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paleistieji satelitai,Rusijos 

gerokai pažeidę Amerikos garbę 
ir daugeliui sudarę įspūdį, kad 
raketinių ginklų srityje JAV yra 
jau atsilikusi, vertė spartinti ir 
savojo satelito paleidimą.

* Kaip jau Amerikoje įprasta, 
apie kiekvieną tokio paleidimo 
smulkmeną, buvo pranešinėjama 
per radiją, televiziją ir laikraš
čius.

Paleidimo darbams kompli
kuojantis pats paleidimrfs buvo 
atidėliojamas. Pagaliau, stebint 
laikraštininkams ir televizijos 
kameroms, paleidimo metu ra
keta susprogo ir visas paleidimo 
darbas nuėjo niekais.

Rašančiam šias eilutes, po to
kio nepasisekimo, tuoj teko klau
sytis eilės valstybių radijo ko
mentarų. Maskvos bloko valsty
bės džiaugėsi Amerikos nepasi
sekimu ir šaipės iš jos mokslo. 
Amerikai draugiškai nusiteiku
sios nervavos ir kaltino Ameri
ką, kad perdaug atvirai viską 
darydami, dar labiau sau pa
kenkė ir tik Maskvai patarnavo.

Buvo net primenami įsidėmė
tini pareiškimai: Amerika, va
dovaudama kovai prieš Maskvos 
imperializmą turi daugiau žiū
rėti, kad jos garbė nebūtų taip 
žiauriai pažeidžiama. Esą, nie; 
kas nežino, kiek atliko satelito 
paleidimo bandymų Maskva, 
kiek ji turėjo nepasisekimų, bet 
žino' tik,- kad jų- satelitai buvo 
paleisti. Reikėjo ne triukšmą da
ryti ir gamintis, bet paleisti ir 
tik tada pranešti.

Tokia pamoka tinka ne tik 
Šiuo atveju, bet ir tolimai atei
čiai. Rimtai informuoti šaltiniai 
teigia, kad Amerika raketinių 
ginklų srityje yra daug naujo 
atsiekusi, vienok tokie vieši ne
pasisekimai, visokiomis priemo

nėmis kovojantiems prieš JAV, į 
jų rankas įkiša dar vieną pro
pagandiniai piktą ginklą.

Nelygios derybos Maskvoje
Vakarų Vokietija, norėdama 

aptvarkyti daugelį labai opių ir 
jai Bvarbių reikalų, kaip Vokie
tijos suvienijimą, Rusijoj dar 
tebesančių belaisvių ir šiaip Vo
kietijos piliečių grąžinimą, ūki
nius ir diplomatinius abiejų 
kraštų santykius, jau prieš še
šerius mėnesius yra pradėjusi 
Maskvoje derybas.

'Tos derybos, tik pradėtos, ka
da Vakarų Vokietija pareikala
vo grąžinti belaisvius, dar liepos 
mėn. buvo nutrauktos. Mat, Ru
sija tada užprotestavo, kad jokių 
belaisvių nebesą. Tuo tarpu Va
karų Vokietijos atitinkamos 
įstaigos, yra surinkusios žinias, 
kad belaisvių yra. žinoma, pasi
keitus tokiais argumentais nie
ko kito ir neliko, kaip tik dery
bas nutraukti.

Beveik po pusmečio derybos 
Maskvoje vėl buvo pradėtos. 
Bet ir naujas pranešimas sako, 
kad jos vėl turėjo būti atidėtos 
iki ateinančių metų pradžios.

■ Matyt, kad Maskva nuo seno už
sispyrimo nenori nusileisti, o ir 
Vokietija, norėdama išgelbėti 
savo Žmonės, neturi pagrindo 
nuolaidas daryti.

Prezidento Eiaenhoverio ligoe
JAV abiejų partijų -a respub

likonų ir demokratų sluoksniuo
se labai aktyviai svarstomos 
prezidento Eisenhowerio ligos. 
Antras iš eilės širdies smūgis, 
tegul paskutinysis ir silpnas, 
įsakmiai primena, kad preziden- 
to darbingumas,yra labai ribo- 
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jų, drąsiai prezidentui Ėisenho- 
vveriui pataria atsistatidinti. Ki
ti, kad ir norėdami tai patarti, 
viešų pareiškimų nedaro, bet to 
tikslo kitais keliais siekia. Bet 
esą nemažai fr tokių, kurie prisi
bijo viceprezidento Nixono ir to
dėl prezidento . Eisenhowerio at- 
sistatidinimo nenori.

Pats prezidentas Eisenhotve- 
rls, blaškydamas jam ligų atneš
tus nemalonumus net rengiasi 
dalyvauti NATO konferencijoj 
Paryžiuje.

Manoma, kad jei prezidentas 
Eisenhotveris ir dalyvaus NATO 
konferencijoj, tąi grįžęs iš joe, 
neatsistatidindamas daugelį pa
reigų vistiek viceprezidentui 
Nixonui perleis.

menės vadovybės taip pat nu
baustas: atimtas seržanto laips
nis ir paleistas iš,kariuomenės.

• Lenkijoje šiuo metu yra 
28,284,000 gyventojų. Žemės 
ūkyje dirba apie 60% gyvento
jų.

• Adlai Stevenson, grynai dėl 
partinių reikalų, atsisakė daly
vauti NATO konferencijoj Pa
ryžiuj. Vienok atsisakydamas 
pareiškė, kad jis didelei daliai 
JAV numatytų išdėstytų planų 
pritaria.

• Europoj patvirtinus ekono
minę sąjungą (Belgijai, Italijai, 
Liuksemburgui, Olandijai, Pran
cūzijai ir Vokietijai) Europos 
vienybė sustiprėjusi ir atsida
rančios durys į federalinę tų 
valstybių santvarką.

• Maskva, kaip informuoja ja
poniški šaltiniai, yra suplanavu
si ir palaipsniui vykdo visuose 
Azijos ir Afrikos kraštuose to-, 
kią akciją, kuri išstumtų ten 
įsitvirtinusius anglus, prancūzus 
ar kitus europiečius ir rusus pa
darytų jų draugais. Paskutiniu 
laiku ta akcija labai sustiprinta.

• Vakarų Vokietija NATO 
konferencijos išvakarėse įteikė 
savo memorandumą, kuriame 
įsakmiai kelia NATO valstybių 
bendradarbiavimo suglaudinimą 
visais tų valstybių reikalais.

• Kipro saloje, nerandant vi
soms šalims priimtinų sprendi
mų, vėl prasidėjo neramumai; 
Graikų pogrjodžlokovotojai gra- 
ąfa&^ąpju torom. Ret šiuo. kar- 
tu geriau yra susiorganizavę ’ir 
turkų kilmės gyventojai. Mano
ma, kad sprendžiant Kipro salos 
ateitį betarpiškai turės tartis ir 
Graikija su Turkija.

• E gi pas pradėjo siekti, geres-
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• Jordaniją ir Izraelį taikant

Jungtinių Tautų sekretorius iš
gavo iš Jordanijos, pažadą, kad 
jie praleis skystojo kuro sunk
vežimius, keliaujančius per se
nąją Jeruzelę j Mount Scopus. 
Vienok laikraštininkai mano, 
kad tuo oficialiu pažadu ten 
esanti įtampa nesumažėjpsi.

• Vakarų Vokietijos socialde
mokratai kelią didžiausią triukš
mą, kad Vokietijos kariuomenė 
nebūtų apginkluota atominiai^ 
ginklais. Maskva’ tokiam trittkt> 
mui nuoširdžiai pritaria ir so
cialdemokratus dar labiau kurs
to.

• Seržantas Wfiliam Girard, 
kurį Japonijos teismas už japo
nės nušovimą nubaudė tik sąly
gine bausme, dabar JAV kariuo- nių santykių su JAV. Tuo reiks-

eikalų ministe- 
veda pasitari-

1

Mickevičiaus "Konraidą Valen-

Nelaimingoji raketa, kuri susprogusi pažemiui, ne tik į erdves 
neišnešė parengto satelito, bet JAV padarė ir didelę gėdą.

lu jos
ris W ........ „ _____
mus. įgipte propagan
da prieš JAV "beveik sustabdyta.

• Europoj kai kuriose valsty
bėse, ypač:;Ąūstfrijoje, Šveicari
joje ir iš dalies Vokietijoje, siąu- 
tė didelės audrosi ir pridarė daug 
nuostolių.

• Tito atsisakąs JAV karinės 
paramos, nes esą ji duodama 
vykdant tam iikrą spaudimą į 
J ugusla vijos. politiką.

• JAV - gyty bos sekretorius 
McElroy buvo nuskridęs į Lon
doną tartis sę Anglija gynybos 
klausimais. Ąitglija labai pagei
dauja raketinių ginklų.

KULTŪRINIS 
PALIKIMAS

JIE ĮSIJUNGĖ 11 
Į 179 EILĘ '

Įnešdami po $100.00, į laukia
mą 179 eilę, įsijungia dar trys 
rėmėjai. Įnašų eile jie yra;

16. Irena Galinienė, iš Bosto
no, aktyviai besireiškianti Pa
baltijį Motetų Sąjungos darbe, 
Bostone įsteigusi skyrių ir jam 
pirmininkaujanti. Mes džiaugia
mės, kad visa p. Galinių šeima 
yra dideli Dirvos bičiuliai. Inž. 
Br. Galinis daugeliu atveju Dir
vai yra talkinęs ir ją rėmęs.

17. K. Demikis, aktyvus tau
tinės srovės veikėjas, visad vie
nas iš pirmųjų atsiliepiąs į Dir
vos skelbiamas talkas, labai su
sirūpinęs, kad ir ši talka gerai 
pavyktų. Tai vyresniosios mūsų 
kartos aktyvus veikėjas iš New 
Britain, Conn.

18. Vytautas Orintas, dabar
tinis Vilties Draugijos iždinin
kas ir kasdieninis Dirvos talki
ninkas tvarkant jos administra
cinius reikalus.

•
Mums nepaprastai miela, kad 

stambesniais įnašais į mūsų 
skelbiamą $20,000 talką įsijungė 
šie Dirvos bičiuliai, naujai įsto
dami į Vilties-Draugiją ar pa
pildydami ankstesnius įnašus, 
štai jie:
Kazys Adomavičius,'

Boston ....................... $30.00
Ant. Andriulionis, Boston $25.00 
Dr. G. Stapulionis, Boston $10.00 
V. Vakauzas, Boston ....... $10.00
K. Pažemėnas, Baltimore $15.00 
K. Biliūnas, Flushing ....$10.00 
St. Nasvytis, Cleveland ....$10.00 
J. Jurevičius, Chicago ....$25.00 
Jurgis Strazdas,

Guelph., Canada.......$50.00
St. Stankus, Chicago.......$50.00
Pr. Bastys, Toronto ....... $25.00
Edmundas Cibas, Boston $75.00 
Juozas 'Dačys, Dorchester $25.00 
Lionginas Izbickas,

Dorchester .......... $25.00
Stasys Santvaras, Boston $25.00

šimtmečio italų kompozitoriaus 
opera ”1 Lituani” (''Lietuviai”), 
kurios libretto Parašyta pagal A« Vladas Mfckūnas, Boston $20.00

“Kultūrinis palikimas — sąvfl1 ri5dą”.
ka, kuri pastaruoju laiku dažnai 
'girdima iš anapus uždangos. 
Naujieji vėjai ir skersvėjai iš 
Maskvos atsiliepė ir Lietuvoje 
tarp ko kita ta prasme, kad vis 
plačiau pradedama iškelti iš ar
chyvų bent kaikurios lietuviškos 
kultūrinės vertybės, faktiškai 
neturinčios nieko bendra su bol- 

i* ševikine revoliucija ir kaip tik 
dėl to ligi šiol buvusios pasmerk
tos glūdėti tamsoje. Nors ir da
bar revoliucinės dvasios ir parti
nės linijos nepersunktieji kūri
niai nėra labai augštai vetinami, 
bet visdėlto nuolaidžiai pripa
žįstama ir jiems bent kiek ver
tės, lyg ir pasiteisinant, kad, 
šiaip ar taip, tai yra ''kultūrinis 
palikimas” ir tenka jį priimti 
tokį, koks jis yra.

Tačiau ligi šiol tas nuolaidus 
nusiteikimas atkasti literatūri
nius lobius, mažai tepasireiškia 
muzikos srityje. Kažkodėl pro
fesorius muzikologas J. Gaudri
mas šiuo požiūriu nerangus. O 
juk muzikoje, rodos, mažiau tėra 
pavojaus politinėms komplikaci
joms.

Vilniaus Konservatorijos bib
liotekoje tikrai yra, pavyzdžiui 
simpatingas Įsrūtiškio Makso 
Lauriškaus kvintetas pučiamie
siems instrumentams ”Iš Lietu
vos". Visų pirma, tai yra vienas 
iš labai negarsios pučiamiesiems 
instrumentams muzikinės litera
tūros kūrinių. Antra, tas kūrinys 
perdėm paremtas Mažosios Lie
tuvos dainų tematika. Net pa
skirų dalių pavadinimai origina
le lietuviški, kaip "Daina" arba 
"Metturgis” (metinis turgus, 
jomarkas). Vakaruose "Sim- 
rock” leidyklos laida seniai iš
parduota ir tik dideliu vargu yra 
pasisekę surasti visą to kūrinio 
gaidų komplektą; Kai Vilniuje 
tas tikras lietuviškas kultųrinis 
palikimas tebelaikomas dulkėse, 
ar nebūtų gera pabandyti čia iš
leisti jo naują laidą? (Tas kūri
nys buvo atliktas Bremene, Bal
tų Dienų koncerte, ir tai buvo 
lyg nauja to veikalo premjera).

Kitas mužikinis paminklas lie- 
.................................................................. tuviams irgi yra Vilniaus Ope- 

murikes koBcerto fšpildytojanu (Ūkiams gėlės.' Jie atliko virš 10 lietuviškų muzikos kūrinių. ros bibliotekoje. Tai pereito]

Raketas smaigalyje taip įtvirti
namas JAV pirmasis žemės sa
telitas, kuris vėl laukia paleidi
mo eitas..

Iš Baltų kultūros dienų Vokietijoje, Pirmojoj nuotraukoj Bremeno rot alėje svečiai klausosi 
M. Lauriškaus pučiamųjų sultop’TšLietuvos”. Antroj nuotraukoj — Radiofono salė, kur liaudies
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Tai, žinoma, ne lietuviška mu
zika, bet vistiek svetimo kompo
zitoriaus lietuviams paliktas pa
minklas. Į tokius svetimųjų dar
bus mums verta daugiau dėme
sio kreipti. Deją, Vakaruose tos 
operos gaidų ištisai, berods, ne
beįmanoma gauti, o Vilniaus 
Operos bibliotekoje turi būti, nes 
prieš pat karą Italijos vyriausy
bė buvo padovanojusi visą gaidų 
komplektą, kuriuo dėl karo tada 
nespėta pasinaudoti. Tai irgi 
kultūrinis palikimas.

Kol Lietuvoje, tačiau, dar nie
kas nerodo juo susidomėjimo, 
šioj pusėj yra gautas iš Ricordi 
leidyklos vienas egzempliorius 
tos operos Uvertiūros ir iš to 
(Liet. Nepr. Fondo lėšomis) pa
gaminta 20 kopijų, kairių dalis 
išsiuntinėta mūsų muzikams šio
je pusėje, kita dalis, per Vokie
tijos Lietuvių Bendruomenę, 
įteikta Vokietijos radiofonams. 
Italo lietuviams sukurtas gražus 
paminklas turi galimybės vėl nu
skambėti radijo bangomis.

Ir vienas ir kitas čia paminėti 
kūriniai būtų naudinga įgroti į 
plokšteles, tada susidarytų gali
mybė rūpintis, kad įvairių kraš
tų radijo programose dažniau 
atsirastų koncertų lietuviškomis 
temomis.

Juozas Rauktys, Boston ....$10.00 
Antanas Vilėniškis,

Dorchester ...............$25.00
Pijus Vaičaitis, Boston ..„$10.00 
Jonas Jonaitis, Boston ....$10.00 
Valerija Norvaišienė,

Boston ...................... $10.00
Antanas Matjoška,

Dorchester ...............$10.00
Leonas Lendraitis, Boston $10.00 
Birutė Svilienė, Avon.......$10.00
Kazys Kriščiukaitis,

Dorchester ....
Jonas Kasmauskas,

Roslindale .................$10.00
Edvardas Eitas, Boston ....$10.00 
Adolfas Dilba,

Bridgewater .............$25.00
Bronius Bajerčius, Boston $10.00 
Silvestras Kontautas,

Boston .......................$10.00
Justinas Vaičaitis, Boston $15.00

*
Dabartinė $20,000 vajaus pa

dėtis yra tokia:
1.

$10.00

2.

3.

4.

Dirvos skaitytojai-rėmėjai 
suaukojo .................. $2451.95
Tautinės Sąjungos
Centro Vald. įnašas $1000.00 
Penkiolikos šimtininkų 
įnašai ............._ $1500.00
Kitų ankstesni 
įnašai ............. .-........$

5. šiandien skelbiamų
trijų šimtininkų 
įnašai ......................$

6. šiandien skelbiami
kitų įnašai .............. $

225.00

300.00

615.00
TURKIJA NĖ KIEK 

NEIŠSIGANDO

Rusija jau keliais atvejais 
spaudė Turkiją, kad ji nesusidė- 
tų su NATO valsybėmis ir savo 
krašte neleistų kurtis tokioms 
įstaigoms, kurios organizuojan
čios nedraugiškumą -sovietams. 
Ypač Rusija spaudė, kad Turki
ja nesiginkluotų atominiais gink
lais ir savo krašte nelaikytų ra
ketinių ginklų.-Deja, Turkiją ne
išsigando. Jos ministeris pirmi
ninkas pareiškė,' kad Turkijos 
kariuomenė bus apginkluota ra- 
ketiniai^ ginklais. Turkai karei
viai tam darbui bus apmokami 
JAV karinėse bazėse.

Iš siso $6091.95 
Atsimenant, kad iš viso būti

nai reikia sukelti $20,000, taigi 
dar trūksta $13,908.05. Mes ti
kime, kada jau vienas trečdalis 
reikalingos sumos sukelta, kad 
ir likusieji du trečdaliai susida
rys.

Mūsų vajus turi baigtis su 
ateinančių metų Vasario mėn. 
16 d. Likę tik du mėnesiai laiko, 
tat reikia paskubėti ir dosniau 

•atidaryti pinigines kilniam tiks
lui — Dirvos dukart savaitiniam 
leidimui patikrinti.

Iš 33 JAV PREZIDENTŲ 
paralyžius į kapus yra nuvaręs 
8 prezidentus. Iš j ų prezidentai

Harding ir Ropsevelt yra mirę 
ofise.

Nuo paralyžiaus yra mirę šie 
JAV prezidentai: Wilson, Har
ding, Roosevelt, Adams, Tyler, 
Fillmore, Arthur ir Johnsoifc '

■
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Balys Gaidziūnas

Naujienų redaktorius ir ALT 
sekretorius P. Grigaitis užsirūs- 
tino^-kajl Dirva, atspausdama ’ 
oficialų ALT suvažiavimo pra
nešimą padarė savo pastabas ip 
kiek nusistebėjo, kad iš prane
šimo tematyti tik vienbalsiai nu-, 
tarimai, bet visiškai nematyti to 
suvažiavimo reikalų svarstymo. 
Greičiausia skaitytojai ir nepri
simena, kas ten buvo parašyta, 
tat pakartojame:

Visi pripažįstame, kad 
ALT reikalinga, visi pasi
džiaukim, jei ta organiza
cija ką gero atlieka, visi pa- 
dejuojam, kad ten pasidaręs 
koncernas ir Vyk. Komiteto 
kai kurie nariai perdaug nu
senę, kad dirbama perdaug 
jau pasenusiais metodais.

Kai skaitai tokį praneši
mą, kuriame tik sakoma, 
kad viskas buvo labai gražu, 
kad viskas tik užgirta, kad 
visi tik vienbalsiai viską 
priėmė, tai ir ateina nuodė
minga mintis pagalvoti, kad 
gal gi jau kai kurie veikė
jai j tai numoja ranka: ar 
apsimoka be reikalo aušin
ti burną. Juk (įaug geriau 
patylėti, tegul ALT sekre
torius ir Naujienų redakto- 
rius toliau ten šeittnnmkįiu- 
ja, nes jei ką pasakysi -ar 
parašysi, tada jis pasikvies 
Naujienose susispietus i u s 
mūsų jau minėtus spaudos 
gangsterius, ir pradės tave 
šmeižti, kaip jis paskuti
niuoju metu dar negirdėtų i 
įžūlumo praktikavo Dirvos 
redaktoriaus atžvilgiu. Tai
gi, gal ir dėl tęs priežasties, 
viskas išeina'taip vieningai, 
taip vienbalsiai . .,

O kaip dėl ALT Vyk. Ko
miteto, tai ir be pranešimo 
visi gerai žino, kad jis pa
tikrintas iki tol; kol tik Dr. 
1’. Grigaitį likimas vedžios 
šiais žemės keliais ...

Dėl šito pasisakymo Naujienų 
redaktorius vėl teikėsi atspausti 
net tris straipsnius, kurie taip 
g.ubingai pavadinti: "Melas ir 
1 lūdimai”, "Dėl Gaidžiūno ata
kų". O jų tekste skamba tokie 
P. Grigaičiui įprastiniai žodžiai, 
kaip plūdimai, šmeižtai, grasini
mai.

Būdinga P. Grigaičiui, kad jis, 
nors parašė tris straipsnius, bet 
nė vienu žodžiu neužsiminė, kad 
dabartinis ALT Vyk. Komitetus 
patikrintas iki tol, kol tik Dr. P. 
Griagitj likimas vedžios šiais že
mės keliais. Matyt, kad jau ir 
jam pačiam laivo nebepatogu 
apie tai rašyti, nes tai pasida
liusi savaime suprantama tiesa.

Lyg jau mes ir nebeturim vei
kėjų, kurie j tą atsakingą darbą 
ateidami atneštų ir naujus veik
los metodus ir sudarytų naują, 
daug palankesnę darbo aplinką, 
negu kad dabar sudaro ALT se
kretorius savo įprastiniu elgesių 
per Naujienas. Bet ir šiuo atve
ju, daug kas numoja rankas. Te
gul jau taip bus . . .

f Dirvos redaktorius B. Gai-jviu, atsisveikinimo žc 
džiūnas laikraščio reikalais šį, Lietuvon Konsulas J 
šeštądienį ir sekmadienį lanky- 
sis Chicagoje. Sustos pas Tau
tinės Sąjungos pirmininką inž.
E. Bartkų.
• Kan. prof. Juozas Meškauskas, 
pirmasis Lietuvos kariuomenės 
kapelionas, mirė lapkričio mėn. 
30 d. New' Yorke. Su velioniu, 
kaip šviesiu ir pareigingu lietu-

Dabartiniuose s t r aipsniuose, 
kuriuos P. Grigaitis atspaudė 
Naujienose, lyg ir ieškodamas 
išeities, maišo visiškai nemaišy
tus dalykus. Jei mes ką pasakom 
P. Grigaičio ir ALT sekretoriaus 
adresu, tai jis jau -operuoja visu 
ĄLTu. Noriu paklausti, ar P. 
Grigaitis, Naujienų redaktorius 

t ir ALT sekretorius, jau yra vi-

mą ir net tam pasipriešinimui 
daugelių atvejų vadovavau.

P. Grigaitis tai ląiko, greičiau- 
šią, neesminių mano’pąrejšicinių.įgag ALTas? Ar tai nebus į pui- 
Ir jei jis tiems šmeižtams pri- pąsikėhisio, savo tokiu el- 
taria, ką jis gali lengvai pasitik- g-esiu tą organizaciją žeminan- 
rinti iš pačios mano knygos, tąį jį0 manyma8> fcad jis yra visa 

1 jau mūsų reikalą turi spręsti ki- organizacija. Berods1 ALT vado- 
tos institUcijos, kurios rimčiau „„ka: r- aan<no.i namomt ,
supranta teisingumą.

Mano teigimas, kad Naujieno
se yra spaudos gangsterių, nėra 
'iš piršto išlaužtas pareiškimas. 
Tūlas J. Leonas Clevelande atsi
dūrė už vis lietuviškų organiza
cijų ribų, bet P- Grigaitis jąip 
leido įsitvirtinti Naujienose. 
Mai^ čia pasakojo Clevelande gy
veną sočiaĮ<|emokratai, kad įėi 
J. LėotįO žeminančios veiklos pęr 
Naujienas jįe yra kreipęsi j P. 
Grigaitį ir jam sakę su kuo turį 
reįkplo. Ir nei aš, nei jje nesi
stebi, kad tokias nesąmones gali 
rašyti tik kaip nors nenormalus 
žmogus arba kam nors specialiai 
tarnaująs (gal ir p. Grigaičiui!), 
bet visi stebisi, kad tokius rasi-

vybėj yra ir daugiau asmenų, o 
gal tik vienas .P. Grigaitis tefl 
šeimininkauja, tad jis taip rpą- 
no? r/ .

Pagaliau, ir paskutinis P. Grj; 
gaičiui priminimas. Dirvos re
daktorius tą savo straipsnį parą; 
šė tuoj po to, kai Naujienų re
daktorius jį baigė spausdinti. |r 
pąraąė dviem tikslais: praneš; 
daiųąs, ■ jčaį įąi yrą dĮąk negirdf; 
to mastą iipBjitaį ir, kad tąs^. 
darė savų "laikrašty Naujienų rei 
daktonuą P. Grigaitis, kuris■ ■iį- 
na ir Ą)LT sekretoriaus pareĮ; 
gas. Atseit, padarė atsakingą 
žmogus, kuris to neturėtų d^y.- 
ti. O visos kitos P. Grigaičio?Jta; 
tazijos yra jo paties reikalą į

Bendruomenės vardlį 
tys, o veteranų— ramovėnų var
du V. Alksninis.
• Gruodžio 15 d. pri,e įLos Ange
les esančioje "pasagų įcąyaįyąta; 
. e’;-',t—. Ptaayland bus atidary
tas Kalėdų sezonas daugelio tau
tų atstovams dalyvaujant. Bus 
atstovaujama ir lietuviai, kurių 
dvi tautinių šokių grupės tauti
niuose rūbuose sudarys gražų 
būrį margoje eisenoje per tą 
"karalystę”,^

Vyresniųjų grupei vadovauja 
ponia Fledžinskienė, jaunųjų 
grupei — ponia Razutienė. '
- Abi grupes globoja Amerikos 
Lietuvių Bendruomenės Los An
geles apylinkė.

u i ’

• Chicagojė| Tėviškės Lietuvių 
Evangelikų Liuteronų parapija 
jsigijo naują bažnyčią. Tos baž
nyčios šventinimo iškilmės įvyks 

, gruodžio mėn. 15 d. 10 vai. Baž
nyčia yra; 6641 South Troy 
St., prie Mąrųuette parko.

OfcP°l

’ $£s į 
jtamų

... ____ s kitos P. Grigaičiojtar
/ra jo paties reikalą-

Kada žtųęgus nori tame poste i - 
pius Naujienos spausdina. Ir būti iki mirties, jam visada va - □ noiiorlino rva tTiontt Vorto kvat . • « • i • • • 7 -spausdina ne vieną kartą, bet re
guliariai, prieš kuriuos nors 
svarbesnius tautininkų parengi
mus ar jų dbrbų organizavimus.

štai vyko Tautinės Sąjungos 
seimas Clevelande. Tas J. Leo
nas atspaudė pilną šmeižtų ir 
prasimanymų straipsnį. Štai vy
ko Detroite Neo Lithuania kor
poracijos suvažiavimas, vėl J. 
Leono pilnas šmeižtų straipsnis. 
Kai kurie iš jų, dėl "svarbumo" 
buvo atspausti net pirmajam 
Naujienų puslapyje. Dabar vėl, 
Dirva persiorganizuoja į dukart 
savaitinį ėjimą, ir vėl pikčiausių 
šmeižtų straipsniai, nukreipti 
prieš Dirvos redaktorių, kad pa
kenktų pačiai Dirvai.'

P. Grigaiti, ar tai nėra sąmo- 
! ningas kenkimas pasikvietus į 
i talką asmenį, kuris Clevelantįe 
' nebegali rasti vietos jokioj lie- 
' tuviškoj organizacijoj, bet ran- 
• da ištikus puslapius, redakto 
! riaus iš anksto laiminamas, Naų- 
. jienose? Ar tai nėra liguistas 

veiksmas, kada tas bendradarbis 
skelbiasi suorganizavęs kokius 
tai kitokius neo lituanus, kada 
jis tik vienas tai daro? Ar tą* 
nėra liguistas veiksmas, kada 
jis lankosi po socialdemokratinių 
organizacijų susirinkimus ir ten 
sveikina nesamų organizacijų 
vardu? Ar tai pripuolamumas, 
jei visa tai randa atgarsį Nau
jienose? Ar P. Grigaičio, kaip 
einančio nepamainomo ALT se
kretoriaus pareigas, susidėjimas 
su tokiu asmeniu, nėra žemini
mas pačios garbingos instįtucį- 
jos? O gal tai tik speciali mark
sistų taktika "įgyvendinat” dę- 
mokratiją?

.t

denas visokie persekiojimai’ 
prieš jį organizuojami 
nimai. •. -

ijimai'.v 
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Pakartotinai P. Grigaičiui pri
menu, kad jo, kaip redaktoriaus 
elgesys, kada jis atspaudė dar 
negirdėtus savo bendradarbio j. 
Leono- šmeižtus, inkriminuoda
mas mane nebūtais darbais, bu
vo Naujienų šmeižtų aukščiau
sias rekordas. įsakmiai primi
niau, kad ne tik niekad to darbo 
nedariau, bet priešingai, nuo pat 
komunistų įsiveržimo į-Liętuvą, 
organizavau jiems pasipriešini-

Nepaprastai keista; kad P- 
Grigaitis tik dabar susirūpini 
pasižiūrėti j mano knygą "Vie- 
neri metai ir viena savaitė”, 
nors jam, kąįp redaktoriui, pri 
derėjo į ją pąsižvąlgyti tada, kai 
tik gavo tą J. Leono šmeižtų 
straipsnį. Nieko sau spaudos gti- 
ka; skelbią pranešimą, kad toks 
straipsnis bus atspaustas, pas
kui ištisą ąvaitę spaus,4įna, ir re
daktorius patenkintas-, jam ne
rūpi, ar taip straipsny tiesa .ar 
šimtaprocentinis melas. Tik pp 

"to teikiąs; j^gaivotį, p .gal tep 
buvo netiesa.

CHICAGO
ŠAUNIAI SUTIKSIME 
NAViUPSiPS MOTUS

Lietuvių Tautinis AkkdenĮiĮįUl 
Sambūris šįepiet ruošią grąžų iri 
džiaugsmingą Naujų Matų ą*.- 
tikimą puikioje Midwe0 Hąįfį 
salėje (6 if. Hamlln Avė. at 
dison St.). Gros nuotaikingą# 
stigų orkestras, bus bufetas, |^r 
kiai, dainos ir jauki lietuviška 
nuotaika.

. Maloniai kviečiame visus ,CĮi|- 
lagos lietuvius iš ąnksto APri* 
spręsti šiemet j^ėį N. Metus, su
tikti įkartu sų ąąvo bičiuliais ir 
Liet. Tautiniu Akademinių Sam
būriu.
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GREETINGS and BEST W1SHES 
For • Plepant Holiday

RPUABU FURANCE

£¥ąnecueloa, 
lankėsi 

*?• v

Dovanoms, k 
duoti ateinančiais metais...

Įstokite j

Kalėdų Taupymu |

DABAR!

CHRISTMAB

CLUB ACCOUMTS

■■ ..................- T—rm-msal ’

•3A-PO *t.OQ
5O4)P 2,00

1OQ.QO 4.oq ;
250.00 tO.OQ

ItOSTON .
• 5. ’ ’ T*; <

MBTU 8UT1MJM4S
Tautinės Sąjungos skyrius sa

vo nąmųoae rengia tradiainį 
Nąujųjų Bfcta

Meninėje dalyje sutiko dA|y;| 
vąųti BOlistė p. Daugėlienė M 
smųįkinlnkąs-Ęudreika j j., 
• Meninė ;Ualiis prasldės jo vąV 

vakį Prieš pat 12 vai- bus per
duodamos anksčiau Lietuvoje 
vykusios iškilmė# iš Karo l^tį-į 
ziejaus. -1

Naujiesiama metams •ątįtinlfjĮ- 
mai puošiamos patalpos. < 1

Svečių skaičius ribotas, todėl' 
reikia iš anksta užsiaakyti. i ry JyfCT? P”, .J ęr- . . .

. .. „ , • ’ m

i

aut&Hi au Inturiatu

UuiriĮhM
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t
Cgll GL. 1-4799
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F(V W Pleag&nt Holiday

MONARCH FINER FOODS

GUAMTV FOODS FOR OVER

I 100 YEĄRS

fiftfifi Juani!* HĘ. 1-6868

S apd BEST W1SHES 
PleĮUMht Holiday
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Dirvoj e atspausdžlaū rašinį j 
^Stebėjau 1926 m. demonstrapi- i 

jas”. Naujienose, spalio mėn.- 7 i 
d., apžvalgos skyriuje, koks tai i 
marksįstas rašo, kad aš esąs pa
sislėpęs po slapyvarde, iškraipau 
faktus ir prasimanau neteisybę.

Manau, kad daug skanaus juo
ko Sukėlė visiems, jau frante 
mane patinusiems 1919-1920 m. 
dėl Lietuvos 'nepriklausomybės 
kovų dalyviams o ypač buvusiam 
Krašto Apsaugoto ministeriui ge
nerolui K. Musteikiui, buvusiems 
mano tiesioginiams 1 viršinin
kams gen. Plechavičiui, gen. št. 

A ylkininkams P. žiliui ir A. Rėk
laičiui, taipogi mano kolegoms

— kavalerijos korpo karinin
kams ir mano buvusiems paval
diniams, dėl "perkrikštinimo" 
manęs į — pan Piernicki.

. Visai nesuprantama, kodėl 
marksistas galvoja, kad Lietu
vos kariuomenės karininkai, o 
ypač kavalerijos, būtinai turėjo 
būti tik lenkai, o studentai — 
ponaičiukai.

Retkarčiais rašinėju straips
nius į Nepr. Lietuvą, Karį ir 
Dirvą visai nesislapstydamas po 
slapyvardžiais, nes rašau tik tei
sybę.

įvykusią 1926 m. komunistą 
demonstraciją parašiau, kad jvy
ko gegužės 1 d. manydamas,, kad

p. J. Smetona rašydamas gerai j 
atsimena Ir tikrą datą. Kadangi : 
studentą demonstracija j vyko 
rudenj, studentams susirinkus 
po vasaros atostogą, o komunis
tą . — kelias savaites prieš tai, 
tai mano "krikštatėvis" žinoda
mas j Seimą ir dr. Griniaus j 
prezidentą išrinkimo datas, ge
rai Žino komunistą ir studentą 
demonstraciją datas, bet jis pėr 
spaudą savo išvedžiojimais nori 
klaidinti laikraščio skaitytojus 
apteršiant Lietuvos . kariuome
nės karininkus — kovą daly
vius, studentiją ir buvusias ne- 
socialistines vyriausybes.

Mano "krikštatėvis" gali da
bar džiaugtis (gal ir džiaugiasi), 
nes Lietuvoje nebeliko Lietuvos 
kariuomenės karininką; ir stu
dentų — ponaičiuką. Komunis
tą demonstracijos ne tik nebe- 
draudžiamos, bet visi jose pri
valo dalyvauti, o studentai — po
naičiukai ištremti, arba "savo 
ardančia veikla pasireiškiantie- 
ji” tremiami į Sibirą.

"Krikštatėvis" rašo, kad ”ei- 
’ senoje galėjo būti.paprastų žmo- 
i nių minia; gal būt, darbininką,
■ nes komunistą partija tada buvo 

uždrausta”.
I Iki dr. Griniaus ir Šleževičiaus
■ vyriausybės, komunistų partija 
I buvo uždrausta. Tik kur ne kur

gegužės 1 d. proga H nakties pa
sirodydavo raudonos ilkeltos vė
liavos, kurias policija nuimdavo, 
o socialistą vyriausybei, esant 1 
pasirodė Laisvės’ alėjoje ir mi- ; 
nia su raudonu skuduru, daina- < 
vo rusiškai revoliucinę dainą ir 
praeiviams daužė nuo,galvų ke
pures, ko šiaip paprastą žmonių 
minia ir darbininkai niekad ne
darė. "Krikštatėvis” užsigavo, 
kad p. J. Smetona komunistus 
pavadino "padugnių elementais". 
Įdomu būtų žinoti, kokiu vardu 
"krikštatėvis" vadina komunis
tus, kad jis taip juos gina ?

Mano "krikštatėvis" stebisi, 
kad aš pamatęs raudoną skudurą 
taip užsidegiau,. kad norėjau 
šaukti savo eskadroną ir išvai
kyti tą minią nepaisydamas, kad 

’ gal už tai būčiau ir nubaustas.
Gal marksistams ir malonus 

raudonas skuduras, bet nemark- 
sistams — be.

Praeitame savo rašinyje para
šiau, "kad ne tik spjaudyti, bet 
ir mušti pradės chuliganai" to
dėl, kad socialistų valdymo lai
kais ne vienas karininkas parėjo 
iš miesto su apspjaudyta nugara.

"Krikštatėvis” rašo, kad de
monstracijos jvyko krik. dem. 
valdymo laikais o ne Griniaus ir 
Šleževičiaus vyriausybei esant. 
Į tai pranešu, kad po "pasijodi
nėjimo" kap. Gudauskas tuojau 
apie ;vykj parašė smulku rapor
tą, aprašydamas, ką jam prez.

k>B ir štabą
rojo' paralg*i^__,^r.įkad jau 
ėjo gan. Įtt. pulk. įkirpto.

Nemanai; kadpoto,'tuo rei
kalu nebūtą Jvykęatarp štabo 
viršlninko’.vidausrtoikalų mi- 
nistorio ir prez. ^Griniaus pasi
kalbėjimu. •

Jei prez. Griniui nebūtų da
vęs tokio įsakymo "išvaikyti ko
munistą gaują", tai kap. Gu
dauskas už tokį "pasijodinėji
mą” būtą buvęs išmestas iš ka
riuomenės. Viskas baigėsi tyliai 
ir ramiai.

Demonstravusius stude n t u s 
"krikštatėvis” vadina ponaičiu
kais. Visi gerai Žinome, kad po
naičiukai studijavo tik užsieniuo
se, kurie nieko nebaigė, savo tė
vų dvarus nuvarė į bankrotą, o 
kada reikėjo karinę prievolę at
likti Lietuvos kariuomenėje, tai 

■ jie visai pasišalina į ponų žemę 
’ — Lenkiją ir studentų demons

tracijoje nedalyvavd. :
Ne man vienam, bet daugumai 

Naujienų skaitytojų atrodo, kad 
studentus vaikiusiai policijai 
Naujienos pritaria. Naujienose 
dažnai spausdinami prieš kari
ninkus ir buvusios nepr. valsty
bės narius tokie šmeižiantieji 
straipsniai/kad ir Lietuvoje išei
nančioji "Tiesa" nieko "geres
nio" sugalvoti nebegali. G. š. pik.

žiliui aprašius apie Valiuką, be
sikuriančios Lietuvos valstybės 
ardančią veiklą ir belaukiančią 
atvykstančio Kapsuko j Lietuvą 
su bolševiką armija, demokratiš
kiausios partijos tėvas Naujie
nose puola gen. št. pulk, žilią, 
kad Valiukai nebuvo bolševikai, 
buvę soc. demokratai, tai jokios 
Lietuvai Žalos negalėję padaryti, 
nors Liet, kariuomenei' užėmus 
Panevėžį jie visi bėgo ne Kauno 
link, kaip kiti padarė, bet Sov. 
Sąjungos link ir buvo pagauti. 
(Apie Valiukus ir Baltaragj pa
rašysią atskirai).

K. M. J. Šarūnas

12429 ARUNGTON AVENUE
4
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For GOOD Baked Goods—See W1EHN*S

Greetings and Best Wishes to Our Friends & Patams

U n b a r 
pati laikas 
užaiaaky ti 

DIRVĄ!

SUPREME HAND LAUNDRY

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIŲSTI SIUNTINIUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ, ESTIJĄ, UKRAINĄ IR 
KITAS SSSR DALIS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
VEIKIA pagal specialų susitarimą su INTURIST, Maskvoje,

1530 Bedford Avė., Brooklyn 16, N. Y, TeL INgersol 7-7272, INgeraol 7-6465
' Priėmimo Punktas

New York City, 78 Second Avė., TeL ORchard 4-1540
GALITE SIŲSTI TIK..............“.................

Galite siųsti medžiagas drabužiams, naujus drabužius, avalynę, 
odas, siūvamas mašinas, rašomas mašinėles, muzikos instrumentus, 
maisto produktus, vaistus Ir visokius kitus daiktus.

Galite atnešti savo siuntinius j bet kurią mūsų įstaigą, o taip pat 
galite atsiųsti peštu. Paštu gauti jūsų daiktai persiuntimui i SSSR čia 
mūsų Istaigoae peržiūrimi, apskaičiuojamas muitas, persiuntimo išlaidos 
ir tuoj jums pasiunčiama sąskaita. Gavus Jūsų patvirtinimą ir perlaidą 
siuntinys, be jokio atidėliojimo, išsiunčiamas adresatui.

Jūsų pgtoguūiUI mūsų (slisigoke galite siuntiniui gauti (vairiausių 
daiktų pačiomis žemiausiomis kainomis. Taip kad siuntinį galite suda
ryti atsilankę j mūsų įstaigą.

NAUJUS DAIKTUS 
Siuntiniai iiaiunčiami per 24 valandas nu® ję tarimo. Jie aėreaatą 

pasiekia, per 6-7- savaites. Ore paštu aiutiaial nueina per 7-lt Menę. 
Siuntiniu pristatymas garaataajasus'gavijo paraše. 
Jūs gunate per mūsą ištaigą gavijo pasirašytą kvitą. 
Mūsų Įstaigose dirba patyrę darbiaiakai ir fa yr* flek, kad kiekvie

nas Uijentaa patarnaujamas labai skubiai. Atvykus | ištaigą huną ne
reikia laukti. Jūsų reikalai sutvarkomi h mastant.

Jūsų siuntiniai mUaq įstaigose satvarkoaai, supakuojanti taip tvar-' 
kiniai, kad siuntinys adresatą pasukta pilnlauslojo tvarkoj*.

Mūsų ištaiga per ilgą metą veiklos laiką Mainai* šimtus tūkstantių 
siuntinių ir visi siuntėjai mūsų Įstaigų patarnavimu patenkinti. Todil 
jūs su pasitikėjimu galite kreiptis j mūsų ištaigą

RUSSIA, INC.
Brooklyn 16, N. Y.

ši įstaiga atidaryta kasdien h- sekmadieniais nuo 9 iki 6 vai, šeštadieniais 9-4.
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MOŠŲ SKYRIAI: 
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121 S. Vermont Avė. 
TeL DUnkirk 5-6550

PHILADELPHIA 23, Pa, 
832 North 7th Street 

TeL WA 3-1747

KETURI SUSITIKIMAI

CHICAGO, IUinois, 
3741 W. 26th Street 

TeL CR 7-2126

NE W ARK, New Jeraey, 
263 Market Street 

TeL MArket 2-6937

Call SU. 1-72351638 Payna Avenue

yra šviesesnis!Jums patiks

Dabar už vietines kainas!

Prašyk 
ugnim virto 
Stroh’s
jis daugiau gaivina!

Btadi’s yra Amerikoj vienlnUlis ugnim 
▼irtas alus... virtas prie 20OT laips
niu. DCI to Stroh’s yra šviesesnis, dau
giau gaivinantis skonis, kuriam negali 
prilygt joks kitas Amerikos alus. Pra
šyk Stroh’s alaus bonkose, arba reika
lauk jfisu artimoj kavinėj ar restorane.

LAISVES KOVOTOJŲ.
SLĖPTUVĖJE

Paruošė J. P. PALUKAITIS

Išeinant Janos dar šūktelia žurnalistui:
— Taip, bičiuli, turėsi progos pamatyti, 

kaip žiogas kovoja prieš dramblį.
Po valandos darbas baigtas. Klara išvirė 

kavos, vėl paduodami du puodukai ir barako 
bonka. Janos daug ramesnis. Jis draugiškai 
ploja žurnalisto petį ir sako:
f } — Tikiuos, anksčiau kalbėdamas apie 

Vakarus, neįžeidžiau tamstos asmeniškai. Jei 
tai įvyko, labai atsiprašau.

— O ne, nereikia, — atsako žurnalistas.
— Tai reiškia, bus partizaninis1 karas ?
— Taip, gatvėse, pro šias skyles sienose, 

visur. Turėsime taip daryti, nes neturime 
jokio geresnio plano, jokių geresnių, jokios... 
— jis nutyla.

— Ko jokios? — klausia reporteris. 
Janos nebegali susivaldyti:
— Jokios pagalbos iŠ Vakarų!
— žiūrėk, Janos, tamsta turi suprasti,..
— Taip, taip, — nutraukia Janos, — aš 

lĮjnau, tamsta juk niekad nesakei; kad Va
karai ateis..

— Ir vėl tu pradedi, 
iš kampo.

prieš Vakarus, Aš kartais" sunkiai susival
dau. Vietoj atminęs mano plūdimąsi, paminėk 
kitką. Kai grįši į Vakarus, ir aš jau tikrai 
nebegaliu leisti, kad perilgai čia užsibūtum, 
kai grįši ir apie mus rašysi, papasakok apie 
žiogą ir dramblį. Ir pasakyk, kad tarp žiogų 
buvo vienas, kuris nuolat plūdosi. Kodėl? 
Kad jis mylėjo Vakarus, laisvąjį pasaulį. Jei 
jam būtų buvę vistiek, jis nebūtą plūdęs. O 
abejingas šis žiogas tikrai nebuvo. Papasa
kok ten žmonėms, ką mes čia nuveikėme. O 
vėliau, kaip kunigas sakė, Vakarai turės atei
ti ir mums padėti. Lig tol mes ir toliau eisim 
su drąsa, jėga ir tikėjimu.

Po kelią tylos minučių dvasiškis atsisto
ja ir vengriškai kalbasi su Janos. šis, atrodo, 
kunigo pasiūlymui pritaria ir kažką nurodo 
Palui. Pastarasis atsistoja ir paima paskuti
nį likusį šautuvą. Janos paaiškina žurnalis
tui:

— Kunigas nori eiti pas Miklopą. Gal 
gaus ginklą ir benzino^ arba bent granatų. . 
Palas jį palydės, nes dabar jau negerai vie
nam gatvėje rodytis.

Kunigas ištiesia žurnalistui ranką.
— Geriau atsisveikinsiu dabar, nes grį

žęs tamstos galiu jau nerasti. Kaip jau sa
kiau, Dievas teatlygina už. aplankymą, nes

_ ; sušunka Klara

jau čia būtų!
Staiga Klara krūptelia. Ji skubiai užsi

deda ausines, užspaudžia cigaretę ir įtemp
tai klauso. Linkčiodama galva, ji pasako ke
lis kartus "igen, igen”. Paskui padeda ausi
nes ir prieina prie stalo. Ji išblyškusi, kaip 
kreida, ir jos lūpų spalva veik nesiskiria nuo 
veido. Sunkiai, lyg be jėgų, ji susmunka ant 
didelės dėžės prie stalo. Trumpais sakiniais, 
beveik neatsikvėpdama, ji kažką pasakoja 
vengriškai. Janos sėdi sustingęs, kaip žvakė, 
ir, akis išplėtęs, žiūri į Klarą. Ir Belą su Jie
va susijaudinę. Baigui įpasakoti, Klara pa
linksta ant stalo ir padeda galvą ant rankų.

žurnalistas nebegali suvaldyti savo smal
sumo:

— Kas atsitiko? — šaukia jis. — Sa
kykit, kas įvyko!

Janos atsako. Jo balsas monotoniškas, 
be jokios išraiškos:

— Tai buvo kunigas. Jis kalbėjo iš Mik- 
loso būstinės. Pasakojo istoriją-, kuri mus 
visus sukrėtė. Jam ir Palui paisekė laimingai 
pasiekti Miklosą. Ten jie valandėlę kalbėjosi 
apie ginklų gavimo galimybes. Paskui Palas, 
mūsų Palas, mano pavaduotojas, staiga pa
griebė automatinį šautuvą ir visus ten bu
vusius privertė iškelti rankas ir sustoti prie 
sienos. Tada jis jiems pasakė, kad jie visi esą 
fašistą kiąulės, o kunigas — Vakarą apmo
kamas kurstytojas. Bet dabar jau esą baigta 
su jais, pasakė. Dabar ateiną sovietai, ir esą 
viskas baigta.. Jau ankščiau, pareiškė jis, jam

kalingų žodžių. Išpūsta propaganda, ypač ra
dijo bangomis, mums nepadeda. Matot, kal
bėti . mokam ir mes patys. Mums nereikia 
propagandos, kuri mus drąsintų, ypač kad ta 
propaganda yra puikus kąsnis sovietams: ji 
padeda jiems plepėti, kad mūsų laisvės kova 
yra vadovaujama iš užsienio. Ne, to mes ne
norime. Geriau, jei mus jie supras, mūsų pa
bėgėlius draugiškai priims ir sekantį kartą 
tikrai žmonišką ryšį užmegs. Gal tada ir vėl 
susitiksim. Dievas telaimina ir tesaugo tams
tą.

Jis padaro kryžiaus ženklą ir paduoda 
liekantiesiems ranką. Palas atsisveikina, link
telėdamas galvą, ir abu palieka rūsį. Netru
kus girdėti, kaip atsidaro ir užsidaro suveria
mos durys.

Minutės atrodo valandomis, valandos 
amžinybe, kai reikia įtemptais nervais lauk
ti ko nors neišvengiama. Neįmanoma išsiblaš
kyti jokiu užsiėmimu, jokiu pokalbiu.

žurnalistas sėdi ant dėžės, rūko ir spokso 
prieš save. Belą laiko dantyse užgesusią pyp
kę^ retkarčiais patraukdamas, nesamą dūmą, 
ir paglostydamas žmonos ranką. Jieva sėdi, 
tyli šalia jo. Janos parimęs virš miesto plano, 
kartais brūkštelia pirštais per savo tamsius 
plaukbs; aiškiai matyt, kad plane jis nieko 
neįžiūri. Klara ties aparatu, pridėjusi vieną 
ausinę prie galvos, rūko cigaretę po cigare
tės. Nevienas iš penketo nepasakytų, kaip il- 

Bičiuli, džius, dar vienas dalykas;'pasakyki žmo- gai jie išsėdėjo, kai Janos pagaliau sumurma:
— Laukti! Velnio išradimas! Kad rusaiv,

■ i

— Klara, tu pati beveik priklausai Va
karams. Tu turėtum nesikišti ir neginti Va
karų.

— Kodėl ne?
— Nes ... Viešpatie, nes Vakarai turi 

puikią vietą ložėje, lyg teatre, ir ten sėdi, 
pakorę nosis ant baliustrados ir abejingai 
stebi, kaip mes mirštame!

— Janos, aš manau, kad nėra prasmės 
amžinai jodinėti ant tos pačios minties, — 
prabyla dvasiškis, — aš manąu, mes turime 
daryti, kas galima, be amžino aimanavimo, 
ir vieną dieną su Dievo pagalba laimėsime. 
Jei ne dabar, taįkitą kartą. Ir tada ateis 
tinkama akimirka paprašyti Vakarų pagal
bos — ir ne to, kad jie kovotų mūsų pusėje, 

. bet kad po kovos padarytų visa Vengrijos 
laisvei užtikrinti. Jei ir tada Vakarai neateis, 
tai turėsime rimtą pagrindą skųstis. O tuo 
tarpu būtų geriau nekeįkti ir pagalvoti, jog
Dievas tik tam padeda, kuris tori ne tik drą-- tamsta tikrai papasakosi, ką Janos . minėjo, 
sos ir jėgos, bet ir tikėjimo. ' Papasakok viską atvirai, be jokią nereikalln-

— Drąsos, jėgos ir tikėjimo! — Janos gų žodžių. Ir, kalbant apie nereikalingus žo- 
atsidūsta ir atsisuka į reporterį; — F*”--” «-*
ąš vėl turiu atsiprašyti, nea vėl kalbėjau ,nėms Vakaruose, kad jie nenaudotą nerei- u

sos ir jėgos, bet ir tikėjimo.
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SANTARIECIŲ 
GYVENIME

JAUNESNIEMS IR 
VYRESNIEMS

Z. V. REKAŠIUS
Lietuviškuose laikrašči u o s e 

dar neteko pastebėti tuščių skil
čių, neužpildytų vienokiu ar ki
tokiu straipsniu. Dažnai tačiau 
laikraščių skiltis beskaitant ne
noromis pagalvoji, kad geriau 
būtų jei jų vietoje matytum tuš
čią skiltį, žodžiu, mūsų spaudai 
netrūksta straipsnių, bet-dažno
kai trūkstą gerų straipsnių.

Priežastis čią labai paprasta 
__gerą straipsnį parašyti reikia 
laiko. Gi lietuviški laikraščiai 
nėra tiek turtingi, kad už straip- 
snin sudėtas valandas galėtų už
mokėti geru honoraru. Ir mes 
nenojime tvirtinti, kąd bendrą- 
darbtavimas , spaudoj, kaip te

— kiekvienas kitas geru ir faąs 
darbu, neturėtų būti bent kiek 
materialiai atlyginamu. Nė, 
klausimas yra labai paprastu —- 
iš kur tom tikslui imti pinigų! 

Kiekvienu atveju išeivių spau
doj pirmoje eilėje yra lietuviško 
idealizmo reikalas. Gi idealisti
nis darbu dirbamas toje aplin
koje ir ta kryptimi, kurta links
ta individo pažiūros, jo pasau
lėžiūra.

Mums, jaunesniesiems, todėl 
ir keista kartais matyti vidurio 
srovės žmonių straipsnius sveti
moj spaudoj, kai tuo tarpu jų 
straipsnių nematyti ten, kur jų 
labiausia natūralų būtų tikėtis.

Mes nenorim jokiu būdų 
skleist herėzljos, kad nerašytai 
ąr negalinta tašyt ir ne mums ąr< 
timoj spaudoj. Ne, ir dar kųytų 
ne. Kiek mums įdomios ir n 
lingos W flMįūrų mintys, ly
giai tiek pat svarbu ir savo nąįn.- 
timis bu kitaip galvojančiais fą- 
sidalinti. Tačiau, jeigu jau hępT 
4radąri)taRtam» Wtaig gąlvojįn- 
čių spaudoj (kuri neretai jau pa
kančiam numeryje smagiai iš tų 
pačių rašytojų pažiūrų pasijut, 
kia) tai, mieli vyresnės kartos 
bičiuliai, nepamirškim retlųtr- 
čiais parašyti ir savon spaudpn.

Tokio priekaišto, kad ir nųpė- 
darni, mes negalėtume padaryti 
jaunesnės kartos draugams. Tie 
iš mūsų Sąntaęeje, kurie kąirt- 
kartėmis parašo vieną kitą 
straipsnį spaudon, pirmoje ei
lėje ir bendradarbiauja muąis, 
santariečiams artimoj spaudoj. 
Iš kitos pusės, no visi spaudoje 
rašente, gi.eavb taftom 
mumą artimą, miete, rafteUR ta

Ne ntaaų Kriketas skaitytį 
mokslus ąpta tai, Is4 ralksltap 
savą siutas ** .fta
goriausiai (Maryti. Negalime 
tačiau Mdlklįti šio reikalo svar- 
bpą. GI yąvyfdžiai patys siūtaąi. 
DIRVĄ •rita*1’18 pradės eiti dvi. 
fitota takto*. J®J® k dabar at- 
tataftataĮlntartotlIkmf toto- 
litai tota itu®|abiao’ M,nM 
teta teta >» kad leidėjų 
(tatai tatota"** laikrąštį fa)Hūta piMpfati laikrąštį fa) 
greičiau išstofldytų (kas gi iš 
aUta atarta «tay‘t ta pta 
rodant fcąsdiąną, o ne kartą ėa- 
▼altoją). Mitai, mieli bičiuliai, 
nėra ąąąHŠtlplaiį ąąa ją ąptiįą

peMsl — čia ręįįtia trunftaų <tar- 
tie,, mūsų talkoą. .

Vįpąda mieląą ir labą! laukto, 
piaą svečias — Santarvės įur^Į- 
[aj. Artimas ir |(lomus jis mums 
sąvo drąsiomis Ir aktualiomis 
mlnttaiįs. Nępatįnka jk mwa 
vien todėl, kad perdauę'retai j 
sirodo. Gi kultūrinįs, poUtipįs, 
visuomeninis žurnalas galvojap- 
čiapi Žmoįjul reikąlinįas nejpp- 
Žiaų už dtipną Jr druską. Todįėl 
mintis, kodėl męs neturime di
delio, tvirto ir dažniau pasiro
dančio vidurio (Hbęralios) sro
vės žurųalų, neduoda kartais ra
miai baktimlą užmigti nevienam 
eantariečiui. Mūsų liberalios gru
pės, tiesa, day tebekovoja (sato 
tarpe!) prieš trisdešimt meįų 
nukaltom, ir jau gerokai aprū
dijus jom patrankom — tai kaip 
gi jos sutilptų vienan žurnalam 
Tačiau čia tuoj pat ateina min
tis, kad krikščionys demokratai 
w įpmttatakąią tfti» pat dažnąi 

itat ItalUtaatais ir la‘ 
bitu .ginklais, o vis-
dėlto I žurnale talpa ir vieni! 
ir kitį. Kaikurių mūsiškių gepi 
»«t»l prąritatį vidurio srovės 
žurnalo gretas visoms liberali
nėms srovėms priimtina ir ap
jungiančia kryptim Fa mums 
gyvybiniai svarbus reikalas.

Svarbus, mieli bičiuliai, jis 
mums visiems — vyresniems ir 
jaunesniems, kurie neporime bū
tį kieno nors mylimi tokią 
"draugiška" meile, kuri atimtų 
mūsų gaįvojimo laisvę. Savas 
Žuniąlaš visuomet geriau už ne
trokštamą meilę, ypač tokią 
mąobtpolįtiscbe, kokią mums 
siūlo kaikurie Drauge.

♦. ’ •
'. * Įįl spaudos išėjo Santaros 
Centro Valdybas leidžiamo biu- 
įątenio "žvilgsniai" Nr. 2, su- 

iu turiniu ir malonią 
išvniąd*. Paminėtini: Vytauto 
Kavolio straipsnis "žmogus: 
aįeitininkų ir sąntariečių” ir Dą- 
nutės Sakalauskaitės diskusinės 
mintys "Tautiškumas mene". 
Centro Valdybos vicepirminią- 
has Gabrielius Gedvilą patiekia 
pągriatUnfas Santąsoi planus 
ateinantiems metamo. įvestas 
naujas skyrelis, kuriame skaity
tojams pristatomi veiklesnieji 
inntarietiai (šiame numeryje 
buv. Chicagos skyriaus sekretą? 
rė Rasa Betkauskaitė). Įdėt^ 
kronikos, humoro skyrius, ne
mažai laiškų redakcijai ir Majos 
eilėraštis "Vietoj makjos”.

e Biuletenio "New Yorko San
tara" Nr. 11 pasiekė skaitytojuą. 
šis ųųiperis skirtas įvykusiam 
New Yorke Studentų Sąjungos 
suvažiavimui.' Gausu linksmų 
Aldonos Simutytės karikatūrų.

• Santariečiai aktyviai daly-

beveik būtų pasisekę mus likviduoti. B.uvę 
susitarta mus pro antrąją angą įvyti j spąs
tus, kur laukė AVO gauja. Todėl Palas taip 
padaręs, kad Mikloso pasiuntinys nuverstų 
mūsų akmenis. Tačiau kai mes nebėgę ir 
ginkluoti laukę, jo planas suiręs. Tada visi 
AVOs nuėję pasitikti rusų tankų, kad su jais 
grįžtų. Jie nedrįso mūsų atvirai užpulti, kiau
lės. O Palas norėjęs greitai tapti didvyriu ir 
reabilituotis prieš rusams ateinant. Taip jis 
ten stovėjęs ir su automatu rankoje ramiai 
visa tai pasakojęs. Tačiau laimingu sutapi
mų iš kažkur labai tyliai grįžęs vienas Mik
loso vyrų. Jis priartėjęs prie Palo ir išgirdęs 
jo pasakojimą. Tada jį nušovęs.

— Vos galima tikėti, — sušnibžda re
porteris.

— O vis dėlto taip yra, — sako Janos.
— Yra tokių žmonių. Lekiojantis smėlis, 
oportunistai. Jie vis pavėjui. Daugiausia jau
ni ir per ilgus aštuonerius metus daugiau Jei jos prasidės, tai mums teikės galimai il- 
nieko nematę, kaip tik gyvenimą po diktatū- giau išlaikyti slėptuvę, kurią visi žino ir ku
rą, dialektinį materizmą, taisyklę: tikslas pa
teisina priemones. Daugelis spyrėsi prieš tą Jei jų nebus, vistiek teks baigti ir be štabų 
mokyklą, tapo laisvės kovotojais. Kaflrurie, tęsti partizaninę kovą, kol vėl galėsim su- 
nerado tikrojo kelio;, ėjo su mumis tol, kol 
vėjas buvo su mumis. O dabar, kai vėjas at
sisuko, dabar, — na, jie vėl pavėjui.

Po ilgos petraukoe Janas vėl prabyla:
— Tai juokas, balsus juokas! Kalbama 

apie liepsną, kuri kurstoma, apie drąsą ir 
jėgą, o toki paraaitai maišosi tarp. mūsų.

' — IŠ chemijos žinome, kad nedaug yra 
substancijų, kurios bitų visiškai grynos, —

vijo visuotinta* Studentų Są
jungos suvažtevimę'Nėw Yorisė. 

traVO ISnpjC- 
taąr pįrmįnhikti, BtręM Danįiiytil

Ntatata o į resoUuoijų kąmUf- 
jąGohrMta Gedvilą, 
taftą bųvų yyriauąlss taWp- 
ltąs, Sentartą Garbės Filisteris 
Kostas Ostrauskas skaito P»- 
ękąįtą "Profasbti® pasiruošimų 
f* pilnutinio išsilavinimo sųderi- 
ų!n*8’’. '

Nuvažiavimo išvakarėse New 
Yyrlfo skyrius buvo surengęs 
linksmą susipažinimo vakarą ąt- 
vykiisiems santarieč|ąpąs.

• Waterburio snntayiečių 
rengto koncerto programą IžpiJ- 
d| studentai Vyt, Btrtata — fa- 

, gotas, Litam fte Inąą — akor
deonas, Ą, Gsriūnienė-stankab 
toto ir M- Slmokaitte, kuriuodu 
dąįnąvo.

ę Vytautas Donie|a Išrinktas 
į Vokietijos Lietuvių Studentų 
Sąjungos Revizijos Komisiją.

• New Yorke gruodžio 27 d.
7 vaL Baltų Namuose įvyks U- 
terątūros vakaras skirtas San
taros Garbės Filisterio rašytojo 
Jono Meko kūrybai paminėti. 
Rašytojas Mekas yra laimėjęs 
Vinco Krėvės vardo literatūros 
premiją už "Sepiepiškių Idilės", 
o santariečiams jis pažįstamas 
iš visuotiname suvažiavime Tą- 
bor Fąrmoje skaitytos iššau
kiančios paskaitos ir puikiai per
duoto "Vilko" literatūros vaka- 
-."Y ■ ' '

Apie Jono Meko kūrybą kal
bės, rašytojas Antanas Škėma, o 
ją skaitys aktorius Juozas Pa
lubinskas.

• Chicagoje įvyko, pasitarimas 
su vietos liaudininkų veikėjais. 
Aptarta visa eilė esamų proble
mų. Santarą atstovavo Valdas 
ĄdamksvRius, Julius Šmulkštys 
ir dBnimundM Mieželis.

• Zenonu Rekašių pakvies
tas į Amerikos Lietuvių Tauti
nės Sąjungos organizuojamą 
Spaudos Komisiją. Dirvos lęidl- 
^nųį paremti inž. Rekašius įnešė

auta
'C Santaros viduriniams vaka

rams organizuojama žioraoB sto
vykla įvyks gruodžio mėn. 27-31 
dienomis Cadillac miestelyje 
Church Motor Court nameliuose. 
Norintieji dalyvauti prašomi su
sisiekti su Chicagos skyriaus iž
dininku Leonu Narbučiu. 
iraniniiMnBiiDmninimiinii!^JIIRli
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SKATPl’AI
knyga apie Lietuvos 

.,,ftĘĄincw4- '■ 
’ (aks) BėoMjoa.Pirmūnas v. s. 

Petras JUrgtia jaū ilgesnį laiką 
ruošia knygą apie Lietuvos 
Skautįjoa įvairias apraiškas, 
šiuo matu jis tikrina, stangiu! 
patikslinti ir papildo rašomosios 
knygos atskiras dalis. Jei tais 
reikalais kytiptųsi į ką prašyda- 
sus žinių ar medžiagos. Pirmija 
prašo visus vadovus neatsisaky
ti patalkininkauti ir pasidalinti 
turimomis žiniomis. Jįk tokiu 
būdu gulta būti atkurtas tikres
nis lietuviškos akautijos nueito 
kelio vaizdas.

dr-.

■■■ v'’ ■u,'

f

t-—
tunte pavasarį paskelbtas sk.' ją-

ląeiHmup.OTrri* 
TuntintakM Ntd&loikM
įteikėgairelę,

L, K, MMhūgo dr-vėą drau, 
gtatata vyr. B- Yanw«- 
kaą paąitraukė iš pareigų. Nauju 
minriancR^nii dTaku 
skltn. J. Prapuolenis. Tuntintn- 
kas reįikia Mttka dirbusiam ir 
Uald sakmės Daraknui Darėmu-- j imsi1 uu " "" ■ "
y {pro.

Jūrų skautų šokiai ir apartas
(aks) Kpt. M, Kukučio laivo 

nariai aktyviai dalyvauja "Ne
ringos” tautinių šokių grupėje. 
Vaito. Gr. Sabaliūnaitei vado
vaujant, buvo puikiai pasirody
ta Kariuomenės šventės minė
jime.

Chicagos jūrų skautų "Balti
jos Jūra" tunto krepšininką! pra
dėjo sezoną. Treniruotės vyksta 
McKinley Park sporto salėje.

« •

Prie Baltijen jtroe
(aks) Detroito jūrų sk. tėvų 

k-tas 1958 m. per Atvelykį uk
rainiečių salėje motin viešą yn* 
karą vardu — "Prie Baltijos Jū
ros’’. šiam vakarai montažą pa. 
ruošė ir režisuoja p. Puedešris. 
Vakaro pelnas skiriamas jūrų sk. 
plaukiojimo ’ pastatams įsigyti 
bei remontuoti.

Skanių bičiulių *oMvto
(aks) Lapkr. 14 d. Chicagoje 

Dariaus ir Girėno maž. salėje

dvasios 
indas v.». knn. dr. J. Vaišnora.

Radėklto. kala bttaėiata
(ika) Lapkr. ž4 d. Chicagos 

Aušros Vartų ir Idtuanieos tun
tai Jaunimo Namuose paminėjo 
Imtuvo* Ęąriuomeųės šventę. 
9ų- 'Mįšiiąą ąt^vą tavu J. 
Vąišays, SJ. Balkui buvo bendra 
ahfeįų tuntų sueiga. įsakymais 
pranešti pu&ettimat vantoj 
tarpę bei darbščiųjų vadov^Tt- 
žymėjįmai — pakėlimai.

Pektrn VI. Vileikis sueigai 
pristatė iŠ Brazilijos atvykusį 
rašytoją Petrą Babicką. Jis kaip 
pagrindinis kalbėtojas papasa
kojo puokštę giedrių minčių. O 
baigdamas paskatino skautus: 
"Kaip budėjote, taip ir budėkite 
— tad Dieve jums padėki"

SIUNČIA rfuirtfaliM | Uetuv', UtTiJt, ŽUS* hr SSSR mpabUu,

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CQ., INC.
* (Licensed by USSR)

135W. 14thSt.,New York 11, N. Y. Tęl. CHęlsea 3-?$83
(Tarpe Sixth ir Seventh Avė. — arti visų požemio traukinių)

, FIRMA SUDARB SPECIALIĄ SUTARTJ SU INTURISTU, MASKVOJE
Siuntinius galimą patiems atneiti asmeniškai, atęiiuti paštu, arba kitą-- siuntėjui patogiu badu. Kli- 

jentai, gyveną už New Volto ribų Ir kbrfe atsiunčia sianUafua paMu, tuojau (atgal grjitanšiu paltu) gau
na tikslą attiestą daiktą sąrašą į pranešimą, kišk peniuntinuą kąlaBoja. Galhąa eiąsti tik neujua daįg- 
tus.

Siuntiniai atidžiai eupakuojami ir Ils ha Haad per M salėmis s. Po kalią dieną sianUjas gaaaa iš 
firmoa efteialė JAV-bią pašto kvitą, karia trą^ had ąšntian edraaatai paaiąataa. Taip pat tiuaUjaa gau
na karšio pasirašytą kvitą.

8 V A B B D I Viaoa siuntimo išlaidos, isksMaiU maMą, apmekam šia, vietota. Jtsą artiatieji ir bičiu
liai ahmtial ėovaaą gana* be jokią aaefcaešio,

GALITE 8IŲSTI MEDŽIAGAS, NAUJUS DRABUŽIUI AVALYNĘ, ODAS, MAISTO PRODUK
TUS, LAIKRODŽIUS, KASOMAS MASINRLE8, SIUVAMAS MAHNA8, VAISTUS IR KITUS {VAIRIUS 
DAIKTUS. SIUNTINYS GALI SVIRTI DAUGIAU KAIP » SVARUS.

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS GAĘANTUOTA8!
GpMASj 8Ų KLUENTAS.
MŠ8 MMDIAGy, ODOS, AVA- 
AlCTU (MBŽUUSKM B0SIE8

MŪSŲ NUSISTATYMAS: YPATINGAS 
KLUBNTV PATOGUMUI MOŠŲ ISTAIGOJB NEBObTAŠ P ‘ 
LYNCS, VAIKAMS DRABUŽIŲ, SKARKUŲ, SAUKŲ IR H 
PRIEINAMOMIS KAINOMIS.

įstaiga atidąryta kasdien fc—<| taeMimiais nuo .9 iki 4 vaL 
Informacijų teiraukttėe: Telef. CHeloea 3-2583.

DĖMESIO! Visuomenės patogumui firmos skyrius atidarytas ir Clęvelande. 
Jo adresas: 900 LITERARY RD^ CLEVELAND 13, OHIO. TELEF.: TO 1-1461.

Skyrius Detroite:
11339 JOS. CAMPAU ST, DETROIT 12, MJCĘIGAN

Toks pat greitas, tikslus ir garantuotas patarnavimas klijentams, kaip ir New 
Yorkę.

garsėja, dundėjimas dažniau girdėti.
. — Jie ateina J šią miesto dalį, jie jau tu

ri būti nebetoli, — sakę Janos.
— Jei taip greit atėjo, męs vistiek žuvę, 

— šnibžda Belą. — Pirmiausia jie užims gat-

sako Belą, — tačiau tai neturi reikšti, kad 
reikia atmesti lydinius. Kartais galima iš
gauti lydinius, kurie turi didelę jėgą ir išvys
to naują grynumo rūšį, žmogaus charakte
ris ir chemija turi daug panašumo, Janos.

— Ką aš išmanau apie filosofiją, — at- ves, paskui šaudys j likusius namus ir krės 
sako Janos. — Aš tik žinau, kad žmogus, ku
riuo visiškai pasitikėjau, buvo AVO.

— Taip, yra ir lydinių, kurie spaudimui 
pasiduoda, — pastebi Belą.

Janos linkteli galva ir tyli.
— Ir neužmirškim, __ sako Klara vos

atpažįstamu balsu, — kad Miklos pranešė, 
jog ryšis su juo nutrūksta, nes jie išėjo pa
ieškoti saugesnės slėptuvės.

— Ar ir jums nebūtų geriau, kai jau 
AVO gauja žino jūsų slėptuvę? — siūlo re
porteris.

— Vargu bėra prasmės, — atsako Ja
nos. — Svarbiausia dabar gatvių kautynės.

jėga ir drąsa.
— Ir tikėjimas, apie kurį kalbėjo dvasiš

kis, — priduria Belą, — tikėjimas ateitimi 
ir tavimi, Janoe.

— Taip sakoma, — šnibžda Janos, — ir 
leidžiama jai eiti.

— Tu turi čia likti, tai žinai, — sako 
Belą pabrėždamas. — Miklos kaip nors duos 
žįnįą, ir kitiems iš gatvės reikia tavęs. Kol 
dar įmanoma, tu turi likti savo poste, ir pats 
taip sakei.

Janos linkteli galva. Paskui energingai 
prabyla: <

— Gerai, aš turiu likti ir šį postą, kol 
įmanoma, išlaikyti, o kai nebus įmanoma — _
sunaikinti, kad jie čia nieko nerąstų. Nieko kioj žibalinės lempos te žvakių šviesoj Ji 
—-znei žmonių nei daiktų. O jūs, — parodo į 1

žmona turi išlikti, nes vieną dieną vėl pri
reiks gėrimų. O Tamsta turi grįžti namo ir 
išpildyti, ką prižadėjai. O. žiogai tuo tarpu 
kovas su dramblių. Iki pasimatymo,

Janos ištiesia visiems ranką, nustumia 
.prie atsarginės skylės sienoje ir nuplėšia už- 
dąngą. Tada paduoda reporteriui paltą ir ki
šeninę lempelę.

w Dabar pirmyn, greit, greiti

Trejetas Išeina į kitą rūsį. Janos jiems 
dar pamojuoja. Lauke kautynių triukšmas 
vis stiprėja. Silpnai pasišviesdami, trejetas 
žingsniuoja per rūsį. Prieš įžengdami kitan 
rfisin, jie dar atsisuka ir pažvelgia atgal. Ny
kioj žibalinės lempos ir žvakių šviesoj Janos 
Stovi, nusisukęs į pagrindinį įėjimą rdJE

rion gali grįžti, kad gautų naujų nurodymų.

vokti padėtį. Nėra prasmės Ieškoti naujos 
vietos... . • • .

Jis stabteli. Visi benki krūptells. Tolu
moj girdėti duslus, pasfoyus urzgimas ir ne
taisyklingas dundėjintas. Kelias sekundes vi
si klausosi Janoe pasako kažką vengriškai ir 
išverčia: . '

— Tankai 1 ■ • ' -■
Visi penki rūsyje išblyškę.' Urzgimas

juos.
— Nebus jiems lengva. Mūsų žmonės vis 

dar gatvėse, ir gal Miklos gaus ginklų. Kaip 
nors bandysim. Kiekvienu atveju jie-bran
gia) apmokės kiekvieną savo žingsnį, tai yra 
tikra! ^;.z

Jieva tyliai kukčioja, Janos pažiūri į ją, 
akimirką jo veide nervingumas, paskui pra
deda kažką draugiškai kalbėti, pagaliau pri- 
duria vokiškhi: ''

— Cizhleko neatsitiks. ,_____T_______ ____ __ r____ . . . ,- - -
Klara" stiiųa pašoka, prieina prie stalo Belą, Jievą ir žurnalistą, — jūs per antrąjį rankoje laikydamas granatą. Antroji ir pa- 

ir pagriebti paskutinį ten dar tebestovėjusį rūsį laukan. Tai įsakymas, ir daugiau ne- ekutinioji granata užkišta už diržo. 
Molotovo k(Aufl£ , ' . bėra jokių ginčų! tėbečiūrint, pąsįgirąta jau pa-

— O taip! Atsitiks, ir tuoj pat! , * Kautynių triukšmas gatvėje vią gąrsėja. žįtalta d.up^iimąa, griuvimas^ jis tęsias
Vienu šuolių Jatioa ją siilafto.'Abu kažką Jokius abejonės, kąd tankai jaū visai arti ir ^e)t. įekųpdšių Jr net pro kąųtynių triukš- 

nervingai kal)ją,lr BelaJsiterpU.ReporteristarpJų bei laisvės kovotojų vyksta kjetos ^din^e gretimame nąme. Akmeny? vėl 
stovi, nesupritedamas nė'žodžio. Tankų dun- 'kautynės. ■ ’ '‘sugriuvo.
J------- -1’ • ' 4 “ " “" ' ‘į. ■— J“®®. «««“«», būtų geriau, jei lik- ^pįSye, peg| jau rusai ten, - sušnibž-

H?“ Stovim,-sako reporteris. • • da „porteri* '.?'
, Jš htiiiiMį ranką ' ‘Lauk,‘lauk! u-’-žaulįa Janos. — Iš- ■ '< ’/■'

Ji IŠiAuiį tt rtsip: Janos vąsi ,^ą te Ji^ .. •*»«»/
,rasi^ piateenliis ;ta|taix'i^in.^iniMl 'te pįo ‘ U ^«Mi^fjrĮė’bifeiĮtes ir tianti-

rsi Biaurpje gatvėje? jf ta^nriįžtiii-'
jf horiieitfc:^ taraną;

„ _.,.sako^re^
pakeldania« Jt tatd. kad t^ taj parodyti, kur g£ri&riai išriti; Jis ir jo

Molotovo kpktėflj.
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vus". Tačiau, ir U tikrųjų ųb- 
jektyvus? '■

ŽVIGTELEtDfE į (A) atve- 
jj. Paaiškėja, kad Jonas Jonai- 
tįn su yra geri
bičiuliai ir ką#. &rul Petrai
čiui atsisakius kandldątucyU J 
vakfrte Jonas Jonaitis sav^bi- 
čiuiliui su Šypsena pasakė: "Ach, 
nebūk toks tinginys!” Vadinąs!, 
laikraščio bendradarbiui nepa
kanka rašyti vien ; tiktai tąiąy- 
bę. Norint partekti objektyvu
mo, neišvengiamai skaitytojui 
tenka oatelktlir JAlutinM anlin** 
kybos, kurtos yra reikalingos, 
kad raportuojamas faktas tjiltų 
teisingai suprastas.

PASKAITĄ pavyzdį (B), 
skaitytojas inildarys vaizdą, 
kad valdyba kažkodėl, mątyt, 
yra nusistačiusi prieš Savaitga
lio Mokykla, nori tikrumoje taip 
ir nėra. Skaitytojui nepatiekia
mas raportuojamo fakto fonas 
ir p r i e I t ą į įvykę faktai. 
Laikraščio bendradarbis, parai
džiui sekdamas vieną pagrindi
nių šnrnąliąąio dėsnių, kad laik
raštyje skelbtNi tiktai nauji 
faktai, neatkršlpė skaitytojų dė
mesio, kad minėtas Valdybos po
sėdis įvyko sausio 10 d. ir kad 
pereitų metų gruodžio 10 d. toji 
pati valdyba Savaitgalio Mokyk

Lygindami europietiškus ir 
anglosaksiškus laikraščius, pa-. 
stebime nemažą skirtumą laktų 
interpretavimo ir žinių - pateiki- . 
me. '< •

Anglosaksiškoji Šurna!lame i 
mokykla griežtai skirią fąkfci į 
nuo komentaro, žinias visuomet 
stengiamasi suredaguoti (mano* < 
mai objektyviai ir nešališkai, o : 
komentarši nuo faktų reportavi- 
mo yrą visišką! atskiriami, dąž- 
niauriai, tam spedaliai skirtame 
redakcijos puslapyje, kur telpa 
vedamieji, subjektyvesni repor
tažai, opinijos straipsniai - pub
licistika..

TOKIA PAŽIŪRA | žuraaliz- 
mą sąrą pradžią gavo Ameriko
je. Išradus Ųnotipą, o spaudos 
platinimui daugiau pradėjus 
vartoti auto transportą, laikraš
čio leidimo išlaidos vis augo. 
Tūkstančiai mažų laikraščių sa
vo leidimą turėjo sustabdyti. 
Norėdamas išsilaikyti, laikraš
tis turėjo didinti tiražą, skiltis 
pritaikyti {vairiausių pažiūrų ir 
reikalavimų skaitytojoms ir 
tarnauti vis didesnei visuomenės 
daliai. Iš vienos pusės spauda, 
dalinai subulvarėjo, intelektua
linis lygis smuko, tašiau iš ki
tos pusės, išsivystė ir, taip va
dinamas "objektyvusią šurnaliz- 
mas”, kuris palaipsniui visuoti
nai įsitvirtino Amerikoje, vėliau 
Ir Anglijoje,' Kanadoje, Austra
lijoje bei kituose anglosaksų 
kraštuose.

PRIEŠ TAI viso pasaulio spau
doje vyravo, taip vadinamas, 
personąįinia —. aubjekty v u ą is 
žumalizmao. Redaktoriaus asme
nybė, pažiūros, nuomonė ir įsiti
kinimai pilnai atsispindėdavo ir 
laikraščio skiltyse. Objektyvus 
faktų reportavimaa, dažnai, ap
lamai nebuvo laikomas esmine 
laikraščio užduotimi. Skaityto- 
jų dąuguiąą sudarė šviesuomenė, 
taip • kadstskii^Jąflraščikipa- 
siekė nežemo intelektualinio ly
gia

LAIKRAŠČIO Jeidimo išlai
doms kylant, ir ieškant būdų 
padidinti tirUą, persenalistinis 
žurnalizmas neišvengiamai blė
so. Europoje įsigalėjus privalo
mam mokslui, atąirądo ir naujų 
potencialių skaitytojų kadrai. 
Anglosaksų kraštuose spauda su 
laiku pasidarė "dideliu bizniu” 
ir pirinoje eilėje buvo leidžiami 
pelno sumetimais. Tuo tarpu Eu
ropos kraštuose laikraščiai pa
laipsniui pateko | politinių ir 
pasaulėžiūrinių grupių rankas ir 
daugumas tapo faktiškaisiais ar
ba oficialiaisiais atskirų organi
zacijų organais. Tokiose aplin
kybėse objektyvaus faktų repor- 
tavimo sunku buvo ir tikėtis.'

PO PASTAROJO karo paąte- 
bfrne įdomų fenomeną: tradici
niai subjektyvuą europinis žur
nalizmas rodo vis didėjančią ten
denciją j objektyvumą, gi anglo- 
sąjuų spauda, pastebėjusi tąm 
tikrų pavojų ir paradoksų abso
liučiame objektyvume, taip pat 
ieško naujų kelių. Kai kieno nuo
mone, abi šitos tendencijos su 
laiku susitiks ir ras tą patar
šką j į "aukso vidurį”.

OBJEKTYVUS faktų reporta- 
vimas, tikrumoje, yra daug pai
nesnis, kaip pirmų žvilgsniu ga
lėtų Atrodyti. Sakykime, laik
raščio reporteris, koresponden
tai bendradarbis rašo:

VISI šitie trys faktai, daleis-
I ■ • rinkimą Jonas Jonaitis pa

vadino Petrą Petraitį tin
giniu”.

(B) "Bendruomenės vai d y b a 
savo posėdyje nutarė šiais 
metais Savaitgalio Mo
kyklos nereipti.”

(C) "Juozas' Juozaitis pareiš
kė, kad į valdybą šiais me-

• . ,taip buvo, išripkti pąatąą- 
kingi ir Marinti žmonės” 

BIS! šitie ttys 'fsįrtai, daigin
kime, yra visiškai teisingi ir su 
teisybe nęprasilenkia. Redakto
rius, atrodo, galėtų juos visus 
laikrašiyja atapausdinti ir nusi
plauti rankas: "Tai faktai, vadi

3048 ST. CLAIR AVĖ.

6514 St. Clair Avenue

ST. CUAIR BUILDERS » SUPPLY CO
BUILDERS SEPPL1E3—BaiCK—CEH.NT—LDtt

lai iš sąra kasos paokyrė 
Hą Pinigų sumą. Be lito t 
seniau įvykusio fakto, siu 
jąs objektingo vaiste apie dabar 
raportuojamą (B) faktą nesu
sidarys. '. •
/ TĘĖČ.1AMK (C) pavyzdyje 
mątaąie V i ą ą ą p u s i š k » 
fakto raportavimą. Juozas Juo
zaiti*'tikrai tokią nuomonę apie 
naująją .valdybą išreiškė. Juo 
Zao Juozaitis yra žinomas Ben
druomenės narys, nes kitaip lai- 
kraštls jo nuomonės, juk ne
skelbtų. Tačiau, norėdamas iš
likti objektyvus, laikraščio ben- 
draberbis turi paskelbti ir kitų 
visuomenininkų nuomonę kalba
mu klausimu, kurios, galbūt, bus 
visiškai skirtingos nuo Juozo 
Juozaičio išreikštosios.

ŽURNALISTINIS objektyvu
mas nėra toks nesudėtingas ir 
kuone automatiškai pasiekiamas 
dalykas. Absoliutaus objektyvu
mo siekdama anglosaksų spauda 
kartais prieidavo net iki nesą
monių. Toks perdėtas objekty
vumas, kartais net ir yra savo
tiškai pavojingas, atidarydamas 
duris ir subtiliai propogandai. 
"Objektyvios" laikraščio linijos 
užlluliuotas skaitytojas su daug 
mažesne kritika priima rapor
tuojamus faktus ir redaktorius 
gali su tendencinga žinių atran
ka savaip formuotu viešąją opi- 
uUo-

ŠITO pavojaus akivaizdoje an
glosaksų, ypatingai gi Ameri
kos' laikraštininkų tarpe gimė, 

(Perkelta i O-tą pati.)
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KKLYON FURNITURE M0VING & 
STORAGĘ 00. "

1837 EA3T 551h STBEET

Lietuvai krašto nepriklausomy- 
teilr tąatoB laisvė buvo išgelbė- 
tą m»ą(imperiali8tinio komuniz- 
mų.jungo,

Aite gruodžio 17-ąją iki šiol 
neturime objektyvios iisamįos 
medžiagos ir tai reikia labai ap- 
gailęetauti, nes jaunoji karta ne
gali rimtai įvertinti tų įvykių, 
kuriuo* nušviečia partiniai fana
tikių?- '

Kun. į Krupavičius Drauge 
• pAusdindamas prisiminimus, 
flNmtinmiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiui 

BEST WI8HES
BUDD’S SUNOCO 

- SERVICE
OPEN AROUND THE CLOCK 

AROUND THE YEAR 
I -ii Keily Tiras 

Mažintum Ouality Minimun 
Cost 

LUBRICATION SPECIAL’S 
NORTHFIELD & UNION 

- BE 2-9790
; BEDFORD, OHIO 

nmiinimuiiiiiiiiiimHiiiiiiiiiinniiiiiiiu 
Greetšag and Best Wfehes for a 

Pleasant Holiday

GR E E N ’ S 
SHOE STORE

FEATURING WEATHERBIRD 
SHOĖS FOR CH1LDREN 
12421 ST. CLAIR AVĖ. 

GL. 1-4343
lllllllllllltlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlIlHIIIIHIII

Bet tai jau jo reikalai jr apie 
tai nėra ko ir kalbėti.

Nepartinio ir nepolitiko lietu
vio akimis 'žiūrint, 17-toji gruo
džio ir po to Lietuvos '■Nepa
klausomojo gyvenimo reiškiniai 
parodė pasauliui,' jog Lietuvą 
yra toks kraštas, kuris pajėgė 
užkirsti kelią raudonajam slibi
nui ir kuris sugebėjo išugdyti 
didelius kadrus išmokslintų dar
bininkų, kraštą ekonomiškai ąu- 
tvirtinti, aukštąjį mokslą pakelti 
iki Vakarų Europos lygio.

Lietuvoje sužydėjo menas, li
teratūra, mokslas, išbujojo ger
būvis. Lietuvos kaimai beveik 
pranyko ir vieton jų išaugo pa
skiros viensėdijos sodybos sų 
gražesniais trobėsiais, su geres
niais gyvuliais, su moderniais 
įrankiais. Kaimo jaunimas barė
si | jaunųjų ūkininkų ratelius ir 
jų dešimtys tūkstančių pasiro
dydavo ruošiamose šventėse. 
Prekyba su užsieniais davė tiek 
pajamų, jog krašto biudžetas ga
lėjo pakilti iki 800.000.000 litų.

Tos žinios sako, kad gruodžio 
17-ji buvo viena didžiausių isto
rinių dienų. Jei vasario 16-ji da
vė nepriklausomybę, tai gruodžio 
17-ji ją apgynė ir apsaugojo nuo 
tuometinio užsimojimo ją sunai
kinti.

GREETINGS and BEST WISHE5 
To Ali the Lithuanian People

FRANK J. SVOBODA

STATĖ SENATOR
/

AND

MUS. FRANK J. SVOBODA

*

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday

CARNEGIE ELECTR1C 

COMPANY



TEODORUI BLINSTRUBUI, TAUTINIS
SĄJUNGOS SEKRETORIUI, 50 METŲ

darLapkričio mėn. pabaigoje 
vienas iš mūsų tarpo — Tauti
nės Sąjungos sekretorius Teodo
ras Blinstrubas, atšventė 50 me
tų amžiaus sukaktį ir įėjo į taip 
vadinamą vyresniųjų grupę. 
Mat, yra įprasta sakyti, kad be 
50 metų patirties, dar neturi tei
sės būti paties gyvenimo išrink
tųjų tarpe. '

Kaip ten iš tikrųjų bebūtų, 
bet mielas ir aktyvus mūsų vei
kėjas T. Blinstrubas į tą skaičių 
jau įėjo. — ’

Teodoras Blinstrubas yra gi
męs 1906 m. lapkričio mėn. 26 d. 
Požerūnų kaime, Tauragės4valsč. 
Mokėsi vidurinėje mokykloje ir 
mokytojų seminarijoje Tauragė
je ir Vytauto Didž. universitete 
Kaune. Labai gerai išlaikęs eg
zaminus ir parašęs diplominį 
darbą Valstybės Egzaminų Ko
misijos buvo pripažintas baigiu- 
siu aukštąjį mokslą ir suteiktas 
jam mokytojo cenzas ir vardas.

Lietuvoje dirbo pedagoginį 
darbą ir buvo Švėkšnos "Saulės” 
ir Joniškio gimnazijų mokyto
jas, Rietavo, Pilviškių ir Šedu
vos progimnazijų direktorius ir 
Kupiškio bei Vilkijos gimnazijų 
direktorius. Tremtyje, Olden- 
burge, įsteigė stovykloje pilną 
gimnaziją ir buvo vienerius me
tus jos direktorius. Vėliau kurį 
laiką inspektavo 
amatų mokyklas 
šiaurinėje dalyje, 
vykęs Illinojaus 
Institute susipažino su braižy
bos pagrindais ir nuo 1951 metų 
dirba braižyklose.

Nuo pat jaunų dienų buvo Įsi- 
jungęs į visuomeninį ir organi
zacinį darbą: dar mokiniu būda
mas buvo kurį laiką Tauragės 
šaulių būrio valdybos pirminin
kas, Tauragės meno (scenos) 
mėgėjų draugijos vienas iš stei
gėjų ir valdybos narys, aktyvus 
dalyvis vaidinimuose, sporte. 
Vėliau, būdamas mokytoju, tal
kininkavo įvairioms organizaci
joms, režisuodamas jų vaidini
mus, skaitydamas paskaitas. 
Mokyklose buvo skautų ir kitų 
mokinių būrelių globėjas.

Tautinės srovės įtakon pate
ko dar mokyklos suole sėdėda
mas. Buvo Jaunosios Lietuvos 
narys, vėliau įsteigė tos Sąjun
gos kelis rajonus ir ėjo rajonų 
vado pareigas, aktyviai dalyvau
damas ir visame sąjungos gyve
nime (suvažiavimuose, stovyklo
se, šventėse). Lietuvių mokyto
jų ir tautininkų sąjungų sky
riuose taip pat ėjo įvairias pa
reigas (pirmininko, sekretoriaus 
ir k.).

Amerikoje taip pat tuoj įsi
jungė j visuomeninį darbą. Kaip 
Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos vietos skyriaus atstovas 
nuo 1950 metų dalyvauja čika- 
goB Lietuvių Taryboje: 4 metus 
buvo iždo globėjas, 2 metus vi-

cepirmininkas ir praėjusiais me- . 
tais pirmininkas. Dalyvauja ir , 
Lietuvių Bendruomenės darbuo
se : nuo 1952 metų be pertraukos 
buvo perrenkamas į Čikagos apy
gardos valdybą, kurioje visą lai
ką eina vicepirmininko parei
gas; 1956 metais buvo Kultūros 
Kongreso organizacinės komisi
jos pirmininkas, o šiemet Lietu
vių'Meno Parodos komiteto vi
cepirmininkas ir ėjęs pirminin
ko pareigas.

Amerikos Lietuvių Tautinėje 
Sąjungoje 19531-53 m. buvo Są
jungos Tarybos narys, 1953-55 
m. Centro Valdybos kasininkas 
ir dabar — nuo 1957 m. birželio 
mėn. pradžios__yra Centro Val
dybos sekretorius.

Be to, T. Blinstrubas dalyvau
ja ir kitose organizacijose.

Sukaktuvininkui, kaip iš bio
grafijos matyti, patyrimo už
tenka. Mes linkime tik sveika
tos ir tokio pat judrumo, kokiu 

' jis visą laiką pasižymėjo.

rimo laipsnio programa.
Sueigos buvo daromos kas dvi 

savaitės, o kartais ir dažniau. 
Pradžioje darbas buvo neleng
vas, nes susirinkęs jaunimas, 
apie 15 berniukų, buvo Įvairaus 
išsilavinimo, amžiaus (nuo 14 iki 
20 metų) ir įvairaus išauklėjimo. 
Buvo ir tokių, kuriems ir lietuvių 
kalba buvo sunku susikalbėti. .

Darbą sunkino neturėjimas 
savo būklo, lietuvių išsibarsty
mas po visą Detroitą. Nežiūrint 
tų nepatogumų sueigos buvo uo
liai lankomos.

Laivo va’dovybė dėjo visas pa
stangas sudominti jaunimą skau- 
tybe ir vandens sportu (jūrinin
kyste). Kiek tai nusisekė, paro
dė sukaktuvinė stovykla Custer, 
Mich. Iš 16 skautų stovyklavo

DETROIT
DETROITO JCRŲ SKAUTAI
Detroito D. L. K. Šarūno Jūrų 

Skautų Laivas švenčia savo dar
bo metines. Nors įsisteigė 1956 
m. kovo mėn. 4 dieną, bet darbą 
pradėjo tik gruodžio mėn. Per 
tuos darbo metus turėjo virš 20 
Laivo ir Valčių sųeigų. Buvo in
tensyviai einama III j. sk. paty-

gimnazijas ir 
anglų zonos 

Amerikon at- 
TechnilogijoB

būriuoja 3-5 ntetUB.'
"Šarūno” Laivas yra įsiregis

travęs BSA; Ten ,|uri gerą var
dą. BSA rūpesčiu gautas .didelis 
28 pėdų ilgio gelbėjimosi pasta
tas (laivas). JIb, kol neturima 
prieplaukos, nebuvo nuleistas į 
vandenį. Ateityje, žiūrint kur 
bus įgauta vjeta jam laikyti, jis 
bus pritaikytas.

Žurnalistinis 
objektyvumas

(Atkelta U 5-to pusi.) 
taip vadinamo, "interpretatyvi- 
nio žurnalizmo” mokykla. Šitą 
žurnalistinę pakraipą ypatingai 
išryškino žinių žurnalai (”News 
Magazines”), kaip ”Time” ir 
"Newsweek”, kur kiekvienas re-

Iš pirmos dienos Detroito šarū- 
niečiai pasirodė tvarkingi ir 
drausmingi.

Pirmoje stovyklavimo savai
tėje dirbo iš peties. Įrengė "Sto
vyklos laivo” stiebą, kur buvo ke
liamos kartais net 5 vėliavos ar 
vimpilai, dirbo prie virtuvės 
įrengimo ir padėjo mergaitėms 
sunkiuose darbuose. O prasidė
jus sporto varžyboms Chicaga 
tikrai susirūpino, kad detroitie- 
čiai "lipa ant kulnų”. Šaudyme 
gauta I ir III vieta, plaukyme 
gauta II vieta ir tik per nelaimę. 
Gaila, kitos sportinės varžybos 
buvo nutrauktos .,.

Prasidėjus regatoms, detroi- 
tiečiai, žinoma, turėjo nusileisti, 
nes per tuos metus dar nespėjo 
įsigyti jokio būrinio pastato, o 
be to vieni metai darbo trumpas 
laikas rungtiniauti su tais, kurie

Iii “ VVO VY Vvn | AUi IklcK V ivIlcžS I“ 
portuojamas faktas yra patei-

kiamas skaitytojui su įvykių fo
nu, istorija, yra apibudinami su

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami amžini aku
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telef.: Ll 1-4611.

v . . . , . j. . .. . 1.1.. MIESTE 9:30 AM IKI 9:00 PM^Krautuves valandos pirmadienj iki penktadienio:, heights 9:30 AM IKI 9:30 PM

TAUPYKITE SU EAGLE STAMPS ABIEJOSE RŪSIŲ KRAUTUVĖSE

Mažų vaikų šiltų 1 dalies

NYLON
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V;

Populiarus stilius berniukams ir mergaitėms! Pilnas 
zipper priešakys su apvedžiojimu; rudos, mėlynos 

žalios spalvos berniukams; raudonos, copen blue, 
ar pastels mergaitėms. Dydžiai 2 iki 4. Šilti, plau

nami.

DOVANOS PIRKINYS!
■r

SNIEGO

0.99

The M»y Co.’a Baaement KidcHM* We*r Dep*rtment Downtown and On the ĘeighU^WTe&®»^Ąu«iir»ze»*s^<

Dvigubų zipper prie
šakių košt i u m a e, 
pastai spalvose, su 
nuimamais batais!

. Šiltas, pamuš a 1 a s, 
kūdikių dydžiuose! 
Pink ir mėlyni.

BtFORE
y 0 J B0RR0M

TO BUY A KOME
G t T OUR

LOW R AT ES AND
H JI PFU L TERMS

Kūdikių 
NYLON

Frau

Lengvi, zipper prie
šakio Sur švarkai, 
su kailio medžiagos 
kalųierima. Stoną 
qullt pamušalai, kad 
būtų šilta. Charcoal 

' : pilkos, navy ar rau
donos spalvos. Dy
džiai 4fld 8.IŠtom. 
pi*ml,kad ..gertai 
tiktų.

Įvykių surišti asmenys Ir visa ■ 
tai yn kruopščiai interpretūo-i 
; aina. ■ , i |

PRIEITA išvados, kad abso-Į 
liutuą objektyvumas laikraštyje 
paprasčių paprasčiausiai yra ne
manomas. Laikraščio redakto
riai ir bendradarbiai, pagaliau,I 
taip pAt yra žmonės su savo jau-} 
sena,"Įsitikinimais, nuomonėmis,! 
prietarais. Du korespondentai suĮ 
vienodu pasiryžimu būti objek-Į 
tyvials, aprašydami tą patĮ mi
nėjimą, kiek kitaip patieks fak-] 
tus. Vienas, sakysime, didesni] 
dėmesį skirs prelegento kalbai, | 
kitas — meninei daliai. Ir tą pa-Į 
tį faktą aprašydami, abu korės-]' 
pondentai vartos skirtingą žody
ną, o tuo pačiu skaitytojui pa-j 
liks ir skirtingą Įspūdį. Sakinys:] 
"Jonaitis skaitė psakaitą” bus] 
visiškai objektyvus. Tačiau vie
nas korespondentas apie tai pa
rašys: "Jonaitis skaitė ilgą pa
skaitą”, 6 kitas: "Jonaičio pa-j 
skaita ilgai užtruko”. Abu 8aki-l 
niai visiškai teisingi, abu esmė-] 
je pasako tą pat j, tačiau skaity
tojui vis dėlto jau lieka kiek 
skirtingas Įspūdis. ]

NORS kiekvienas sąžiningas 
laikraštininkas etiškai ir sielų 
absoliutaus objektyvumo spau
doje, bet praktikoje, kaip augš- 
čiau minėjome, tai vargiai gaH 
būti pasiekta. Ne dėl ko kito in- 
terpretatyvinė pažiūra j žuraa- 
lizmą, atrodo, ir yra praktiškai 
siektina. Ypatingai šiandieną, 
kada laisvoji lietuvių informaci
nė spauda, be dviejų išimčių, re
miasi savaitraščiais. I

SĄŽININGAS interpretatyvi-l - 
nis žurnalizmas spaudos objek
tyvumui gaH tik pasitarnauti, 
savo "objektyvumo” iliuzija ne- 
ųžslopindamas kritiško skaity-] 
tojų jausmo. |

PABANDYKIME tad susu
muoti pagrindinius interpreta- 
tyvinio žurnalizmo reikalavimus. 
Pirmiausia, žinoma, reporfuoja-Į 
mas faktas turi būti patik
rintas. Po to laikraščio 
bendradarbis turi savęs paklaus
ti : kokie antriniai faktai turi'bū- 
ti patiekti skaitytojui, kad jią| 
susidarytų pilną vaizdą apie pa-] 
grindinį reportuojamą faktą. To
kie antriniai faktai, galbūt, sa
vyje nėra svarbūs ir kaipo tokie 
neskelbtini laikraštyje. Tačiau 
jeigu be jų pagrindinis rapor
tuojamas faktas gaH būti klai
dingai eilinio skaitytoja supras
tas, jie privalo būti paskelbti. 
Toliau laikraščio bendradarbis} 
turi patikrinti ar eilinis skaity
tojas reportuojamą faktą teisin
gai supras be prieš tai Įvykusių 
su Įvykiu susijusių faktų pa
skelbimu. Jeigu ne, tai laikraš
tininkas privalo paskelbti ir Si
tus prieš tai {vykusius, faktus, 
nors, galbūt, jie jau ir buvo 
laikraštyje anksčiau skelbti.

IŠLIKTI objektyviu, turbūt 
bus sunkiausia, atkreipiant skai
tytojo dėmesį į raportuojamo 
fakto reikšmę aplamai ir reikš
mę pačiam skaitytojui, čia, be 
abejojimo, daug priklaUso nuo 
laikraščio redaktoriaus. Esmėje 
nereikšminga žinutė po stambia 
antrašte atspausdinta pirmaja
me laikraščio puslapyje, nekri
tiškam skaitytojui dažnai suges- 
tijonuos didelės svarbos Įvykį. 
Arba ir atvirkščiai:.nors ir reik
šmingas, bet redaktoriaus "lini
jai" nemalonus faktas bus nu
grūstas J pačią nežymiausią laik
raščio vietą. Mūsų spaudoje, 
taip labai dažnai pasitaiko. Ta
čiau sąžiningas laikraščio ben
dradarbis turi stengtis atsikra
tyti visų savo prejudicijų ir 
stengtis atkreipti skaitytojo dė
mesį į reportuųjamo fakto svar
bumą.

PAGALIAU, laikraščio ben
dradarbis turi stengtis rašyti ei
liniam skaitytojui suprantama 
kalba. Išimtis čia galėtų būti tik 
kai kurie specializuoti, dažniau
siai spekuliatyviniai straipsniai, 
kure laikraštyje talpinami, ne
sitikint; kad- juos skaitys skai
tytojų dauguma. Tokie straips
niai tačiau hieko bendro nė he- 
turi su faktų reportavimu, opa- 
staruoju atveju kalba turi būti 
nesudėtinga ir lengvai supranta-i 
ma. žinoma, ir teisinga. 

-4LE.M.

GREETINGS and BEST W1SHES

OWEN PLANTATION

L

For a Pleasant

WE SPECIALIZE IN PARTIES •- WEDDINGS

— RECEPTIONS — BUSINESS MEET1NGS
t ■ •

1S357 Euclid Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

SUZEY GALLAGER

COUNCILMAN

20th WARU

X

To Our Friends and Patrone 
GREETINGS and BEST WISHES

OLSZKO’S RESTAURANT LOUNGE
STEAKS — CHOPS — CHICKEN — SEAFOOD 

Party Rooms for įyeddings, Banąuets, Air
Conditioned. — Ample Parking

Open 11 A. M. tiU 2:30 A. M. Sunday 1-9 P. M. 
10600 Broadvay BR. 1-4505

, vdT. jUilukr-t’ -‘i.v.yv'f

f
•>*

GREETINGS and BEST WISHĖS 
To Our Friends and Patroną

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St. Call IV. 1-2222

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone 

For a Pleasant Holiday

ARROWHEAD RADIO TV SERVICE
GUARANTEED W0RK 
ANTHONY LA RICCLA

778 East 200th St. KE. 1-5780

GREETINGS and BEST WISHES 
For .a Pleasant Holiday

V

KARNAVAS PAINTING CO.

RESIDENTAL — COMMERCIAL — INDUSTRIAL

.1740 East 39th Street EN. 1,2583

HOLIDAY GREETINGS
• i

IMPERIAL LAUNDRY & DRY 
CLEANING

t .1

r

8414 Hough Avenue . v Į
< ' i CąūGA. 1-9067 

><■■ ■';x. - ’ •
* >. •-'*•• h >.!■ '.'A';/.?'. Jrrt&ri’r’Ą?
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Telef. EN 1-9142
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Importuotos 
Ar’-ata. Ka- 
ir kt. 
šermenims.

lilIM A 
LAUKIA 

ICSŲ T M KOK'

Skaučių Tėvų Komitetas 
metinį susirinkimą šaukia šį sek
madienį, gruodžio 15 d., 11:30 v. 
Dirvas namuose. Kviečiami visi 
tėvai dalyvauti.

prieinamomis kainomis. 
753 E. 118 St. 

Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame j namus. -

14 dieną. Kadangi siuntinius mes siunčiame ii 
IV PAfiTtJ — betarpiai siuntinio gavėjui.

Išnuomojamas butas 
iš 3-jų kamb. Dviem suaugu
siems, be vaikų. Kreiptis: 7509 
Myron Avė., IIE t-9511.

13 lempų -1 gar-

7007 Suverior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: E.X 1-3969. Bute: WA 1-235j

Išnuomojamas 3 k. butas 
■-Atskiras įėjimas. Kreiptis: 
1086 Ea8t 71 Street.

Išnuomojam: s kambarys 
vyrui ar .moteriai.

Kreiptis:
.: 6811 Whittncy Avė. (49)

D. Bmaitytė ir J. Dundoras, 
sukūrę lietuvišką šelptą, poves- 
tuvinėn kelionėn išvyko į Mek
siką

ns medžiagą, vietinių ir 
kit), ikarą, Šidellą vii*'

Prigtatymu i

Siuntiniui putelius ižŠroaatą, allinUju gauna U gavėjo paratą, kad 
O ' shtatinys gautas.

nš; firnjg su teisingu siuntinių persiuntimo 
Idgėglu su įmonėmis ir,su garbingu Jieni* 
lotas, malonėkite užeiti pas mus.

Gruodžio 
kvykėte p/Ka^... 
845 B. 228 St. šį MtaMdfelį, 4 
vai. Rengia Tautinė* 8ąjuj>8o» 
skyrius,-
. . A’.

St. Zelenekas,
senas Dirvos skaitytojas, gyve
nąs 1487 East 61 8t., buvo pir
masis, kuris 1958 mėtoms pre
numeratą pratęsė mokėdamas 
jau naują kainą — $8.00.

DĖMESIO 
MįtGtJAMS!

Pigiausiomis luinomis siūlau 
įvairių importuotu Hl-FI-radijo

PĖ&ĮESJiO! Clevelaiidui ir ja apylinkėms DĖMESIO!

NAUJA SIUNTINIŲ PERSIUNTIMO 
AGENTŪRA( -IX. K

PERSIŲNCIANTI SIUNTINIUS Į LIETUVĄ IR { KITUS 

EUROPOJ BEI AZIJOS KRAŠTUS

GENERALPARCEL & TRAVEL CO.
LFT^BARY ROAD, CLEVELAND 13, OHIO 

TEL. TOwer 1-1461

M. Drosutis
išvažiavo pas gimines į Arizoną. 
Jis pasiekiamas tokiu adresu: 
2744 N. Tyndall St., Tuęspn, 
Ariz.

tarimą — didelj pUi-
— . - rtįjjgl-------------- -----------

tau ir 
uŠktahma aed 

tkąataTą, tefUluką Ir kitokią

' r

JUOZO KJLMONIO ŠEIMQS | Arch. Arvydas Barzdukas,
Į aktyviai reiškęsis visuomeninėj 
' veikloj, išvyko atlikti karinės 
l prievolės.

8ianėt«tee: drabnžiną, svalyną, medžiagų drabužiams, odas, 
valatua, gydymo priemones, laikrodžius, maistą ir 
kita.

Garantuotas gteitas išsiuntimas ir pristatymas.
Siuntihių persiuntimo išlaidos, įskaitant ir muitą, appio- 

; f ' karnos čia phs mus, vietoje.
Prigtatymaą siuntinių l paakyrimo vieta trunka pno 6 iki 8 aavaičią.' 

'-įį g 1^44 įkaj. Kadangi aluntinlua taes siunčiame ii 
TžĖSlOGlNIŪ'PAAtij — betarpiai aiuntlnio gavėjui.

i k-. ’

T“*

umslrSval.

CIevelando jaųpipip, vakaro 
ruošimui sutarti gruodžio mšn. 
14 d., leltadienj, 6 vai.' p. p,į Dir
vos patalpose — 
kviečiamas vlsų Cievelando jau
nimo organizacijų pa»ft»yijpa#.

. Pasitarimą organizuoja ALB 
CIevelando Jaunimo vadovas. Vi
sos jaunimo organizacijos pra
šomos maloniai šiame pasitarime 
dalyvauti. "Kai du stos, visados 
da^igįui uądąrys.”

A!AlOw>al sjeaiuptf?}#- 
jami. Ankstesni telefoniniai pa
sikalbėjimai ir šis pranešimas ir 
yra Jūsų pakvietimas.

ALB tleveiando Apylinkės 
Valdybos Jaunimo Vsdovss

B. Amtrikite Lietuvių Sporto 
laidynės Clevelande 

1958 M balandžio mėn. 12-18 
d. ČieviĄsnde (vyks Skalos' S. 
Amerikųs Lietuvių Sportinės 
4aidyųės» jkpie .800 rinktinio 
sportuoją! > jaunimb suplauks 
į Clevelįtodė pademonstruoti sa
vo sugebėjimus krepšinyje, tink
linyje Ištolo tenise. .

Attinkant, kad 1958 m, yra 
olimpiniai lietuvių metei ir 20 
meti} sukaktis nuo I-sios Tauti
nės Olimpiados Kaune, šios žai
dynės bus privestos ypatingu 
iškilmingumu. j. . f.

Visos organizacijos prašomos 
neplanuoti jojeių parengimų tą 
savaitgalį ir ■ neatsisakyti pride
ramai pareipti šią didžiausią 
jaunimo sporto šventę.

pravedant lėšų sutelkimo vajų. 
Wps lėįos yra reikalingos moky
mo priemonėms įsigyti. Mokyk
los vadovybė sudarė reikąlin- 
giąusių dalykų sąrašą. Jų nu
pirkimui reikalinga apie 8004)00 
dolerių. *

Specialiai šiam reikalui su
šauktame posėdyje Ramovės val
dyba nutarė pirmiausia kreiptis 
j lietuviškas organizacijas, pa
vienius verslininkus ir visą CIe
velando liet, visuomenę, prašant 
visų neatsisakyti prisidėti gavo 
aukomis. Taip pat numatyta 
šiam reikalui surengti vakarą. 
Apįe jį bus smulkiau pranešta 
vėliau.

Aukos pageidaujamos pini
gais. Bet jei būtų organizacijų 
ar pavienių asmenų norinčių nu
pirkti — paaukoti kokią moky
mo priemonę, kaip pvž., knygų, 
Žemėlapių, epidoskopą ir 1.1., 
prašoma pirma susirišti su Ra
movės valdyba per iždininką F. 
Eidimtą, 1820 Gįddings Rd., tel. 
UT 1-1921. Tuo pat adresu pri
imamos ir visos aukos, bei duo
damos informacijos.

Jonas Rakauskas, 
senas clevelandięŲs, mirt gruo
džio mėn. 6 d. Aktyviai veikęs 
lietuvių organizacijose, ypač ka
da čia buvo suorganizuoti šv. 
Kazimiero Draugijos kareiviai.

! jiems yra vadovavęs. Mirė eida
mas 82 metų amžiaus.

Mirė Juozas Karuža
Gruodžio 4 d. palaidotas seno

sios išeivijos clevelandietis Juo
zas Karuža, 8J metų amžiaus, 
Amerikon atvykęs 1904 metais, 
visą laiką išgyvenęs Clevelande. 
Kilęę buvo iš Rementiškių dvaro, 
Vilkaviškio par. Su pirma žmo
na velionis išaugino šešias duk
teris. j|edu buyo vedę Anglijoje. 
Dabar paliko našle savo antrąją 
žmoną.

Lietuvių Rendruonfenės 
soHd*ręą»amMst{ 

visi lietuviai, prašomi sumokėti 
seniūnams ar valdybos nariams 
arba apaugos*' Spo pamaldų. 
Tik atmokėję solld
kpętį gąlė* dalyvauti rinkimuo
se į JAV Liet. Bendr. Tarybą.

Ramovės CIevelando skyrius 
užmezgė ryšius su latvių Dau
guvos Vanagų organizacija, ku
ri gavo sudėtimi ir veikla turi 
daug panašumo ramovėnams. 
Abiejų organizacijų valdybų at
stovai buvo susirinkę' p. Skuje- 
niekų namuose. Nutarta ateity
je bendradarbiauti, kiek tai bus 
praktiška ir naudinga abiėms 
organizacijoms {vairiuose paren
gimuose ar minėjimuose.

Skautų kaMdiiiė-rinkliava
(aks) Sekmadienį, gruodžio 8 

d., CIevelando Pilėnų tunto skau
tai ir sk. vyčiai prie šv. Jurgio 
bažnyčios po sumos rinko au
kas. Surinkta $62.62, kurie bus 
pasiųsti kun. Ą. Bungai Vokie
tijon, t?11 vargstančių senelių 
Bučiams surengti. Tokia prieš
kalėdinė rinkliava yra tapusi 
skautams tradicine. Pilėnų tun- 
tinipkąs reiškia padėką dosnie
siems clevelandiečiams.

St. ir A. Santvarai
Kalėdų švenčių praleisti atva
žiuoja pas p, Rudokus. Cleveląn- 
de bus gruodžio mėn. 19 d., penk
tadienį.

Lituanistinės mokyklos
' ruošiama Kalėdų eglutė 

įvyks 1957 gruodžio 29 d. 4 
p. p. šv. Jurgio parapijos salėje.

Visi tėvai nuperka dovanas, 
supakuoja ir užrašo savo vaiko 
vardą, pavardę, amžių, ir jei 
lanko mokyklą — skyrių. Dova
na turi būti nebrangesnė kaip 
2 dol.

Visas dovanas prašoma suneš
ti sekmadienį po 10 vai. pamal
dų parągijos salėn. Čia jas pri
ims vienas iš tėvų komiteto na
rių. Z

‘ BALTIC BAKER.Y
yrą'lieaviškų kepykla, kiiri kepa 
lieuvišką ir kaimišką ruginę 
duoną iš geriausių ruginių mil
tų, be jokių priemaišų.' Taip pat 
kepa kitokią duoną ir įvairius 
pyragus.

Kepyklos savininkai Antanas 
Glodenia ir Vytautas Strimaitis 
sveikina visus savo klijentus Ka
lėdų švenčių proga ir praneša, 
kad. kepykla yra pasipuošusi Ka
lėdoms kepti įvairius tortus ir 
priima tortų užsakymus.

Tortus keps gerai patyrę Eu
ropos tortų specialistai. Kepyk
la tortų užsakymus priims tik 
iki gruodžio 18 dienos.

Kreiptis telefonu: UT 1-1283.

mos tarime parduoti b labai geni 
tųaąma ir paltams ir tymiii piges-

■ l •

PADĖKA
Sugrįžę iš kelionės norime iš 

širdies padėkoti CIevelando lie
tuviams, o labiausia tiems, ku
riuos mes daUg£dusia nuvargi
nome: Stempužiams, Gasparai- 
čiams, Kazėnams, kurie ne tik 
mus epnakvidinimo, bet ir pui
kias vaišes surengė, širdingai 
ačiū H; Mpcijauskui, mus pasiti
kusiam aerodrome ir palydėju
siam, p. S: Rudokienei, kuri mus 
supažindino su Clevelandu, lie
tuviškom gražiom bažnyčiom, 
Dirvos redakcija ir redakcijos 
nariais, širdingai ačiū p. Juędė- 
nienei, kuri mus, po Clevelandą 
palydėjo ir suruošė puikias vai
šes. širdingai ačiū visiems CIeve
lando lietuviams už parodytą 
tikrai labai didelį nuoširdumą. 
Jums visiems, ypač Ąžuolams; 
kurie mus į Clevelandą buvo pa
sikvietę, linkime geriausio pasi
sekimo, visiemi,.8tinrios dvasios, 
vienybės.

Dirbkime visi, Jiad būtų gar
bė lietuvių tautai ir Lietuvai.

monio šeima

THREE WAY 
PAINTING CO.

Lietuviška įmonė atlieka įvai
rius naujų ir senų namų dažymo 
ir dekoravimo darbus iš lauko ir 
viduje.

Lietuviams darome nuolaida.
J. ir E. Ignatavičiai 

677 E. 128th St. Tel. MU 1-8368

■iiiiiHiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiiiiiiiiiinini
PRANEŠAMA...

NATIONWIDE’S' naujas 
SEIMOS 

DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa- 

lengia visą jūsų šeimą ... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
tų) NE KIEK NEPADIDĖJANT 
už mokamą vieną draudimą!

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS, 

Agentas
SK 1-2183

r—
I. C I < ĮU N SK A S i 

L AIKRp^|Xf^JA8 

Taiso ir parduoda taikrodlb* 
apyrankes ir kitas brangenyteo 
Sąžiningas ir garantuotas dar- 
has

JUOZO KAMAięiO 
IR JONO BALEIKOS, 

ST. CLAIR SHOE STORE, 

12915 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirinkimas ir žemes
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

Darbo vai.: nuo 9 v, ryto iki 
Z v. v.

Telefonas: GL 1-5875, buto — 
GA 1-7658.Praktiškiausia anapus 

geležinės uždangos siųsti
tik angliškas medžiagas, — taip 
yra pasakiusi dabar iš Sibiro at
vykusi tremtinė.

Ir tikrai, nes per Patria V-vę 
pasiuntęs p. P. (jo pavardę ir 
telefoną jūs galėsite sužinoti vie
toj) gavo laišką iš Lietuvos, kad 
už jo pasiųstą mažą siuntinėlį 
angliškų medžiagų artimieji Lie
tuvoje gavo virš 5.000 rublių.

Pabandykite pasiųsti ir Jūs 
angliškos medžiagos, nes tai yra 
lal.ai praktiška:

1) nesitrukdo laikas siuntėjui,
2) pigiau kainuoja siuntėjui,
3) gavėjas turi dvigubą ar net 

trigubą naudą ir džiaugsmą, nes 
pigių medžiagų paketėliai šiuo 
metu yra mažaverčiai gavėjui.

Siųskite per vienintelę Ameri
koje lietuvišką bendrovę Patria 
Gift Parcel Co.

------ ----- ,, CIevelando skyriaus adresas 
aparatų ir ftždijoąjatefonų. Dide- — 6908 Superior Avė. (Buitie 

Deliu. krautuvė), čia galėsite iš
sirinkti medžiagas ir gauti rei
kalingas informacijas.
!i!iiiiimii)ii!iiiiiimiimiiiiiii;:iiiniiiin 

GEORGE’S FLOWER 
ANDGIFTSHOP 

7011 SUPERIOR AVĖ.
TEL. UT T-8677

Jurgis Sidabras — lietuvis 
savininkas 

Įvairiausios gėlės, 
prekės iš užsienio.

va. Pudingas 
Gėlės vestuvėms, 

banketams.
Sklypo pagra inimas. Vidaus de
koracijos — namų, krautuvių, 

viešbučių.
’>r-akrmas vainikas šermenims.

lis pasirinkimas.''
"SIEMENS” 20 lempų 6 gar

siakalbių. f
. "NOVAK” 12 lempų 5 gar
siakalbių. ,

•’NORDMENDE’į 12 lempų 6 
garsiakalbių.

’TONFUNK” 
biakalbių.

”FONOVOX” 11 lempų 6 gar
siakalbių ir su bufetą.

HI-FI Tap reeord "NOREL
IO” (Philips).

Geros išsimok ėjimo sąlygos 
pas
VOKIEČIŲ RAIBO APARATŲ 

ATSTOVĄ
609 East 120 St. Tel. PO 1-1398
iiiiiiiHiiiiiiiiiiiiiniiiiiiimitiitiiiiniiiiiii

Baltic Delicat. krautuvė 
(6908 Superior Avė.) 

praneša gausiems savo ■ klien
tams, kad švenčių metui krautu
vė turės pilną pasirinkimą deli
katesų, kurie tinka lietuviškam 
Kūčių ir Kalėdų stalui.

Kitame Dirvos numery pa
skelbsime platų gaunamų valgių 
ir gėrimų sąrašą, krautuvės dar
bo laiką švenčių sezono metil ir 
kt.

Jau dabar pradedame priimi
nėti tortų ir prabangiškų ambro
zijų užsakymus.

Kalendorėlius savo klientams 
pradėsime dalyti kitos savaitės 
pabaigoje ir dalysime tol,, kol 
užteks atsargų.

Baltic Delic. krautuvė prekių 
rūšių gausumu, ypač pritaikytų 
lietuvių skoniui, m$sų įsitĮkini- 
mu yra didžiausią Visoj Ameri
koj. Tai vis dėka lietuvių klien
tų gausumui, kurie'jie remia, pėt 
atsilankydami į krautuvę iš to- 
limtį apylinkių mieįįų' ir Kana- 
dos,‘JJaugelis dalykų yra iš krau
tuvės ^siunčiami J tęlimus Nėw 
Yorlto, Ųogtono miestus bei Flo- 
'“‘b ■ AąS

Syępčių pietas bus dar vienas 
egzaminas mūsų krautuvai ir 

fra < 
mes,

■ .Ta

Vaites Dirvos numerį

Turime gerų ir graiti ramų, 
vienos ir dviejų šeimų, Naujo
sios Parapijos rajone.

Šaukite:
Stanley Yacas, jr.

, lietuvis 
REALM RBALTY

IV 1-9911

Pi.siimudokite proga- 
Mažas jmokėjimas. Labai geras 

rajonas
Prie Chardon Rd. 7 k. gerai 

■'šlaikytas namas. Karšto van
dens šildymas. Didelis sklypas. 
Garažai. Savininkas skubina par
duoti. '

Turime ir daugiau gerų pirki 
■:ių. Kreipkitės j

P. ŠIRVAITI
V<:->. T. Byrn? — Kcal Estate 
1535 Hayden A ve. MU 1-6106 

nr namuose K E 1-408'
!in:r.į:in;i!iiiiiiiHi!iiiiiniĮi!iiiiiiiiiiiii;i

LOKOR DELICATESSEN
6502 Sunerior 

(kampas E. 65 ir Superior)
^Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

kykit mūsų krautuvę ir pareikškit. savo pageidavimus, 
geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti., 

[anome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky- 
rdavinėtl lietuvių mėgiamus maisto produktus.
mus piečiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus

? ST. CLAIR BAKERY
) Sav.10’Bell-Obelenis

A 6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525
/ Antroji mūsų krautuvė yra
j 1404 E. 66 Street ' Tel. EN 1-4551

Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos
produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

GERE5NJ NAMU STATYTOJA^
VISUOMET ĮSTATO 

MONCRIEF šildymą ir oro vėsinimą

I. J. S A M A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

laikrodžių taisymas. Brangenybės, {vairus dovanų 
pasirinkimas.

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Ar žinote, kad klCibo ir salės vedėjas yra-Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausj patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės j 
•hiozą GRAŽULĮ. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muz'kos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIŲ 
KLUBĄ.

Penktadieniais galite gauti Povilo Šukio ir jo padėjėjų paruoštus 
puikiausius valgius — {vairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEB3S PAINTING CO
Wty. DEBESIS

barnų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko
11 12 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

P. J. KURSIS
609 Society for Savipgs Bldg.—Cleveland, Ohio

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA S521
Norėdami pigiai pirkti namur mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaipa.. Taipgi gausit, patarnavimą įvai
riuose apdraudos-inBuralice reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo tporgičio. Patarnavimai ir išpildymu 
garantuojama. Kreipki’ės j mapp telefonu arba asmeniškai.

Ii i I

JAKUBS & SON
FUNEHAL HOMES

-- Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E, Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojsl 
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-176S
936 East 185 Street
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$1.00

GUBERNATORIUS• •

Greetlngs and Best Wtahes 
To Our Frienda and Patrons

OPEN FRI.-SAT.-MON. EVE. TILL 9 P. M.

3188 EAST 80th ST.
VU 3-4418

, MU. 1-8000

i

DE BARRY OLDSMOBILE 

INC.

I

C. WILUAM O’NEIL

685-7 East ŽOOth Street
T -'L ! \ J

Greetinga «nd Bttt Wisht» t?, Oor. Frted* A PatroM
I J* •• f', ’ 1

CaU IV. l-8448

THE LINDSEY

ledakcijon tr administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Sleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaon 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

Nw>4958 metų pradžios Dirva išeis du kartus per. savaitę 
Jos mėtįm kaina į 'visus kraštus nustatyta vienoda: metams $8.00, 
gi pusei metų $4.00. .‘••'■'V

Viši skaitytojai, mokėdami už. 1958 metus ir prašome prie 
tos naujos kainos prisitaikyti; I ■ >

Ateinančių švenčių proga mes kviečiame skaitytojus, kaip 
Kalėdinį ir Naujųjų Metų dovaną, Dirvą, jnžsakyti savo artimie- 
siams, kurie dar Dirvos iki šio laiko neskaitei. Už tokią dovaną Jūs 
mokėsit papigintą kainą, kuri galioja tik gruodžio mėn. Būtent, 
tik $6.00 j. . /

žemiau spausdiname atkarpą, kurią iškirpkit ir su pinigais 
siųskit Dirvai, kad laiku galėtumėm skaitytojui pranešti, kas jam
kaip šventinę dovaną, laikraštį užsakė. Ypač mes kviečiame neuž
miršti saVo artimųjų, pasilikusių Vokietijoje, kurie patys laik
raščio užsisakyti nepajėgia.
4iiiininmiinmmiiijNMĮitnii'liiirn)i:i!ii mitmiii4HHimi:^mntmiinimtHnRtniiniuIn>irmirttDw;>tmiinBnunitmmnBUWnanmmimnDninnmnnnnthttnttKramDnmnunn<ntaMM

....... #6S'ęvWŠHĘS, .
to our FRiĘjįbs And patrons 

FOR A , 
PLEASANT RESTAĮJRANT

SEE YHE BEATUTIfUL 1958

OLDSMOBILE. •••77. t Į .. V> k

OLDS. IS ALL NEW. FROM

HEAP TOTAILLAMPS
Ar yra noro vieningai dirbti?

Iš LNT Pirm. V. Rastenio kalbos Bostone
iii.

Tarp mūsų politinių organiza
cijų bei vadinamųjų veiksnių, ly
giai kaip ir tarp paskirų indivi
dų, yra visiškai vieningas nusi
statymas dėl pagrindinio sieki
mo— Lietuvos laisvės. Nėra, ta
čiau, vienybės pažiūrose į to tik
slo siekimo priemones bei būdus, 
į darbo metodus. Sunku įsivaiz
duoti, kad kokios sutarties pasi
rašymu tas pažiūrų skirtingu
mas būtų išnaikintas ir visiems 
taptų įskiepyta viena katra pa
žiūra.

čia ateina j pagalbą primini
mas, kad reikia elgtis demokra
tiškai, tai yra laikytis daugumos 
pažiūros. Bet daugumai išaiš
kinti reikia balsavimo, — tarp 
visų suinteresuotų, o ne vien tik 
mažame dirbtinai sudarytame 
būrelyje. Pasikalbėjimuose dėl 
vieningos politinės vadovybės su
darymo LNT ir siūlė tą priemo
nę pavartoti, bet susidūrė su tei
gimu, kad tai netikslinga ir ne
įmanoma ...

Jeigu toks vieningam susior- 
ganizavimui svarbus elementas,I čiant. Visi tame darbe dalyvau- 
kaip balsavimas, yra neįmano
mas bei nepriimtinas, tai kaip gi 
gali būti vieninga organizacija 
be kokios nors prievartos pavar
tojimo?

Lig. si '! vieninga organizacija 
bando;; ’.u-«i, vaizdJTdl kal
bant, toki "du: ’-jonas veiks
nys skelbiasi . o pu;_; milinis ve
žimas, o kas jar,. v ė ’i. laikomi 
išalkusiomis o komis, . • ; š-»u-
kiamoe ateiti prie vežimo .. nuo-' 
lankiai klausytis triumfuojančio 
pasididžiavimo, kad, štai visa 
teisybė šiame vežime buvo, yra 
ir bus, kadangi "atėjo ožka prie 
vežimo”! Tačiau "ožkos”, matyt 
nėra alkanos ir, be to, gal mano, 
kad šienas vežime paplėkęs ...

Tad ir suk dabar galvą, ar čia 
vežimas, ar ožkos kaltos, kad tos 
organizacinės vienybės vis dar 
nėra ... žinoma, kol šiuo — kas 
ims viršų — pagrindu vienybės 
bus siekiama, tol jos nebus pa
siekta.

Nors daug yra mūsų politinių 
grupių vardų, tačiau pagal savo 
pažiūras į to paties tikslo sieki
mo metodus jos dabar yra susi
telkusios j ne daugiau kaip tris 
židinius. Kitaip sakant, dėl Lie
tuvos praeities ar ateities mūsų 
tarpe yra daug "partijų”, bet 
kiek tai liečia dabarties veiklą, 
yla tik trys partijos. Kiekvieno
je iš tų trijų "partijų" yra aiški 
vidinė vienybė ir dėl veikimo, 
metodų, — kiekvienu atveju, gal 
jie tenai svarstomi, bet sutaria
ma.

Jei ne dėl visų, tai dėl bent dėl 
kaikurių konkrečių uždavinių 
vykdymo tos "trys partijos” ir 
už savo vidujinių darželių galėtų 
surasti bendrą kalbą. Kodėl to
kiu atveju tie trys židiniai ne
galėtų sutelkti prie kurio pa
skiro konkretaus darbo savo tu
rimų intelektinių pajėgų ir savo 
sutelkiamų lėšų, ir kodėl nega
lėtų bendrai atlikti tokį darbą, 
kuriam jėgų ir lėšų sutelkimas 
reikalingas?

Pavyzdžiui, yra iškelta min
tis, kad bent jau Lietuvos Ne
priklausomybės Metais (40 me
tų sukakties proga) reikia pa
galiau išleisti anglų ar kuria ki
ta Vakarų pasaulio kalba rimtą, 
mokslišką informacinį veikąlą 
apie Lietuvą. Tai yra objektas, 
kuriam sutelktos jėgos reikalin
gos, ir kurį galima drauge dirb
ti, palikus šaly visus nesutartus

klausimus. Iš LNT pusės yra pa
reikštas pasirengimas jėgomis 
ir lėšomis dalyvauti tokiame dar
be bendrai su kitais mūsų visuo
meniniais — politiniais židiniais. 
Tačiau girdėti, kad ieškoma dar 
kelių kaip nors išsiversti be šio 
bendradarbiavimo...

Yra ir kitų dalykų, kuriuos 
paskiri mūsų visuomenės politi
niai židiniai galėtų sutartinai 
dirbti. Tai, tiesa, būtų ne orga
nizacinė, o tik konkretaus darbo 
vienybė. Argi ne ši vienybė kaip 
tik ir yra ta, kurios mums iš tik
rųjų reiktų?

Koks skirtumas tarp darbo 
vienybės ir organizacinės vieny
bės? Nemažas. Organizacinė vie
nybė neišvengiamai velka pas
kui save grupinio prestižo pro
blemas ir įvairias praeities san
tykių sąskaitas. Susidaro padė
tis, kaip nusiginklavimo konfe
rencijoj, kur visi norėtų nusi
ginkluoti, bet niekas nenori pra
dėti pirmas. Tuo tarpu konkre
taus darbo vienybė yra galima 
tų neatmezganiųjų mazgų nelie-

kos per LNT, jis bua tikras, kad 
tos lėšos gali būti panaudotos ir 
bendrai su kitais, sakysim, leidi
niui apie Lietuvą, bet tikrai ne
bus panaudotos paralelinėms pa
siuntinybėms steigti...

žinoma, tokiems sutarimams 
reikia vieno dalyko: kad suta
riantieji židiniai vienas kitą "pri
pažintų”, tai yra, skaitytųsi vie
nas su kitu, kaip "suverenai”... 
Jei toks bendradarbiavimas ligi 
šiol, nors ir paminimas, bet ne
realizuojamas, tai, turbūt, svar
biausia todėl, kad vienas iš tų 
židinių tokioj vienybės vykdymo 
sistemoj įžvelgia pavojų "vy
riausiojo” titului ir bene dėl to 
vengia pripažinti ką nors šalia 
savęs.

Todėl vieningų darbų klausi
mu tenka skaitytis su tokia pa
dėtimi, kokia ji yra ....

•it * (užsakytojo pavardė, vardas ir adresas)

užsakau Auo 1958 mėtų pradžios du kapt u s per savaitę einančią 
Dirvą, kaip šventinę dovaną, ir prašau ją siųsti šiuo adresu:.......

....... .................... .......... ............... . ......................... ■—

.... ""““f’"-.......................... ...................
Metinei papigintai prenumeratai apmokėti siunčiu $6.00.

16101 Kinsman Road

PO

SANITATION CO.

SANITATION SERVICE

MAINTENANCE SUPPLIES

JAN1TORIAL EQUIPMENT

r
393 East 131st Street

HUBERT ELECTRIC CO.

Elektrical Contractors

COMMERCIAL — INDUSTRIAL — RESIDENTIAL

5420 Munford Avenue Call MI. 1-5891

f

10416 Euclid Avenue CaIlSW. 1-0722
t

”FOR COMPLETE DEPENDABLE SANITATION”

WY. 1-3333

' jantieji jaustųsi dirbą tai, ką jie 
patys pripažįsta esant naudinga 
ir reikalinga, ir tuo pačiu metu 
nesijaustų privalą jungti savo 
vardą su kitais dalykais, kuriuos 
laiko, pavyzdžiui, nereikalingus, 
netikslingus ftr gal net žalingus, 
arba dėl kurių yra nuomonės, 
kad gaila jiems eikvoti pajėgas 
Ir leisti visuomenės lėšas. Vieno
je organizacijoje mažumoje li
kęs turi sutikti ir su tuo, kad jo 
vardu būtų daroma tai, kas yra 
prieš jo įsitikinimą bei sąžinę. 
Jeigu jis nety'i, jeigu jis visuo
menei pasako savo atskirą nuo
monę, tada jis smerkiamas/ 
kaip... vienybės ardytojas. Šio į 
pavojaus sutartinėje talkoje dėl 
paskirų konkrečių uždavinių ne
būtų.

Ir lėšų naudojime darbo vie
nybės sistema turi neabejotinų 
teigiamybių. Du ar trys židiniai 
sudėję iš savo fondų lėšas ku
riam konkrečiam darbui gerai ir 
kontroliuotų tų lėšų naudojimą. 
Iš kitos pūdės, visuomenė lėšo
mis čia prisidėtų per tuos židi
nius, kuriais jie geriausiai pasi
tiki, ir visada bus užtikrinta, 
kad aukotojo lėšos bus panaudo- 

itos tik su jo patikėtinių sutiki
mu, o ne pagal jam nepatikimos' 
"daugumos” valią. Pav., kas au-

III .  ——..III—Į 

Mūsų rėmėjai
Dirvai paremti skaitytojai at

siuntė šias aukas:
J. Kelly, Fla......................... I
Balzaras P., Chicago .......
Karosas A., S. Boston .... 
Stankūnas A., Cleveland .... 
Kuslis A., Watertown .......
Ignatavičius St., Cleveland 
Jokūbaitis M., Detroit.......
Citavičius Wm, Tuscon .... 
Valadka M.,- Scranton .......
Malskis J., Cleveland .......
Ąukštinaitis V., Chicago .... 
Jankus Z., Cleveland 
Dryža S., Detroit ...
Šimkus M., Chicago 
Kavaliauskas P.,

Melrose Park ... 
Tallat-Kepša, Cleveland 
Manys E., W. Roxbury 
Stacina Ad., South Bend 
Huebner M., Cleveland 
RimkūnaB J., E. Chicago 
Narvydas Pr., Brooklyn 
Unger, Cteveland ..... .....

Aukotojams tariame nuoširdi 
ačiū.

CLEVELAND 
REGISTERAND 

GRILL COMPANY

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

For a Pleasant Holiday
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SESIŲ 
KAINOS 
KRINTA

UŽMIES
TINIAM 

TELEFONO 
ŠAUKIMUI

t

Ilga distancija 
yra pigi — * 

ir daugiau dar 
vakarais 

ir sekmadieniais 
Ar kas 

nenorėtų 
girdėti jūsų 

balsą šį vakarą?
Dėl kainų 

pažiūrėkite jūsų 
telefono knygos 
vidurinį viršelį.

GREETINGS . and BEST W1SHES 
To Ali the.Lithuaniah People

GREETINGS and BEST WiSHES 
To Ali the Lithuanian People

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holidav

QUAKER CITY LIFEINSURANCE 
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KITCHEN MAID MĖSA
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21855 Lorain Avenue

Weat Side Market House Stand No..F 13

S. S. Kresge Co. East 4th & Euclid
f

5441 Ridge Road
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Atpasakoja L. S.

"Pirkliai” keliauja | Graikiją
vokiečių karinės slaptosios žvalgybos veiklą Graiki-

Į JAV atvežama vis daugiau ir daugiau kitą Knatų gamybos automobilių. Nuotraukoj vaizdas iŠ
. - -Baltimorės, Md., kur iškelianti nauji Volkswagenai.

. Crndddlo, .^o. 0 D.« . ,)«r 12 

.'Antroji doH. ' ' S.rp.d SwIIm
; z u ; 1 —. . .................... .................,L,. . .;----------

Vokiečių karinė slaptoji žvalgyba i 
paskutiniojo karo metu

KRAŠTUOSI?
1 ’ ' .

Apie ' 
joj vienas skyriaus vedėjas taip rašo:

"Po 1940 metų pavasarį įvykusio Danijos ir Norvegijos 
užėmimo mūsų skyriuje, Hamburge, darbo žypiiai sumažėjo, 
fimiau galvoti, kurioje Europos dalyje reikia laukti naujų karo 
veiksmų. Tais reikalais Vyriausioji Karo Vadovybė principiniai 
nedavė žvalgybai jokių nurodymų. Tačiau savaime suprantama, 
kad slaptosios žinių tarnybos karininkas turėjo pareigą prama
tančiai galvoti ir tam ruoštis.

Priešo akimis žiūrint, saugumas Viduržemio jūros srityje 
buvo jam nepaprastai svarbus. Taigi, vieną dieną tuom turės susi
domėti ir mūsų atitinkamos įstaigos. Asmeniškai pasiteiravus 
Vyriausioje Karo Laivyno Vadovybėje man buvo pareikšta, kad 
toje srityje vargu ar bus reikalinga kokia vokiečių slaptosios žval
gybos veikla, nes visą darbą attiksią sąjungininkai — italai.

Nepaisydamas to atsakymo, su savo bendradarbiais išdir
bau planus, kurie mums atrodė galėtų būti naudingi. Svarbiausia 
tai lietė Graikijos sritį, priėjimą prie Juodosios jūros ir rytinę 
Viduržemio jūros dalį su Kretos sala.

Tam tikslui jau 1940 metais pasiunčiau Graikijon du kari
ninkus, kurie kaip pirkliai, kelias savaites praleido Atėnuose. Jie 
ten stebėjo/ užmezgė pažintis ir surado patikėtinius, galinčius 
karo atveju tuoj pradėti veikti. Abu karininkai turėjo su savim 
specialų radijo siųstuvą ir juo iš savo viešbučio kambario kasdien 
palaikydavo ryšį su Hamburgu. Išpildę duotą uždavinį juodu grįžo 
atgal. ’

Kai 1941 metų pavasarį, po nepasisekusio italų puolimo 
Albanijoj, padėtis Balkanuose ėmė darytis kritiška, vokiečių karo 
vadovybė pasiryžo jiems padėti puldama pietų kryptimi iš Bulga
rijos. To momento aš ir laukiau.

Gavęs Berlyno sutikimą — panašiai kaip savo laiku prie 
Danijos užėmimo — nutariau paruošti specialias žvalgybos gru
pes ir jas pasiųsti su pirmaisiais kovos daliniais, kad kuo daugiau
sia svarbios medžiagos pakliūtų į mūsų rankas^ o tuo pačiu būtų 
padėta kovojantiems.

Junginys, aprūpintas auto mašinomis bei radijo siųstuvais 
išvyko iš Hamburgo kovo mėn. viduryje <1941 m.) ir greitu laiku 
pasiekė pasiruošusią kariuomenę prie bulgarų-graikų sienos. Pra
sidėjus žygiui mūsų grupės visą laiką buvo pirmose linijose.

Dėl labai blogų Graikijos kelių, Wehrmachtas turėjo daug 
sunkumų su savo radijo siųstuvais) nes nuo nuolatinio kratimo jų 
didelė dalis sugedo. Ir čia galėjom mes padėti, nes mūsų aparatai, 
ankstesnių patyrimų dėka, buvo atitinkamai įrengti ir pritaikyti. 
Todėl jie nei vieną dieną "nestreikavo”.

Įžengus į Atėnus pirmasis uždavinys buvo kuo greičiausiai 
Užimti karo laivyno ministeriją ir surasti dar nesunaikintus doku
mentus. Palyginamai jaunas grupės vadas tą uždavinį įvykdė pui
kiai. Jis sugebėjo sudaryti tokį Įspūdį, kad graikų admirolas nesi
priešindamas jam perdavė ministeriją. Prieš kelis mėnesius įvyk
dytieji stebėjimai, surinktos žinios ir surastieji patikėtiniai pra
dėjo nešti vaisių”.

Įdėtas darbas pasirodė nepaprastai svarbus vėlesniems karo 
veiksmams, ypač užimant Kretą. Perkeliant dalintos iš Peloponesu 
į Kretą čia visai neturėta savų laivų. Teko pasinaudoti graikiš
kaisiais. Slaptosios karo žvalgybos grupės vadas pasiuntė į vieną 
tų laivų savo radijo telegrafistą su mažu siųstuvu. Besikeliant į 
tą laivų junginį įsisuko vienas britų kreiseris ir tik minėto atsar
gumo dėka laiku buvo informuotas atitinkamas štabas Atėnuose, 
nes nė vienas iš, dalinių panašių radijo ryšių neturėjo.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone
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WEST SIDE FEDERAL SAVINGS 
& LOAN ASSOCIAliON

■ f,

Ali Savings Insured Up To 
$10,000

21510 Lorain Rd.

. ED 1-6800
A

■t

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

To Our Friends and Patrons

CANADA DRY

GINGER ALE

EX 1-8800

HOLIDAY GREETINGS

M AGARA
CAS-COAL-OIL

FURNACES

The Forest City

Foundries Co

2500 WEST 27th ST.
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BEST WISHES
To You Ali

BARTU NEK

CLOTHERS

FINANCE YOUR
APPEARANCE

A MODERN TEN-PAY-PLAN

I AmA ■

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams ’

KITCHEN MAID MĖSA

Parmatown 7461 Ridgewood Drive

Main Plantand Office WO 1-8061
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GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

ALBERT S. PORTER

COUNTY ENGINEER

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

Afrikos žvalgyba
Tuo pačiu laiku, kai slaptosios žvalgybos daliniai buvo ruo

šiami ir siunčiami Graikijon, panašios grupės oro keliu buvo nu
gabentos Afrikon. Radijo telegrafistai žvalgomuose lėktuvuose 

, skraidė iš Vyriausios Afrikos Korpo Būstinės iki vidurinio Nilo 
ir toli j Saharos dykumą. Du kartus lėktuvai turėjo nuileisti 
smėlio dykumoje ir visa įgula greičiausia būtų žuvusi,-jei ne mūsų 
maži siųstuvai. Jie veikė nepriklausomai nuo lėktuvo elektros 
srovės, todėl buvo įmanoipa susisiekti su štabu, pranešti nusilei
dimo vietą ir paprašyti pagalbos”.

I Bulgariją ,
1940 metų sausio mėnesį, tamsiame savo įstaigos korido

riuje — Tirpltz krantas 80 — admirąlas Canaris sutiko vieną savo 
štabo karininką. Sustabdęs pasakė, kad girdėjęs, jog šis esąs nepa
tenkintas darbu bei aplinka, Canaris, nors būdamas šefas, sugeu 

. bėjo su savo karininkais taip elgtis ir kalbėtis, kad minėtajam 
nebuvo sunku viską nuoširdžiai išsipasakoti ir dadėti, kad jis daug 
mieliau dirbtų praktišką Žvalgybos darbą kur užsienyje, negu 
sėdėti čia, biurokratiškoje cęntralfje, Į klausimą, kur jis norėtų 
vykti, atsakė —.Sofijon, nes jį įdomaujanti Bulgarijos geografinė 
padėtis: Dardanelų artumas, Juodoji ir Adrijos jūros. Be-to, So
fijoje esanti labai dldęlė Sovietų pasiuntinybė, kurtybe abejojimo, 
tarnauja .ir Špionažo reikalams: -X.š.
\ > Canaris tuojau <pat su.tuo planų, jutiko ir . įsakė karininkui 
galimai greičiau savo dalbą ten'pradėti, duodamai jam pilną vei- 
kimo laisvę. a ■ ' '

'« • ;V?.' Šitas greitas ir pripuolamai atrodantis^psUprepdimas

i

pradėti naują darbą yra charakteringas Canaris būdui ir jo san-
v
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GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

TRUCK DRIVERS UNION

LOCAL NO. 407
■ “• ‘ t

WILLIAM J. WELCH, SEC’Y-TREAS
* ’ . ■ *

u

J

X

2070 Eaat 22nd Street
ii
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14958 St Clair Avė.
6529 Union Avenue

833 Prospect Avenue
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Greetings and Best Wishes
To You Ali

SHERVVIN 
HARDWARECD

Plumbing, Electrical Supplies,

Glazing—Headguartėrs for

Sherwin Williams Paints and

Varnishes

I

740 EAST 185th STREET

IV 1-2092
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THE TROY LAUNDRY&

CLEANING CO

ESTABLISHED 1873

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

BEST W1SHES 
To .Our Friends and Patrons

LOUISV1LLE TTTLE
INSURANCE COMPANY

Standard Building
•u .lę'l <■ .

MAin 1-2075
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MEISEL MOTORS

SEE THE MOST OUTSTANDING

UNtfOOP DRYGOODS STORE
SALES AND SERVICE CENTER
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GREETINGS and BEST WISHES

B. N1COLAMELTZER CROZIER FLOORING CO

COMMON PLEAS COURT15316 Waterloo Road

BEST WISHES Wėdding Anniversaries

MELUOSI DiSTILLERS, INC

GENERAL 1NSURANCE .rbių objektų
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GREETINGS and; BEST WISHES

ST. CtAIR AUTO PARTS

EX 1-4458

GREETINGS and BEST W1SHES
BEST W1SHES

2201 Superior Avenue
IDEAL BUILDERS SUPPLY AND

FUEL COMPANYJAMES O’TOOLE, SECRETARY

1220 ONTARIO ST.

GREETINGS and BEST WISHES

CAMPBELL MARBLE &
STEEL IMPROVEMENT

COMPANY

4301 Prospect Avenue

GREETINGS and BEST WISHES

HARRY FAGIN PRESIDENT

H AVĖ 
YOUR

tfhSte, kurį jam duotų 
santykiai tarp Vokie-

for a Pleasant Holiday

For a Pleasant Holiday

WILSONandCO 
(NSURANCE

Bulgarijon perkelia, vokiečių kariuomenės štabus
1941 metų pirmam ketvirty užmaskiiotki-Bulgarijon buvo

Best Wigfięs to Our, F riq»?d9/iūįį^I’fktrcHia y

COMPLETE LAUNDRY SERVICE
> v i •>"' /

Brandenburg dalinių panaudojimo planą*.;
apsaug^'kariuomenės žygio kelyje tarp Dunojaus ir būsimų priešo 
valstybių sienų.

Saugoti rėlkėjo elektros‘s’tdfis,'geležinkelio mazgus, tiltus 
ir panašius įrengimus nuo sabotažo aktų, kuriuos galėjo ruošti 
anglų-amerikiečių agentai ar komunistinės padugnės. Taip pat 
reikėjo turėti parengtus vertėjus,, patikėtinius^ vietos kelių žino
vus pasienyje, kad palengvintų ir pagreitintų pirmųjų dalinių žygį.

Pagaliau buvo įscenizuota,. ir su bulgarų įstaigų žinia pra
vesta, visų nebūtinai reikalingų aųtomašinų-Jiųftįilįącija. Karinės 
žvalgybos speciali komisija jas įkainavo ir nupirko, kad numato
mas kariuomenės transportavimas kuo sklandžiausiai pasisektų. 
Visi tie uždaviniai buvo greitai ir laiku įvykdyti. Kariuomenė ga
lėjo savo žygį pradėti.

Įdomų vaizdą sudarė Brandenburg dalinių atvykimas. Visa 
akcija pravesta tarp 5-tos ir 9-tos valandos prieš piet, Miglotą 
balandžio mėnesio rytą jie nusileido lėktuvais. Sofijos aerodrome 
ir jau paruoštom pašinom tuoj buvo išvežioti j paskirties vietas. 
Ten sutikti vertėjų, perrengti bulgarų uniforainųjsyirt pastarųjų 
karininkų vadovybėje nugabenti prie apsaugai numatytų objektų.

Draugiški bulgarai vėliau šypsodamiesi pasakojo, kaip keis
tai skambėjo bavariškoji tarmė Bulgarijos uniformose ir kaip 
širdingai vietiniai gyventojai juos priėmė savo mažuose name
liuose. Taip išaušo rytas, kada 12-oji armija, generolo feldmaršalo 
List vadovybėje, žaibo greitumu pastačiusi tiltus per platų Duno
jų, pradėjo žygį per Bulgariją.

GREETINGS and BEST WISHES
i

. ■ i 'i
1958 LINCOLN and MERCURY

GREETINGS and BEST W1SHES
To Our Friends and Patrons

Žygyte per Bulgariją, I ’•
Nebuvo reikalinga jokio bulgarų įstaigų paraginimo: visa 

jų tautą nepaprastai draugiškai sutiko 1914-18 metų ginklo bro
lius. Visi-kaimų gyventojai, vyrai, moterys ir vaikai stovėjo nuo 
ryto iki vakaro sveikindami "Germanskis”, bičiulystės ženklan 
duodami druskos ir duon<5š7 Patys’vargingai gyvendami,’jfe vaf- 
šindavo kuom tik turėjo. Ir lai buvo tjkras, širdingas broliškumas. 
O vokiečių karių garbei reikia pasakyti, kad to parodyto pasiti
kėjimo jie neapvylė ir savo laikyseną tų jąuąmą-J?esudrumstė.

(Bus daupPa^)'

J K -.'.J1--

ruošti vokiečių kariuomenės pražygiavimą iš Rumunijos per Bul
garijos teritoriją, Graikijos bei. Jugoslavijpsjptiolimui. Visi tie 
štabai palaikė ryšius su mūsų „kabinės slaptosios’žvalgybos skyriu
mi ir leidosi patariami įvairiais vietinių žmonių laikysenos klausi
mais. Vokiečių kariams buvo išdirbtos specialios taisyklės, kaip 
jie turi elgtis draugiškuose kraštuose, kas ypač svarbu ir reika
linga buvo Bulgarijoje.

Maždaug prieš dvi savaites, kada. bųvĄ,padėti karo veiks
mai prieš Graikiją ir Jugoslaviją, mūsų žvalgybos skyrius kartu

BESTWISHES 
For a Pleasant Holiday

ž?

tykiamš Įsu bendradarbiais. Taip pat charakteringa, kaip anas 
karininkių ėmėsi savo uždavinio.

Jalu už poros dienų jis sėdo lėki
ir ten pai savo draūgĮisįišiĮąifciaiJihfo^

11800 SHAKER BLVD.

Cail WY 1-5800

ryšio karinputu. 
Oficialįaijgi, perkeltas Sofijon kaip patarėjas lauro ūkio reikalams 
prie karo attache tenykščioje pasiuntinybėje. Taigį, gan'civiliš
kas postas. Tarnybą pradėjo 1949 m. kojvapMau ir pasiuntinybės 
pastate! gavo savo reikalams porą kambarifc ‘

ytsus pirmus metus, .jis praleido>Mtfąran|Bkai 'stebėdamas 
bulgaru problemas, susipažindamas su jų gąltaaena ir verbuoda
mas bdi paruošdamas paĮik^|ūŪ9^-r ga^ta daug
vertingų žinių apie tuometinids ij vėlesnius karo priešus. Ir tai 
tik dėl to, kad šis karininkas dirbo tyliai. Kuo mažiau trinkimo, 
tąo geriau. Pagal: šefo nurodilhus, įBuIgaHftft; fcaip- neutralios 
valstybės padėtis buvo kruopščiai respektuojama ir kuo mažiau
sia santykiaujama sų ^rališkųųjuiBalkarųfflknrtalihiu Stabu.

Vis didėjanti krizė Europos piete dalyje apsunkino

TILE COMPANY
ESTABLISRED

MARBLE AND SLATE REAL č£Xy TILE

SUMWALTGEFF|NE INSURANCE 
AGENCY

DOWD OLDSMOBILE
SEE'THE MOST OUTSTANDING

1958 OLDSMOBILE EVER BUILT

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

SQUARE DEAL HOMES

DRY CLEANING
TBblZ dilė. ''Ail

IN OUB NEW MODERN PLAST -

DN a AMKįAKDMt (WALTON HILLS)

BE 2^245

n*!*’; • 1 | •

GREETINGS and BEST WiSHES 
To Alį

šio skyriaus maskavimą. Atsirado Butinės reikalas jam priskirti 
porą padėjėjų ir įrengti geresnį radijo siųstumą tiesioginiam susi
žinojimui su Berlynu.- ............... .. ...................... ' ' .........

žvalgybos skyriai Reiche, besidomintieji sritimis, gulin
čiomis toliau į pietryčius, vis dažniau ėmė siųsti savo specialius 
patikėtinius per Bulgariją į Artimuosius Rytus, Turkiją ir t.t. Tas 
sudarydavo nemaža keblumų, nes tie agentai, nepažindami žmonių 
dvasios, nesuprasdami jų budo, dažnai patekdavo į įvairiausių iš
naudotojų rankas.

Įvairūs Balkanų "tipeliai’’, jausdami kylančią "ašies" kon
junktūrą, pasisiūlydavo už pinigus ar kitas dovanas įvairiausiems 
darbams, prižadėdami net "žvaigždes nuo dartgaus nukabinėti.” 
Aišku, gavę gerus rankpinigius dingdavo. Palengva ir tas reika
las buvo sutvarkytas.

EV 1-0225

VB, tefcido Bukareštan
------- ------------
gariją. JĮs teisingai gąlvojo, kad kaimynai, daugiau bei tiksliau 
žinos, nei tai būtų įmatioma rasti ofisai' 
atitinkama ministerija Berlyne. Ypač, 
tijos ii* Bulgarijos nebuvo "Šilčiausi”.

Po to Balkanų ekspresu jis pasiekė Giurgiu — Dunojaus 
uostą Rumunijoj. Iš Rųsse, jau Bulgarijos pasėją, nuvyko Sofijon. 
I.^buvęs Šiame mieste aštuonias dienas, nesMįijs į santykius su 
jokia oficialia įstatau 
savo įspūdžius, stebįjli

Jis biivo pasali

'■;|jįWįįiį»Įi|Wffy|i"'š 
Greeting and Best Wishe« d

TVn Oųr Many Friends '

6? /' • ' ' '
16708- KINSMAN 3©'— lįM*
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Gnete Mi lMt Wiaka

Famity Style Reataurant

Private Parties — Banquetg

INDUBTM^L LAUNDRY

^MkOJUNUKl
I r ' ’ • 1

GARMKNT 8OTTLYS 
" 1 >1 -•</'! f ‘ ■ •

47M LEKINCTON AVE.

BUILDING LABORER’S
Local No. 310

To Our Friends and Patroris > ’ t
For a Pleasant Holiday x
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SAVO TEISIŲ GYNI- 
aMAS iJifiRA JOKS 

RASIZMAS

Spaudos Pabirose, "Naujienų” 
Nr. 250 J. Jasinskas atakuoja 
Dirvos redaktorių Gąidžiūrią'ir 
žurnalistą K. S. Karpių. Pirmą
jį, už talpinimą į lietuvišką laik
raštį, be jokios redaktoriaus pią* 
stabus, Karpiaus straipsnį: "Pre
zidento^ smarkavimas". O antrą
jį, už jo (pagal J, Jašinsko nuo
monę) rasistinį straipsnį.

Įžangoje J. Jašinskas priekaiš
tauja rasizmo bujojimą Sovietų 
Sąjungoje ir Vokietijoje, toliau

jin bnraK.
jis kaltinąs prezidentą už pat klaidinti jskaitytoją. Dirva nori,
siuntimą kariuomenės 1 Littlę 
Rock, pagal J. Jašinsko nuomonę 
"tvarkai atstatyti”, o po to jis 
kaltįną ■ Arkanso -gubernatorių 
Faubnš meva už trokajrmą vyk- 
dytii Ąąkščiaušio Teismo^įstat; 
mon*’pagaliau J. JašiMKSs tvi

WT'T

i

ty- 
is tvir

tina; kad segregacija esanti bjau
riausio laipsnio rasizmas,

■; ’ -I .

Didžiausia nesąmonė kaltinti 
laikraščio, redaktorių už tai, kad 
jis atstovaudamas laisvąją spau
dą laisvame krašte leidžia straip
snio rašytojui laisvai reikšti 
mintis. ‘Dirvos redaktoriui' Gai- 
džiūnuHierū^brąutisJ^B^aips-

kad aka 
vadas ,____,____ ,
Dirvą n|bruka, -netempia ant'sa
vo ku Aliaus skaitytojo nuomo
nės ir nerašo tris kartus ilgesnių 
redakcijos pastabų, negu pats?a- 
šomasis straipsnis. Atseit, Dirva 
neprievartaują. strąipsnio inin- 
ties, kaip, paprastai 'daro "Nau
jienos"!

dento srtiarl

jas laisvai darytų iš 
jam patiektų minčių.

i

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

! ,
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GREETINGS and BEST WISHES
U3 <*(

TOALL

GREETINGS and BEST WISHES,/ 
To Our Friends and Patrons

CRANE COMPANY

PLUMBINGSUPPLIES > i

6215 Carnegie Avenue

UT 1-2400

Best Wishe8 to Our Friends and Patrons

METAL EQUIPMENT CO.

t

2032 WEST 105th ST. AT. 1-8415

Our Sincere Greetings and Best Wishes

KAPEL BUILDERS and REALTY CO

902 East 222 St RE 1-0400

GREETINGS and BEST W1SHES

LA MAR’S RESTAURANT
FOOD AT ITS FINEST AT MODERN PRICES

9501 Eucfld Avė. SW 1-3070
and

1100 Euelid Avenue , PR 1-8898
Carnegie at East 105th SW 1-7777

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems

, | CONCRETE PIPE CO., OF OHIO

OLD MILĖS BOAD

MO 3-8733
t

Best Wishes to Our Friends and Patrons 
For a Pleasant Holiday

-s STREKAL REALTY CO.

40

mKSSI

405 East 200th Street

MMI
, e

$

ip stmfosąį
____ ; amarkaritaaa’ galima su-' 
lyginti ku senetorlaus McCarthy 
kalba, guriąi jis pasakė Senate 
po to, tyai populiarusis preziden
tas sugrįžo iš Ženevos 1955 me
tais, k aplankęs savo draugą Žu
kovą.

žinoma, Karpiaus str. nėra 
poezijos, jame slypi vien tik rea
lizmas ir kartus realizmas.

štai cituojama pora ištraukų 
iš K. Karpiaus "Prezidento smar
kavimas”: "Niekur savo prezi
dentavimo laiku neparodęs drą
saus Amerikos pasiryžymo už
kirsti kelius sovietams pavergti 
paujas tautas, neparodęs noro 
sulaikyti į Vengriją siųstus rau
donarmiečių pulkus žmones žu
dyti, ir leidęs sovietams įsitvir
tinti Egipte, dabar Sirijoje, na
mie parodė savo galią prieš sa
vus piliečius visai ne vietoje. Už
miršdamas komunistinėje Kini
joje laikomus belaisvius — Ame
rikos žmones, pastatė ginkluotą 
kariuomenę globoti tuos devynis 
negriukus, ir jei reikės pralieti 
savo žmonių kraują!”

Arba: "šiaurės miestuose ir 
miesteliuose dabar spekuliantų 
gaujos, susitarus su suktais po
litikieriais ims slaptai apgyven
dinti negrų šeimas baltųjų gy
venamuose rajonuose, kur dar 
negrų nėra. Aišku, baltieji prieš 
tai kovos, tačiau spekuliantų 
veikla bus apsaugota prakilniais 
lygybės įstatymais, kuriuos vyk
dyti bus siunčiama kariuomenė. 
Taip bus numuštos tų rajonų na
mų kainos ir baltieji persekioja
mi ir ekonominai triuškinami 
trauksis, atiduodami namus už 
nuostolingų ‘ P* ’•' ‘ ‘

Konstitucija įpareigoja kiek
vieną valstybę duoti visų rasių 
žmonėms tolygų apšvietimą. 
Konstitucijoje nėra pabrėžta, 
kad baltieji privalo būti prievar
taujami lankyti tą pačią mokyk
lą su juodukais.

Tik visiškai nenusimanąs gali 
tvirtinti, jog segregacija yra 
biauriausio laipsnio rasizmas. 
Rasizmas — tai niekinimas ki
tos rasės žmonių bei siaurinimas 
jų teisių; o segregacijos sąvoka 
apima tik gyvenimą atskirai.

K. Karpiaus straipsnyje nie
kur nepastebima neapikanta ar
ba negrų niekinimais. K. Kar
pius nori tik, kad 10% šiame 
krašte gyvenančių negrų, remia
mų suktų politikierių bei speku
liantų; neišnauduotų materiali; 
niai daugumos šio krašto baltų
jų žmonių.

štai vienas iš daugelio pavyz
džių. Thonotosassa, Floridos 
miestely Elton Van Riper, atvy
kęs su žmona iš Kansas City, su
manė pasistatyti namą negrų 
kvartale. Negrai kreipėsi į aps
krities komisionierių Elbert 
Moore, kad jis uždraustų balta
jam žmogui, iŠ profesijos šofe
riui, statyti namą. Van Riper 
jau buvo nupirkęs sklypą ir pa
statęs pamatą. Komisionieriaus 
patariamas Van Riper pasitrau
kė iš negrų kvartalo. Taigi, iš šio 
pavyzdžio matyti, kad ir negrai 
yra segregistai.

Integracija reikalinga ne
grams tik kaipo pakopa, ant ku
rios jie pasilipę turi progos api
plėšti, išvaryti iš namų baltąjį 
žmogų.

Segregacija yra įaugusi kiek
vienos rasės kraujujeir todėl ko
voti prieš šj dėsnį yra pūsti prieš 
vėją. Integracija rasių tarpe gali 
vykti tik jėgos pagalba. Tų, ku
rie tvirtina, kad integraciją yra 
puikiai prigijubi šiaurinių vals
tybių miestuose ir miesteliuose, 
labai - klysta, tąyba meluoją. Vi
sur, kur. tik atsikeliu bent viena 
negrų šeima į baltųjų tšrpą,<bal- 
tieji bėga, kad ir tąrė^uni dide
lius materialinius nuostolius.

i

h ,yj ;.-y

NORTH AMERICAN 

BANK CO.
‘r

SERVINC THE FINEST FOODS 
A Modern Cocktail Lounge 

Wines - Beer - Liąuor

WE HA VE COMPLETELY' REDECORATED

222ND AND LAKE SHORE BLVD. 
RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES

To Our Friends and Patrons

For a Pleasant Holiday

GLENMORE

-ev

I /

DISTILLERIES

KENTUCKEY TAVERN — GLENMORE

— OLD THOMPSON i

GREETINGS and BEST WISHES '

To Our Friends and Patrons

THE YODER
COMPANY

t

CLEVELAND, OHIO

BEST WISHES 
To Our Many Friends

PHYSICIANS AMBULANCE 

SERVICE

I

DAY AND NIGHT SERVICE

Patients Moved as Doctors Prescribe 

OXTGEN IN ČA8E OF EMEBGENCY

Ali Csrs Insursd

Narys The FEDERAL DEPOSIT 
INSURANCE CORPORATION

TAUPYMO SĄSKAITOS — ČEKIŲ SĄSKAITOS 
VISOS TAUPYMO SĄSKAITOS APDRAUSTOS 

$10.000
2%% MOKAMA UŽ INDELIUS

6131 ST. CLAIR AVENUE 
15619 WATERLOO ROAD 
3496 EAST 93rd STREET

HE 1-6063
IV 1-2400

BR 1-6606

GREETINGS and BEST WISHES -

For a Pleasant Holiday z’

CLEVELAND AMBULANCE
SERVICE, INC

Rsmsmbsr His Maroon and Crssm Colorsd Care 
wM> Hm Mm in WMte

Cailed and Recommended by Cleveland’s Leading 
Physicians and Surgeons

ENdlcott 1-0770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons 

For a Pleasant Holiday .

HODELL CHAIN DIVISON.
NATIONAL SCREW &

MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT 
2440 East 75th Street

EN 1-2650

GREETINGS and BEST WISHES

STATE'COUNTY MUNICIPAL
FOREMAN & LABORERS

■ • X

PHIL MASTERSON Secretary

CSM1M
I
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GREETINGS and BEST W1SHES

congressman

22nd District

1111 EAST ŽOOttt STftEET

6565 Bi*Mdway

it

f

FRANCE8 P. BOLTON

GREETINGS and BEST WISHES

GEOMETRU SIAMPIHG

IV 1-3800

GREETINGS and BEST W1SHES

. COMMNY

MUNOeh 14280

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

»

I

PORTACt M11ĮUIS

7040 Wadš Pirk Ate. ‘

7018 Superior Avė.

8702 Hough AveaBe
1407 Hayden Avanue

18246 fiaclid Avenue

’ė

*e

l PADEKITE SUTEKTI’ 
DŽIAUGSMO

Vokietijos Lietuvių' Bendruo
menė, Iš kurios patys sveikiau! 

[ ir pajėgiausi nariai išvykai Irtftf- 
-ftusti svetingos pastogės užjūrio 
Lkraštuose, šiandien yra gausi ser 
| lėliais, Hgonimis, taikais ir dėl 
Į Sveikatos stokos mažai darbin- 
[gais ar išviaaaadarMngatataa* . 
Riečiais. TaSUu mHų *«ilii V»- ' 
kietijoje viflų tų gyvefiimlškųjt) 
tankumų negali pilnai suprasti; 
lų vaikiškos sąmonės, sujaudin- 
tos tradicinių nuotaikų artėjaij- 
Čių Kalėdų progh, Adkia IŠ K*- 

[ ifedų Senelib viso ta, kas ir mus, 
Staugusius, mūsų vaikystėje taip 
Žavėjo ir ko msa.su tatražiau 
plakančia širdimi laukdavome. 
Skirtumas tik tas, kad gal .tada, 
laisvojoje LtėtUVėje ši* karo bei 
tremties nepaliestuose kraštuota 

[triūsų tėvai it artimieji turėjo
tas materialines sąlygas, kurios 
leido mums kalėdinius sšįMB 
|>ergyventi kaip gyvenimiškąją 
realybę*

Šiandien Vokietijoje didelis 
•kaičius tėvų negalės savo val
kams suteikti to džiaugsmo. 
Vargingas lietuviškosios - ben
druomenės Vokietijoje Sąstatas 
teįstengs savo jėgomis apsaugo
ti daugel} vaikę Kalėdų hifetu Buk 
kasdieniško niūrumo. Kaip tik 
todėl Vokietijos Lietuvių Ben> 
druomenės Krašto Valdyba labai 

[maloniai prašo kitų kraštų lie
tuvių paramos ir aukų, kad jas 
galima būtų paskirstyti netur- 

I tingesnėms lietuvių apylinkėms^ 
(kurios suruoštų kalėdinės eglū- 
Į tęs savo vaikams ir galėtų paro
dyti jiems gyvą Kalėdų Seni su 

| dovanų maišu ^-> gfvą, inatomą. 
Į pajuntamą, o ne tik staugusių 
| pasakojimuose apie buvusius ka- 
| Baise gražius laikus girdėtą.
Į Su iš anksto" jungiama didžia 

padėka mes prašome vaikų kalė
dinėms SgUrtefta minfošti sHrtkė 
bukas siųsti adresu:

Litauisches ZenUalkemitee, 
Weinheim / BergtfifDMtMftfe 
Bankr-KMUo-Nr. 11797. Germą: 
tay.

BEST MSfeES *W 00h FftlENM ANO FAfRONS

•I...

Brush Spray

/

THE FINEST EVĖH BUILT v

FElNĖfc HOMESSEE THE NEW 1958 CHEVROLET

1 /

Ind aštriai

JIM CONNELL 

CHEVROLET. INC.

D0D0S-R0SS8.

GREETINGS arti BEST W1SHES 
To Our Friends apid Patrons '

GARL J, SCHVABZDL Preeldont

GEORGE SHElTftiNft, Sėefėttry

GREETINGS and BEST W1SH£S 
To Our Friends Mid Patrons

14481 Eudid Avė. UL 1-3300
A

T

Td Our FVianda and Patron* ■ 
GREETINGS and BEST WHHE3

i

GENERAL INSURANCE AGENCY < j

Comittercial
v .į,-.

C. SAM DREYtR PAINTERSI
iH

GREETINGS and BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

1MMI AttMrti Av«m*
SK 2-1477

r‘ u...... V •• • .............

I\EWARK
SLA REIKALINGA NAUJA 

VADOVYBS
Nepaprastame ŠLA 245 kuo- 

-pos susirinkime, įvykusiam Lie
tuvių šv. Jurgio D-jos salėje, 
1957 m. lapkričio 27 d. be kitų 
kuopos reikalų, buvo pravesta 
nominacijos į SLA centro vado
vybę, kūrintose kiši Raišai atite
ko opozicijos kandidatams:

Adv. J. R. Vertalfe j SLA pre
zidentus, — vienbalsiai.

A. S. Trečiokas į SLA vicepre
zidentus, — vienbalsiai.

Inž. A. Chaplikas į SLA iždi
ninko vietą, — vienbalsiai.

Dr. S. Biežis j daktaro-kvotėjo 
vietą, — vienbalsiai.

Jonas Valaitis į SLA sekreto
riaus vietą dviMn tiMčlal.

Juozas Arlauskas į SLA iždo 
globėjo vietą dviem trečdal.

Juozas Maceina į SLA iždo 
globėjo vietą dviem trečdal.

Susirinkime dalyvavo tiktai 19 
narių iš 95, kurie būtų turėję 
teisę balsuoti. Matomai jau SLA 
nariams nusibodo balsuoti visuo
met už tuos pačius vadovybėje 
esančius ir mažai veikiančius na
rius. .....

Pasidalinus nuomonėmis ŠLA 
i organizacijos reikalais, buvo pa- 
| stebsta. tad SLA tartą naudai 
bšlg gerti MttMpltartyti vatar- 

I vietę Atlantic City.
IŠ kuopos valdybos pfanėšiitaij 

I ’šaiškėjo, kad yra būtinas rėika- 
llas suruošti SLA organizato- 
I riams kurpus. ,*Ęuo reįkalu kuo- 
įpai per Iširti rtpakittkė 
I Bu centro sekretorium susibarti, 

Jl^dėl kuopa, nutarė savo pastan- 
Jjgomis reikalingus kursus su-

f* kursuota pareiškė norą dalyvau
ti daugėta' JmĮfflrtiilIM*!-
, Netvarko ir apylinkės kuopų 
nariams jau dabar galima regis-, 
truotis į kursus. Adresas kreipi 
tis: 811 Walnut St,. Newarl 5, 
N. J. Tel. MA/Mltefr

- . <. r Korespondentas |
i - * • **,' ’’

ij

14)144 Mįonijg reikalingus

ENdlcott 14075
BAiMolph 1-2777 T
MUlbarry 145501

IVsaivog ftfeo $
>• •* 1. WĮ
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HOL1DAY GREETINGS 
Td Our Frieftds and Patrons

MORITZ STEEL

COMPANY

6518 Mala

EX bžcffž

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Many Friends

AMALGAMATED AS8*N.0F 
ST. & E. RY.

Hihy Ltflg — StaMl/y

740 SUPERIOR AVENUE, W.

BEST WISHES

THE ESCELSIOR VARN1SH W0RKS 
IJK'ORPORATED

»

AT 14800
A

WLS0N FUftEOll J

8S0VICE STATION

5'Ji

vii ose p h M. SIF EE N EY

’A

. iv'.

GREETINGS abd BtST W1SHEŠ
To Our FrieBds Ahd Patrons

KENT FLOfUST INC.
FLO^ERS OfDlS'rtNC'rtON 

114«2C4teIiMd YE 2-8840 - 2-8341
CLEVELAND 0HGHTB 4 <JHIO Į

SPECIALISTS IN 0VfcWA5 dUARANTMfcU 
FLORAL ttŠUvfifUĖ?

For a Pletatant HolHhy 
BEST WISHES

GREETINGS and BEST VISHES 
To Our Friends and Patrons

8000 BES8EMERA VRiUK
•J '? ' ' » V ■; .
•I — ‘

1

BESTtflSHES

msa.su


GREETINGS and BEST WISHES

coimMji laundry mtics

Jtflii St, Chir Are. «N 1-5158

OPEN DAILY 11 A. M. TO 1:00 A. M. SAT. TO 8‘.O0 A. M.'

A. E. HACKENBURG

GREETINGS and BEST WISHES tin VARRENSVILLE CENTER FA 1-M76

irom

MAYOR ANTHONY J. CELEBREZZE

BEST WISHESXAND •

M

/

3611 Payrtfe Avense HE 1-0035M19 WALTON Mr i4fto

GREETINGS and BEST WISHES

A

CLEVELAND, OHIO
BW. B-1N6

AT 1-51004510 DIVISIGH AVENUE
s

•/—u.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

STANDARD FOOD MARKET

854 EAST 185th STREET IV 1-5688
1218 EAST 79ih STREtfT EK1-38M

PLUMBING CONTRACTOR

16305 Throckley Phone LO 1-7737

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

10536 Euclid Avenue CĘ 1-1295BW 5-08668718 Carnegie Avė.

GREETINGS and BEST WISHES

HILDEBRANDT PROVISKDN CO.

ROBBINS PLUMBING CO.

LULLABY SHOPPE, INC.

y MAURTCE MASCHKE, JR. - President

G3* -f

10495 CARNEGIĘ AVĖ.
FREE PARKING

Pas mus maisto pasirinkimas geriausiai ir 

kaino* pigiansfe*

TJtE GRANO LAUNDRY CO.

KAJZ ROOFING CO.
INDUSTRIAE, COMMfiftCIAL and RESIDENTIAL

INSURANCB AGENCY
GENBBAL INSURANCB

5215 Euclid Avenue HE 1-4050

Dirvos skaitytojai lan bBva, ekMid ItėnsaMąas* M miirika ką
Supažindinti su mums bičiuliškai džiugina, ką pykina;. L____

pačtaih veikalui. Jlš

Chlnese Food To Take Out

Cantonese Family Dfaneni

tSTABLMHED 194)1
8

. Prompt Service

THE FRED P. THOMAS CO.
General Inauranc*

Berniė Mali see’y

bupažindinti

“r ‘ ' ' .. :' -TP V s 4 .. .'J > ■ ‘ t. į*

kusiteikusie gabaus čeko kempo- 
ftitoriaus kūriniu' lletuviikbmls 
lemoniią kurte Baltų' Draugijos 
Vokietijoje ir Bremeno simtojii* 
jos kfkeitro dėka pirmą' kartą 
Išvydo viešumą šių metų spalld 
Vidury. Bis kdrlnys Jau bus gir
dimas ir dažniau: jis, ne kartą 
bus grojamas Vokietijos radijo 
programoje. Ryšium su tuo bus 
minimas ir Lietuvos vardas.

Jei tas kūrinys bus išspaus
dintas, jis galės būti prieinamas 
Ir plačiau, o jei pavyktų paga
minti ir plokštelę, nebūtį dide
lių kliūčių jam atsirasti taip pat 
ir Amerikos bei kitų kraštų ra
dijo programose. (Lietuvos Ne
priklausomybės Fondui finansiš
kai remiant, veikalas bus išspaus- 
diatas), Kadangi iš lietuvių pu
tės imamasi žygių tam kūriniui 
Išpopuliarinti, pravartu pažvelg
ti į jį ir kritikos akimis.

Kritiškas "Daina Saite" verJ 
tinimas tektų pradėti nuo sąly- 
gų, kurios riboja kiekvieną prem
jerą: reikalinga daug ryškesnė 
dinaminė ir ritminė difenmctą- 
tija.

Reikės ryškesnių pataisų par
titūroje — bet tai nieko naujo, 
tas Vteėdės įvyksta, nes muzikas 
ir kompozitorius pilnai pažįsta 
veikalą tik tada, kai jis atlieka
mas. Daug laiko surepetuoti ne
turėta ; o to reikia, ypač, veikalo 
trečioje dalyje, kur kiekvienas 
taktas turi skirtingą ritmą! Pa
galiau, netikėtai efektingam vei
kalui Bremeno radiofono salė 
yra permaža. Styginiai instru
mentai (tik keturi pultai pirmų
jų smuikų!) negalėjo atsverti 
pučiamųjų toninės galios. Dėl to 
pirmą kartą girdinčiam susidarė 
kone "pritrenkiantis’* įspūdis. 
ViA tai bė jSkios abejonės iš
nyks, įvedus atitinkamas patai- 
aaa; styginių padauginimas ge
riau "įpakuos" Varį" į aksominę 
"vatą” ir varpą aidingas gandas 
nepriplos prie stėnos pirmosios 
dalies temos!

Nelhybelio kūryboje šis tikrai 
virtuozinis id teffijąattkėS kūri
nys užima ypatingą vietą. Jis 
tyčia atsisakė nuo progresyvinių 
eksperimentų; mužiką, kaip it 
tinka liaudies dainos stiliui, yra 
visgi tėnallnė — nors persunkta 
harmoniniais ir ritminiais "pipi
rais”, kurie prieinami tik tam, 
kas žino visas modernistų labo
ratorijos priemones. Formos at
žvilgiu irgi prisilaikyta aiškių, 
nesudėtingų formų; it tyčia. 
Anot paties kompozitoriaus, no
rėta parašyti tikros, pritaikomo
sios muzikos veikalą; jis kito 
tikslo ir neturi, kaip aktanbėti it; 
būti grojamas. Jis nenori būti 
problematiškas, o tik brilijantiš- 
kas simfoninis etiudas.

Veikalą pirmą karią feirdeją 
klausytojai buvo tarsi kiek sumi
šę: prisiminė panašus Sumiši
mas kai J. Pakalnio "Romantiš
ką Uvertiūrą” pirmą kartą iš
girdus! čia kažkas nauja, galin
ga, neįprasta mūsų lietuviškam 
sviete j vietom iššaukia gaivališ
ką pritarimą, tai vėl gimdo kri
tiškas asocihcijaB. štai, paėmė 
kėš taūtų "Mttvlją”, nUMuoetė 
dulkes, delnu patrynė IšblėdUs; 
auksą, — o dabar tasąi akį rė
žia? Ar tai ta pati lyrišką, lietu
viška daina? Tarsi kokia tos mū
sų adoruojamos šventenybės 
prpfąnacija? Stipri dozė eiliniam 

' klausytojui; nors jokio klausimo 
nėra, kad nebūtų atpažįstamos 
temos! (Tai reikia pabrėžti, nes 
mūsų dėinds intims įiąžįstamdš 
tik vOkališkai — jeigu jau kaą 
groja instrumentu, tai dažnam 
sunku atpažinti ūr pažįstamą 
dainą...). Bet Štai datoi* tos> 
blizgantis, žibantis rūbas, karią 

i’ net Ir šilūp orkestrirtŽjė toUSįW 
t; jė.i maĮ: užtiksį. v. .Toliau -’tas 

gaivaŲškumas, triukštn’&igas pa? 
baigta^ M Žįtoito įkaltį agw- 
gįniai'-ir dinaminiai tolygūniai).

Nškartosta čia tų komentato- 
,. rių. kurie ima "ieškoti" kur "šuo 
" Wi« T»dlfluh. tik

džiauti neleidžia, 
gražiausias kompl 
poritorfuHF.
įrodė.kad lietuviška liaudiM dai
na tofa mttziėjlto.'to archjMto 
"molUlo tikslams*!, , m mintisš 
bagažas pd ai,........
mai”. Tai yra dokumentas, kaip 
pto mūsų dainės, ff svet . 
tautls kompozitorius (žvelgia 
mūsų buities gyvenimą, ir štai 
jis tą mūsų buitį mato gyvą, • 
ne'mieguistą l

i. '
|f muzika ką
" bet nuoboi bdtt "Dalim

I; Norėtųsi, kad Vaclovo Nelhy- 
T___ i Burte" ' auilauktu

brolių bei sesių ne tik iš šio kr 
Htotnėsų bičiulio, bet ir paka- 
Mų Veltom;, aprėdytų tokiais dei
mantų Žibančiais ritate, siikur- 
tai^ Ikžriškių koaapositorių., , 

Ua kitų veikalų, kuriuos Svetimi 
nuadkal kūrė lietuvišk* temati
ka,. kuriuos kruopščiai ir su 
dttaugtmu regietrusja prof. Ži
levičius ir kiti lietuvių lžeivijos 
muftoiogMi.

feĄ.i

GREETINGS and BEST WISHES
'. To Our Friends ah^ F'atr^iM ...

- I ■■ t. . J

YOUNG’S AMERICAN & CHINESE 

RESTAURANT

Optfi Santaya

Air Cafidltiontaf

Ralph S. Locher, Law Director 
Edwairi & Ktttith, Tinance Director 
Emil J. Crown, UdUties Director 
WilHam J. Rogers, Port Control Director 
Loųia L. Draaler, Sarvice Director 
M. Lavimia Wamet, Welfare Director 
John N, McCormiclt, Safety Director 
John J. Locuoco, Ptoperties Director

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends I

PIONEER LINEN SUPPLY CO.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Many Friends NOTTINGHAM STEEL ANO 

ALUMINIUM COMPANY

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

NORWOOD DRUG. INC.

GERAS RECEPTO IŠPILDYMAS YRA SVARBIAUSIA 

MŪSŲ PAREIGA.
RECEPTŲ SPECIALISTAS

6411 Superior Avė. . HE 1-1035

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

BEST W1SHES 
To Our Frietidė and Patrone

JOHN KUBACKI
PHOTOORAPHIR

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friehds and Patroną

BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

*

JOE HARRIS
i

Distinctive Men’s Wear

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holiday

PAUL J. EVERSON REALTOR

RE 1-6200
Phone BE 2-0035

»
ARTHURL.HALL

TEDO Y BEAK STORE’S. INC. REALTY COMPAN Y(

t

120U KINSMAN ROAD746 East 185th Street

g

A.
r

YBUamrtane 2*7735

Y & TOSACCO 
ANY

Į

BEST WlSHES
For a Plaabant Holiday 24130 Lake Shore Blvd.

ĘuclM 23, Ohio

HILLCREST MEMORIAL 
PARK CEMETERY ASSOCIATION

Aurora & Richmond Roads
f •. , ’ . •

JUDGEJOHN J.MAHON
COMMON PLEAS COURT

‘.i

• ’ ’ - y : S / j • •-
Greetingsto Our FrUnib aid Patrons Fui « Htasaat dblHag z' ■ ■ • 'ir

gillktt

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrone

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons



♦DĮĘVA« Nr.4Q
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

THE FAMILY PLACE TO SAVE

Current Interest 3% On Saving 
SAVING DEPOS1TSINSURED TO $10.000

ST. CLAIR SAVING AND 
LOAN COMPANY

25000 Euclid Avenue AN. 1-1200
813 East 185tr St.—6235 S. Clair Avė.

IV 1-7800 — HE 1-5670

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday r

THOMAS J. UNIK CO
I

INSURANCE AGENCY F ,
/

EVERYTHING IN INSURANCE z

East 9th St Pier Bldg. TO 1-0200

1

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

LEONARD F. FUERST

CLERK OF COURTS

GREETINGS and BEST WISHES

LOŲIS EISENBERG HARDWARE

We Carry a Com^lete Line of Hardware Supplies

1169 East 79th St. EN 1-9381

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone

NEWMAN PONTIAC MOTOR, INC
SALES AND SERVICE

SEE THE NEW OUSTANDING 1958
PONTIAC CARS

11628 Euclid Avenue RA 1-9493

GREETINGS and BEST WISHES

NEO MOLD COMPANY
INDUSTRIAL SAND BLASTERS

2183 EAST 18ih STREET CH 1-2215

NIEKAD NEMANIAU, KAD 
LIETUVIŠKAS MENAS TOKS 

GRAŽUS!
Tautinės Sąjungos Bostono skyriaus 

namuose pabuvojus ■
E. čEKIENfi

■ • • •

Bet pažinę saVo tikrąją kultūrą,' 
jie išdidžiai ir svetfeiems apŪ 
tai kalbėtų ir didžiuotųsi esą lie
tuviais, ir žinotą, kad ją tėvai 
ne iš skurdaus;'bet iš aukŽtoe 
kultūros krašto, kurią turiisavo 
vertybių niekur kitur neranda
mų, brangių, turiningų ir savai
mingų.

Grįžtant prie mūsų patalpųir 
salių, prisipažinkime, kad joms 
labai trūksta jaukumo, todėl da
bartinis jaunimas į jas nenoriai 
renkasi. Kai tik jo iniciatyva 
ruošiamos šventės jie eina į sve
timas, jaukesnes, nežiūrint, kad 
patiems tai kainuoja daug dau
giau vargo ir pinigų. Tarp sveti
mų besimaišydami ir jų kultūrą 
savinas!.

Truputį daugiau dėmesio at
kreipę, vienur daugiau, kitur ma
žiau bendrų pastangų padėję, 
galėtume turėti ir daugiau savų 
jaukių lietuviškų tvirtovių, ku
rios savo lietuvišku jaukumu 
keltų ir stiprintų kiekvieno lie
tuvio nuotaiką, a jaunime stip
rintų didesnį ilgesį ir meilę sa
vam kraštui.

y t ■ 5

1
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GREETINGS «>d BESTW!SHES 

To OurFriepdsand JPątroną > ;

AURORAR ■

!»/•
į * ’ ' , ‘ « ' ■ • ’ ’ C.

Fanaran for Slenką, Lobster.SąaghėttL R*rioii,ExceBent
: WE CATSR TO VEDDINGS 4 0HOWĘR8 #

11810 EUCLID AVENUE ’1-RA 1-1618
i ; L ’-a

svetimtaute, atlankiusi šį name 
sušuko: "Dieve, aš niekuomet 
nemaniau, kad lietuviškas menas 
toks gražus!”

Arba, kaip pasakoja šio namo 
steigėjai, kartą atvyko jaunas 
jūrininkas ir angliškai kalbėda
mas, visą tą meną apžiūrėjęs 
paklausė, ar tai viskas lietuviš
ka. Ir kai buvo teigiamai atsa
kyta, prabilo: "Ir aš lietuvis, 
mano mamė iš krajaus. Kitą 
kart aš ir draugus atsivesiu**.

Visai suprantama, jei daug čia 
gimusio jaunimo nedrįsta'prisi
pažinti savo lietuviškos kilmės 
iš to "skurdaus ir purvino" kraš
to, kokį jų tėvai paliko išvykda
mi dar prie caro priespaudos.

Juo ilgiau j meno kūrinį žiūri, i 
juo daugiau jame matai, pradedi i 
išskaityti ir kūrėjo į jį įdėtą kū
rybinę jėgą.

štai nesenai dar kartą teko ap
lankyti Bostono Tautinės S-gos 
namus, kitaip sakant, tą tikrą 
lietuviškos kultūros židinį, kur 
vyksta visi svarbesnieji Bostono 
lietuvių kultūriniai parengimai, 
posėdžiai, paskaitos, parodos, 
chorų bei scenos mėgėjų repeti
cijos, skautų pasiruošimui ir kt. 
Ir vos tik per keletą nuo tų namų 
įsisteigimo metų, lietuviškas 
jaunimas, juose bendraudamas, 
sukūrė ir ten pat atšventė virš 
20 lietuviškų šeimų.

Pažymėtina, jog čia jaunimo 
organizacijoms yra itin palan
kios sąlygos, nes šiuose namuose 
nėra bufeto su alkoholiniais gė
rimais, kaip paprastai visur be 
to neapsieinama, kas daugeliui 
tėvų, išleidus vaikus į tokių vie
tų susibūrimus, kelia rūpestį, o 
griežtesni ir visai neleidžia, tuo 
pačiu sulaikydami nuo lietuviško 
bendravimo.

Šie namai verti dėmesio, nes 
jie skirtingi nuo kitų įvairiose 
lietuvių kolonijose. Mes savo 
tautinių namų turime daug, net 
daug erdvesnių negu šie, o kai 
kur ir lėšų įrengimui netrūksta, 
bet labai trūksta tam darbui pa
sišventusių, iniciatorių, ryžtingų 
lietuvių, kuriais turtinga Bosto
no lietuvių kolonija.

Į tuos namus įžengęs pasijun
ti tartum-lietuviškoj šventovėj. 
Iškilmių salės priešakinėj sienoj 
Lietuvos karalius Mindaugas, 
skulpt. V. Kašubos kūrinys, de
koruotas dail. Vikt. Andriušio, 

I išdidžiai byloja apie galingą, di- 
I dėlę ir garsią Lietuvos praeitį.

Gi antroj Balėj stovi Jono Kas- 
I mauska biustas, mūsų "senojo" 
I ateivio, kuris yra Tautinės Są- 
I jungos Bostono skyriaus steigė- 
I jas, pirmininkas ir šios lietuviŠ- 
I kos tvirtovės pagrindas, nes jo 
Į čia įdėtas neapskaičiuojamas 
I įnašas, ne vien finansinis, nes 
I pinigai lengvai suskaitomi, šis 
I kūrinys yra skulptorės E, Do- 
I cienės.

Čia matome visą dekoratyvinį 
I lietuvių liaudies meną. Namų vi- 
I dus yra vientisas, originalus ir 
I nepaprastai skambus lietuviškas 
I meno kūrinys visiškai lietuviš- 
I kame stiliuje.
I Sunku būtų viską atvaizduoti, 
I reikia pačiam aplankyti, matyti, 
I pajusti, kiek lietuviškos kūry- 
I binės sielos, energijas, ryžto ir 
I juodo darbo valandų čia suau- 
I kotą.

Didelius kūrybinius sugebėji- 
I mut ir pasišventimą čia parodė 
I dail. V. Andriušis su inž. J. Mi- 
I kalausku, padedant ir arch. J. 
I Okuniui. Daug triūso, nuošir- 
I daus rūpesčio, o taip pat ir daug 
I darbo valandų paaukojo dr. B. 
I Kalvaitis ir kiti Bostono sky- 
I riaus nariai, sudėję po kelis šim- 
I tus darbo valandų.
I Didžiulė to darbo našta krito

II ant tuometinės valdybos, kurią
I sudarė: J. Kasmauskas — pirm.,

II dr. B. Kalvaitis — vicepirm., Ig.
Vileniškis — sekret., J. Vasi
liauskas — kasin. ir J. Adomo
nis.

Kaip didelė jiems teko to dar
bo našta, taip dar didesnė ,už tos 
istorinės lietuvių šventovės įkū
rimą tenka garbė. Garbė ne tik 
jiems, bet ir visai Bostono lietu
vių kolonijai, turinčiai tokį gra
žų būrį idealistų, kurie yra pui
kus pavyzdys mūsų jaunimui ir 
kitoms vyresniųjų lietuvių ben
druomenėms.

Jei visose lietuvių kolonijose 
atsirastų daugiau tokių ryžtingą 
mūsų kultūrinių vertybių kėlėt- 
jų, tikrai daug lengviau būtų ne 
tflct’*naująjį’’ mūsų jaunimą, bet 
ir čla gimųsį išlaikyti liętuviš- 
koj dvasioj. ■ i

štai kartą lietuvėvienuolė su

GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

MORALO HEATER COMPANY
MANUFACTURING HOT WATER HEATĘRS 

AND PLUMBING SUPPLIES 
2178 EAST 76ih STREEt UT 14200

HOLIDAY GREETINGS

>

ČRtĘTĮNG^ and BEST WISHES 

from
•i

ANTHONY CARLIN CO.

230 HANNA BLOG.

■ '■ i

PB 14808 ■vi

HOLIDAY GREETINGS 
To Our Friends and Patrone

JOHN M. PETERS CONSTRUCHON 00.

1675 BROOKPARK SH V-7400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

CLEVELAND STATIONERY SUPPLY 
COMPANY

FRANK C. McGINTY

FUNERAL HOME
*

1260 WEST 4flx STREETl • A . •

tA

SUpMfar 14460

BEST WISHES 
from

MARVEL BOTTLING

8915 CRANE AVĖ
BR 1-4400

į.F
I

811? Superior Avenue CE 1-4670

GREETINGS and BEST WISHES

CALIFORNIA FRUTT MARKET

TH» FINEST FRUITS AT TH> I4VB8T HUCBS

7»1» 9L Clair Ar..

H. Cowan, Ben Zide, Prop.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
GREETINGS and BEST WISHES 

For a Pleasant Holiday

HENRY RIEMAN

PLUNMBING and HEATING

6723 Denison Avenue

4

OL. 1-0111

JOHN L. MU4EUCH
Attomey

And Member of Civil Service Commission
MA 1-2013

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

ANDREW MOVING fir STORAGE 
COMPANY

Best Wishes to Our Friends and Patroną

r •

SANITIZED EQUIPMENT AGENT FOR UNTTED VAN 

UNES.INC.

• LOCAL—LONG DISTANCE MOVING

6802 Lexington Avė. . UT 1-2424 ’

PALEY PLUMPU4GAND HEATING
coAApany

CallSK 1-9772
y

12511 St ClairArame

3808 KAST 116th ST.
1 ‘ I

JACOBSON FURNITURE CO.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone- sL <.

Conjflste Line of Furnitūra 

AppUancss and TsIoMskm 

2847 LORJkHf AVENUE

LOUIS MILNER CO., INC
WALLPAPEB ANDPAINT8

GL1-2888

GREETINGS and BEST WISHES
For a Pleaaanl: Holiclay

GEO. H FLANTE

■ ■: ■ -k'vl.■.-«».<•> -Lz.i.sfe;
REPRE8BNTING

THE JOHN HANCOCK MUTUAL UPE 
ANCE CO. į

' JĮ£1486$ ;
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LOS ANGELES

9401 Sandusky
f

♦

19100 MILĖS AVĖ.

i

CHiEF JUSTICE JUDGE

JO H N J. BUSHER
•I

14)311 Superior Avenue
HOLIDAY GREET1NGS

1

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN
JUVENILE COURT I

M. WINOGRAD & COMPANYVVILLIAM A. RUSSELL

18609^St. Clair Avenue

& 
v

THE LAKE ERIE BUILDING 
MATERIAL COMPANY 

yo’ur’neighbor

ELMER HOCKER, General Manager

1321 MAROUETTE HEnderson 1-5080

»’• RA 1-2700 
MU 1-3000
IV 1-9252

SW 1-2200

• »
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Atvykęs įC)evelandąl917me- 
tų lapkričio Viduryje, taigi prieš 
'40 'mėtį,;. Dirvos leidėjo A;B. 

 

Bartoševičiaus pakvieataa'nedalu 
toriui J Gedminui padėjėju, 
ttadau Cįeveląndo lietuvių kolo

 

niją lab^i gyvą, stiprią, turinčią 

 

■virt 25 prganiiacijaa, nuo šven
tųjų vaidais bažnytinių iki pa
triotiniais ' tautiškais vardais: 
Tėvynės Mylėtojų Draugijos dvi 
kuopos,! Dr; Vinco Kudirkos var
do draugija, D. L. K. Vytauto 
Kareivių: Gvardija ir t.t; Veikė 
ir du paskiri pučiamų instrumen- 
tų-dūdų orkestrai!

Pirmasis lietuvių kolonijos gy
ventojai minimas Pranciškus 
Freimonas, atkeliavęs iŠ Lietu
vės 1871 įdėtais. 1887 metais čia 
įsikūrė pirmutinė Sv.Jurgio -var
do draugija/1017 metais radau 
šios kolonijos lietuviškų Draugi
jų Sąryšio'išleistą 120 puslapių 
knygą [ ”Clevelando Lietuvių 
Draugysčių Istoriška Apžvalga”. 
Ir toje knygoje buvo sužymėta 
tos 25 draugijoj - organizacijos, 
kurių augimas prasidėjo įsteigi
mu minėtos šv. Jurgio draugi
jos. Kai kurios draugijos turėjo 
iki 200 narių.

Nors 1917 metais radau daug 
privažiavusių iš Lietuvos jaunų 
vaikinų ir mergaičių, vaikinų bė
gusių nuo tarnavimo rusų ka
riuomenėje, atvykusių čia prieš 
I pasaulinį karą, daugiausia tarp 
1909 ir 1914 metų, čia buvo jau 
ir tokių, kurie skaitėsi senes
niais. Jie jau augino pirmutinę 
lietuvių gentkartę Amerikoje.

■idavo tautiško* Dirvos
taąi tai buvo pirmo pa

saulinio karo metai, jau prasidė- 
jęs judėjimaą dėl Lietuvos nepri
klausomybės, taiir Clevelande 
'steigėsi fondų 'skyriai, plito rin- 
Idmab, aukojimas, prakalbos, 
agitacija dirbti Lietuvai.

pirvos įsteigėjas, geras biz
nierius, mažai "nusimanąs apie 
politiką, mums pasakė, jog no
ris, kad Dirva'būtų "tautiška”. 
Tada ėjo atkaklus trynimasis 
tarp tuometinių katalikų ir tau
tiečių, nors tų grupių organiza
cijos savitarpinio veikimo deri
nimui išlaikė Draugijų Sąryšį ir 
tą istoriją bendromis pastango
mis išleido.

Klebonas kun.' Halaburda, pri
prasta kunigams taktika, kovojo 
prieš "laisvamanius”, "bedie
viui”, "šliuptarnius" ir "cicili- 
kus”. Stipriausios organizacijos 
buvo bažnytinės, tačiau Dirvos 
leidėjas kodėl tai nesibaugiflo, 
kad gali pakenkti jo bizniui lei
dimas tautiško laikraščio. Ged
minui ir. man, prieš tai dirbus 
Vienybėje, paskui man Tėvynė
je, kurie buvo žinomi tautiškais 
laikraščiais, nereikėjo savo kai
lio keisti prisitaikymui prie bo
so. Be to, po pasakymo, kad jis 
nori Dirvą turėti tautiška, nie
kad į Dirvos turinį • ir nesikišo. 
Matomai buvo pilnai patenkintas 
iki 1925 metų, kada Dirvą per
vedė mano nuosavybėn.

Pirmutinės pažintys
. Kadangi jau tais laikais lietu

vių išeivija turėjo savo griežtas 
sroves, clevelandiečiai buvo atsi
riboję nuo tuometinių marksis- 
tų-socialistų M r e v o liucijoniėrių, 
kurių vadai buvai daugiausia -ca
ro degtinės monopolių langų dau
žytojai, iš 1905 metų revoliuci
jos, tarp jų ir dabartinis smar
kuolis P. Grigaitis. Tai ton lie
tuvių draugijų istorijon neįeina 
čia buvę socialistų organizacijos. 
Jie turėjo ir socialistų kuopą ir 
chorą ir dar kai ką. Taigi visai 
ne naujiena, kad ir dabar mes su 
bolševikais griežtai kovojame 
kaip nevertais nešioti lietuvio 
vardo.

Padėkos šventės proga, lapkri
čio pabaigoje, berods Teatrališ
ko Choro valdyba buvo surengu
si vakarėlį mažoje Paulausko sa- 
liukėje, kur pasikvietė Dirvos 
redaktorių p. Gedminą ir mane. 
Tame vakarėlyje ir prasidėjo 
mano pažintis su vietos veikles
niais lietuviais. Iš to vakarėlio 
labiausia prisimenu Feliksą Ba
ranauską, nes jis vadovavo. Fe
liksas' ir dabar dar veikliai da
lyvauja Lietuvių salės ir klubo 
reikaluose.

Lietuviai tada buvo tirštai su
sispietę St. Clair Avenue žemu
tinėje dalyje, nuo E. 9th iki E. 
55th St. Dirvos įstaiga buvo 
2004 St. Clair Avė. šv. Jurgio 
bažnyčia stovėjo E. 21-moj, tarp 
St. Clair ir Superior gatvjų. Ta
me rajone buvo įsikūrusių ir 
įvairių lietuvių biznierių. Dides
ni bizniai buvo p. Bartoševičiaus 
bankas vienoje Dirvos pusėje, 
dabartinio Lietuvių banko patal
pos buvo kitoje Dirvos pusėje. Į 
rytus puo Bartoševičiaus banko 

vĄ '( 
gyve 
liau
Sker ...
ko bafaj; parduotuvė,P*k«k!io 
vaistinio Ritoje gatvėje, -už' Kra- 
naus
Krato 
savo 
patys 
Buvo 
bicko, 

■v Bui

Garmus, I 
L. Vasinausluis; Agc

, Julė Baltrukooįūtė, 
kitų. Clevelande esant, sulaukėm' 
žinių apie Lietuvos Nepriklauso
mybę. • ’ .

Po karo atsirado vėl .naujes
nių darbuotojų, atvykusių apsi
gyventi Clevelandan iš kitų ko
lonijų, kurie papildė mūsų orga
nizacijas, kurie dirbo Dirvai, pa
lengva į tautiečius atėjo ir dau
gelis anksčiau buvusių labai at
kaklių Dirvos priešų, su kuriais 
po daugelio metų dabar malonu 
anuos atkaklių savitarpinių ko
vų laikus prisiminti...

Lietuvos Nepriklausomybė
Radęs'eilę tautiškų draugijų, 

TMD kuopas, SLA 14 kuopą, 
Varpo chorą, A. L. T. Sandaros 
18 kuopą, Dr. Viiioft Kudirkos 
Draugiją, Teatrališką Chorą, ku
rių nariai buvo geri katalikai, 
bet norėjo dirbti ir santykiauti 
su tautiečiais, turėjau kur prisi
glausti ir darbuotis. Buvo pa
kankamai ir D/rųai rėmėjų ir jos 
reikalų gynėjų, pasakyčiau susi
pratusių spaudos rėmėjų.

Tautinėse organizacijose irgi 
ėjo Bmarki vgikla dėl Lietuvos 
nepriklausomybės < ir Lietuvos 
Nepriklausomybės Fondo rėmi
mo. Žymiausi darbuotojai tose 
draugijose ir tautiiiįnkų eilėse 
buvo Antanas Praškevičius, Jo
nas Plerpa, Jonas Gritė, Juozaslidams.

Lietuvių karių sąjungos Ra
movė Los Angeles skyrius'gruo
džio 1 d. čia surengė kariuome
nės šventės minėjimą, sutrauku
sį nelauktai daug publikos ir 
praėjusj gražiu pasisekimu.

Po trumpo Ramovės pirminin
ko ats'. maj. K. Liautiansko įvado 
žodžio, sugiedojus Amerikos 
himną, Lietuvos garbės konsu
las dr. Bielskis papasakojo pri
siminimų iš' karinės brigados 
Amerikoje organizavimo laikų. 
Pulk. Andrius trumpoje, suglau
stoje paskaitoje apžvelgė Lietu
vos kariuomenės kūrimosi laikus 
ir sąlygas, kovas dėl Lietuvos 
laisvės.

Meninėje minėjimo dalyje ma
žoji Nausėdaitė (7 metų) gra
žiai padainavo ir padeklamavo. 
Solistė Korsakaitė padainavo 
tris daineles. Jaunųjų (pradžios 
mokyklos) grupė puikiai pašoko 
kelis tautinius šokius (parengė 
mok. Razutienė). Minėjimas 
baigtas Lietuvos himnu.

Minėjimo išvakarėse (šešta
dienį) kariuomenės šventė gra- 

■' žiai buvo paminėta per Br. Ge
dimino lietuvišką radijo valandė
lę.

Minėjimui užsibaigus visi jo 
dalyviai buvo pakviesti kuklių 
vaišių, kurias tokiam gausiam 
svečių skaičiui gražiai buvo pa- 

' ruošusįos Birutės D-jos narės ir 
joms prijaučiančios talkininkės.

Los Angeles, Ramovės sky- 
i riaus valdybą dabar sudaro: pir- 
i mininkas — ats. maj. K. Liau- 
i danskas, sekretorius — ats. ltn.
■ inž. V. Petrauskas ir iždininkas 
• — ats. maj. Puikūnas.

Minėjimo proga birutietės pa-
■ rinko aukų Lietuvos karo inva-

BEST W1SHES 
For a Pleasant Holic|ay
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GREETINGS and BEST W1SHES

UPTOWN PRESCRIITI0N DRL'G
t. ; ;

SIORES
PRESCRfPTIONS OUR SPECIALTY ' 

1054S Camejįie-.Ąve.
10431 St. Clair Avė. 
18590 Lake Shore Olvd.

10605 Chester Avė.,

GREETINGS. and? BE$T WISHES 
To Our Frifendš and Patroną

SLAGOR MACHINE & TOOL 
COMPANY INC.

VU 3-7788

v

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai
%

O’BRIEN CUT STONE COMPANY

GREET1NGS and BEST W1SHES

GREET1NGS and BEST W1SHES 
To Ali Our Friends and Patrons

LUIKART INSURANCE AGENCY

GENERAL INSURANCE

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams

SUPERIOR REALTY CO

Best Wishes to Our Friends and Patrons

MAURICE.W1NOGRAD, Mgr.

bųyp R. Žitkaus rūbų parduofū-

ašeigi.
os, Antano Khmaua-

HOUDAY GREET1NGS

GEORGE V. 
WOODLING 
i. t-

1 
>1

5

fimgUan snė Ba*t .Wiih«a ta Our Friends & Petrone rfTc EWAN’S
SERVICE station

,WHERE YQU GET THE FINEST SEBVICE
7410 SUPERIOR

/

2536 Euclid AvenueI ■
CHerry 1-3637

GREET1NGS and BEST MISHES 
To Our Many Friends

EDMUNDS TOOL COMPANY

3238 St. Clair AventK
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GREETINGS and. BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

ALLIED ELECTRIC ŠEWER 
CLEANING COMPANY

*
R. P. Herschman Prop.

ROTO—ROOTER SERVICE
WEST SIDE EAST SIDE

12910 Detroit Avė. 12824 Supftrior Avė.
BO 2-4500 MU 1-7722

. ii ,,,, ■ ■

• L? i

i :

GREETINGS and BEST WISHES
<• a • y '1

GARDNER CARTAGE CO., INC

MOVĘRS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFEŠ

GENERAL TRUCKING

2662 RAST 69th STREET UT 1-3800

HOLIDAY GREETINGS '■

KATHERINE J. WELTER „

REAL ESTATE

29025 Lake Shore Blvd.

u’

WI 3-3800

GREETINGS and BEST WISHES

SULLIVAN BROTHERS
PLUMBING AND HEATING

ELECTRICAL SEWER CLEANING

14062 Glenside 4 UL 1-4466

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Fr.cncjs and Patrons

Wm. H. BROWN REALTORS

17591 BR0ADWAY
MAPLE HEIGHTS

MO 2-1400
I

t

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrone 

For a Pleasant Holiday

S. W. SELKER REALTY CO.

1779 Soath Taylor Road FA 1-3931

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

f

JEZEK COMPANY BUILDERS

15400 Milės Avenue WY 1-0311
/. I

, * •! 1 '
Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 

visiems lietuviams.

JOHN LARSEN ReAlVY
f REALTORS

4169 Pearl Road SH 1-3448

Ar bėlšsvikiod valdžiaiš
,...h • ...

Neįmanykite, kad toks klausiu Ankstyba krikščionybė',viĮlta-
□ a Irolinmua naaitvninii'mnl ižmas keliamas pasityČięjimui iš 

tvirtinimų, kad visokia . valdžia 
paeina iš Dievo. Taipgi nemany
kite', kad toks klausimas tik da
bar teiškeliamas.

Antraštėje paduotas klausi
mas buvo, iškeltas prieš 40 me
tų, tuoj po tp, kai Rusijoj įsi
galėjo bolševikai. Buvot tMp:^><'. 

Į„yiąi]ąme bojšąyikų masmitin- 
ge į estradą buvo atvestas vienas 
popas, kad iš jo pasityčiotų. Tai
gi minias' Akivaizdoj"ŪM popas 
buvo paklaustas:

— , Jūs dvasininkai,, mokote, 
kad vjsokia valdžia iš,Dj^y<^|^ai 
pasakyk, ar bolševikinė valdžia 
WrH'Diel3f’" 
■v iūį<Da, ži griechi ndšiį’^ątiž 
nulėmęs mūšų,- tuę -tuj^ąu At
skambėjo popo, atsakomas, 

'fešūdbnajai mrniailabai 
’kd tokd atsakymas ir sugrlėdlė 
aplodismentai.

Toks įvykis prisimintinas da
bar, kai minima 40-ties metų su
kaktis nuo bolševikų įsigalėjimo 
Rusijoj.

tėjo. Yra dokumentų, rodančių, 
ką nuteistieji kunigai yra pa
reiškę. Va keletas tokių pareiš
kimui

i— Aš nuoširdžiai liudiju tie
są, ir teisingumą prieš Dievą ir 
žmones. Mirštu nekaltas.

— Aš prašau Dievą atleisti 
jięms (kaltintojams), kaip ir aš 
atleidžiu.

— Manoji tauta, aš gailiuosi 
tavęs.

— O koks džiaugąmaš eiti pas 
Jėzų, j jo karaliją, už. akimirks
nio būti su Juo Danguje.

Įdomu palyginti šiuos cituotus 
pareiškimus su popo atsakymu. 
Pagrindinis skirtumas tas, kad 
popas prisipažino prie kaltės, 
prisipažino, kad čia ne Į>e kaltės 
valdančioji klasė ir kartu dvasiš
kąja. Katalikų kunigai tokio pri
sipažinimo nerodė.

Uždelstas Lietuvos 
sukrikščioninimas

Įvairiomis progomis kai kurie 
lietuvių rašytojai užsimena apie 
uždelstą Lietuvos sukrikščioui- 
nirną ir iš to kilusius negerumus. 
Dabar vėl pasitaikė proga apie 
tai užsiminti. Mat ateinančiais 
metais sueis 500 metų nuo šv. 
Kazimiero gimtadienio.

To šventojo jubilėjaus proga 
Draugas (lapkričio 18, 1957) tu
rėjo ilgą editorialą. Autorius V. 
Bgd. be kitko užsiminė apie lie
tuvių tautos suskilimo priežas
tis. Jisai pastatė tokį klausimą:

Kiekvienam, besidomin
čiam Lietuvos istorijos klau
simais, rūpi išsiaiškinti, ko
dėl lietuvių tautos perėji
mas Į naujuosius amžius yra 
pažymėtas tokiu nesėkmės 
ženklu?

Į tą klausimą autorius atsako, 
statydamas tokius klausimus:

KaB buvo ta vidinė solida
rumo trūkumo sėkla, paska
tinusi šviesuomenę domėtis 
svetimomis kultūromis, ne
ugdant lygiagrečiai kultūri
nio gyvenimo pas save? Ar 
kartais šis ligūstas palinki
mas svetimai kultūrai nebu
vo natūrali reakcija prieš 
perilgai uždelstą Lietuvos 
sukrikščioninįmą? Gal čia 

. Veikė uždrausto vaisiaus 
dėsnis, kuris juk visada yra 
saldesnis? Ar lietuvių tau- 

■„ tos savitumo sujungimas su 
opozicija krikščionybei ne
buvo ta klaidinga. Bintezė, 
kuri pradėjo kenkti tautai 
iŠ vidaus, kaip nenatūralus 
reiškinys?
Iš šalięs žiūrint, atrodo', kad 

lietuvių tautos ' susiskaldymas 
įvyko nę dėl uždelsto krikščiony
bės priėmimo. Juk vakarų Euro
pos tautos anksti apsikrikštijo. 
O Mek ten buvo visokeriopo su-.

_ Jųr^ttumų, ki- 

virČių, Kiek ten buvo kraujo pra- 
neteisinga 

akinė tr socialė santvarka -susi
kūrė ir tvėrė šimtmečius.

i

rų Europos tautoms nedavė nei 
krikščioniško sugyvenimo nęi 
tautų splidarurtio, nei pastovios, 
teisingos taikės. Kad taip dėjosi, 
tai, žinoąiai ne krikščionybės,' o 
krikščionių kaltė.

4 fe • ' ■ iDiskusijos laisvinimo reikalą
Draugas (lapkričio 18, 1957) 

išspausdino' aprašymą apie' dis
kusijas, jvykusias Waterburyje, 
Conn., laisvinimo reikalu. Prele
gentais turėjo būti Vljko pirm. 
{Trimakas ir Vincas Rastenis. Pa
starasis buvo pirmas, kurs pa
darė pranešimą. Korespondento 
nuomonė yra ta, kad "visas jo 
(Rastenio) pranešimas dvelkė 
tautininkams charakteringa ten
dencija”.,, ,

Kitas Kalbėtojas Trimakas ne- 
,pasirodė; Tada diskusijų vedėjas 
dr. P. Vileišis pakvietęs A. De- 
venienę išdėstyti Vliko vedamos 
akcijos mintis, ši buvus netikė
tai užklupta ir nepasiruošus, bet 
ji taip kalbėjus, kad išblaškius 
pesimizmui kurį buvo paskleidęs 
V. Rastenis. : ' ,» '

Jei jau užklupta ir nepasiruo^ 
Sius Devenienė galėjo taip pasi
rodyti, tai ką ji būtų padarius, 
jei būtų ^jppsiruošus? Ji tiesiog 
stebuklą galėjo padaryti... Tai
gi geTai, kad Trimakas nepasi
rodė. Jis vargiai būtų įstengęs 
išblaškyti tą pesimizmą, kurį bu
vo paskleidęs V. Rastenis ...

Galop kalbėjęs prelatas M. 
Krupavičius, buvęs Vliko pirmi
ninkas. Jisai nurodęs, kad "mūsų 
visų pareiga yra visur ir visada 
skelbti Lietuvos laisvinimo šū
kius, kelti konkrečius laisvinimo 
galimumus, protestuoti, belstis į 
pasaulio Visuomenės sąžinę.o

ę:

Ietis 
tau-

s ir

Naujienos {lapkričio 22,1957) 
atspaude editorialą, kur paskel
bi, būk Ispanijos diktatūra su? 
kanti Maskvos pusėn. Girdi: 
"Fašistai su komunistais susi
draugaus, nes jie vieni ir antri 
neapkenčią, demokratinių šalių”.;

Tokio posūkio ženklu esąs 
stralsphris, kurs pasirodė Madri
do laikraštyje Hoja dėl Lunes. 
O tame laikraštyje buvę pasaky
ta, kad Rusijos dirbtinio ntėnū- 
liulco ’ paleiditnas apliiik lėmę, 
reiškiąs rimtą prestižo nuostoli 
Jungtinėms Amerikos Valsty
bėms.

Kas nepripažįsta, kad Ameri
kos prestižas nukentėjo, kai Ru
sijos mokslininkai paleido vieną) 
ir kitą mėnuliuką? Tą pripažįsta 
visi čfe Amerikoj ir visi užsię-į 
niūose. • C

Pagal Naujienas išeina taip i 
jei čia Amerikoj ir šiaip jau ki
tur pripažįstama, kad dėl rusų 
mėnuliuko nukentėjo Amerikos 
prestižaš/tai,nieko tokk>. Bet kai 
tokie pripažinimas skelbiamas 
Ispanijoj, tai jau ženklas, kad 
Ispanija pasuko Maskvos pusėn.

Tai jau labai kreiva logika, 
būdinga Dr. P. Grigaičiui. Tai 
labai kreivas* teisingumo mastas. 
Ir dar — Naujienos, rašydamos 
apie nesamą, fašistų ir komunis
tų susidraugavimą, privalo atsi
minti apie buvusią demokratijų 
bičiulystę su Maskvos despotais.

Stebėtojas

GREETINGS and BEST WISHES

• 11

I
L. GOTTLIEB

COlh’AINERS. dnd RE-CONDITIONERS

■i 0I05 PREBLE AVENUE Vtf 34078

f

i

■

from

• XI
1

FEDERAL, HAZEL AND COMMERCE STREET8

YOUNGSTOWN, OH1O

r; f. ? BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 
b ’!■ * p

carlnewman
MASON CONTĘACTOR

450 Lioyd Road
Euclid, Ohfo

r* T—!■

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends ąnd Patrone

THE ĄHLNĘR WALLPĄPER AND 
PAINTČO.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

JACK KLUM REALTY CO
t

259 East 156 Street

Best Wishes to Our Friends and Patrone

OLESICK REALTY

5546 Pearl Road

Realtor
«

TU 4-5200

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams
/

, JOHN KNIFIC REALTOR

REAL ESTATE

JOHN & RUDOLF. ALL KINUS OF INSURANCE

820 East 185th St IV 1-7540

t

■ ' •

Greetings and Ręst Wjsl»ea to Our Friends and

MAKi SOLOMON 
PLUMBING & HEATING

ELECTRIC SEJYER CLEANING

-7405SuperiorAve— -E2L1-D739 — Res. EX1-2835
Į ’V (

r GREETINGS and BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 
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