoje pasirodė 
kitaip. ‘Naujieji paragrafai ne 
tik neapsaugojo nuo dažnų kri
zių, bet — priešingai — niekada 
vyriausybės taip dažnai nešikai-" 
taliojo, kaip dabar. Negana to. 
Kadangi kandidatas turėjo gau
ti absoliutinę balsų daugumą, tai 
krizių laikotarpis užtrukdavo. 
Buvo nemaža atsitikimų, kad 
"investitūros" negaudavo keli 
kandidatai iš eilės, kai kuriais 

(Perkelta j 2 psl.)
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NEPRALEISKITE 
GEROS PROGOS
Daugelis mūsų tautiečių, gy

venančių už JAV sienų, nori bū
ti nuolatiniai Dirvos skaityto
jai, bet nevisi tai gali padaryti. 
Vieni, gyvendami tremtinių są
lygose Vokietijoje ir Austrijo
je, kiti kraštuose, kur -į JAV 
negali siųsti pinigų, patys Dir
vos negali užsisakyti.

Pati Dirva negali visiems 
ateiti į talką, nors dalį prašymų 
visad patenkina ir laikraštį ne
mokamai siuntinėja. Kad Dirva 
juos galėtų lengvesnėm sąlygom 
ir gausiau lankyti — 
ir sausio mėnesiais 
lengvatos.

Visi, kas tuo laiku 
savo artimiesiams ir 
miems Dirvą į kitus kraštus, už 
metinę prenumeratą moka tik 
$4.00.

Jei Jūs norite kam-į Vokieti
ją ar Austriją užsakyti Dirvą, 
bet neturite adreso, mes jums 
galime lengvai ateiti į talką. 
Mes turime varge . gyvenančių 
adresus, kuriems Jūsų vardu 
laikraštį mielai siuntinėsime.

Pasinaudokite šiomis lengva
tomis. Ateikite į talką varge gy
venantiems ir drauge padėkite 
mums, kad Dirva būtų plačiau
siai skaitoina.

Užsakymus siųskite: Dirva, 
1272 East 71 St., Cleveland 3,. 
Ohio.

gruodžio 
daromos

užsakys 
pažįsta- .
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Editorf Balys Gaidžiūnas.
Entered as Second-Class matter 

Oecember 6th, 1915, at Cieveland 
snder the act of March 8. 1879.

Subscription per year in advance: 
in the United Statės — $5.00 in Ca- 

— $5.50. elsewhere — $6.60.
Single copy — 10 cents.

THE HELI

Lietuviškas savaitraštis, leidžiamu 
VILTIES, Amerikos Lietuvių Spaudos 
ir Radijo D-još (Inkorp. ne pelnui), 
1272 East 71 St., Cieveland 8, Ohio. 

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

Redaktorius: Balys Gaidžiūnas. 
įregistruota kaip antros klasčs 

siunta 1915 m. gruodžio 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 8 d. Įsta

tymų.
Prenumerata metams Iš anksto: 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00, 
Kanadoje — $5.60, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

• Min. B. K. Balutis Dirvos re- Sterling F. Boos vadovaujamoji 
dakcijai ir leidėjams, Kalėdų ir UNISOMI organizacija, kurios 
Naujųjų. Metų proga, atsiuntė tikslas yra sukurti Jungtinių 
geriausius sveikinimus.
• Lietuvos Kariuomenės Kūrė- , .. . .
jy-Savanorių Sąjungos Centro (P™™ visų tautų, kad 
■Valdyba sveikina visame pasau
lyje išsisklaidžiusius karius ir

, jų šeimas.

• ALTS-gos Chicagos Bkyrius 
gruodžio mėn. 29 d. rengia min. 
B. K. Balučio 75 m. sukakties 
akademiją-vakarienę.

• Juoząš Marčėnas (Detroit, 
Mich.) Kalėdų švenčių proga 
sveikina draugus ir pažįstamus.
• Lietuvos ministeris prie šv. 
Sosto S. Girdvainis atsilankė 
Vatikane pareikšti užuojautai

Tautų simfoninį orkestrą ir mu
zikos institutą,, kurių dalyviais

lir ne Jungtinių Tautų narių, 
menininkai.

Minėjiman buvo pakviesti ir 
jame dalyvavo Lietuvos Gene
ralinis Konsulas New Yorke Jo- 

. nas Budrys ir vicekonsulas Vy. 
i tautas Stašinskas.

• "Lietuvių Dienų” gruodžio 
numeris jau pasiekė skaitytojus 

! ir platintojus, šiame numeryje 
telpa virš 60 nuotraukų iš viso 
pasaulio lietuvių gyvenimo. Šia
me numeryje rašo: St. Barzdu- 
kas, Dr. J. Bielskis, J. Tininis, 

------- -  -------- -----.------ ! gt Santvaras, prel. J. Balkūnas 
dėl Popiežiaus ligos ir dalyvavo ir kit Ateinančių metų sausio 
mišiose, kurios buvo atlaikytos. numerj8 išeina jau padidintas. 
Šventojo Tėvo intencijai S. Ma-l
ria Maggiore bazilikoj, akredi-.9 Jonas ir Josepina Tulauskai, 
tuotų prie Vatikano diplomatų iš Cieveland, Ohio, šv. Kalėdų. ir 
iniciatyva. Į
• Mažeika Povilas ir šeima, iš 
Providence, R. I., sveikina drau
gus ir pažįstamus su šventėm ir 
naujais metais ir vietoj kalėdi
nių sveikinimų siunčia $10, Ma
žosios Lietuvos Tarybai.
• žmogaus Teisių Dekldracijos 
šešerių metų sukakties minėji- 
mas-priešpiečiai įvyko gruodžio 
mėn. 10 d. Plaza viešbutyje, N. 
Y. Jungtinės Tautos šią dekla
raciją paskelbė 1948 metų gruo
džio 10 dieną.

Minėjimą surengė ponias

I Naujųjų Metų proga sveikina
1 visus Daytono lietuvius.

:i

CH1CAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
.Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West ,63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. voik.

Tiočiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.- 
šeštad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th i’LACE

Dr. Antanas Rudokas, O. D.
Tikrina akis Ir pritaiko akinius 

keičia stiklus ir rėmus.
4701 S. Damen Avė., Chicago 111. 

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

tik susitarus

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Nvrvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė., 
Chicago 22, 111.

VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtai!., penktad.,

10 ryto — 1 p. p. trečiadieniais 
12—1 p. p. šeštadieniais.

I

Dr. 1. Kuras Ramunis
Spec.: KŪDIKIŲ ir VAIKŲ LIGOS 
VAL.: darbo dienomis 3-5 ir 6-3 v. v.

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

7156 S. YVestern Avė. 
MEDICAL CENTER •

TEL.: Kabineto REpublic 7-1168 
-. WAlbrook 5-8765 - ?

IR

Dr. Jaras Ramunis
‘ GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
VAL.: antrad: ir ketvinį. 7-8.80,v. v..

LMtad. 8-5 v. p. p. ir pagal susitarimą

. Dr. Juozas Bartkus
Tel. offic’o ARmitage 6-0161

TeL buto GRačeland 2-9203
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. publikos konstitucija buvoi^ųdr- 
kiai apkarpiusi "respublikos; ta
rybos” teises, ši taryba šiek tifek 
prilygsta antriesiems, "augštie- 
siems” rūmams. Pagkl jiąująi, 
priimtus .pakeitimus vėl kiek 
praplečiamas "respublikos tąry-r 
bos” teisės jBtatymdavystėą 
goję. . ■ i ■ -i , > ;

Bet visos „tos reformos ar ką
ii esmės pakeis dabartinėje .par. 
lemento mašinoje? Greičiausia, 
kad gyvenimo praktika nueis sa
vais keliais ir nepalies tų nege
rovių; nuo kurių- kenčia- Pran
cūzijos valstybės gyvenimas.

PRANCŪZIJA REMONTUOJA
nisterius pirmininkus pasirink
ti. Ar tokia prielaida pasitvir
tins, parodys praktika. Bet šiaip 
naujieji nuostatai neįvedė nieko 
tokio, kas galėtų apsunkinti vy
riausybės nuvertimą. Viši' ta 
kryptimi pateiktieji pasiūlymai 
buvo atmesti’.. Lygiu būdu nebu
vo pHimtas paragrafas,' kuris 
turėjo respublikos prezidentui 
suteikti teisę paleisti. pSriamen- 
tą. Tad vargu ar galima laukti, 
kad ateityje; vyriausybės- krizės 
bus retesnės,- nekaip ligi šiolei.

Konstitucijos pakeitimai pa
lietė iš viso 11 paragrafų. Kai 
kurios reformos, iš šalies žiū
rint, atrodo savotiškos. > Pav. 
nustatyta, kad parlamento . at
stovai naudojasi neliečiamybe 
tiktai sesijų ..metu. Kitu, laiku 
atstovai .gali^būti suiminėjami. 
Bet iki toj, IcoJ parlamentas ne
pasisakė už ., suimtojo atstovo 
paleidimą ar jpriešingąi, jis gali 
dalyvauti .balsavimuose... iš 
kalėjimų. Jąnj leidžiama įgalioti . 
už save balsuoti kitą parlamen
to narį. Kitąs nuostatas sako, 
kad jeigu parlamentas nepasisa
kė dėl suimtojo! atstovo per 30 
dienų; jis turi būti paleistas..Kai 
kas spėja; kad šis nuostatas, nu
kreiptas prieš komunistus, duos 
progą varytį- obstrukciją ir tuo 
per 30 dienų sukliudyti parla
mento sprendimą; nes tuomet 
suimtasis atstoVaB automatiškai 
turi būti paleistas.

Kita, reforma irgi daugiausia 
palies komunistus. Būtent, pa
keistas straipsnis, pagal kuri 
narlamento prezidiumas 'turį bū
ti sudaromas'pagal atskirų frak- 

• cįju diduma. Ligšiol .komunistai 
t.urėjB prezidiume savo-vicenir- 
mininką ir du sekretorius. Pre
zidiume Reikšmė pasireiškia 
vpač laikotarpyje, tarp sesijų,, 
kada jis gali''nutarti šaukti ne- 
naDrastą šėšiią. 'Atrodo, kad 
ateityje bus-bhndoma komunis
tus iš parltftaento prezidiumo 
pašalinti? 1,1

Pagaliau tftib naAteisime, kad 
”ketvirtėšto»V (dabartinės) res- 

’ - ’ 'L • ' 1 ”

(Atkelta iš 1-mo pusi.) i 
gi atvejais po "-investitūros” su- 1 
darytoji vyriausybė negavo par- 1 
lainento daugumos pritarimo, 1 
todėl vėl turėdavo'pasitraukti. < 
Pragaištingas lošimas pagal 1 
naująsias vyriausybės lipdymo 1 
taisykles ’ turėdavo 'prasidėti iš 1 
naujo. Netenka nė specialiai pa- ’ 
brėžti, kad visa tai gerokai nu- 1 
smukdė vyriausybės ir paties i 
parlamento autoritetą, o krašte 1 
vis labiau plito netikrumas ir-ne- 1 
pastovumas, nes ko gi gailina 1 
norėti, jeigu vidutiniškai valdžia

I keičiasi kas pusę metų 1 1
' Kaip sakyta, 1950 metais at- 1 
sirado parlamentarų grupė, ku- 1 
ri pasiūlė konstituciją pakeisti. 1 
Projekto autoriai rekrutavosi ! 
daugiau iš dešiniojo sparno. Jie

; siūlė visą eilę priemonių, kurio- 1 
i mis siekta pašalinti negeroves, 

susietas su dažnu vyriausybių 
kaitaliojimu. Truko su viršum 
keturi metai, kol pagaliau kon
stitucijos keitimo klausimas pa
teko iki atstovų rūmų pilnaties. 
Bet per nebaigiamus debatus ko
misijose buvo taip iš pagrindų 
pakeisti pirmutiniai pasiūlymai, 
jog susidarė paradoksalinė būk
lė: už pakeitimus balsavo tų 
partijų atstovai, kurie prieš ket
verius metus buvo prieš refor
mą, b dabar prieš jtlos pasisakė 
patys pasiūlymų šalininkai. 
Tenka abejoti, ar pakeitimai pa
sieks to tikslo, kurio norėta.

Svarbiausias pakeitimas yra 
tas, kad kai naujieji nuostatai 
įsigalios, nebereikės absoliutinės 
daugumos naujai vyriausybei 
patvirtirfti. Išėjo taip, kad par
lamentas dabar galės lengviau 
vyriausybę nuversti, nes nebe
reikės rūpintis absoliutine dau
guma naujajam ministerių ka
binetui sudaryti. Kai kurie par
lamentarai, tiesa, išvedė,- kad 
padidėsiąs respublikos preziden- 

| to vaidmuo, nes jis turėsiąs lais- 
I vesnes rankas kandidatui į mi-

Patark ir kaimynu., 
kad prenumeruotų 
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"ILGA DISTANCIJA” 
dirbanti jūsų šaukimų 

perdavimui
Kai jūsų pirkiniai supirkti, ir jūs jau
čiatės palengvėję... Darbas prie'Ilgos 
Distancijos tik ką prasidėjo .,. Mūsų 
aparatai yrą paruošti; mūsų tarnauto
jai visi savo vietose ... Ir visos moterys 
pasiruošę, švenčių skubai... Signalai 
pradeda veikti; kiekviena .šviesėlė reiš
kia pašaukimą ... Ir -kaip stengiamės, 
bet -nepajėgiam visų aptarnauti-.., Bet 
mes viską padarysim, kad tik juos per- 
dūotumėm .... Daug padedat jeigu pra- 

' nešat šaukiamus numerius.

Linksmų švenčių VISIEMS ir
prašau ŠAUKT! pagal NUMERĮ.

/
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THE OHIO BELL TELEPHONE COMPANV

i'

MIN.'B. K. BALUČIO 
SUKAKTIES MINĖJIMAS

’ i Tautinės • Sąjungos Chicagos 
skyrius min; B. K. Balučio 75 
m. amžiaus.-' 'sukakties proga 
rengia ' škatleniiją-vakarienę.;•

Akademija4-vakarienė Įvyks 
1954.ml
Dėl Prddo viešbutyje, 
Park Boulevard, I

3,

■ ■ ■ • i t •. .

y <-

Linkiu Linksmų Kalėdų ir 
Naujų Metų visiems savo 
dijęntams.

V. J. I*UGHER, M.D.
. ' Advokatas

EN 1-2704 
5527 Parkins Ct,‘ \
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DIRVĄ UŽSISAKYTI 

;ailma ir šiandien, nėra- reikale

laukti nei metų, nei mėneab

ĮSIGYKITE DRASTIŠKAI 
NUPIGINTAS KNYGAS

PASAULIO LIETUVIŲ žl- 
NYNAŠi ^ftjrjPųsJ,. knyga su 
daugybe reikalingų informacijų, 
lietuvių kolonijų aprašymais vi
sam pasaulyje, įstaigų, organi
zacijų, Visuomenės veikėjų ir 
kultūrininkų adresais .........$5.0C 

THE ECONOMIC RECONS- 
TRUCTION OF LITHUANIA 
AFTER 1918?- Columbia Univer- 
sity Press New Yorke 1942 me
tais gražiai išleista knyga apit 
Lietuvos ekonominį progresą iki 
pat bolševikų, okupacijos su 
daugybe statistikos duomenų iš 
visų ekonominio gyvenimo sri
čių. Kietais viršeliais. Tinka 
kaip dovana tiek lietuviui, tiek 
Lietuva besidominčiam, kitatau
čiui. Kitos tokios knygos apie 
Lietuvą su tiek daug vienoje 
vietoje surinktų statistikos duo
menų nėra nei lietuvių nei ang
lų kalboje, .u..'........ „...$2.00

švenčių proga šias abi' kny
gas kartu galima įsigyti už 
$3.75. Užsakymus su čekiais ar 
pašto perlaidomis siųsti jų. au
toriui :>Jfr. A. Simutis, .41 W. 82 
Štreet, New York 24, N: Y. (52)

YOU BORROW
10 BUY A HOMf

G ET OUR
LOW KATES AND
HELPF'JL TERMS

pabaigt*!

akyr. vardų
Y r', .r

,. ... s’-r

MIAMI, Flo.
NAUJŲ MĖTŲ SUTIKIMĄ

ir vyrų klubas, 
‘-on,‘Hvdei Norintieji dalyvauti raginami iš 

į, 5307-Ryde Bug
skanus užkandžiai, gros geras 
orkestras.

KLUBO JUBILfiJINIS BALIUS
įvyks sausio mėn. 23 d. Iš anks
to ruošiamasi gerais programai;

Park Boulevard, Park View 
kambaryje; (Asmeniui 5 dole
riai). -! ■ ;■■■■/•

Prašome iš ahksto tėzervuoti 
vietas, nė vėlla’u gTUodžid’27 d. 
sumokant :'atitinkamą suma, 
8241 W. 66 Mace, Chicago‘29,

. . . ■ ' Z • :

:. ; i.. ''(' ./t-.'.:- < '.

/ Iš Vokietijos gauta puikių
;■ J*’*'- /D.''-:. ..

MECHANIZUOTŲ ŽAISLŲ
;; • > ■ "' ' * - ■■ '

■ Gausus servizų, kristalo ir keramikos pasirinkimas 
Neatidėliokite, apsirūpinkite Kalėdoms dabar!

6558 S. Halsted St., Chicago,' III.

Nuo tada,-kai pirmoji Kalėdų žvaigždė :prapešė Teisybės 
šviesos gimimą, ’daug ‘Kalėdų džiaugsmo kyla: iš ryškių 

spalvotų šviesų, grąžinančią musiji .Eglutę ir namus.
The Illuminatipaį,G.ompany vyrai i įr ; moterys, sekdami 

; šios pramonės augščląusią aptarnavimo tradiciją, sau
gos svarbią elektros srovę,, kuri duodi tas šviesas, da- 

rančlas Kalėdas tikrai visiems linksmas. ...
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SO metų,; gruodžio, pir
mųjų‘dienų, Karaliaučiuje mirė 
profesorius Kazys Būga, vienas 
žymiausių mūsų kalbininkų. Jei
gu kalbėti apie pirmuosius tik
rai išplaukusius į "pasaulinius 
vandenis", tai jais kaip tik būtų 
Mikalojus Konstantinas jCiurHb- 
nis ir Kazimieras Būga. Jie, vie
nas meno, kitas lingvistikos sri
ty, iškilo J tas aūgštumas, nuo 
kurių jie buvo pastebėti ir pla
čiajame pasaulyje. Ne tiek savo 
genialumu, kiek darbštumu prie 

(^Jų šlietųsi Simanas Daukantas 
Adomas Jakštas-Dambraus- 

Icas.
Kazys Būga buvo gimęs 1879 

m. lapkričio 6 d. Pažiegėje, Du
setų valse. Taigi šįmet Būga 
būtų sulaukęs 75 metų amžiaus. 
Tačiau, kaip ir Čiurlionis, jis mi
rė pačiame savo amžiaus gražu
me. Juodu per anksti sudegė sa
vo gelumo ugny.

Mokęsis Dusetų ir Zarasų pra
dinėj mokykloj, Būga progim
nazijų baigė Petrapily, Kurį lai
kų dirbo mokytojo darbų. Gilin
tis į lietuvių kalbų Būga pradė
jo baigiantis pereitam ir prasi
dedant šiam Šimtmečiui. Tuo pat 
metu jis buvo įsitraukęs j vi
suomeninį lietuvių veikimų,, su 
kitais ruošė vaidinimus, 1902 
m. išspausdino komedijas Dėdė 
atvažiavo ir Geriau vėliau negu 
niekad. To meto spaudoj, Tėvy-

■ •- • f 
i. • :

mums, gimnazijos moksleiviams 
su ašaromis akyse skaitė pas
kaitų apie neseniai mirusį di
dįjį kalbininkų, kurio, atrodė, 
niekhs jau taip veik nebepava- 
duOS. ; ,

Lihgvistinis Būgos darbas 
platus ir šakotas, dar tikiniau, 
jis gilus, čia svarbu taip, pat ži
noti, kad Būga buvo kito mūsų 
didelio kalbininko, Kazimiero 
Jauniaus, mokinys. Buvęs Jau
niaus sekretoriumi, Būga buvo 
pasiryžęs užrašyti visų jo ling
vistinį mokslų, nes pats Jaunius 
nebuvo pasinešęs paskelbti savo 
mokslo. Būga taip pat buvo 
spaudai paruošęs Jauniaus lie
tuvių kalbos gramatikų, kuri jo 
taipgi buvo išversta į rusų kal
bų. Iš Jauniaus užrašų yra atsi
radę ir Būgos Aistiškai studijai, 
nuo kurių jis vėliau betgi atsi
sakė. ,

Būga buvo ryžęsis milžiniš
kam lietuvių kalbos žodyno dar
bui. Dar-1912 m. rusų mokslo 
akademija jam buvo pavedusi 
redaguoti Juškos žodyno antrų- 
jį tomų. Svetur būdamas Būga 
buvo surinkęs milžiniškus ’ kie
kius medžiagos lietuvių kalbos 
žodynui. Į Kaunu jos buvo par
vežta bene 40 pūdų. Lietuvoj 

, švietimo Ministerija Būgai buvo 
nės Sarge, žinyčioje, Varpe ir'pavedusi organizuoti lietuvių 
kt., jau rašė įvairiais lietuvių kalbos žodyno leidimų. Tai būtų 
kalbos klausimais. Įsigijęs bran- buvęs plačiausias ir pilniausias 
dos atestatų, 1905 m. jstoio Į 
Petrapilio universiteto istorijos- 
llolotriios fakultetų, čia klausė 
Jju tada žinomu profesorių, kaip 
tMudouin de Courtenay, Fortu- 
natovo ir kitų. Vėliau buvo pa
liktas prie to paties universiteto 
ruoštis profesūrai. Gavęs sti
pendijų, buvo išvykęs speciali- 
žbotis i Karaliaučių, bet dėl ka
ro vėl grižo i Petrapilį. Gavės 
magistro laipsni. 1916 m. buvo 
paskirtas privatdocentu. Sekan
čiais metais Permės universite
te buvo pakeltas i ekstraordina
rinius profesorius. Rusu revoliu
cijos metu buvo išvykęs i Toms
ką ir dirbo visuomeninį darbų 
lietuviu tremtiniu tarne.

I Lietuva prof. K. Bū<m prižo 
1920 m. f-uirniūčio mėn. Pradžioj 
dirbo švietimo Ministeriioi. o 
atsidarius Lietuvos universite
tui buvo pakviestas ten dirbti 
ordinariniu profesoriumi. Gyve
nimo salVaos Kaune tada jam 

.buvo nelengvos, o darbo, vnač 
mokslinio orėta universitetinio, 
dau o. ir tatai nukirto io sveika
ta. Išvežtas <rydvti į Karaliau
čių. ten mirė smegenų uždegi
mu.

Dar ir dabar stovi akvse vaiz
das. knin tada, cruodšio mėnesi 
■pripų TfalAdas. vienas Bū«rns mo
kiniu. studentas Petras Būtėnas,

neturėjo. Būgos rašyba, nors 
kaikur turi pirmenybių prieš 
jablonskinę,- liko "mokslo rašy
ba”. šių dienų lietuvių kalbos 
rašybos reforma- remiasi pir
miausia Būgos rašybos jau se
niai iškeltais privalumais. Svar
biausi jų būtų joto rašymas žo
džio šaknyje po lūpinių garsų b 
ir p, t. y. bjaurus, pjauti, spjau
ti ir pan., kaip Lietuvių Kalbos 
Vadove siūloma. Nėra abejonės,

kad racijos turi ir Būgos rašy 
maš kįla, šįla, bųva šalia jablons 
kihid rašymo kyla (plg. kilnus) 
šala(plg. šalna), būva (plg. an 
trinį lytį’būna) ir-t.t.

Būga nebuvo toks didelis ”pu- 
ristas", kalbos valytojas, kaip 
Vireliūhas ar.Dabušis; kurie no
rėjo .kiekvienų svetimų žodį ”su- 
lietūvinti”. Jis paliko kaiką pa
čiam gyvenimui išsijoti: taip 
mūsų kalboj išliko pečiuB, ponas, 
bažnyčia, nepriklausomybė ir 
kiti įsigalėję ar netaisyklingai 
susidarę žodžiai. Visuotinis pri
imtinumas buvo ju laidas.

i

į

lietuvių kalbos žodynas. Jo teiš
ėjo du sųsiuviniai. Gyvenimas, 
Baranausko žodžiais tariant, 
"nulaužė giesmę”, žodyno netu
rim ir lig šiol, o panašiu būdu 
bandytas sudaryti Balčikonio 
žodynas vėžio žingsniu teslenka 
pirmyn. Svetimi krašto viešpa
čiai ir čia kiša be to savo 
"mokslų”.

Kiti svarbūs Būgos kalbiniai 
jdąųr]pai yra slavų skoliniai lietu- 
vitį kalboj ir lietuvių kalbos ak-J 
centologija. šiais darbais, dau-. 
giausia vokiečių kalba, Būga 
ėmė garsėti ir platesniam pa
sauly. Dar kiti Būgos darbai 
apima lietuvių asmenvardžių 
bei žodžių kilmės, etimologijos, 
tyrinėjimus. Tuos dalykus yra 
dėstęs Aisčių praeity vietų var
dų šviesoje, Kalboje ir senovėje 
ir kt.

Nors esmėj Būga yra moksli
ninkas teoretikas, tačiau jam 
rūpėjo ir praktiniai kalbos daly
kai. Juk jam teko gyventi ir 
dirbti tuo metu, kai vystėsi mu
sų bendrinė rašomoji kalba. Bū
gos rašyba yra kiek skirtinga 
nuo Rygiškių Jono-Jablonskio 
rašybos, kuri buvo priimta kaip 
oficialioji, kadangi jai buvo 
skirta pirmiausia įsigalėti per 
mokyklų. Teoretinis Būgos kal
bos mokslo pobūdis tos laimės

; šventų Kalėdų ir Naujųjų Metų proga, sveikiname ;■ 
į. visas lietuves ir visus lietuvius, malonius rėmėjus ir bi- j! 
I čiulius — !>
I Ramovės pirmininkų gen. P. Plechavičių ir valdybų,
I Ramovės skyrius ir visus ramovėmis. J;
! Kun. Birutės Draugijos pirmininkę S. Oželienę ir vai- J; 
! dybų bei visas birutietes. i j
■ Tautinę Sųjungų ir visus tautininkus.
! Lietuvių Bendruomenę ir visus jos narius. !;

Visas lietuvių organizacijas ir pavienius asmenis, pri- ! Į
* sidėjusius ir aukomis parėmusius L. L. Kovų Invalidus ir !; 
! L. L. Kovų Invalidų Draugijos narius.
; Mūsų širdingiausi sveikinimai ir linkėjimai, kad visi ■! 
; greičiau sulauktume laisvos ir nepriklausomos Lietuvos, j!
; L. L. Kovų Invalidų Draugijos ;!

‘ Valdyba ;!
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Didžiai gerbiamus savo sponsorius
«

Juozą J. BACHUNĄ ir 
Ponią BACHUN1ENĘ

' Kalėdų ir Naujųjų Metų švenčių progai sveikinu nuošir
džiausiu dėkingumu ir linkėjimųiš ilgiausių metų! ■

Balys Girčys
•» • Si!

’ V , . r ”

I viešpatavo toks įsiutimas prieš 
1 Maskvų, kad SĖD nebedrįso rin- 

kimubse dalyvauti. Per balsavi
mus socialdemokratai gavo ab- 
sollutinę daugumų (64,5%), po 
jų sekė krikščionys demokratai 
su 19,4% ir laisvieji demokra
tai BU 16,1% balsų. Ir 1950 m. 
rinkimuose komunistai savo 
kandidatų neišstatė, bet per tuos 
rinkimuB socialistai pralaimėjo 
absoliutinę balsų daugumų, te- 
gavę 44,7%.

Tiktai šių metų gruodžio 5 
d. rinkimuose komunistinė SĖD 
partija vėl nutarė išbandyti lai
mę. Ji išstatė savo kandidatų 
sųraŠų. Vakarų Berlyno senatas, 
kaip vadinasi tenykštė valdžia, 
leido komunistų partijai rinki
muose dalyvauti. Maskvos sėb
rai paleido šūkį, kad jie užka
riausiu Berlynu. Bet rinkimų 
duomenys dar kartų įrodė senų 
tiesų, kad ten, kur bolševikai 
negali pasiremti raudonosios 
armijos durtuvais, kur jie ne
gali rinkimų duomenų begėdiš
kai’ klastoti, ten jie niekur ne
laimi. Taip atsitiko ir vakarų 
Berlyne. Komunistinė SĖD par
tija tesurinko 2,7% balsų. Ka
dangi rinkimų įstatymas nusta
to, kad J tų partijų, kurt ne
gauna 5%'balsų, iš viso neatsi
žvelgiama, tai SĖD negavo nė 
vieno atstovo. Blamažas buvo 
milžiniškas .... '

Iš 127 vietų atstovų rūmuose 
socialdemokratai gavo 64 (lig- 

(SED). Tuo tarpu vakarų^iol 61), krikščionys demokra- 
sektoriuje 1948 m. buvo paskelb-' tai 44 (34) ir laisvieji demo- 
ti nauji savivaldybės organų j kratai 19 (32). Socialistai gavo 
rinkimai. Ryšium su blokadai nedidelę absoliutinę daugumų, o 

4  , 

pačiu 
būklė. Kai, viBoje .Vokietijoje, 
taigi ir vakarų Berlyne, buvo 
įvesta naujo markė, Maskva, pa
sinaudodama šituo pretekstu, 
1948 m. vasarų paskelbė buv. 
sostinės blokadų. Sovietai laukė, 
kad jiems pasiseks vakarų san
tarvininkus išguiti iš Berlyno, 
o ir gyventojai, nebegaudami iš 
vakarų maisto, kuro ir žaliavų 
pramonei, patys prašysis "įsi
jungti’’ j jau tada pradėtų bol- 
ševikinti rytų Vokietijų. Tačiau 
bolševikai apsiskaičiavo.

Vakarų santarvininkai, ypač 
amerikonai, suorganizavo pagar
sėjusįjį "oro tiltų” j Berlynu. 
Nors berlyniečiai gavo iškentė
ti nemaža vargo, bet -vis dėlto 
santarvininkams pavyko lėktu
vais aprūpinti gyventojus mais
tu ir pristatyti reikalingų žalia
vų pramonei.

Barbariškas bolševikų elgesys 
tuomet sukėlė visame pasaulyje 
milžiniška pasipiktinimų. Gali
ma teigti, kad Berlyno blokados 
pasėkoje vakarų pasaulyje įvyko 
istorinis persilaužymas bolševiz
mo atžvilgiu. Tokiu būdu Ber
lynui tenka svarbus vaidmuo 
laisvojo pasaulio kovoje prieš 
Maskvos tironus. r.

Blokados pasėkoje Berlynas 
suskilo. Rytų dalį ir oficiališkai 
paėmė j savo rankas bolševikai, 
nors dar išlaikoma fikcija, kad 
valdančioji partija tebevadina
ma "socialistine vienybės parti
ja"
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Waterbury surengta dail. A. Galdiko darbų paroda. Iš kairės į dešinę: Mykolas Gureckas, 
nas Kateiva, renginio komisijos pirmininkė p. Gureckienė, p. Galdikienė, Ad. Galdikas, p. Colney 

ir I)r. M. Colney.

laisvųjų demokratų sųskaiton 
padidino atstovų skaičių krikš
čionys demokratai (jie, beje, su
sideda ne vien iš katalikų, bet ir 
iš protestantų).

Kaip matome, Berlynas at
mušė puolimų iš komunistų pu
sės. Negana to. Maskvos įrankių 
skandalingas pralaimėjimas tu
ri taip pat didelės principinės 
reikšmės. Kai vyksta diskusijos 
dėl abiejų Vokietijos dalių su
jungimo į vienų valstybę, vaka
rų santarvininkai visuomet rei
kalauja laisvų rinkimų į bend- 
rųjj vokiečių parlamentų. Berly
no rinkimai parodė, kad komu
nistai per laisvų tautos atsi-' 
klausimų Vokietijoje nesurinktų 
nė 3% balsų.

O kiek bolševikų partija gau
tų balsų Lietuvoje ir kituose 
pavergtuose kraštuose, jeigu ten 
būtų laisvi rinkiptiai?

■>

TOY SALE-SAVE » 50%
SHOP N0W FOR XMAS—NATIONALLY

ADVERTISED TOYS

REG.
$10 Boxing Gloves .........
$1 Chinese Checkers ..........
$2 Chinese Checkers.........
$1 Bike Horns ...................
$1.69 Tap & Turn............
$1.98 Bali, Bat and Glove 
$1.69 Bali and Glove.........
$1.79 Tap A 
Ali 49c Toys

¥2

ET

S E A S O N ’ S GREETINGS
BY

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

AND
Ralph S. Locher, Law Director 

George Vine, Acting Finance Director 

Emil J. Crovvn, Utilities Director 
William J. Rogers, Port Control Director 

Louis L. Drasler, Service Director 

Bell Greve, Welfare Director 

John N. McCormick, Safety Director 
John J. Locuoco, Properties Director

<1

įįj

Bali

NOW
$5.00

59c
1.29
79c
99c
1.49
99c
99c
31c

t C

I

996

pasirinkta
v I

OFF ON ALL
OIL

HOBBY SŲPPLIES AND 
PORTRAIT SETS

: S*—

E& J SALES CO.
7017 LEXINGTON UT 1-9907
OPEN DAILY 10-6 P. M.

SUNDAY 10-4

EXTRA SPECIAL—NOT A
PLASTIC complete service <3 gg

FOR e, REG. 46.96 v ”

DISH SĖT $229SEV1RCE FOR 4 v w

TOY

Greetings and Best Wishes To Our Friends and Patroną

S I E G E L ’ S
GIFT AND JEWELRY SHOPPE

GIFTS YOU'LL ALWAYS REMEMBER 

Formerly 972 East 123rd St.
3965 Mąyfield Rd.

■ • •• t
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EV 2-4745
Ty

Greetings and Best Wishes U Onf Friends & Patroną

Ratner’s Pharmacy
1 ■

PRESCRIPTION SPEClALISTS

»

šis linksmasis pasaulio keliautojas 
Kalėtų jums pasakyti, kad ledo 
šaltumo Coca-Cola yra puikiausia 
dovana prieš troškulį — Mombasoj, 
Romoj, Rio... ir kur jūs gyvenat.

h

PnitideĮui šuetdetni.

B Y
«

BOTTLED UNDER AUTHORITY OF THE COCA-COLA COMPANY

C L Ė VE L AND c O C A-t O LA B OiTLJNG COMPANY
”Coke” !■ a regUtered trada-mark o IMf, THE COCA-COLA COMPANY

■. 1 ■V
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PULGIS ANDRIUŠIS

(IŠTRAUKA Iš HUMORISTINIO ROMANO "TIPELIS”)

— Ką čia dabar man barstai? Tiesa, ne poniškai, bet vis- 
dėlto esi apsirengęs, nusimesk švarkelį, marškinius, o dėl maudy
mosi kelnaičių nebijok, čia vyrų pliažas, niekas neatsitiks, nenu
žiūrės pikta akis iš krūmo, — kvietė Pranciulis.

— Jūs nesuprantate mano pažiūrų į pliažą, aš laikau save 
nuogu, kai esu basas, matote, nėra nei kojinių nei batų... — 
painioja reikalą poetas.

— Tai nors atsiraitęs kelnes pabraidysi, kol aš apsuksiu 
ratą, kojoms nepakenks vanduo, — suintriguotas šnekino Pran
ciulis.

— Man čigonė išbūrė, kad turiu saugotis vandens iš tolo... '
— Tai ko gi čia atėjai tuomet, jei nesimaudai ir nesirengi?

— barėsi Pranciulis.
----- Kvaraciejus graudžiai šypsojosi, tai buvo ženklas, kad jis 
iengiasi kažko prašyti Pranciųlį ir, štai, surinkęs jėgas tarė:

— Ar negalėtumėt man paskolinti savo, batų, neilgam, kol 
čia maudysitės?

— Ar pasiutai, aš maniau, kad pusę lito? — pašoko Pran
ciulis. — Ar bent užsirūkyti?

— Matote, čia buvo tokia istorija, na, duokite užsirūkyti
— papasakosiu! Vakar, štai, prie ano krūmo.susirinkome mes 
trys kolegos, aš turėjau pusbonkį su raudona galvute, kolega Na
rna j uška atsinešė silkę, o kolega Ceičys — plikytos duonos žiau- 
berę, sakome, gamtoje praleisime vasaros popietę. Vieno pusbon
kio spiritum vini mūsų gerklėms nepakako, todėl nutarėme parduo
ti žuvų Rinkoje kolegos Namajuškos batus, nes tai buvo geriausi 
iš visų mūsų trijų porų.

— Pala, pala, — susidomėjęs pertraukė Pranciulis, — par
davėt batus Namajuškos, o šiandien basas vaikščioji tu?

-^ Išklausykite mane nuosekliai. Kolega Namajuška, ei
damas parduoti savo batų, pasiėmė manuosius, kad nereikėtų 
grįžti basam. Gerai pardavęs, atnešė tris pusbonkius, jų tarpe — 
vieną su raudona galvute, dar — dvi bonkutės, gražiai pafilozo- 
favom, aptarėm Lietuvos padėtį, pasivejojom aplink krūmus, o, 
sutemus, kolega Namajuška pasakė, girdi, tu, kolega Kvaracie- 
jau, paskolink, man savo batus pareiti namo, nes, kaip poetas tu 
myli gamtą ir čia galėsi pernakvoti, lakštingalų užsuptas, o aš 
tau rytoj anksti, vadinasi, šiandien atnešiu batus. Ir, matote, 
saulė jau Seniai iškrypo iš pietų, o aš vis dar basas.

— Tai ką, nori, kad ir aš čia nakvočiau, laukdamas, kol 
atneši man batus? Imk puslitį, jei nori, o su lakštingalom aš čia 
negulėsiu! O dabar šokim į vandenį!

— Jūs nesupratote mano pagrindinės minties, aš gi tik 
nueisiu į studentų savišalpos valgyklą, iš kolegos Namajuškos 
atsiimsiu savo batus ir tuojau čia vėl atskubėsiu kol jūs mau
dysite.*. O dėl pusės lito, tai ką gi aš su juo darysiu, negi eisiu 
basas į miestą nusipirkti dešros, įvertinkite mano padėtį... Vi- 
aip Kaune galima vaikščioti, tik ne basam!

Šiuos sunkiai išsprendžiamus svarstymus staiga pertrau
kė šiurpus kauksmas iš Nemuno:

— Gelbėkit, gelbėkit!
Pranciulis ir Kvaraciejus, pasiskleidę karklus, pribėgo 

prie vandens, kur už trejeto sieksnių nuo kranto visai rimtai 
bandė paskęsti žmogus.

Praciulis, perplaukęs gilią maždaug dviejų sieksnių duobę, 
atsistojo ant seklumos, kur vanduo nesiekė- kelių, ėmė stebėti 
skęstančio žmogaus nereikalingus veiksmus. ‘Jisai, matyti, bris
damas iš kranto bus įkritęs duobėn, mirties išgąstyje taip išsi
mušęs j seklumą, ir iki šiol vis dar netikėjo, kad pavojus jau 
seniai praėjęs, kad jis guli visai,negilioje vietoje, tereikia atsistoti 
ir eiti. Vienoje rankoje jis spaudė Kipro Petrausko muilą, o ant
roje — ragažę, nenorėdamas skirtis su šiomis brangenybėmis net 
mirties, valandoje, besipuškendamas kumščiais, kad išsilaikytų 
vandens paviršiuje.

Krante stovėdamas sausomis kojomis Kvaraciejus, matyti, 
neseniai dar buvęs skautu, šaukė, lyg skaitydamas ir pirmosios 
pagalbos vadovėlio:

— Užlaušk ranką, padaryk dirbtinį kvėpavimą, pasinerk 
po pilvu!

Pranciulis, supykęs ant skenduolio dėl nereikalingo aliar
mo, norėjo jį tris kartus pamurkdyti, bet pamatęs jo žuvines 
akis, kurios jau bendravo su anuo pasauliu, ištraukė iš jo rankų 
muilą ir ragažę, po to permanevravo per duobę ir paguldė ant 
smėlio. Kvaraciejus šoko ant krūtinės daryti dirbtinio kvėpavi
mo, bet Pranciulis jį sudraudė:

— Botago jam, o ne kvėpavimo! Nemoka net skęsti, kaip 
reikia! ' * ‘

Pajutęs po savim kietą pagrindą, žmogus tuojau atgavo 
sąmonę ir paklausė rusiškai:

— Kur aš? ,. .
— Matai, kiek nemalonumų,__ėmė graudenti Pranciulis,

— miesto valdybą jau ir taip kolioja spauda, kad nesirūpina 
skenduoliais, kiek būtų triukšmo, vasarą reporteriai neturi "ką 
veikti, būtų prirašę... ■

, Kol žmonės nuogi guli paplūdimyje, atrodo, jie visi lygūs,-

i .

KALĖDOMS DOVANA SAU IR DRAUGAMS. 

VADOVAS 1 SVEIKATĄ 
Antra laidą, iliustruota su daugeliu atvaizdų.

. Geresniam sveikatos išlaikymui nauja knyga

BŪKITE SVEIKI
kurią parašė ir išleido Dr. Steponas Biežis. šioje knygoje 
aprašoma svarbieji sveikatos išlaikymo dėsniai: kaip būti 
sveiku ir ilgai gyventi.

ši svarbi knyga privalo rastis kiekvienoje lietuvių šei
moje. Kaina tik 2 doleriai su prisiUntimu. Tuojau Užsisa
kykite. -

Užsakymus siųskite knygos autoriui:

DR. S. BIEŽIS 
3241 W. 66th Place, Chicago 29, III.
- Tejefonas: REpublic 7-7868 (3)

Geriausi linkėjimai mūsų draugams ir 
rėmėjams 

Linksmų Švenčių
♦ .

ROBERT E. STUMPF
KITCHEN MAID MĖSA

Mes turime geriausios europietiškos dešros. Visiškai 
šviežia mėsa.

Aplankykite mūsų krautuves.

Klausykitės mūsų vokiškos programos 12 v. 
kiekvieną sekmadienį W.J.W. Radio, 850 ant 

jūsų skaitlinės;

MŪSŲ KRAUTUVĖS YRA:

S. S. Kresge Cp.
55th ir Broądway. 105t|l ir Euclid. 

East 4th ir Euclid. 15313^2 Detroit.
Kamms Corner 17310 Lorain Avė.

West Side Market,
5441 Ridge Road (prieš Parma Bakery) 

WO 1-8061. Atidarą vakaram ir sekmadieni.

SNOW PLOWING!
SAVE THIS •- SAVE THIS

LET US PLOW YOUR DRIVE

AND ŠAVĘ HOURS OF WORK.
(Insured)

GEORGE’S SERVICE STATION
Dealer in ginclair Products

130th & BUCKEYE

SKONIS 
joks kitas alus negali

■ prilygti

Amerikos intells 
■los ugnim gamintas 

2000 Ispanių.

Stroh’s alaus stiklinė su jūsų mėgiamiausiu 
maistu yra gero skonio suderinimas ir ki
tiems sunkus perviršinti. Stroh’s. alus turi 

/ ‘ nepaprastai i puikų skonį ir atsargų paruoši- 
1 ■ .mą,‘ ateinantį tiktai iš 2000 laipsniif liepsnos 

gaminimo. Joks kitas Amerikos alus nėra 
gaminamas šiuo būdu. Pirkite Stroh’s alaus 
Įdėžę šiandien.
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Dabar už vietines kainas
‘ . . . ... • »

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Štampo

THE MAY CO’S BASEMENT
■ ■ . . J . .

Šiltos ir praktiškos 

DOVANOS
VYRAMS

Nesėkmingasis skenduolis stojosi iš tižu krūmo tikru ponu, 
plikę dengė juoda skrybėlė, per liemenę tvaskėjo auksinė grandi
nėlė, dryžuotos kelnės, taškuotas kaklaraišis. Pranciulis ėmė gai
lėtis savo nepagarbių, nors ir teisingų žodžių.

O ponas, pasižiūrėjęs į laikrodį, tarė Pranciuliui:
1 — A dabar, marš su manim į Derbykoldūnų ir vyno. Nu,

čia kas do džindžininkąs ? — tik dabar atkreipė dėmesį į Kva- 
raciejų.

—, Čia poetas, rašo eiles, bet vakar jis draugui paskolino 
batus ir jam negrąžinę, negalės eiti suj-numU j Derby, nors jįs 
valgyt labiau nori, negu mes, —paaiškino Pranciulis; Kvaracie- 
jui net pa j uodus po to, kai išgirdą koldūnui ir vyną. ;

— Da čia bėdos nėra, štai paskolinsiu savo šliures, —
’ į. ■ : ' ■ ' ■ . , ' •' c •; .»

tarė ponas, pasivertęs storame portfelyje ir išėmęs medžiaginius 
pusbačius. — Tik man turėsi atnešt-j kontorą.. .1 ! :■

Ponas nuėjo su Pranęiuliu. 'įęakęs Kvąrąęiejųi spktį; jšrpaąį- 
kos nearčiau; kaip per. dvylika sieksnių atsilikus, nes nąr^ ir jig 
dabar buvo padoriai kpšiayęii, bet kostiumas liekam netiko, neko
vojus po karklynu. ‘ . ,j

Pažintis su skęstančiu ponu Pranciulio gyvenime turėjo 
patvaresnės įtakos, negu tie pietūs -Derby valgykloje sų koldūnais 
ir vaisių vynu,‘tačiau tuo tarpu pasitenkinsime pabrėžę, jog Vai 1 '■ ■•■■■■■

< ■ ' '-';v į.'

■ . ••
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Vyrų 5.9
BE RAN 

megns

VYRŲ 5.95 ir 8,95

L

- Vyrų 8.95 
ILGŲ RANKOVIŲ 

Užsivelkami megstiniai

tik vieno pūzras didesnis, vieno krūtinė-plaukuota, kito blauzdose |lr • - .
- ' , _ rankos, gauja, dirbdama nšjesto s

aųgS- neKU mųsų hterojus, beilsėdamas 

(Romaną leidžia ”ęąįįja”)

susipynę gyslų mazgai. Bet tik "apsivilkus drabužius, tuojau pa- 
■ aiškės, ar tu esi bedarbis inteligentas, ar. darbininkas, ar i

tas ponas, ar niekas.

M inkšti ir patogūs. 100% garsaus Du
Poht. Qrjono! Populiais .be rankovių

pilkos, geltonos ir rūpvps ispalvps.- Puf- 
ėj klausia dovana!Maži.nevienodumai.'A?

' ..............

los rūšies. Orlopo užsivelkamas

ios mėlynos, 'šviesioj . žalios^švle* 
■ • stos pilkos', geltonos, rusvos ir kiek raus- 
; vos spalvos. -Maži, vidutįniai ir dideli.

■ • -■ v- ' • - • m. ■ ,



(iškreiptus reikalavimus sj0 mėn. Tautininkų Namuose 
pi kTirvhni npfiknsiA kri-' ---- _ :

domės, kai jaunimas ką nors P°-| kviečiama dalyvauti, nes pelnas

ir

didėjančiu studijuo j a n č i ų j ų 
skaičiumi UCLA ir pažadėjo vi-

zityvaus veikia — užuot vien iš 
tolo skundųsis, kad jis nieko ne
veikia. k.

m a s. 
tradici- 
k a m 
Tradi-

Prof. Grąham pasipasakojo' jr jaunosiog kartos skirtumus 
įspūdžius iš'savo apsilankymų uej jų santykius, daugiausia iš- 
Lietuvoje, -kurion, būdamas dip- e;nant politinių ir kultūrinių 
lomatinėje tarnyboje, buvo kelis jėgų susikirtimo taško. Nurodė, 
kartus nuvykęs. Džiaugėsi vis dėl ko jaunoji karta skiriagi (ir

Santaros koncertas

D 1. R V A

Redaguoja: L'.., Griškęlytė,Vyt.1 Kavolis ir R. Mieželis. Red. adresas: Mr. Vyt. Kavolis, į¥m. James Hali 106, Harvard University, Cambridge 38,Mass. >

Norėjome Kalėdų proga para-1 viršija grupinius pasiskirstymus 
šyti apie taiką — juk Kalėdos ir kuriame vis plačiau prasiąklei- 
Lietuvoje buvo Taikos šventė, džia noras ne atskirai žaisti, o 
— iv žio nrncro tooiirarlnrMn' <— bet ir šia proga tesuradome 
žodžių pakartoti savąjį ko
vos įsipareigojimą. 
Kol nebus Lietuva laisva, tai
kos nepažinsime.

Tačiau ar įmanomą metų me
tais be poilsio kovoti? Kur su
rasti tokiai kovai jėgų? Kūry
bai juk reikalinga taika, ir tik 
jinai sukaupia jėgas. Mes tos 
taikos j ieškosime savyje — lie
tuviškoje bendruomenėje. Juo 
intensyvesnė kova prieš bolše
vizmą, juo nuoširdesnės taikos 
esame reikalingi tarp savęs. Ir 
kad tą taiką panaudotume kū
rybai, jos ypač reikia tarp jų, 
kurie turi daug jėgų.

Studentijoje jau esame at
siekę daugiau bendruomeninės 
taikos1, nei jos mūsų visuomenė 
pajėgi. Ideologiniai skirtumai 
yra praradę savo ašmenis, ir — 
iš dalies dėl menko interesavi- 
mosi savb pačių dogmomis — 
įvairių sambūrių studentija yra 
supanašėjusi. Keliom nedraugiš
kom visuomeninėm srovėm arti
mas jaunimas yra jau padavęs 
rankas ir dabar žvalgosi, kaip 
tą naująją bičiulystę perdavus 
vyresniesiems, nepažeidus pa
miltųjų tarpusavio neapykantų.

Yra, tiesa, likę asmeninių 
kampuotumų, ir jie properšomis 
išprovokuoja susidūrimus. Ta
čiau ne tokius baisius, kaip at
rodo, nes asmeniniais ryšiais — 
tarp tų, kurie tarpusavy pasiti
ki — jie pasirodė galį būti per 
pusvalandį išspręsti. Gi nuosai
kiųjų esama abiejose pusėse.

Tikrosios akademinio gyveni
mo nelaimės — ir šiuo metu di
džioji grėsmė lietuviškajam dar
bui — yra žmonių monopo
lizavimas ir perdėtas 
tradicionaliz 
Mes negalime negerbti 
jų, tačiau jos turi būti 
nors tikusios, 
cijos buvo sukurtos tam, kad pa
gelbėtų bendruomenei spręsti jos 
problemas. Pakitus mūsų aplin
kai, pasikeitė ir šios problemos, 1 
ir senosios tradicijos nebūtinai 
ir nevisada yra geriausias atsa
kymas naujosioms problemom.

Mes patys kuriame savo tra
dicijas. Išpūstą iškilmingumą 
santykiuose ir kalboje jau pa
keitėme paprastu, neformaliu, 
nesvetimu humorui santykiavi
mo būdu. Suprasdami savo būk
lę, prisiėmėme daugiau darbų. 
Tokių puošmenų, kaip špagų ir 
dalies kepuraičių išvis atsisakė
me, kaip nelabai susiderinančių 
su blaiviu __ išskiriant savait
galius — ir darbais perkrautu 
mūsų gyvenimo stiliumi. (Tei
singiau : mes pripažįstame kepu
raites ir tai, ką jos simbolizuo
ja — bet tiem dalykam skiria
ma tik tam tikrą mūsų 
interesų dalį; mes įmatome ir 
kitą prasmingą sritį, kuriai tu
rime surasti ir surandame kitų 
jėgų. Mes sukuriame kai ką, 
kaip priedą prie to, ką 
turime — kaip priedą, kurio rėi- 
kalaute reikalauja mūsų gyve
namasai metas).

Savo veikla pradedame pra
laužti • tas geležines uždangas, 
skatinusias visišką izplįavimąsį 
tarp "vienų” ir "kitų", Dalina
mės tais pačiais žmonėmis, ka
dangi negalime’ besidalinti, jei 

■ nenorime visos veiklos palaido-
- ti. Mėginame tirpdyti ledines 

užtvaras, tradiciškai skatinusias 
tarpusavį abejingumą ir neapy
kantą. Vietoje •"romantiškų? 
Burschenschaftėi) tradicijų ima.

vilt_____ - ’ •• ■

drauge dirbti.
Prieš šį studentijoje augantį 

sentimentą ežiu pasišiaušia tū
las, nepajėgiąs suprasti, kas per 
dyvai, kad studento visuomeni
nės svajonės nebesiriboja spal
vota kepuraite. Gyvenimas yra 
pro tūlą priekin žygiuoti pavar
gusį prašvilpęs kaip greitasis 
traukinys ir palikęs jį užpakaly. 
Nejaučia jis to. Mum, kurie no
rime dirbti, vis dar bando 
už svarbiausią daiktą įpiršti sa
vo tradicijas—galbūt, gražias, 
tačiau mūsų gretas ardančias ir 
mūsų dėmesį nukreipiančias nuo 
mūsų tikslo. Bet mes niekieno! Mount Palomar. ši observa^ori- 
prisiminimų nebratiginame tiek, ja tuo garsi, kad turi didžiausią 
kiek tai, už ką eBame įsiparei- pasauly teleskopą 200 inčų, pa
goję. Nebesame — net ir prie- vadintą Prof. George Ellery Hale 
blandoje mėgstančios pasvajoti vardu. Teleskopas reprezentuo- 
mūsų merginos — tiek senti- ja vieną iš didžiausių inžinerijos

lį

tokį triukšmą kelia! Mūsų nar
sūs kolegos tuojau ją nugalabi
no ir po trumpų diskusijų nuta
rė pamirkyti į... Snapsą ir pa
gal seną lietuvišką paprotį gy
dyti susirgusius.

Nors pro didįjį teleskopą pa
žiopsoti ir negavom, bet iškylą 
reikia laikyti gerai pavykusia. 
Kita iškyla .numatoma sausio 
mėnesiui, kalnuose iškris
sniegas.

LOS ANGELES 
ŽVALGOSI | 
ŽVAIGŽDES

Neramu žemėje;.. A-bombos, 
H-bombos... pats laikas pasi
žvalgyti po aplinkines planetas, 
pasirinkti kokią, patogesnę ir, 
pasitaikius pirmai tarp-plane- 
tinei raketai, spausti..-.

Su panašiom ir nevisai pana
šiom mintimis didelis būrys Los 
Angeles skyriaus kolegų po pir
mo žiemos lietaus pradedančiais 
žaliuoti Kalifornijos laukais pa
traukė į Mt. Palomar observato
riją.

Observatorija yra 130 mylių 
nuo Los Angeles, 5600 pėdų__ ________  ______
iugštumoje, ant didžiulio grani-j čiokaitės, priėmė UCLA politi- 
to bloko — 15 mylių ilgumo ir, nių mokslų profesorius Graham. 
5 mylių platumo, vadinamo

• . *
Lapkričio 4 d. prof. K. Almi- 

nausko pastangomis Lietuvių 
Studentų Sąjungos Los Angeles 
skyriaus delegaciją, susidedan
čią iš vicepirmininkų Jurgio Ka
minsko ir Jonės Kondratavičiū- 
tės ir sekretorės Liucijos Ma-

mentalūs: užuot gynę visą, kas pasiekimų mūsų laikais. Jis sve-,' sokeriopą pagalbą Lietuvių Stu- 
buvo, norime taip persionen-. ria, kiek garvežys, tačiau pada- dentų Sąjungos veiklai. m, 
tuoti, kad savo jėgas galėtume! rytas su didesniu preciziniu ________ '
kuo produktyviausiai panaudoti 4 
pilkam ir kasdieniam lietuviška- ( 
jam darbui. "Vardan Lietuvos, ( 
mokėkime atsisakyti tų ... pa- f 
pročių ir tradicijų, kurios mums , 
trukdo sėkmingai skinti kelią į , 
laisvą Lietuvą!" (vyr. škltn. ] 
Roip. Keyzs, Draugo rugp. 25 , 
d. nr.). ;

Ranka rankon su tradiciona- 1 
listu mūsų visuomeninio gyve- 1 
nimo "gaivintojų” gretose žy- 1 
giuoja ir monopolistas, 1 
Jei pirmąjį slegią perankstyva 
senatvė, tai antrąjį smaugia 
b a i m ė, kuri irgi išplaukia : 
ne iš ko kito, kaip iš bijančiojo : 
impotentiškumo. žinome žmonių, J 
kuriem vien studijos išsemia vi- j 
sas jėgas. Jie nesupranta, kaip 
kas nors dar galėtų eiti į visuo
meninį ar kultūrinį veikimą. Bet 
yra ir tokių, kurie savyje dar 
susigraibo jėgų sykį kitą nueiti 
j susirinkimą — ir iš jo grįžta, 
stenėdami ir išsisėmę trim mė- . 
nėšiam. Tokie žmonės niekada 
nepajėgs suvokti, kad kitas gali 
turėti daugiau jėgų, negu jie. 
(Bet mes patys esame turėję 
bendradarbį, kuris sugebėjo 50 
vai. savaitėje kūrenti garo ka
tilą, studijuoti, pirmininkauti 
vienam studentų skyriui, vado
vauti vienam skautų rajonui — 
Ir .bendradarbiauti STUDENTŲ 
ŽODYJE). .

Bet ar supras, kas nepajėgia 
tą, kuris pajėgia? Pamačius, 
kad kas nors ruošiasi savo jė-1 
gas apdalinti tarp kelių interesų 
ar organizacijų, tą, kuris pat
sai to nepajėgtų, apima baimė, 
kad nepajėgs ir kitas, ir kad 
nukentės jo organizacija. Iš bai
mės jis tą kitą "nusavina". Jis 
tampa naktiniu sar
gu, ir, ginkluotas popierine 
amunicija, kartu su nerimstan
čiais katinais tamsiomis nakti
mis blaškosi akjigatviais, gau
dydamas bendraminčius,; ku
rie i.. gal galėtų norėti Išeiti 
pasivaikščioti. Jis nueina tiek 
toli, kad ima paneigtį■ kito teisę 
domėtis tup; kas jam įdomu, .ir 
dirbti ten ir su tais, kur jis 
randa sau prasmingą kertelę.

Toksai' ’ mbnopojįętkš, * pats 
stigdamas platęspiems akira- 
čiams jėgų, pagaliau paneigia ir 
kitam jo žmogiškąją teisę'gy
venti savu gyvenimu. . Galima 
įsivaizduoti, kokių pašėkų turė
tų toksai asmenybių nusayini- 
mas, jei jis nęliktų vien izoliuo
tais,atvejais .mūsų aka4ęipinio 
gyvėnimoperiferi josė.prąsidė- 
tų .spaudimai, .grasinimai, dią- 

me išsiugdyti blaivesnio,, bęt. krimipacijos, nepatikimųjų fė- 
■ šiltesnio žmogiško bendravimo gistracijos... Darbui skirta 
įprotį, kuriame lietuviškumas energija turėtų būti nukreipta j

tikslumu negu rankinis laikro
dis. Teleskopo sferinis veidro
dis sveria 20 tonų, buvo pradė
tas šlifuoti Califomia Institute 
of Technology 1934 metais ir tik 
po lli/s metų teleskopo suma
nytojas Prof. Hale pirmą kartą 
pažvelgė į žvaigždes. Teleskopas 
atvėrė atstumus dvigubai dides
nius, negu iki šiol buvo įmano
ma pasiekti, ir gali fotografuoti 
dar nepavadintus dangaus kū
nus riet biliono šviesos metų nuo
tolyje.

Apžiūrėję šią milžinišką pa
saulio ”akį” ir šalia esantį mu
ziejų, susimetė kolegos rudens 
spalvomis pasipuošusiam kalnų 
slėnyje — pagal Sž redakciją — 
lapkritinėi. Suskambėjo per kal
nus jaunatviškas juokas, kad 
net gyvatė, barškindama uode
ga, išlindo pasižiūrėti, kas čia

AKADEMINIAME PASAULYJE
• Gruodžio 11 d. Bostone bu

vo atidarytas studentų santarie- 
čių rengiamas Lietuviškasis Se
minaras rytinių pakraščių jau
nimui. Atidarymas buvo įspū
dingas ir vaizdžia K. Ostrausko 
paskaita (apie "Kartų dviko
va”), ir parodytu įvairių ideolo
gijų studentijos bendradarbia
vimu. VI. Eikinas Seminarą ati
darė, o toliau pirmąją sesija ve
dė V. Kavolis. Seminarą žodžiu 
sveikino Taut. Namų, kuriuose 
seminaras susirenka, vardu Ig. 
Vilėniškis, gi raštu buvo gauti 
sveikinimai iš Santaros Garbės 
Narių pp. A. Devenienės ir J. 
Bačiūno, bei kitų. Savo pašne
kesy — prelegentas visgi dau
giau šnekėjo negu skaitė — K. 
Ostrauskas išryškino vyresnės

negali nesiskirti) nuo vyresnės 
— dėl jos brendimo sąlygų, pa
tirties, dabartinės aplinkos. Aš
triai pakritikavęs politinių ais
trų įsisiūbavjmą ir net skverbi
mąsi į kultūros dirvonus, Os
trauskas visgi pasirodė nepra
radęs vilties, kad jaunimas šios

L.

tinio vieningumo, (2) atskirti 
politiką nuo kultūros — ir ideo
logines tendencijas nuo meno 
kritikos, (3) orientuotis, tačiau 
kritiškai, j Vakarų pasaulį; (4) 
kūrybiniame pasauly patriotinį 
aspektą laikyti priemone kūry
bai, a ne jos tikslu, ir (5) iš
ryškinti tvirtos, atviros kritikos 
principą. Kilusiose diskusijose 
iškilo visa eilė aktualių klausi
mų. Buvo gintas politinis Veiki
mas (tačiau politika, turėjo ma
ža draugų, ir tie patys šnekėjo 
tyliau už kultūrininkus), aiškin
tasi "išėjimo į tarptautinius 
vandenis” klausimas, ir disku- 
tuęta šiandieninė veikla. Disku
sijose kalbėjo dr. J. Girnius, R. 
Mieželis, Ig. Vilėniškis, R. Brič- 
kus, K. Keblinskas, A. Bačiulis 
ir kt. Per užkandžius, R. Brič- 
kui pasiūlius, prelegentui už ke
lionę iš Philadelphijos, buvo su
krauta 11 dol. Dalyvių būta virš 
30.

• Sausio 16 d. Lietuviškajame 
Seminare dr. S. Alseikaitė-Gim
butienė skaitys apie "Lietuvių 
tautos kilmę”. Seminaras vyks 
Taut. Namuose, 484 E. 4th St., 
prasidės 3:30 vai.

• Be anksčiau minėtųjų, Se
minare paskaitą apie "Lietuvių

Lapkričio 20 d. New,fYorkO|"paveldimos ligos” atsisakys — minties raidą” dar skaitys dr. 
Santaros skyrius prisistatė lie- norfl kol kas, jo nuomone, dar j. Girnius.
tuviškajai visuomenei, surengę neatsisakė. Politinio darbo pras-| ■ stud. č. Kiliulis pakviestas 
damas šaunų akademinį vakarą rningumas buvo pripažintas, bet Bostono skautų vietininkijos or- 

koncertą. Jame su rinktinev;Są dėmesį prelegentas nukrei- ganizuojamos skaityklos vedėju.

apyskaudes tarpusavio operaci
jas, gi išmintingesnieji (bei, tur
būt, jaunesnieji) išvis ir gal ant 
visados pasitrauktų į dykumas. 
Prievarta atstumtų ir tuos — 
kaip ji jau yra atstūmusi, — 
kurie visą jaunystę mylėjo tą 
idėją, kurios vardų nūnai buvo 
prievartos griebtasi.

šiuos pavojus laužiame ne iš 
piršto. Žinome vieną kitą izoliuo
tą šios ligos įsiveisimo atvejį. 
Kas gali, melskimės, kad jie pa
siliktų ir, vis labiau darytųsi 
izoliuoti.

programa dalyvavo Henrikas 
Kačinskas, Juzė Augaitytė ir 
akomponiatorius Al. Mrozinskas. 
Koncerto programa, kuri buvo 
pažymėtinai, gaili ir nuotaikin
ga, susirinkiišibs publikos buvo 
labai šiltai sutikta. Vicekonsu
las A. Šimutis' ta proga perdavė 
Lietuvos Generalinio Konsulo J. 
Budrio sveikinimus, pats tarda
mas keletą entuziastiškų žodžių, 
o J. Bilėnas trumpai pašnekėjo 
apie Santaro^flkslus. Nežiūrint 
baisios tuo metu siautusias aud
ros ir trijų vestuvių, visgi buvo 
galima tikėtis kiek gausesnio 
visuomenės dalyvavimo.

Surengiant šį akademinį va
karą ypač daug darbavosi Al. 
Petrikas, A. Grigaitis, I. Eidu- 
kevičiūtė, A. Ratkelis, A. špe- 
rauskas, J. Bilėnas, B. Lipnic-

pė į kultūrinės veiklos negero- §j skaitykla bus atidaryta sau- 
ves '-------
meninei kūrybai, netikusią kri-! 
tiką, Vakarų baimę), kurios 
esančios ryškios vyresnės kar
tos dalyj'e. išbaigdamas, pabrė
žė, jog mums reikia: (1) poli-

kaitė, D. Belilūnytė, A. Labunai- 
tytė, G. Gudaitytė, N. Mačiū- 
naitė ir kiti New Yorko santa- 
riečiai.

Už tokį meniškai ir socialiai 
— nors ne finansiškai — pavy
kusį vakarą nekyorkiečius tega
lima sveikinti. O gal ir visuo
menė kada nors pagaliau susi-

Mūsų Garbės Narius
A. DEVENIENĘ

ir
J. BAČICNĄ

visus santariečius bei bičiu
lius Kalėdų švenčių proga svei
kiname, linkėdami džiaugsmo 
šventėms ir jėgų ateinantiems 
metams.

Lietuvių Studentų Santara

Mieliems
LIUDAI MERECKYTEI

ir ‘ .
RAIMUNDUI ŠUKIUI — 

drauge džiaugiamės ir šviesių 
dienų linkime

Studentų žodis 
Lietuvių Studentų Santara

Kolegę
RAMINTĄ MANTAUTAITĘ 

ir
PETRĄ MULEVIČIŲ, 

sudariusius lietuvišką 1 šeimą, 
sveikina ir bendrame kely švie 
šių dienų linki ■ ‘ .. •

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Bostono Skyrius.

JUST

• A Mark o<
the singer Ura, CO

. I

Pirkit SINGER ir būkit užtikrinti, kad 
tai geriausia iš rūšies ir patarnauviao

. Available At Yporr 

SINGER SEWING CENTER
Pa žiūrė kil t ei,e f ori b knygoj 

-.a' r tim i a u si b s krautuvės.

Kalėdų senelis jau ruošia pakinktus. Ar 
lau nutarėt ką padovanoti tai moteriš
kei.? Padarykit kų nors naujoviško šiais 
metais. Tegul jos Kalėdos būna SINGER 
Kalėdos ...'ji neužmirš jūsų už tai.

Pavyzdžiui, ji labai apsidžiaugs jeigu 
ras SINGER* FEATHERWEIGHT* po 
eglute. Virš miliono šios mašinos savi
ninkų negali klysti. Ji yra populiariau
sia nešiojama siuvimo mašina visam pa
saulyje, neB ji yra svari verte, bet leng
va svoriu.
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land už jo laikyseną užsienio
politikos klausimais (santykiai 
su kom. Kinija ir pan.).

• Gruodžio 10 d. Chicagos ' 
Lietuvių Studentų Draugijai pa
skaitą apie "Akademinį jaunimą1 
Lietuvos pogrindyje” skaitė V. 
Staneika.'

• Chicagos studentų rengia
mas Naujų Metų sutikimas 
įvyks Sherry Hotel Grand Ball- 
room, (53 St. at the Lake), su 
įvairia programa ir europietiš
kų orkestru. Pradžia gruodžio 
31 d. 8:30 vai. vak. Pelnas ski
riamas studentų šalpos- fondui. 
Biletai gaunami pas Chicagos 
studentų draugijos valdybos nat
rius: I. Čepėnaitę, D. Miecevi- 
čiūtę, N. Macevičių ir A. Kerelį.

• A. Melnikas išstatė tris sa
vo darbus rinktinėje Michigano ' 
menininku parodoje, kuri vyks
ta Detroito Meno Institute.

• Detroitiškis A. Armalis 
bendradarbiauja Liet. Enciklo
pedijoje ekonominiais klausi
mais.

• Detroito akademikių skau
čių naują valdybą sudaro L. 
Griškęlytė, J. Petrauskaitė, D. 
šeputaitė.

• Detroito studentų skyrius
rengia šaunų N. Metų sutikimą. 
Vasario mėnesį Detroite įvyks 
rajoninis studentų suvažiavimas. 
Jau dabar detroitiškiai atlieka 
suvažiavimo parengiamuo sius 
darbus. , ,

• Paskutiniu laiku iš Detroito 
keli studentai išvyko į Europą 
baigti medicinos studijas: Bur- 
čius į Italiją, Mileris ir odonto
logijos daktarė Tamošiūnienė į 
Vokietiją.

■ ■■• Gruodžio 5 d. įvyko Bostono 
studentų susirinkimas. Pirmi
ninkavo V. Strolia, sekretoriavo 
(ir sekretorėms Bostono sky
riaus tradiciškai skiriamas gė
les gavo) Ę. Mieželis. V. Kavolis 
kalbėjo apie "Tolerantiškumą ir 
kovą prieš komunizmą”* Pabrė
žė, jog mum svarbu® išsiugdyti 
tokių žmonių, kurie savyje jung
tų komunizmo grėsmės suvoki
mą su gilia ištikimybe humanis- 
tiškosiom Vakarų vertybėm. J. 
špakevičius pravedė įdomų 
"ąuiza” (kurio turinyje galėjo 
visgi būti ir lietuviškos'medžia
gos) , kurį laimėjo Pakštys.

• J. Cėsna ir S. Velbasis Ka
lėdų proga pasiuntė po 5 dol. 
aukas Liet. Studentų Santarai, 
Liet. Stud. šalpos Fondui, Va
sario 16' gimnazijai, prof. M. 
Biržiškos Fondui — tai tikrai 
pavyzdys, kaip galima remti. 
švietimo ir akademinę veiklą.

• Ps. Alg. Banevičius gruodžio 
mėn. dalyvavo Geležinės Uždan
gos skautų vadų posėdyje New 
Yorke.

• J. Ciplijauskaitė McGill uni
versitete Montrealy gavo ma
gistro laipsnį.

• Naująją Philadelphijos stu
dentų valdybą sudaro Regina 
Aleknaitė, Snieguolė Jurskytė, 
Alg. Gečiauskas ir Liūtaveras 
Jūrskis.

• Antanas Stakėnas yra ifti- 
nois universiteto Chicagoje fut
bolo komandos kapitonas.

"Lituanicoe” krepšinio ir tinkli
nio komandos dalyvauja Urba- 
noje Intramural ■ pirmenybėse. 
Jose žaidžia apie 130 komandų, 
g> 
gina Bakaitis, .Babickas, B. že
maitis, A. žemaitis, Variakojis, 
Marchertas, Kliorė; ' >■

• Pereitame SŽ nr. nelaimin
gai susipainiojo kai kurių new- 
yorkįečių pavardės. Turėjo bū
ti: Algis Ratkelis, ne,Matkelįs, 
A. Prėkeris ne Prekąitls. NU-

I skriaustųjų atsiprašome. ‘

kos .spaudoje pasirodžiusią .
d mgą ir, kada reikia, reaguoti. tini„ atudent re.
šiuo metu užsienio skyrius ragi- kuriond8. 5^^.
na studentus dėkoti šen. Know-( (partaltal

ir veiks kiekvieną trečiadienį, 
čia jaunimas gaus pasiskaityti 
lietuviškų knygų, laikraščių, 
žurnalų, pažaisti žaidimų. Tai 
graži priemonė-auklėti jaunimą 
lietuviškoj aplinkoj. (Būtų ge
ra, jei turintieji jaunimui tin
kamos liet, literatūros ar kt. 
medžiagos, galėtų paaukoti ją 
bostoniečiams, siųsdami kad iri 
šiuo adresu: Mr. A. Banevičius,| 
21 Bowdoin Avė., Dorchester, 
Mass. Sž).

• Naujų Metų sutikimus šie
met studentai rengia Chicagoje 
(Sherry Hotel; visuomenė ypač

skiriamas Studentų šalpos Fon
dui), Detroite ir Clevelande.'

• Gruodžio 11 d. VVorcesterio 
studentai buvo surengę atsisvei
kinimo vakarą buvusiam savo 
pirmininkui Arvydui Maciulevi
čiui, išeinančiam atlikti karinės 
prievolės.

• E. Jasaitis iš VVaterbury 
yra pirmasis lietuvis tremtinys, 
priimtas (šį rudenį) į West 
Point karinę akademiją. Perei
tais metais jis pasižymėjo kaip 
futbolistas ir buvo išrinktas į 
All-City, All-State ir antrąją 
All-American rinktines, žaidžia 
futbolą ir West Pointe.

• Aht. Šulcas iš Maracaibo 
(Venecueloje) baigė technikos 
fakultetą, parašydamas diserta
ciją apie tunelius.

• Detroite studentai žada su
rengti Krėvės minėjimą. Vasa
rio 19 d. tenai įvyks sritinis stu
dentų suvažiavimas.

• Dabartinę "Giedros” korp. 
valdybą sudaro Ev. Luuciūtė ir 
J. šoliūnaitė. Korporacija jun
gia ateitininkes literates.

• Sausio 8 d. Bostone įvyks 
korp! Vytis 30 m. sukakties mi
nėjimas. ' Bostone koporacijai 
pirmininkauja ps. Tadas Nagi- 
nionis.

• Į Studentų Sąjungos užsie
nio skyrių įtraukti dar Algirdas 
Marcliertas ir Leonas Sabaliū
nas, šį užsienio skyriaus bazės 
praplėtimą tenka* sveikinti. Nau
dųjų narių užduotis bus rinkti* 
lietuviškaisiais reikalais Ameri-

Akgdemimio . sporto klubo

• •



AKADEMINIAME PASAULYJE

VYT. VYGANTAS

NAUJI METAI CHICAGOJE!

DON McCULLAGH

CHEVROLET CO

1258 E. 105 ST NEAR SUPERIOR

Clevelande

RETAIL CLERKS COUNCIL
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NAUJI MODELIAI

bangos. Nepaprastai
gražus,

BROADJ. L. GIEDRAITIS,- 1632 
ST., HARTFORD 6, CONN.

Koerting radijo aparatų su visais patobulinimais.. Lengvai ima 
Europą. Turi visas bangas.. Yra ir su patefonais.

G. R. DICUCCIO, MGR.
EUCLID & GREEN SHOPPING CENTER

TAUTINIO SĄMONINGUMO 
IŠLAIKYMAS

C. B. DUNLAP, SEC’Y 
2424 EUCLID AVENUE

Neseniai kol. Kavolio vado
vaujama studentų sąjungos stu
dijų komisija paskelbė davinius 
anketos, kuri nagrinėjo studen
to ir spaudas klausimą. Iš davi
nių norėtųsi paminėti tik vieną. 
56% anketą atsakiusių studentų 
(103) skaito mūsų kultūrinį žur
nalą' Aidus. Klausimas ar tokia 
pati proporcija Lietuvoje moks
lus baigusių šį mūsų žurnalą 
skaito. Draugo romano konkursą 
laimėjęs A. Landsbergis irgi 
studentas. Periodinėje spaudoje 
matome bent tris studentų sky
rius ; o kiek studentų bendradar
biauja spaudoje - tvarko sporto 
skyrius, rašo kronikas ir t.t. Lie
tuvių Enciklopedijos atskirų 
skyrių redaktorių tarpe turime

QUA BUICK, INC

Tokiu pavyzdžių mes galėtu
mėme išvardinti daugybę. Pa
kaks šių. Vargu ar profesoriau? 
tvirtinimas, kad studentija tik 
savais rūpesčiais domisi, yra 
tikslus. Niekas nedrįsta sakyti 
kad ir studentijos tarpe nėra 
tokių, kurie lietuviškąja bend
ruomene naudojasi tik tiek, kiek 
ji jiems patiems naudinga; jiė 
tačiau sudaro mažumą.

Nežinau tad ar profesoriaus 
išvada studentų neremti yra la
bai logiška ir esmėje teisinga. 
Gal jis vigsi pakeis savo nuomo
nę ir vienos darbo valandos už
darbį pasiųs studentų šalpos 
fondui.

studentija 
savo as- 
užmiršta

Reprezentacinis aspektas mū
sų akademiniame’ jaunime irgi 
prisideda, prie kovos dėl laisvės 
Geri pažymiai, vykęs elgesys 
pasirodymai parengimų metu ir 
eilė kitų panašių reiškinių rodo 
kad ir šioj srityj studentija ne
snaudžia. Ar nemalonu matyt' 
savo tautiečio pavardę iškalta 
geriausių studentų lentelėje 
(pav. R. Mieželis, Ulinois uni 
versitetas) ? Ar negalime di 
džiuotis vien A pažymiais inži 
neriją baigusiu? Gi šie jaunuo 
liai ne vien mokslu domėjos — 
jiems lietuviška veikla tiek pai 
svarbi.

Imperial radijo apa
ratų. Drauge patefo
nas ir baras. Visos

Ta pačia proga tačiau norėtų
si iškelti dar vieną priežastį dėl 
kurios tariamai neaukojama. Tai 
tas nelemtas srovių besąlyginis 
susiskirstymas, štai Chicagoje 
šiuo metu vyrauja gandai, kad 
šį vajų, paskelbė ateitininkai, 
norėdami savo narius sušelpti. 
Daugelis, tuo pretekstu vado
vaudamiesi, savo aukos nesiun
čia. Iš kitos pusės vėl paminėti 
tvirtina, kad šios aukos eina ki
tų srovių jaunimui ir kodėl tad 
prisidėti prie vajaus. Ir tokiu 
būdu nei viena, nei kita, nei tre
čia srovė neremia vajaus. O'kas 
nukenčia: tik tas studentas, ku
ris tikrai reikalingas pašalpos, 
kuris tikrai vargsta — kuris no
ri tęsti mokslą, bet to negali, 
nes stokoja lėšų.

Fondas yra bendras: jį sudaro 
visų srovių žmonės; jis veikia 
panašiu principu kaip mūsų 
BALFas. Pinigai nemėtomi; 
skirstomos pašalpos, kurias rei
kia grąžinti. Norima sukelti pa
kankamai pinigų sumą, kuri pas
kui nuolat galėtų būti dalinama 
pašalpos ’ reikalingiems lietu
viam.- studentams. Turėkime 
bent i uputį pasitikėjimo ben
draisiais darbais. Dar nėra vėlu 
aukoti — studentų šalpos fon
das mielai laukia aukų. •

Sunku objektyviai tą darbą 
įvertinti tiems, kurie prie jo pri
sideda, bet drąsiai galima pasi
džiaugti -studentija, kad ji bent 
dirba, bent bando informuoti 
pasaulį apie mūsų vargus ir mū
sų tragediją.

Žodinė informacija yra kitas 
ginklas, kuriuo studentija nau
dojasi. Kiek mūsų tarpe yra 
akademikų, kurie išnaudodami 
visas progas kelia Lietuvos tra
gedijos klausimą viešumon, kal
ba tuo klausimu susirinkimuose, 
skaito paskaitas ir t.t. Jų čia 
negalime išvardinti, nes jų skai
čius siekia šimtus.

tokias paskaitas lankytų, jei jos 
ir būtų skaitomos. Bet ar tas 
reiškia, kad studentija nesidomi 
lietuviškais reikalais. Drįstu 
abejoti, o savo abejojimo patei
sinimui norėčiau iškelti keletą 
faktu.

minusio visuotinio suvažiavimo 
proga reikės suderinti su Ulinois 
Not-for-Profit Corporfttions Act, 
pagal kurį Sąjunga įregistruota. 
Būtent, reikės į įstatus įsakmiai 
įrašyti .dabartinę visuotinių su
važiavimų šhukimo tvarka, nes 
šio įsakmaus išsakymo reikalau
ja minėtas aktas). >

šiandien vasaros stovyklas vi
si skaitome kaip efektingiausią 
priemonę išlaikyti lietuviškumo 
liepsnelę jauniausioje mūsų kar
toje. Tačiau mažai kam žinoma, 
kad pirmasis empirinis bandy
mas ar tokios stovyklos pavyks 
buvo sėkmingai pravestos 2 stu
dentų. Kai kartą jau buvo įro
dyta, kad tai imanoma, ši sritis 
pradėta puoselėti visu intensy
vumu. Ir šeštadieninėse mokyk
lose atrasime studentus dėsty
tojų tarpe. Vienas iš sėkmin
gesnių lietuviškos knygos pla
tintojų Chicagoje irgi studentas. 
__Idėjinio pasiruošimo bei tau
tinio pobūdžio klausimų gvilde
nimas pačioje skalėje atlieka
mas ideologinių organizacijų 
rengiamose studijų dienose, sto
vyklose. štai Lietuvių Studentų 
Santaros išleistas pirmojo suva
žiavimo darbų konspektėlis aiš
kiai rodo, kad domimasi ir rū
pinamasi lietuviškuoju klausi
mu. Skautų akademikų pastan
gos savo narių tarpe ugdyti lie
tuviškas asmenybes irgi visiems 
gerai žinomos, štai New Yorko 
skautų vietininkijos vadu tapus 
akademikui tuoj pat sužydėjo 
organizacinis veikimas. Įsteig
tas skautų teatras, atgaivintas 
oktetas, sueita į kontaktą su 
skautų tėvais ir t.t. Gi ateitinin
kai jau nuo 1950 metą kas vasa
rą ir kas žiemą rengia savo na
riams ideologinio pasiruošimo 
kursus. Kiekvienas skeptikas, 
pabuvęs dieną stovyklaujančių 
tarpe, su džiaugsmu pasiklausys 
gražiai skambančių lietuviškų 
dainų, susižavės prasmingu par
tizano pagerbimu ir susikaupi
mu. Tačiau mūsų jaunimas ne 
vien tautiniu sąmoningumu rū
pinasi; jie atkreipia dėmesį ir į 
kovą \

dėl Lietuvos Laisvės.
Čia informacija yra geriau

sias ginklas. Kai mūsų politikai 
daugumoje yra paskendę patalo- 
ginio pobūdžio intrigose, jauni
mas leidžia biuletenius. Studen
tų Ateitininkų Sąjungą išleido 
jau 6 numerius biuletenio ang
lų kalba. Kad šis darbas pras
mingas, rodo jau tas faktas, jog 
dažnai biuletenyje patiektas ži
nias yra persispausdinę įtakingi 
didesnių kraštų laikraščiai.. O 
tai daugumoje 3 ašmenų pastan
gos (Keblinskas ir A.' Sužiėdelis, 
paskutiniu metu R.. Žukauskai
tė). Lietuvių Studentų Sąjunga 
irgi pradėjo' leisti biuletenį. Kol. 
Dundzilos redaguojamas biule
tenis daro malonų įspūdį. Jis 
siuntinėjimas beveik kiekvienam 
universitetui Amerikoje, žino
mesnių užsienio universitetų 
bibliotekoms, veikėjams, studen
tų organizacijoms. Užmegstas 
kontaktas su eile studentų orga
nizacijų - įvairiuose ' kraštuose.

bą. šiuos reikalus 
tvarkyti pavesta stud. Aldonai 
Valaitytei, kuriai padeda sky
riaus valdyba.

Susirinkimas nutarė pasiųsti 
padėkos laišką senatoriui Know- 
land už jo nenuilstamą kovą 
prieš komunizmą. Greitu laiku 
studentai suorganizuos Cleve
lande laiškų rašymą senato
riams, kad nebūtų užmiršta Lie
tuvos byla.

Susirinkimas, kuriam pirmi
ninkavo stud. Jonas Puškorius 
ir ■ sekretoriavo stud. Danutė 
Koklytė, buvo baigtas studentų 
himnu.-

REIKALINGI 
ATSTOVAI

Skubiai reikalingi Importo 
firmai atstovai nuolatiniam dar
bui šioms valstybėms:

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

Studentų susirinkimas
'vyko stud. Vidos Kasperavičiū- 
ės namuose. ■ Susirinko beveik 
risi skyriaus nariai, Matėsi ir 
čeletas clevelandiečių studentų, 
jrįžusių namo atostogų iš kitų 
universitetų.

Susirinkimo metu skyriaus 
vicepirmininkas padarė praneši
mą apie neseniai įvykusį Stu
dentų Sąjungos suvažiavimą 
Chicagoje ir jo metu pasirodžiu
sias kai kurias negeroves. Po 
diskusijų susirinkimas išreiškė 
vieningą nuomonę, jog Clevelan
do skyrius ir toliąųylirbs bendrą 
darbą, kuris iki šiol jo veikloje 
buvo pabrėžiamaš'.OMalonu buvo 
suvažiavime konstatuoti, jog 
Clevelando skyrius yra vienas 
iš geriausių.

Skyriaus pirmininkas refera
vo apie Naujų Metų sutikimo 
reikalus ir ta proga "aptarta daug 
Įvairių smulkmenų. Valdyba pa
dėkojo už narių pastangas prof. 
M. Biržiškai remti' vajaus me
tu, kuris davė 145.50 dol. Kal
bėta taip pat ir įvairiais kitais 
reikalais.

Lietuvių Studentų Sąjunga 
šiuo metu kreipia didelį dėmesį 
į mūsų tautinių reikalų propa
gandą svetimtaučių tarpe. Ji tu
ri savo užsienio skyrių, kuris 
tuo rūpinasi ir šiuo metu yra 
išleidęs gražų ir vertingą leidi
nį anglų kalba, pavadintą Litu- 
anus. Tas biuletenis . išeis regu
liariai ir stengsis supažindinti 
angliškai kalbantį pasaulį su 
Lietuvos reikalais. Clevelando 
studentai platina tą biuletenį 
universitetų bibliotekų, profeso
rių bei amerikiečių visuomenės 
tarpe. Taip pat stengiamasi rea
guoti j įvairias nepalankias Lie
tuvai žinutes amerikiečių spau
doje bei įvairiais kitais būdais 
dirbti naudingą lietuvišką dar-

GREETINGS and BEST_WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday
Tašomos mašinėles pasauly yra 
ROYAL. Produkcija 3000 parai. Ke
lioninės rašomos mašinėlės net su 88 
ženklais. Raidynas patogiausiai iš
dėstytas normaliu — Pica, ar su
smulkintu — Elite šriftais, tinka ra
šyti visomis , kalbomis iš kart.

Geriausia dovana artimiesiems, nes 
ja rašys visą gyvenimą. Vienintelės, 
pasauly mašinėlės su visada naujau
siais ir sensaciškiausiais išradimais.

Jau 300 mašinėlių, vien lietuvišku 
raidynu, išsiuntinėjau užsisakan
tiems. . ’ . ■. '

Pranešę savo' adresų dykai gausite 
smulkiausias informacijas ir prospek
tus per:

, t t

(Atkelta iš 5-to .pusi.) • , 

ma, kad studentų sąjunga siekia 
apjungti visus studentus; dėko
jamą efentro Valdybai už nuveik
tą darbą; prašomą, kad būtų ar
timiau bendradarbiaujama tarp 
centro valdybos if sąjungos 
skyrių; studentai raginami pri
klausyti sąjungos skyriams, kur 
tokie egzistuoja; dėkojama Stu
dentų Gairių kolektyvui ir Cle
velando skyriui, kviečiant ir ki
tus skyrius medžiagiškai parem
ti Stud. Gairių leidimą; studen
tai kviečiami talkinti užsienio 
skyriui, išplatinant bent po vie
ną Lituanus egz.; dėkojama dir
bantiesiems Studentų Šalpos 
Fonde, o studentai raginami 
jiems talkinti; dėkojama met 
-aščio komisijai; ir priimami 
lėmesin iškeltieji įstatų keitimo 
pasiūlymai, tikintis, kad įstatai 
bus priderinti jiems statomiems 
reikalavimams. (Kaip žinome, 
suvažiavime visai nebuvo iškel
ti kontroversialieji įstatų keiti
mo klausimai, kaip kai kieno 
dūlytasis rinkiminės tvarkos 
pakeitimas. Įstatus tikrai arti-.

Lietuvių Studentų Sąjungos 
Centro Valdyba kartu su Stu
dentų šalpos Fondu paskelbė ir 
šiuo metu praveda plataus mas
to šalpos vajų. Tuo reikalu lietu
viams, gyvenantiems šioj šalyj, 
išsiųsta virš 10.000 laiškų, kiek
vienos srovės laikraščiuose tuo 
reikalu rašyta. Tų darbų rezul- 
tatai tačiau paradoksališkai tra
giški. Iš viso iki šiol suplaukė 
tik apie 600 dol. Į studentijos 
prašymą atsiliepė mažiau negu 
vienas procentas tų, j kuriuos 
buvo kreiptasi. Sunku .buvo su
prasti lietuvių apatiškumą, ta
čiau dabar jau pradeda ryškėti 
nuomonės tuo klausimu, štai 
vieną patiekė prof. Dr. Balys, 
tvirtindamas, kad 
perdaug domėdamasi 
meniškais‘Treikalais, 
bendrąją problemą.

Drįstu su gerb. Ptofesoriaus 
nuomone nesutikti, tikiu, kad 
jis man už tai atleis. Buvau kiek 
nustebintas profesoriaus parink
tu kriterijumu vertinti mūsų 
studentijoš darbus. Jis, pavyz
džiui, iš kurio daro išvadas, ci
tuoja savo paskaitų ciklą, kurį 
iš pustuzinio tą universitetą lan
kiusių lietuvių klausė tik vienas 
lietuvių kilmės studentas. Ne- keletą studentų, 
jaugi profesorius tikrai mano, 
kad mūsų istorijos, literatūros, 
geografijos etc. paskaitų klau
symas yra intensyviausias (o 
gal net vienintelis?) kriterijus 
įrodyti savo tautinį susiprati
mą? Skaityčiau tai didele klai
da, nes esmėje šis kriterijus tu
rėtų būti daug platesnis.

Mano supratimu pagrindine 
klaida, kuri mūsų bendruomenė
je itin ryški, tenka skaityti tą 
reiškinį, kad mes beveik visą 
savo dėmesį atkreipiame lietu
viškumo išlaikymui, užmiršda
mi antrą pųosėlėtiną sritį — ko
vą dėl Lietuvos laisvės. Galuti
noje išvadoje mūsų pastangos 
išlaikyti save lietuviais pasiro
dys beprasmės, nes mes laiko 
įtakoje sunkiai galėsime atsi
spirti asimiliacijos procesui. To
dėl kaip tik pirminį dėmesį tu
rėtumėme skirti kovai dėl Lie
tuvos laisvės, nes tik laisva Lie
tuva mūsų pastangas išlikti lie
tuviais padarys funkciškai pras
mingomis. Todėl kaip tik visa 
mūsų veikla turėtų pirminį dė
mesį skirti tai kovai dėl lais
vės. nors, savaime suprantama, 
tautinės gyvybės išlaikymo pro
blema turėtų būti gvildenama 
lygiagrečiai. Deja, dabartiniu 
metu laisvės kova rūpinasi relia
tyviai mažas tautiečių būrys.

Drįstu suabejoti, kad Lietu
voje studentija itin didelį dė
mesį skyrė lituanistiniam auk
lėjimui. Savaime suprantama, 
kad nuolatinė tautinė įtaka ir 
mokyklinis paąiruošimaš daugu
moje patenkino studentiją ir to
dėl nebuvo reikalo lankyti litua
nistines paskaitas tam, kuris 
studijavo chemiją ar inžineriją. 
Šiandien gi tas pats studentas 
vargiai ar turėtų progos savo 
tvarkaraštyje įspausti lietuviš
kų problemų svarstymo kursą. 
Profesorius gerai žino, kad ko
legijose (updergraduate stu- 
dies) kursų tvarka yra gan sis- 
teniTatinga ir labai maža galimy
bių kursus pasirinkti. Iš to ir 
išplaukia faktas, kad mažai kas THE NEWEST IDEA IN 

AUTOMOBILES 
THE 1955 RAMBLER

Atstovas: S. Grabliauskas, 
5 Thomas Park, 

So. Boston, Mass.
Clevelando atstovas

A. Johansonas — 7616 Decker Avė.
UT 1-3465

Reikalingi atstovai visuose dides
niuose miestuose.

Rašyti S. Grabliauskui.

Šiomis mintimis, kurios spon
taniškai iškilo paskaičius prof. 
Dr. Balio laišką, norėta tik vie
no: parodyti visai lietuvių ben
druomenei, kad msūų akademi
nis jaunimas nepamiršta tauti
nių reikalų, jais domisi ir dar
buojasi. Gi reikalui atėjus, krei
piamasi į tą lietuvišką bendruo
menę su prašymu — nejaugi ji 
bus tiek apatiška ir tą prašymą 
besąlyginiai atmes? Kaip priedą 
drįstų prijungti šalpos fondo 
adresą — ką su juo reikia dary
ti, žino kiekvienas: 1

Lithuanian Students Fund 
Ac. No. 11737
c/o Chicago Sav. & Loąn Ass. 
6234 So. -Western Avė.
Chicago, 111.

Atvykę į Chicagos studentų 
rengiamąjį Naujųjų Metų suti
kimo balių, Jūs būsite nustebin
ti Sherry Hotel viešbučio salės 
puošnumu, europietiško žanro 
Don Fernando orkestru, vaišė
mis, specialiu viešbučio persona
lo aptarnavimu bei ypatingai 
spalvingu baliaus paįvairinimu.

Dalyvių skaičius labai ribotas, 
todėl nedelsdami įsigykite pa
kvietimus, kreipdamiesi pas A. 
KERELĮ, 6844 S. Green St.; 
Chicago, bei pas kitus Chicagos 
stud. ■ valdybos narius. ./ •

Pelnas skiriamas Liet. Stu
dentų šalpos Fondui. Nar.

SEE THE BEAUTIFUL 1955 BUICKS
10250 SHAKER BLVD. RA 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

FORD&PAE NASH,INC.
____ . ■ .

6^16 SUPERIOR AVĖ. EN 1-4505

■—■—■o—

GREETINGS and BEST WISHES
■ . ■ ■■

To Our Friends and Patrons
. For a Pleasant Holiday

VEŠTERN & SOUTHERN LIFE 
INSURANCE CO.

Nauja BALF 68 skyriaus 
valdyba .

Gruodžio mėn. 19 d. įvykęs 
BALF 68 skyriaus narių susi
rinkimas buvo gausus ir darbin
gas. Apsvarstė aktualiuosius 
šalpos reikalus ir išrinko naują 
valdybą: J. Virbalis — pirm., A. 
Banys, V. Januškis — vicepir
mininkai, A. Rukšėnas — sekr. 
J. Gilys — ižd. ir K. Gaižutis, 
M. Ratkus, J. žemaitis — iždo 
globėjai.

111 i n o i s
M i c h i g a n
N e w Y o r k
P e’n n s y 1 v a n i a
Taip pat reikalingi atstovai ir 

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

ANTANAS PĄULAITIS,
23 Romsey St., . 

Bostorr 25, Mass. (52).

AMERICA’S SMARTEST GAR FOR TOWN 
AND TRAVEL, AND YOU GET UP TO 30 

MILĖS A GALĮjON
N0W YOU CAN 0WN A COMPLETELY AIR CONDITIONED 

; RAMBLĖR FOR LESS THAN THE PRICE OF AN 
’ , :ORDINARY CAR
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Sk. Tėvų Komiteto

praves Vytautas 
o įvairiais skanu-

programa, įvairių 
veiks geras bufe-

mų aukoja $15.00 Vasario 
gimnazijai Vokietijoje.

Juzė Krištolaitytė-Daugėlienė 
pirmą Kalėdų dieną dainuos per 
radijo stotį VVGAR 4 :30 vai. Tuo 
•metu pasirodys įvairių tautybių 
ateiviai.

Naujų Metų sutikimas
Naujų Metų sutikimas žada

P. J. KERAIS
609 Society for Saving Bld. 

Telef.: MAin 1-1773.
Rezidencija: PENINSULA 252

—

i liamas į vasario mėn. 12 d. 
Vasario mėn. 13 d. 11:30 vai. 

šaukiamas visuotinis skautų tė
vų susirinkimas.

V. Alseika
‘ i

vietoje kalėdinių sveikinimų-Va- 
sario 16 gimnazijai Vokietijoje 
paaukojo 5 dol.

Kalėdų Eglutė

Vyskupo Motiejaus Valan- 
«čiays vardo lituanistinės mokyk
los Kalėdų Eglutė ruošiama 1955 
m. sausio 2 d. (sekmadienį) 2

DIRVA

E
?■('!■ 

džiaugsmo, turėtų atvesti į šią 
Kalėdų Eglutę. .'••.

Biletus reikia iš anksto įsi-

V. L. Ramanauskas ir šeima 

sveikina visus giminaičius, drau
gus, pažįstamus ir visus pacien
tus Kalėdų ir Naujų Metų pro
ga, Vietoje asmeniškų sveikini- 

> 16

Aldona Stempužienė
•

antradienį, gruodžio 21 dieną, 
kalėdinėj .programoj per WEWS 
televizijos stotį giedojo B. Bud
riūno Maldą ir Gounod Avė Ma
ria. Dainininkė buvo apsirengu
si tautiniu kostiumu, šį penk
tadienį, gruodžio 24 dieną 9 vai. 
ryto per tą pačią televizijos sto
tį Aldona Stempužienė dalyvaus 
kalėdinių apeigų vaidinime, ku
rį paruošė Cafarelli operos stu
dija. - ■

....
Visi; maloniai kviečiami: pas 

studentus, kur 9 vai. vakaro pra
sidės balius. Tęsis net iki kitų 
mėtų. 4 vai. ryto.

... . ’
»
Naujų metų sutikimas 

’ Naujojoj parapijoj

36-toji Moterų Sąjungos kuo
pa kviečia vistis atsilankyti į 
Naujų Metų sutikįmo pobūvį,

T„ w « 8 „iv?8 :!; P’KU8 bufetas 8U Saltais “žo

džiais ir šilta vakariene.
Pradžia 7 vai. vakaro. įėjimas 

neminimai. (52)

Em. Skujenieks 
persikėlė į savo namus — 1361 
E. 85 St., Cleveland 6, Ohio. 
Telef. SW 5-4233.

teto narius bei Spaudos Kioske? 
Jų kaina 1 dol., o už jį vaikučiai 
gaus dovanėlių iš Kalėdų-Sene
lio. Visi — maži ir dideli — 
kviečiami j Kalėdų Eglutę.

Kun. A. Sabaliauskas,

selezietis vienuolis, iki gruodžio 
mėn. 26 d. bus Naujosios Para
pijoj bažnyčioje ir talkins kun. 
Angelaičiui.

SLA 136 kuopos

SLA 136 kuopos susirinkimas 
vyks sausio mėn. 2 d. 11 vai. 

Liet, salėje. . •

I

šunų laikytojams

John J. Carney, County Audi- ' 
tor praneša, kad jie turi išsiim
ti 1955 m. leidimus. Leidimas ' 
kaštuoja $2.00. Leidimus reikia 
išsiimti iki 1955 m. sausio 20 
d. Leidimai išduodami Court 
House arba daugumai lietuvių 
artimiausioj vietoj — 10638 St. 
Clair. '
. 1954 m. apskrityje buvo re
gistruota daugiau kaip 70,000' 
šunų.

Lietuvių Bankas•
gruodžio mėn. 24 d. (penktadie
nį) bus atidarytas nuo 9:30 vai. 
iki 2:30 vai. p. piet. Vakare,' 
kaip kiekvieną penktadienį, ne
bus atidarytas.

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra 
kandai tampa sunaikinti arta 
sugadinti ugnies, kreipkitės i 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavi 
no. ko visada reikalauja ai> 
iraudos kompanijos pirm, m 
gu išmoka už nuostolius.

REMONTO DARBAI

Atlieku mažus ir pagrindinius 
namų remontus, tinko darbus, 
medžio darbus ii dažymą bei 'de- 

! koravimą.
V. RICKUS-RICKEvičIUS 

Tel. HE 2-0683 
1505 Addison Rd.

t

JUOZAS KAMAITIS

PRADĖKIT MAŽA SUMA! 
BET PRADĖKIT DABAR!

Lietuvių Bankas šį penktadienį — gruodžio mėn. 24 d.

atidarytas nuo 9:30 iki 2:30 vai.

PASKOLOS JŪSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

būti įdomus ir linksmas. įvyks ruoštasis Nauji žmonės’ vaka- 
■Tasty Shop Restaurant salėje1^ dėl įvairių priežasčių nuke- 
(Il-me augšte), įėjimas 10550 
Euclid Avė. Stalai bus pilni val
gių ir gėrimų, gros gera kapela, 
bus įdomi 
linksmybių, 
tas.

Prpgramą 
Raulinaitis, 
mynaiš rūpinasi O. Jokūbaitie- eagą ir ten įsigij’ 

vai. po pietų šv. Jurgio parapi- nė.
Kvietimus galima gauti betjos salėje.

įdomią Kalėdų Eglutės pro- stalus rezervuoti pas Rimvydą 
gramą atliks patys mokiniai, o Minkūną, 953 Maud Avė., ENj 
visus jaunuosius dovanėlėmis* 1-5029 ir pas Vytautą Kaman-į 
apdalins Kalėdų Senelis. Dvanė-į tą, 1323 Russell Rd., UT 1-4227. 
lės bus pritaikytos pagal amžių.’pavienius kvietimus galima įsi-

'Tėvai, kurie nori savo vai-! gyti Dirvoje ir Spaudos Kioske, 
kams suteikti bent truputėlį Jų kaina 4 dol.

"Čiurlionio” rėmėjai
Buvę clevelandiečiai Ona ir 

Balys Mulioliai, išsikėlę į Chi- 
”Rockwell 

Club” 3957 So. Rockuell St. res
toraną, lapkričio mėn. 14 d. 
"Čiurlionio” ansamblio koncerto 
proga Chicagoje, įteikė ansamb
liui $29 čekį ir abu įstojo į an
samblio rėmėjų eiles.

e

, Visiems Tautinės Sąjungos nariams ir vjjiems 
Clevelando lietuviams,

ŠV. KALĖDŲ IR NAUJŲJŲ METŲ PROGA, 
geriausius sveikinimus ir linkėjimus siunčia

Tautinės Sąjungoj 
Clevelando Skyriaus Valdyba

» 'v
Linksnių šv. Kalėdų ir Laimingų Naujųjų Metų 

_ linki

Clevelando Lietuvių Radijo Klubas

Klausykitės Kūjų vakaro transliacijos penktadienį, gruo
džio 24 d., 7.33 vai. vak. per VVDOK radijo stotį.

RAY NAUSNER1Š.
visiems klijentams ir pažįstamiems siunčia geriausius Šv.
Kalėdų ir Naujųjų Metų sveikinimus.
UL 1-391?

11809 St. Clair Avinus’

visus savo khjentuj ir Clevelando lietuvius

šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga sveikina

Victor Banionis ir šeima

pra-

šo-

JUOZAS BALTRUS-BALTRUŠAITIS,
, ...' •:.«..-. . " -■ . ■*' » - ”.1 ■ .

daug metų buvęs rūbų parduotuvės vedėju Superior Avenue, 
sveikina šv. Kalėdų ir Naujųjų Metų proga draugus ir 
pažįstamus.'karttf pranešdamas, kad dabar. dirĮįa asisteritu- 

. vedėju .Richmon Bros. rūbų krautuvėje (22490 Lakė Shore 
Blvd?, Euclid, Ohio)

Vincas Degutis, 
Rūtos sald. platintojas

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

Cleveland, Ohio,
tel.: SW 1-2181.

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)

THE SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N.

6712 Euperior Avė. HE 1-2498
Cleveland, Ohio

GERESNIU NAMU STATYTOJAI
-VISUOMET ĮSTATO

MONCRI F'.F’ Šildymą ir oro vėsinimą

ELEKTROS DARBAI
Lietuviai elektrikai atlieka 

elektros instaliacijos ir remon
to darbus, šaukite GL 1-1996 
kasdien po 4 vai; vakare.

Darbai valdžios įstaigų pri
pažįstami. ,

Tigro kavinė
praneša, kad švenčių metu 
moga įvyks šia tvarka:

Gruodžio 25 d. muzika ir 
kiai (Kalėdų pobūvis).

Gruodžio 31 d. Naujų Metų 
sutikimas su programa.

Sausio 1 d. muzika ir.šokiai. 
Groja tai pijogai pritaikintas or-' 
kestras. I

Pageidaujantiems štai i u k a i 
rezervuojami iš anksto tel.: EN 
1-9865.

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

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

6210 Dibble Ąve„ 
Cleveland 3, Ohio

Tel.: EX 1-0376

RADIO - TV TAISYMAS 
A M U R C O.

Išnuomojamas butas
4(/į kam!.ariu. 2 miegamieji. Dėl 
sąlygų teirautis:

UL 1-2596

Reikalingas kambarys 
vienai moteriai, šaukti po 8 vai. 
vakaro.

ŠK 1-9521 (52)

F

Išnuomojamas kambarys 
vienam asmeniui, lietuvių šei
moje. Graži ir patogi vieta: 

1212 E. 87 St.

Sav. JUOZAS DAUTARTAS 
Darbas garantuotas.

Šaukti kiekvienu laiku 
8008 Clark Avė.

Telef.: OL 1-1790

JŪS NORIT BŪTI 
GRAŽIOS

Lietuvaitės 
ALVINOS PAULIENĖS

SUPERIOR 
BEAUTYSHOP

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

metiniai.
Darbas garantuotas.

PIX EEVERAGE

(30)
Išnuomojamas kambarys 

vienam asmeniui. Arti susisie
kimo, patogus įėjimas, galima 
naudotis virtuve. 1361 E. 85 St., 
tel. SW 5-4233. Skambinti va
karais. (52)

KAS
UŽSISAKĖ' 
DIRVĄ — 

TAS NESIGAILĖJO!

į I. J. S AMAS, JEWELER
4 šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai
’ Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
į pasirinkimas..
| 7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre

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

rūšių alaus — vtsoki galt i 
nantieji gėrimai.

vynas ir šampanas 
(prancūziškas) 

Parengiama vestuvėms, baliam: 
pobūviams. Nemokamas prista 
tymas. Atdara ir trečiadieniai' 

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

i5

r

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.'15 
Fordui, už $8.95 Pontiacui, 
už $12.50 Oldsmobiliui. Di
deli papiginimai dedant. 
duslintuvus ir išmetamus 
vamzdžius visoms maši
noms. y

‘ Kreipkitės į
J. S. AUTO SERVICE

Baldus, šaldytuvus, skalbimo mašinas, indus, televizijos - radijo apa
ratus, laikrodžius, papuošalus, įrankius, žaislus ir daug įeitų gaminių 
galima pirkti iš urmo sandėlių specialiai žema kaina per

B A L T I C Supply Company
Dėl informacijų skambinti kasdien telef. KE 1-Ū210, arba trečiadie
niais nuo 7 iki 9 v. p. p. kreiptis j Baltic atstovų "Dirvos” namuose 
1272 E. 71 (Įeiti iš Įvažiavimo).
Pasinaudokite Baltic patarnavimu pirkdami Kalėdų dovanas.

i

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
Nebrangios gėles vestuvėms, laidotuvėms ir kitiems reikalams, {vai
rūs naujai gauti augalai, papuošalai dovanoms. Lietuviški "Rūta1 

sąldainiai. 1

Didelis KALĖDINIŲ ATVIRUČIŲ’ pasirinkimais

ATIDARYTA NUO 10 RYTO IKI 8 V. VAK. IR SEKMADIENIAIS

6901 SUPERIOR AVĖ. TELEF.: HE 1-6339

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

SMIGEL INSURANCE AGENCY
' Felix F. Sniigel EX 1-9239

i

LEIMON S CAFE
VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA

Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai- Kiti gėrimai
Įvairus valgiai, šeštadienių vakarais šokiai griežlių.^ 

geram orkestrui
731 E. 185 ST.

LIETUVIŲ KLUBO SVETAINĖ 
IR SALĖ

6835 SUPERIOR AVĖ.
Klubo ir salės vadovybė kviečia visus Clevelando 

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

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

Pilnai padengta apdrauda UTah 1-4515

WM. DEBBS PAINT8NG CO
WM. DEBESIS •

Namu Patrražln’mas 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 

fcčS East 185 St. IV 6-0400
1‘iitogi vieta apsipirkti lietuviams naujakuriams 

lietuviškoje krautuvėje

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521 
x\ureuaiiii pigiai pirKti minuta nneait arba pnemifesciuueb, kreip- 

kiiud j nmi:e, guubia pigiu Kuinu. Taipgi gausit patarnavimu |vai- 
. luubt apiirHuiiub-iii2*uruncfc ruikaiuube.

Sutaisau pashoius pumų morgecio. Paturnaviniaa ir išpildymai 
aaranitKuama. krelpKitv* į mane telefonu ąrba aNineniškai,

JAKUBS& SON 
FUNERAL KOME 

Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakuhs & iVilliam J. Jakubs
Hcensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojal

25 metai simpatingo ir rimto, patarnavimo
6621 Edna Avenue ENdicott 1-17|3

.



Pirmininkų konsolidacija
V. RASTENIS

Na d a s Rąst e n i

Redakcijos ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderson 
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Prieš Tarybų Rusijos revoliu
cijos švente visą savaitę mane 
kankino, juoda mintis^kad būsiu 
suimtas, apie ką rašiau ir savo 
žmonai. Bet, štai, jau eina į galą 
pirmoji tų švenčių diena, o aš 
laisvas ir keliauju iš Raseinių į 
Kauną aplankyti savo šeimos.

Jau tieą Vilkija sutemo, bet 
Kauno kryptimi greit pasirodė 
raudona pašvaistė, kuri darėsi 
vis. ryškesnė besiartinant prie 
Kauno. į.,,

Spalvų,žinovai sako, kad rau
dona spalva esanti simbolis ga
lybės, didybės, drąsos. Gal jie 
teisūs. Juk raudona spalva puo
šiasi monarchai,-kardinolai, ge
nerolai. Tačiau, kai nuo Raudon
dvario aūgštumos išvydau Kau
no miestą skendėjautį raudonų 
šviesų jūroj, turiu prisipažinti, 
man pasidarė nejauku, nors sa
vo gyvenime buvau matęs viso
kių vaizdų.

Autobusas, persiritęs per Vi
lijampolės tiltą, pasuko į dešinę, 
Nemuno kryptimi, ir paskui va
žiavo panemunių iki pat Kar
melitų. čia išlipau ir pėščias 
drožiau iki žemaičių 12, t. y. ikj 
savo buto. "

žydų minia, pasipylusi iš Dar
bo Rūmų, buvo taip tirštai už
plūdusi Vytauto Prospektą, kad 
man teko sukti ir eiti Trakų 
gatve.

Buvau laimingas pasiekęs sa
vo šeimą" ir'jaukiai praleidau 
vakarą. i.

Sekančią (dieną apie 11 vai. į 
mane, telefonu, prabylo malonus 
moters balselis... Jos pavardės 
mano klausa nepagavo. Pasitei
ravusi' ar’-žadu grišti į Rasei
nius, prašėsi'nuvežti mokytojai 
siuntinėli?' kurį- buvo pasiryžusi 
pristatyti’.pati ir prašė jos pa
laukti. i i __ _ _________ _ ____

Sutikau; Ląukiu. Už pusvalan-, ne neprotestavau, dargi 
džio pasigirdo durų skambutis.) džiaugiaus, kad jiems neatėjo į 
Pasitikti einu pats-su mintimi,. gajVą mintis paimti abiejų duk- 
kad, dabąrj^pamatysiū tą moterį,! t0rų braižą> surašyti joms pro- 
kurios toks malonus balsas. Ir tokol as suimti. '

■ atidarau plačiai duris. Bet kokia
s apgaulė! Prieš mane keturi vy- 
i rai,sų»atstatyįąiB.į< mane- pisto- 
> lėtais. ^Pasigirsta: (
i , Rankas augštyn! Ginklą 
1 turi?.'; . "
į — Ne, neturiu. Čia pat seka 

kišenių krata, o . vyriausias am- 
; žįumi man.pakiša prokuroro jam 
: (Paleckiui) duotą įsakyriią pa- 
i daryti kratą mano bute, ir mane 
i suimti.

Tuoj pat esu laikomas suim- 
• tas ir pajodintas kabinete ant. 

tachtos, čia buvo surinkti ir visi 
i namiškiai: abi dukros, uošvė, 

svainė, tarnaitė ir.'vieŠnia. Mūšų
■ sargyboj atsistojo jauniausias 

iš visų, lietuvis. :
žydas' su burlioku tuoj movė 

i kitus kambarius.be jokio pa
šalinio liudytojo, o Paleckis pri
sistatė prie mano rašomojo sta
lo ir knygų spintos.

Paleckį domino stalčiuose ras
ti laiškai, dokumentai, fotogra
fijos, mano rankraščiai. Aptikęs 
mario teisių mokslų baigimo dip
lomą drauge su nuorašais, ori
ginalą sviedė į kerčią, o nuora
šus paėmė, gal dėlto, kad jie tu
rėjo didelį notaro antspaudą ir 
menišką jo parašą.

Išvartęs visus .laiškus, foto
grafijas, metrikus ir mano raši
nius, griebėsi tikrinti knygas. 
Pirmiausia- kibo už storųjų, o 
paskui ir už kitų. Iš visų knygų 
jam, matomai, "patiko" Nikolo- 
jaus Berdiajevo "Filosofija ne- 
ravenstva” ir ją paėmė.

Tuo momentu ir žydas su bur
lioku atnešė Paleckiui suradę 
eilėraštį. Eilėraštis surašytas 
Stalino "garbei!’, bet paklaustos 
abi dukros "Užsigynė. (Vėliau 
paaiškėjo, kad viena diktavo, 
antra rašė). Paleckis tą eilėraš- 

| tį padėjo prie mano rašinių, bet

tapo pinigų Smetonos valdžiai 
Lietuvoj nuversti. Gestapas ne
davė tiek, ka’d nuverstų, bet lyg 
ir davęs, kad galėtų bent kiek 
patriukšmauti. Tai štai dabar 
atsirado tos valdžios "užtarė
jai”: tą nusikaltimą prieš Lietu
vos valdžią prikergė vieniems 
faktiškai nieko bendra su anuo 
nusidėjimu neturėjusiems — 
juos išmetė iš Vliko, dabar tą 
pačią nuodėmę kergia įpėdinys
tės keliu kitiems, kad būtų prie
žastis neįsileisti... Tai vadina
si konsolidacija.

Kas iš tikrųjų pinigų iš Ges
tapo prašė, to niekas tikrai ne
žino. Net ir pamfletų autoriai to 
nemoka pasakyti. Tik viena ga
lima numanyti* kad tai būta 
tars laikais, kai prasidėjusių su
krėtimų aplinkoj Klaipėdoje su
sidarė vadinamasis ' "Bendras 
žygis”. Kad kažkas iš tų "žygi- 
ninkų” turėjo skelbiamuose Ges- 

| tapo raštuose minimus kontak- 
.1 tus, tų raštų turinys gana aiš- 
• kiai rodo. Kas — nežinia. Ar 
j kiti "žygininkai" apie tuos kon- 

I taktus žinojo — irgi sunku pa
sakyti. Bet, jeigu jau kokią or
ganizaciją būtų galima su tuo 
dalyku kaip nors surišti, tai, 
atrodo, tik tą "žygį”. O kas buvo 
tame žygyje? Ar žinomas bent 
vienas iš grupės, kuri buvo tuo 
pačiu pagrindu išstumta iš Vli
ko? Ar žinomas bent vienas iš 
LAS, kurio tuo pačiu pagrindu 
nenorima įsileisti? Turbūt reik
tų ilgai ir, nesėkmingai jiėškoti.

Bet užtat nereikia ilgai jieš- 
koti vienos iš ryškiausiai anuo 
metu "žygininkų” tarpe pozavu
sių figūrų. Ta pati figūra ir 
šiandien tebėra"Vliko aplinkoj: 
buvo net Vlike, paskui išėjusi 
aplinkui sukinėjosi, dabar jau 
vėl jame, tiesa, ne nario, tik pa
reigūno funkcijoje, tačiau ne 
betkokio pareigūno: iš Tėvynės 
atbėgėlių globotojo.

Na, tai jeigu pinigų iš Gesta
po prašymas sudaro pagrindo ką 
nors iš Vliko šalinti ar ko ,į jį 
neįsileisti, tai ką gi šiandien iš 
tikrųjų reiktų iš ten varyti?

Taigi, kai šitaip vyksta "kon
solidacija”, tai nenuostabu, jei

Kaip toj komedijoj apie Pūkio 
pinigus:- žiūri senis Pūkis, pro 
langą ir laukia pažadėto raudo
no žiburėlio — ženklo seniui į 
"naują, .gyvenimą” leistis, bet 
vis — 'Jokio raudono žiburio!”

Ir mūsų visuomenė, bent toji monę naujų ar Vilke buvusių 
dalis, kuriai dar nepabedo domė- grupių įjungimo reikalu. Tik 
tis mūsiške "augštąja” politi-jdvi grupės siūlė, kad, jeigu Vil
ka, laukia laukia prieš trejus kas deklaruoja konsolidacijos 
metus iškilmingai 
konsolidacijos aplink 
liavą, ir vis — jokios 
cijos ...

Kai Vilkas kadai 
smarkiai prabilo apie 
ciją, atrodė, kad bus siekiama 
tikrai visą užsieniuose organi
zuotąją, Lietuvos nepriklauso
mybės siekimui pritariančią vi
suomenę taip sujungti Vliko 
”1 
kas nebeliktų "už durų”. Bet 
štai, per tuos trejus metus kas 
gi pasikeitė? Išsijungė iš Vliko 
Lietuvių Fronto grupė," įsijungė 
mažlietuvių, ir tuo visa konsoli- rankų nusiplovimu. 

-dacija pasibaigė. I Dėl tų vilniečių sąjungos at-
Tiesa, Vliko "tėvai”, atseit,1 virai niekas nenori prieš pasisa- 

Vliką sudarančiųjų grupių cent
rai dar ir šiais metais pakarto
jo dęklaraciją, kad Vilkas turi 
siekti visuomenės konsolidacijos. 
Bet kaip siekia?

štai koks atsakymas.
Vilniečių Sąjunga ofįcįąliąi 

padavė pareiškimą norinti da
lyvauti Vlike. Jau prieš gerus 
tris ketvirčius metų. Tautininkų 
ir laisvės kovotojų atstovams 
reikalaujant, klausimas buvo 
įtrauktas į "tėvų” pasitąrimų 
dienotvarkę. Dviejuose pasitari
muose tas reikalas jau buvo die
notvarkėj, bet vis atsirado .. . 
svarbesnių reikalų: tam valan
da, tam trys, tam penkios, o 
"tam mažičiukui ir nebeteko”. 
Jei šiandien įvyktų "tėvų”, susi
rinkimas, tas klausimas turėtų 
būti pirmasis dienotvarkės 

. punktas, bet greičiausia jis' ne
galėtų būti svarstomas, kadan
gi... pareiškimo originalas te- 
begulįs kažkur pas Vliko pirmi
ninką (jei iš viso jis ten dar piliuoto, pamfleto laida, 
yra) ir nėra kas drjtų tą pareiš- Kažkas kadaise prašęs iš Ges- su šypsenėle, kuri reiškia: nieko

kimą iš jo gauti bei padėti ant 
Vliką sudarančiųjų grupių pasi
tarimo" stalo.

Tą klausimą įrašant į dieno
tvarkę, paskirų, grupių atstovai 

!”fjau kiek ir prašitarė savo nūo-
' ir«n.lrnla. - I SI.
, k Uinuiu. X m

j dvi grupės siūlė, kad, jeigu Vii-

pažadėtos siekimą, tai turėtų atverti duris 
Vliko vė- ir kviesti visas atitinkamai kva- 
konsolida- lifikuotas grupes ateiti, įsijung- 

| ti. Dvi ar daugiau pasisakė — 
smarkiai ne, Vlikas' negali "žemintis”: 

konsolida- jei kas nori, tegu prašosi, svars-' 
tysime__ jei 4 5 mūsų pritars,

tegu įeina. Dar kiti-tylėjo, ne
viešai prasitardami, kad jie gal 
ir nieko prieš neturėtų, bet pa-! 
lauksią, pažiūrėsią, kurlink nuo-' 

'pastogėj”, kad jokiu būdu nie- taikos krypsta ... Vadinasi, jei 
matysis, kad susidaro palanki 
dauguma, tai parems, jei ne, tai 
neis prieš vėją ... Kažkas tokį 
nusistatymą pavadino pilotišku

II
kyti, bet vis abejojimus kelia, 
panašius, kaip ir dėl mažlietu
vių: girdi, čia tai jau būtų aiš
kus teritorinis principas ir 1.1., 
ir t.t. Gerai J. Cicėnas sako: o 
kodėl gi pas lenkus "Zjednocz.e- 
nie Polakow Ziem Wschodnich” 
turi vietą lenkų politiniuose 
centruose, kodėl ten "teritorinis 
principas” ne tįp nėra kliūtis, 
bet greičiau paskatinimas šito
kio pobūdžio junginį įtraukti?

O yra dar ir kitas kandidatas.
Jei Vliko Pirmininkas nesukly
do, jau du ar daugiau pareiški
mų padavęs. Ir tie pareiškimai 
lig šiol neišvydo to stalo, ant 
kurio jie turėtų būti padėti. Jie, 
berods, net senesni, kaip vilnie
čių. Tai Lietuvos Atgimimo Są
jūdžio.

Tie pareiškimai iš Vliko raš
tinės neišeina, bet užtat iš tos 
raštinės neseniai pasklido spau
doje antra, kiek perredaguota .
tūlo, iš Gestapo archyvų sukom-, nemaža kas į besiprašančius 

|Vlikan šiandien jau ima žiūrėti

tokolą it- jas suimti.
Netrukus žydas pristatė Pa

leckiui dukters Atėnės knygutę. 
Aš pastebėjau, kad Atenei toji 
knygutė labai brangi, nes joj 
yra daug? jai brangių užrašų. Už
protestavau, kad prie mano by
los jungiama dukters knygutė.- 
Paleckis susimastė, o paskui tą 
knygutę įteikė patikrinti mūsų 
sargybiniui, o tas vyrukas pirš
tu pervertė' du kartus ir atidavė 
dukrai, man nusišypsodamas. 
Kada ir aš jam nusišypsojau, jis 

. Girdi,

KALĖDOS IR NAUJI METAI...

iš to, vyručiai, nebus; o, paga
liau, ar ir Verta...

Jokio žiburėlio...
Bet ne visai. Tam tikra kon

solidacija vykstą. Pereitą penk
tadienį šį kontinentą pasiekė ži
nia, kad bent jau dabartinės 
Vliko valdžibs padėtis sukonšo- 
iiduota; šešiais balsais panaikin
tas Vliko statuto straipsnis, ku
ris Vliko ir Vykdomos!? Tary
bos pirmininkų pareigose būvi- man pasiūlė papietauti, 
mo laiką apriboja kalendoriniais,bus/stipriau. (Mat, jo žinota, 
metais. Vadinasi, valdžia gali 
likti savo vietoje nuo šiol jau 
neribotam lajkui. Kas ir buvo 
numatyta jau bene prieš trejetą 
mėnesių....

New Yorke kažkas tarėsi,

Naktis graži, naktis šalta; 
Gamta kaip nuotaka baltu. 
Liepsnoja, mirga žvaigždynai; 
Minutės dyla amžinai.
Rytoj Kalėdos sužibės — 
Varpai ir vynstikliai skambės.

,^/jEMOS laikas, kada bene daugiausia visi pajuntame savyje 
vasarišką šilumą .. . Tarp Kalėdų ir Naujų Metų tėra tik 

kelios dienos, bet kiekvieną iš mūsų jos pripildo naujomis savo
tiškomis mintimis, užkrečia savotiškomis nuotaikomis. Atsimin
dami Tą, kuris gimė Betliejuje, mes pajuntame linkėjimo prasmę: 
taika ir ramybė pasaulyje geros valios žmonėms ... Atsimindami, 
kad vėl vieni metai nuslinko į amžių glūdumas ir drauge padidino 
naštą ant mūsų pečių, mes ryžtamės su nauja gyvybe, tikėjimu 
ir viltimi sutikti Naujuosius Metus, ir visiems linkime naujų, 
laimingesnių Metų...

Sveikinu visus draugus ir pažįstamus su šiomis Kalėdomis 
ir Naujaisiais Metais, iš širdies linkėdamas asmeniškos laimės 
Jūsų šeimose, draugijose, organizacijose. Ir taip pat linkiu, kad 
ateinantieji metai Jums leistų pasidžiaugti,.jog pastangos, kurias 
sudėjote, siekdami savo augštųjų idealų, nenueitų veltui...

Sveikinu visus Amerikoš lietuvius patriotus ir draugus 
už vandenynų, linkėdamas, kad per ateinančius'-mėtuš mes nepa
vargtume, bet dvigubai sustiprėtume tautinio darbo dirvoje. 
Džiaugdamiesi ramids gerovės gyvenimų Amerikoje, mes ne ma- - 
žiau džiaugsimės, kai gerovės ir laisvės dienos nušvis ir 'mūsų 
tėvynei Lietuvai. Prie šių linkėjimų jungiasi maiip generolas — 
Marijona Bachunas...

kad Saugumo Rūmų rūsio kali
niai nepietauja). Man pareiškus, 
kad nėra kam paruošti, jis tada 
leido tarnaitei eiti j virtuvę ir 
paruošti.

Pietų buvau nuvestas į valgo- 
kažką projektavo, numatė šio-*mąjį. Man valgant, jis įspėjo 
kias tokiąs-.^eformėles, numatė, neimti su savimi brangių daik- 
nors palengvėle, kai ką pertvar- tų, nes kalėjime jie gali dingti! 

.. ........................................Be to, nurodė, kas kalėjime bus 
reikalinga ir ką leidžiama pasi
imti. žiūrėdamas tada į tą jauną 
vyruką, pagalvojau, kad leniniz
mas su stalinizmu dar jame ne
buvo užmušę žmoniškumo.

Jaučiau, kad krata eina į ga-

kyti... Bet, tenai kaip kirviu 
nukirto — ir.ką jūs į tai pasa
kysit?

Kas ne kas, o pirmininkų po
zicijos formaliai (ar teisėtai, tai 
kitas klausimas) s u k o n s o - 
1 i du o to ą. v . ",

Ar tikrai tvirtai — gal po lą, kuri-tęsiaši jau ketvirtą va-

dirba Raudonojo Kryžiaus ligo
ninėj ir jos pakviesti neleidžia. 
Vadinas, teks atsiskirti, gal ir 
amžinai, neatsisveikinus. Bai
su! ,

Bet žmonos intuicija ją par
vedė laiku. Jai buvo leista atsi
sėsti greta manęs. Išsyk abu sė
dėjome it be žado.

Pagaliau Paleckis sudėjo ant 
staliuko, prie mano kojų, visą 
imamą medžiagą, kad paženklin
čiau savo parašu, kaip to reika
lauja kratų tvarka.

Imu paskutinį sykį į ranką 
mano branginamą parkerį ir pa- 
sirašinėju. Bet užtinku diplomi
nio savo darbo nuorašą. Berods, 
pats darbas bolševizmo atžvilgiu 
nekaltas (bent man tąda taip 
atrodė), bet ja užvardinimas 
"baisus" — Nacionalizmas, 
todėl, ilgai negalvodamas, brūkšt 
jį nuo stalo, o žmona koja po 
tachtos. Paskiau žmona tiek įsi
drąsino, kad pati savo iniciaty
va "džiovė” nuo staliuko mūsų 
bičiulių laiškus, nors Paleckis 
sėdėjo už staliuko šonu į mudu.

Ar Paleckis, degdamas kerš
tų "liaudies priešui, tuo momen
tu buvo pasinėręs savo mintys’e 
į kratos protokolą, kuris jam su
rašyti gal buvo sunkiau, negu 
mišką kirsti, ir todėl mus palei
do iš savo akių? Ar jis žinojo, 
kad krata daroma tik dėl žmo
nių akių ir jo paimtos medžia
gos nieks ir niekada netikrins, 
kadangi mano kaltė įrodyta pa
čiu gimumo faktu ūkininko, at
seit kuloko šeimoj? Gal todėl ir 
jis pats paliko dalį jo parinktos 
ir mano pasirašytos medžiagos? 
Pagaliamu, gal tas Paleckis buvo 
tik paprastas duonpelnis ir ne- 
karjeristas, kuriam nerūpėjo 
statyti? savo laimę kitu nelai
mėmis! • .4 ’ f

Matydamas prieš akis tiek 
daug nežinomųjų ) ir bijodamas 
Klaidos); nedrįsau nei savo min
tyse pasiųsti tą Paleckį į praga

(Kitairinumeryje —-šešiossa- 
vaitės Sąugumo Rūmų rūsyje)

DRY
t

1791

CLEANING

Sunnymede
E. 11 ST. MA 1-9546

Dry Cleanlng pagerinimai |galin« duo« 
tl Jums, klljentama, patenkinimg, ko
kio jūa norijot. Altf faktų žinojimas 
laido fabriko tarnautajame Jnoa pa. 
naudoti, kadangi tik naUĖan^yti bi- 
dgi yra nedrąsda pradėti Ir nėra (ma
noma Juos iibandyti su klijontų dra
bužiais. Mss per metus patyrimo Ir 

'bandymų gerai žinome, kaip elgtis su 
> Jūsų drabužiais. Per metus surinktoj 

žinios supsžindino mus su (vairiomis 
medžiagų ypatybėmis ir ckemikalų 
veikimu.
Mes norime perduoti t« patyrimą mb- 
aų kiljentul atliekamu , geru patarna
vimu. ,

Trans-Season Fabrics 
SUĖDĖ

.
LABIAUSIAI SAUOOJAMA MEDŽIAGA 

TRIJŲ DIENU SUĖDĖ > 
PATARNAVIMAS MOŠŲ IMONEJE 

•FURS 
VELVETS 

CORDUROYS i 
TWEEDS JERSEYS

t

| nuli VyOICAOA Al V<J V C*

kiek laiko pąmatysiin. Į landą, tet ipano žntonos'nėra/Ji

Atsargiai i i va lomi i ruonių, kuria fe* 
rai pažįsta virga .mediUfaą.

VAKARINIAI DRABUŽIAI
Puikiai sutvarkomi—UMmoU karaliams

VIENAS MEGZTINIS 
IŠVALOMAS IR 

SULYGINAMAS DOVANAI
METORISKŲ 

■i? , KAINOS ' 
Sulą, .;......1.10 
Kalt? Su)t .41.80 
Plaln.prsss 1.00 
Aklrt.' gOe ♦ „p;

A up ■

VYRUKŲ KAINOS 

Suits v-...11.00 
Trotuarą 4»V . -5° 
Sport Co«U
Outar Jackau

Wc 4 «P
Top-Coote

1.00-'A up
3..n» Coau l.W 
SMrt JO

■

==—
KINUS >

"I
r.Mielam šąnibūriėčiui- _ __

ANDRIUI MACKEVIČIUI IR ŠEIMAI, 
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