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DIRVA
LAOSAS GALI IŠŠAUKTI TARPTAUTINĘ KRIZĘ

Komunistinis Šiaur. Vietnamas 
protesto laiške Indokinijos ginklų 
paliaubų komisijos pirmininkui 
Gopalai Menonui nusiskundė, 
kad PietiniameVietnamedėlpas
kutiniųjų Laoso įvykių paskelb
ta nepaprastojo meto būklė, ir 
septintasis JAV laivynas stovįs 

.vidurinio Vietnamo pakrantėse, 
"pasiruošęs intervencijai į La- 
osą .

Washingtono sluoksniuose 
svarstomas projektas apskųsti 
Sovietiją JT Saugumo Tarybai, 
kad ji grasina taikai, kariškai 
pagelbėdama nelegalioms La
oso jėgoms.

Stebėtojai nurodo, kad veikti 
reikėtų skubiai, norint užkirsti 
kelią panašiam sovietų kaltini
mui preš JAV, tačiau kliūtį su
daro faktas, kad šį mėnesį Sau
gumo Tarybai pirmininkauja so
vietų delegatas Zorinas.

Laoso įvykiai gali išsivystyti 
į pirmaeilę tarptautinę krizę

Sovietiją savo notoje Jungti
nėms Valstybėms apkaltino, kad 
Amerika atvirai teikianti gink
lus, šaudmenis ir pinigus gene
rolo Nosvano vadovaujamiems 
"maištininkams", o taK.» grubiai 
pažeidžią 1954 metų Ženevos su
tartį Indokinijos klausimu. JAV 
atmetė notą, paneigdama "nepa
grįstus" klatinimus.

Valst. sekr. Herteris, britų 
užsienių sekretorius Home ir 
prancūzų užs. reik, ministeris 
Murville susitiko Paryžiuje ne
paprastam posėdžiui ir svarstė 
apsaugos priemones, kurios tu
rėtų sulaikyti Laoso pilietinio 
karo išplitimą į "ribotą karą" 
su visais atominiais niuan
sais.

SEATO karinės sąjungos na
riai, įskaitau*. JAV, tarėsi Ban
koke apie galimas karines prie
mones prieš 1954 metų sutarties 
pažeidimą. Pažeidimas yra tai
komas sovietams ir Pathet Lao 
partizanams.

Laosui buvo garantuotas neu
tralumas 1954 metais, kai buvo 
pasirašyta Indokinijos ginklų 
paliaubų sutartis Ženevoje. Kari
nė pagalba buvo leidžiama tik 
savisaugos reikalams. JAV pra
dėjo tokią pagalbą teikti prieš 
kelerius metus, bet* ji buvo lai
kinai nutraukta, kai valdžią po 
kapitono Kong Le perversmo pa
ėmė neutralistinis premjeras 
Phouma.

Vakarų žvalgybos žiniomis, 
tarp sovietinių ginklų, atgabentų 
keturiais IL-4 lėktuvais, yra ket
vertas sunkiųjų gaubicų ir 40 
artileristų. T ai gali nulemti rau
donųjų laimėjimą.

Juridinis kabliukas yra tas, 
kad sovietai ginklus teikė ne 
legaliai vyriausybei, kaip JAV, 
o sukilėliams. Prokomunistinė 
Polsenos vyriausybė buvo Laoso 
parlamento, susirinkusio Sava- 
nakete, antikomunistinių sukilėliu 
tvirtovėje, paleistas ir ten pat 
sudarytas kabinetas, kurį kara
lius patvirtino.

Polsena, administracinėje 
krašto sostinėje apsuptosios

Cleveland, Ohio

• Kinijos žinių agentūra

prokomunistinės "vyriausybės" 
galva, pareiškė, kad jis nepripa- 
žinsiąs jokio karaliaus įsakymo 
ir kovosiąs "iki paskutinio krau
jo lašo". Kovos atskirose Vien
tiano miesto dalysetęsiasi, tačiau 
pranešimai apie jas dar prieš
tarauja ir ją finalas neaiškus.

JAV ekspertai sovietų klausi
mais ]
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NERAMUMAI ALŽIRE, ETIOPIJOJE IR KONGE
DE GAULLE, NEPAISANT NERAMUMU ALŽIRE, VYKDYS UZSIDREZTĄ REFERENDUMU

bet 
už-

Los Angeles Lietuvių Bendruomenės Centro bendrovės namų atidarymo iškilmėse, įvykusiose gruo
džio 3 d., pirmieji į svečių knygą pasirašė Lietuvos konsulas Dr. J. Bielskis ir Lietuvos Nepriklauso
mybės Akto signataras prof. M. Biržiška, stebint vienam iš namų dalininkui Truškauskui.

L. Kančausko nuotrauka

Laosą nauja Korėja.
• Tailando ambasadorius 

Apakorn kreipėsi į SEATO 
narius, kad jie paruoštų sa
vo kariuomenes perkėlimui 
j Laosą per 24 valandas. 
„Jei SEATO nepildys savo 

_ ,___i s i P areigojimų, Tailandas 
____ pastebi, kad paskutinioji gelbės Laosą, jam papra- 
komunistų avantiūra greičiausiai šius’\ pareiškė jis. 
esanti pasėka "naujojo komunis-

. SAVANNAKHET* »
THAIIAND

tų manifesto", neseniai pasirašy
to Maskvoje.

Komunistų įsigalėjimas Laose 
atneštų jiems didelį strateginį 
laimėjimą: iš ten jie lengvai 
galėtų pradėti žygį į Tailandą 
ir galbūt suteiktų galimybę už
valdyti visą buvusį Indokinijos 
pusiasalį.

Komunistai bandė užvaldyti 
Laosą 1953 ir 1959 metais, bet 
provakarietiškos jėgos juos at
mušė. Jungt. Tautų komisija 19- 
59 metais pranešė, kad nebu
vę "tiesioginių įrodymų" apie 
Šiaur. Vietnamo pagalbą proko
munistiniams partizanams.

Laoso praradimas būtų dide
lis smūgis Jungtinėms Valsty
bėms, kurios per pastaruosius 
kelerius metus kraštui teikė ka
rinę pagalbą ir daugiau kaip 200 
mil. dol. vertos ūkinės para
mos. 29,000 kareivių turinti La
oso kariuomenė dabar yra su
skilusi, dalis jos kariauja ko
munistų pusėje.

• Provakarietiški gen. 
Nosavano daliniai užėmė 
Vientiano centrą ir stengia
si išstumti prokomunistus 
iš miesto. Pastarieji trau
kiasi link aerodromo vaka
rinėje miesto dalyje.

• Pekino radijas apkalti
no JAV ir Tailandą „grubia 
intervencija” ir pareiškė, 
kad situacija yra labai pa
vojinga. Jis pareiškė, kad 
Kinija panaudosianti „kraš
tutines pastangas ameriki
niam maišimuisi į Laoso vi
dinius reikalus užkirsti”.

Nauji Kinijos intervenci
jos grasinimai, kurie grei
čiausiai bus išpildyti, ne
abejotinai iššauks Vakarų 
jėgų įsikišimą ir pavers

irapkaltino JAV, Tailando 
P. Vietnamo pasiuntinybes 
Vientiane, kad iš jų langų 
buvę šaudoma į besitrau
kiančias Kong Le jėgas. Du 
didelio kalibro sviediniai ir 
kiek mažesnių šovinių pa
leista Į JAV ambasadą. Am
basadorius ir 30 .jo štabo 
narių nesužeisti.

• Indijos premjeras Neh- 
ru kvietė Rusiją ir Britani
ją, Indokinijos komisijos 
narius^ šaukti posėdį ir iiš- 
tis akcijos.

VENGRIJA VĖL VILIOJA 
PADEGĖLIUS

Oficiali Vengrijos žinių agen
tūra MTI paskelbė, kad asme
nys, kurie pabėgo į užsienius 
po 1956 metų sukilimo, galį grįž
ti, nesibijodami represijų ir per
sekiojimų, jeigu nėra įvykdę jo
kių kriminalinių nusikaltimų.

Komunistinė Kadaro vyriau
sybė jau anksčiau buvo paskelbu
si amnestiją sukilimo dalyviams, 
bet ji, kaip matyt, maža pabėgė
lių suviliojo, nes viliojimai re- 
patrijuoti atnaujinami. Kas ten 
laikoma "kriminaliniais nusikal
timais", priklauso nuo komunis
tų politinės policijos planų.

• Nepalo karalius Mahen- 
dra perėmė visą krašto val
džią ir areštavo premjerą 
Koiralą su visu jo kabinetu. 
Taip pat suimta dalis par
lamento narių. Krašto kont
rolė atiduota j armijos ran
kas. Tuo tarpu dar neaiš
kios to žygio priežastys ir 
tikslas.

Alžire Prancūzijos gene
ralinis įgaliotinis Jean Mo- 
rin, siekdamas palaužti de
šiniųjų pradėtą riaušių ban
gą, uždarė antigolistinį 
„Prancūziškojo Alžiro Fron
tą (FAF) ir dvi studentų 
organizacijas. Paskelbti įsa
kymai suimti tų organiza
cijų vadus.

Įvairiose krašto vietovė
se tebevyksta kariuomenės 
ir policijos susirėmimai su 
europiečiais ir muzulmonais 
demonstrantais. Bone mies
telyje, rytiniame Alžire, 
kaip skelbia oficialūs prane
šimai, nušauti du europie
čiai demonstrantai ir 15 su
žeista. Tai pirmas toks įvy- o. pačioje Prancūzijoje taip 
kis Alžiro demonstracijų is
torijoje. Praeitą sausį žan
darai atsisakė šaudyti į de
ni o n s truojančius europie
čius.

Būdinga, kad šį kartą ne
ramumams malšinti buvo 
jau atsiųsti ir svetimšalių 
legiono parašiutininkai, ku
rie buvo laikomi dešiniųjų 
europiečių šalininkais ir na
cionalistų muzulmonų ne
kenčiami.

Uždarytasis FAF, kaip 
oficialiai skaičiuojama, tu
rįs apie 200,000 europiečių 
ir apie 60,000 muzulmonų 
narių, nors, organizacija sa
kėsi turinti per miliioną na
rių, įskaitant 400,000 mu
zulmonų.

Prez. De Gaulle Paryžiu
je pareiškė, kad esanti tik 
viena išeitis Alžiro proble
mai išspręsti, būtent, šiau
rinės Afrikos provincijai 
suteikiant autonomiią ir 
pravedant apsispren d i m o 
nlebiscitą. Vyri a u s y b ė s 
sluoksniuose pastebima, kad 
sausio 8 projektuotasis re
ferendumas būsiąs vykdo
mas, nepaisant paskutinių
jų įvykių.

Po pasitarimų su minis- 
terių kabinetu Paryžiuje 
pasklido žinia, kad prez. De 
Gaulle planuojąs ieškoti 
naujų kontaktų su naciona
listais sukilėliais, kad būtų 
galima greičiau pradėti 
ginklų paliaubų derybas. Jis 
yra pakartotinai pabrėžęs, 
kad derybos politiniais 
klausimais būsiančios gali
mos pradėti tik tada, kai 
sukilėliai nutrauks karo 
veiksmus. Provizorinė na
cionalistų vyriausybė tam

KAIRĖJE: Argentinos Lietuvių 
Centro scenos veikėjų būrelio 
penkios Argentinoje gimusios 
lietuvaitės: Girdauskaitė, Rožė 
Šlepikaitė, Lilė Mičiūdienė, Dora 
Šukytė ir Marta Butkutė.

A, Kirstuko nuotrauka 

priešinosi, ir pradėtieji ban
dymai tartis iširo. Pagal 
naująjį projektą, ginklų pa
liaubos galinčios būti pa
skelbtos vienos Prancūzijos, 
jei sukilėliai, nenorėdami 
pasirašyti sutarties, jas pri
pažins de facto ir vykdys. 
Tas kompromisas atvertų 
kelią pradėti deryboms po
litiniais klausimais.

Bendrai, prez. De Gaulle, 
nepaisant paskutinių įvy
kių, palikusių per 100 žu
vusių, esąs optimistas, nes 
armija parodžiusi lojalumą, 
kas garantuosią referendu
mo laisvumą, muzulmonai 
vis labiau remią jo politiką, 

pat įsivyraujančios nuotai
kos prieš vadinamuosius 
„pieds noir” (juodakojus), 
kaip vadinami Alžire gimę 
europiečiai, kurie laikomi 
atsakingais už šią neramu
mų bangą.

Į Alžiro įvykius taip pat 
įsikišo Sovietiją. Jungtinė
se Tautose apkaltindama 
Jungtines Valstybes, kad 
jos naudojančios U-2 lėktu
vus Alžiro sukilėlių pozici
jom šnipinėti. JAV ir Pran
cūzija sovietinius kaltini
mus paneigė, pavadindamos 
juos „nepagrįstomis fabri
kacijomis” ir „visiškai juo
kingais’’. Sovietų kaltinimu 
siekiama sukurstyti Afri
kos tautų nuotaikas prieš 
NATO bazes šiaur. Afriko
je.

ETIOPIJOJ NUVERSTAS 
"KARALIŲ KARALIUS"
Etiopijoje nekruvinu per

versmu nuverstas nuo sosto 
„karalių karalius’’, impera
torius Haile Selassie, kuris 
tuo metu viešėjo Brazilijo
je. Jo vietą užėmęs sūnus 
Asfa Vasanas, kuris pasiry
žęs įvykdyti socialines re
formas, turinčias nutraukti 
”3000 metų trukusį netei
singumą”.

Britiškojo auklėjimo prin
cas, kaip sakoma, norįs 
Etiopiją pasukti į naciona
lizmo ir socializmo kelią, 
kuris dabar vyrauja kaimy
ninėse Egipto, Sudano ir ki
tose naujosiose Afrikos val
stybėse.

Addis Abeboje esą ramu, 
bet naujasis režimas griež
tomis karinėmis priemonė
mis kontroliuoja sostinę, 
prie britų, amerikiečių ir 
sovietų ambasadų pastaty
tos specialios sargybos, 
nors nepastebėta kitų nera
mumų ženklų.

Asfa Vasanas visą laiką 
buvo labai populiarus Etio
pijos armijoje. Dėl energin
go pasipriešinimo italams.

Se-
ne-

Musoliniui užėmus Etiopiją, 
jam buvo pasiūlyta tapti 
marionetiniu valdovu, 
jis atsisakė ir išvyko į 
sienį.

Imperatoriaus Haile 
lassie ateitis tuo tarpu 
aiški, bet pranešama, kad 
jis nutraukęs vizitą ir ruo- 
šiąsis grįžti į Etiopiją.

Bet Etiopijos revoliucinė 
vyriausybė uždraudė visą 
orinį susisiekimą su kraštu, 
greičiausiai bandydama su
kliudyti imperatoriaus Sa- 
lassie sugrįžimą ir pastan
gas atgauti sostą.

SOVIETAI NORĮ SUKURTI 
"TROPINĘ KOREH”

Jungtinių Tautų plenu
mas pradės naujus debatus 
dėl Kongo krizės, Indijai ir 
Jugoslavijai pareikal avus 
nepaprastojo plenumo posė
džio po to, kai Saugumo 
Taryboje sovietai vetavo 
Vakarų rezoliuciją, kurioje 
buvo reikalaujama, kad gen. 
sekr. Hammarskjoldas tęs
tų savo taikos išlaikymo po
litiką, nesikišant į Kongo 
vidinius reikalus.

Konge buvęs Lumumbos 
vicepremjeras Antoine Gi- 
zenga, ryškus prokomunis- 
tas, pasiskelbė, kad jis at
stovaująs legalią Kongo vy
riausybę. Specialiame pra
nešime Zorinui, Sovietijos 
vyriausiam delegatui Jung
tinėse Tautose ir šio mėne
sio Saugumo Tarybos pirmi
ninkui, Gizenga pareiškė, 
kad „legaliosios vyriausy
bės’’ sostinė iš Leopoldvilės 
perkeliama j Stanleyvilę, 
kuri yra Lumumbos šalinin
kų tvirtovė, ir kurioje gy
venantiems baltiesiems gra
sinama pradėti „kapoti gal
vas”, jei Lumumba 
Leopoldvilės režimo 
tas iš kalėjimo.

Jungtinių Tautų
Leopoldvilėje pareiškė susi
rūpinimą Gizengos manev
ru, kuris galįs iššaukti „pi
lietinio karo situaciją”. Jie 
būkštauja, kad Sovietiją, 
Gana, Jungt. Arabų Res
publika ir kitos Lumumbą 
remiančios valstybės gali 
pripažinti Gizengos "vy
riausybę” ir pasiųsti diplo
matines misijas į Stanley
vilę.

Jeigu ten būtų įsteigtos 
komunistų diplomatinės mi
sijos, tai netrukus reikia 
laukti ir komunistų „tech
nikų” bei kitų „savanorių” 
atvykimo, ir tai sukurtų si
tuaciją, kuri, anot kai ku
rių stebėtojų, vestų į „tro
pinę Korėją’’.

nebus 
paleis-

misija
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GREETINGS and BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

ST. CLAIR 
AVINGS 

AND LOAN COMPANY
ASSOCIATION

ON SAVINGS

SAVINGS DEPOSITS INSURED TO 
$io,ooo.or 

813 E. 185th St.
IV 1-7800

25000 Euclid Avė. 6235 St. Clair Avė.
AN 1-1200 HE 1-5670

GREETINGS and BEST WISHES

MILLER JEWELERS
DIAMOND — WATCHES

WATCH REPAIRING ALL TYPES RELIGIOUS GOODS 
ROSARIES PRAYER BOOKS CRUCIFIXES.

768 East 185th St. HE 1-0225

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s, 
where fine food is served at realistic 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST. 

RE 2-9900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

KOVAC REALTY CO.

960 East 185th Street KE 1-5030

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EUCLID IGNITION COMPANY

1062 East 185th St CaD IV. 1-2222

BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

TEDDY BEAR STORE’S. INC.

746 East 185th St. IV 1-8877

IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (17)

Aviacijos rūpesčiai ir vargai
Maždaug lapkričio 25 buvo pra

dėta reguliari Stalingrado aprū
pinimo oro keliu tarnyba. Pa
čiame katile tam reikalui turėta 
du pagrindiniai -- Pitomniko ir 
Gumrako — aerodromai ir dar 
pora atsarginių nusileidimo vie
tų, kitoje jo pusėje pagrindines 
bazes sudarė didieji Tacinskaja 
ir Morozovskaja aerodromai, 
jų netekus -- Zalskas, Novo- 
čerkaskas, Stalino, Vorošilov- 
gradas ir paskutinysis JU tipo 
lėktuvams tinkamas Zvierevo ae
rodromas.

Lapkričio pabaigojeturėtaapie 
šimtas aštuoniasdešimt JU -52, 
dvidešimt JU-86 ir devyniasde
šimt HE - 111. Tos mašinos tu
rėjo išpildyti Hitlerio - Goerin- 
go pažadus ir armijos reikalavi
mus.

Armija iš karto buvo pareika
lavusi 750 tonų per dieną, vė
liau minimumą sumažino iki 
500 tonų, ir Goeringas tai buvo 
pažadėjęs. Hitlerio įsakymu, 
kasdieną katilan turėjo būti įga
benama apie 280 kub. metrų 
degalų, 40 tonų duonos, 40 tonų 
šaudmenų ir apie 100 tonų kitų 
maisto bei kasdieninio reika
lingumo dalykų.

Bet katile gaunami kiekiai toli 
gražu nesiekėpažadėtų kiekiųt.y. 
minimalinių reikalavimų. Iki 
sausio dešimtos buvo vidutiniš
kai per dieną gauta po 102 to
nas, t.y. tik po penktadalį to, 
kas būtinai reikalinga. Vieną die
ną buvo atgabenta 280 tonų, tai 
buvo gruodžio 19, kada katile 
nusileido 150 mašinų. Bet kito
mis dienomis neatskrisdavo nė 
vienas lėktuvas.

Minėtieji duomenys apima lai
kotarpį iki sausio 10, nes nete
kus Pitomniko, sumažėjo gali
mybės lėktuvams nusileisti, ir 
jie turėjo pasitenkinti atgaben
tųjų siuntų išmetimu. Po sausio 
10 vidutiniškai per dieną buvo 
atgabenamos 42 tonos, sausio 
16 tas skaičius nukrito iki 20 
tonų, o nuo sausio 25 jau buvo 
gaunama tik po 6-8 tonas. 
Vėliau kontrolė jau nebebuvo į- 
manoma, nes siuntos nebebuvo 
surenkamos ir vienodai išdalina
mos.

Gruodžio 24 buvo prarasta Ta- 
cinskajos bazė; tai buvo didelis 
smūgis, ir tik su dideliu vargu 
pasisekė iš ten išgelbėti 120 ma
šinų, kai aerodromas jau buvo 
tankų ir artilerijos apšaudomas. 
Sausio 2 panašiomis aplinkybė
mis buvo pasitraukta iš Moro- 
zovskajos, sausio 16 iš Zalsko ir 
jau pavojus grėsė Novočerkas- 
kui bei tolimesnėms Zvierevo 
ir Stalino bazėms. Kiekvieno ae
rodromo netekimas reiškė mil

VAKARU V0KIETI1A GALINTI NUTRAUKTI PREKYBA
SU SOVIETIJA

Vakarų Vokietijos vyriausybė 
yra pasiruošusi nutraukti for
malius prekybos santykius su 
Sovietija, jei pastaroji nepadarys 
kompromiso dėl taip vadinamo
sios Berlyno klauzulės.

Pagal tą klauzulę Vakarų Ber
lynas prekybos santykiuose tu
rėtų būti laikomas Vakarų Vo
kietijos dalimi. Bona neberei- 
kalauja, kad punktas būtų įra
šytas į naująją prekybos sutartį, 
bet sovietų delegacija pareiškė, 
kad Maskva protestuosianti, jei

Greetings and Best

Wishes To You Ali

SHERWIN 

HARDWARE CO.

Plumbing, Elecctrical 
Supplies, Glazing —
Headąuarters for 
Sherwin Willims

Paints and Varnishes

740 EAST 185th ST.

IV 1-2092

žinišką smūgį ir mažėjančias 
viltis, kad armiją bent iš da
lies bus galima aprūpinti oro 
keliu.

♦

Volga yra skiriamoji linija tarp 
jūrinio ir kontinentinio oro. Tuo 
metu to nežinota, ir todėl kil
davo bereikalingo nervingumo ir 
pykčio. Jei, pvz., Novočerkaske 
buvo saulėta, tai katilo ruože 
migla ir pūga ne tik galėjo su
kliudyti nusileidimą, bet ir siuntų 
išmetimą iš oro. Jei iš Stalin
grado gen. mjr. Schmidtas siun
tė radiogramą "Gražus oras, ko
dėl neskrendate?" -- tai Mo'ro- 
zovskoje ir Zalske pilotai galbūt 
negalėjo per miglą matyti savo 
Pirštų.

♦

Milžinišką rūpestį sudarė su
žeistųjų išgabenimas. Katilebuvo 
daroma, kas įmanoma, kiek
vienas sužeistasis, skirtas išga
benimui, gaudavo ant krūtinės 
kortelę, kurios pradėtos vadin
ti "gyvybės bilietais". Kas galėjo 
paeiti ar pašliaužti, pasiekdavo 
lėktuvą, bet kiti turėdavo būti 
nešami. Tiesa, buvo įsakyta "vi
sada iš eilės, pagal numerius", 
bet dažniausiai atsitikdavo ki
taip, nes nusileidžiančiųjų 
lėktuvų skaičius reguliavo išga
benimą laukiančių sužeistųjų, ku
rie gulėdavo palapinėse ir snie
ge, aerodromų pakraščiuose. Vė
liau organizacija dar labiau 
pakriko. Sužeistųjų skaičius augo 
tūkstančiais, į lėktuvus būdavo 
veržiamasi jėga, ir ne vienas 
taip rado mirtį.

Gąsdinančiai augąs sužeistųjų 
skaičius kėlė rimtus rūpesčius 
gydytojams ir sanitariniam sky
riui. Būklė nerodė jokių pagerė
jimo ženklų, ir kartais atrody
davo, kad kitoje katilo pusėje 
esantieji visiškai nesupranta jos 
sunkumo, nes kaip jie būtų siuntę 
tokias radiogramas:

"Armija turi 24 valandomis 
anksčiau pranešti išgabenamųjų 
sužeistųjų skaičių, kad būtų ga
lima atitinkamai paruošti trans
porto mašinų skaičių."

O armijos vyr. gydytojas atsa
kydavo:

"Armija šaukiasi tvarsčių ir 
vaistų. Sužeistieji jau dvi die
nas neišgabenti dėl transporto 
mašinų stokos. Išgabenimui 
skirtų sužeistųjų skaičius šiuo 
metu siekia 30,000, taigi reika
linga 1500 lėktuvų."

*
Bet tai dar nevisi rūpesčiai. 

Armijų grupės štabas norėjo 
išgabenti visus specialistus —

(Nukelta į 3 psL)

Vakarų Vokietija tai viešai pa
skelbs. Taip buvo padaryta prieš 
trejus metus, pasirašius panašią 
sutartį. Tada rusai neprotestavo 
ir tyliai pripažino Vak. Berlyną, 
kaip Vakarų Vokietijos dalį.

Pačios derybos, kaip pareiškė 
Vak. Vokietijos užs. reik. min. 
von Brentano, iš komercinės pu
sės pasibaigusios patenkinamai, 
bet sovietų delegacija pareiškė, 
kad ji nesanti įgaliota diskutuoti 
"politinius klausimus". Vakarų 
Vokietijai ši sutartis reiškia dau
giau politinį momentą, negu eko
nominį, nes sovietai nuperka tik 
apie 1% viso Bonos eksporto ir 
Bona tiki, kad tas prekes lengvai 
parduotų kitur. Bet rusai nori 
vokiečių prekių, ir Bona linkusi 
jų tą norą išnaudoti politiškai.

♦ JAV nusiautė rekordinio stip
rumo pūga, pareikalavusi per 100 
žmonių aukų. Kai kuriose vietose 
temperatūra nukrito žemiau nulio 
(Farenheito) ir prisnigo per 20 
colių. Susisiekimas New Yorke, 
Bostone ir kituose rytinės da
lies miestuose smarkiai pakriko.

♦ Bedarbių skaičius Jungtinė
se Valstybėse lapkričio mėnesį 
padidėjo 452,000 ir tikima, kad 
dar didės, ateinančių metų pra
džioje pasiekdamas viršūnę tarp 
5 ir 6 milijonų. Pagal vyriau
sybės statistikas, praeitą mėne
sį buvo priskaičiuojama 
4,031,000 bedarbių, ir tai yra 
aukščiausia suma lapkričio mė
nesiui nuo 1940 metų.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EUCLID POULTRY CO.
H0WARD F. BAKER Mgr.

549 East 185th St. KE 1-8187

COLLINWOOD POULTRY CO,
LOUIS BAKER Mgr.

14801 Saranac Rd. MU 1-2041

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People 

WILSON and CO.
INSURANCE

ALL KINDS OF INSURANCE

1X800 Shaker Blvd. Call WY 1-5800

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STURE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHEŠ

BILL’S SHOES
SCIENTIFIC FITTING

OUR 32ndYEAR

Eastgate Plaza HI 2-7430

Best Wishes To Our Friends and 
Patrons For a Pleasant Holiday

O’BRIEN CUT STONE 
COMPANY

19100 MILĖS AVĖ. MO 3-7800

MANO TĖVŲ ŽEMĖ 
LIETUVA.
VL. VIJEIKIO

438 puslapiai 
1200 iliustracijų.

Knyga, kuri tinka visiems. Seniems ir jauniems.
Geriausia priemonė pažinti savo tėvų žemę.
Senimas čia ras daugybę brangių gimtosios žemės 
prisiminimų. Jaunimui — puiki priemonė pažinti 
savo tėvų žemę.

Tuojau užpildykite atkarpą ir pasiųskite:

TĖVIŠKĖLĖ, 4346 S. Western Avė., Chicago 9, III.

Prašau prisiųsti man knygą ”Mano tėvų žemė 
Lietuva”. Siunčiu $7.00.

Pavardė .......................................................................

Adresas .......................................................................
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (21) DESZO ARVAY

Man reikia patikimos kalinės...
Valdininkų valgykla centrinia

me kalėjime prisipildė. Kuzi- 
nas po pusryčių gėrė moką. 
Ant stalo stovėjo tulpės. Valsty
bė žino, ką ji skolinga savo 
sargams. Kodėl akis neturi pa
ilsėti ant gėlės, kai galva pro
jektuoja metodus, kaip išgauti 
prisipažinimus? Iš garsiakalbio 
skambėjo muzika. Stiprios kavos 
kvapas sklido iš mokos puode
lio. Kuzinas gėrė. Jo žvilgsnis 
pro porcelianinio puoduko kraš
tą slydo kambariu. Ant kiekvie
no stalo stovėjo tulpės. Prie 
kiekvieno stalo sėdėjo valdinin
kai AVO uniformose, tik keletas 
dėvėjo civiliškai. Jų veidų iš
vaizda Kuziną pripildė pasišlykš
tėjimu, kartu keistai užburdama.

Kodėl tie veidai neturėjo 
išraiškos? Jie buvo vienodai pa
žaboti, kad šypsena netaptų per- 
plati ar net neiš virstų maloniu 
nusišypsojimu. Jie sėdėjo prieš 
geltonas tulpes, prieš baltas ir 
raudonas, pasiruošę nuneigti po
jūtinius Įspūdžius. Jie mato gel
tona ir sako juoda, pažįsta rau
dona ir sako žalia; ir balta tam
pa juodu, kai centrinė Įsako. Gal 
tai ne tulpės. Reikia palaukti, 
kuo partija laikys tuos auga
lus. Gale yra galvos, ant kurių 
kaklų aukštesnioji išmintis nu
sprendė uždėti virvę. Netrukus 
turi ateiti budelis. O gal reabi
litacijos komitetas jau gavo ki
tus nurodymus iš politbiuro? 
Žiūrovai nekantrauja. Daugelis 
išeina.

Radijas pėrdavinėjo triumfo 
maršą iš vienos operos. Kas 
išeidavo iš valgyklos, turėdavo 
praeiti pro Kuziną. Jo stalas 
stovėjo prie durų.

Uniformuoti eina pagal maršo 
taktą. Kas dėvi civiliškai, at
lieka judesius, kurie interpre

tuoja metodų neklaidingumą. Kai 
kurio veide dar yra likęs tru
putis žmogiškojo jautrumo, ir 
jis žygiuoja apsisprendęs, pasi
ruošęs paskutines jausmų skiau
tes sudeginti inkvizicijos lauže, 
O kam yra pasisekę užmušti žmo
niškumą, tas išeina su aukštų
jų kunigų orumu, tartum ženg
damas atlikti būtiną ir malonų 
aukos aktą.

Kuzinas nebepajėgė ilgiau ste
bėti procesijos, jis Įsijungė jon, 
paliko valgyklą ir žingsniavo 
koridoriumi, kaip netikras vie
nuolis tarp tikrųjų, Į administra
cijos sparną.

♦

Tothas sėdėjo prie rašomojo 
stalo. "Kaip despotiškas dogas," 
pagalvojo Kuzinas.

—Kas tamstą atvedė pas ma
ne? -- paklausė kapitonas.

--Aš laikau ūkininką iš Telkų 
nekaltu.

—Kodėl?
--Įrašai kalendoriuje yra tik

ri.
—Kas pasakė tai?
--Vakar, praėjus lygiai 13 mė

nesių nuo Įrašymo "Kati pas 
eržilą nuvesta", kumelė Kati at
sivedė kumeliuką.

Dogas pasidarė kandus.
—O kas yra tas agentas, ku

riam tas niekšas pėrdavinėjo šni
pinėjimo pranešimus?

--JĮ ūkininkas išgalvojo.
--Asmens aprašymas labai 

smulkmeniškas.
—Mes pažįstame jį, tamsta jį 

taip pat pažĮsti, bet mes nega
lime jo areštuoti.

—Ar jau užsienyje?
—Ne, — pasakė Kuzinas. — 

Jis sėdi dviem kambariais to
liau ir dreba dėl savo karje
ros. Ūkininkas paprasčiausiai 
aprašė savo tardytoją, mano ko

legą: maždaug trisdešimt pen- 
'kerių metų amžiaus; metro sep
tyniasdešimt penkių ūgio; lieknas; 
juodi plaukai; tamsios, kiek 
perarti viena kitos stovinčios 
akys; plona nosis; siauros, stip
riai sučiauptos lūpos; reti, juodi 
ūsiukai.

Dogas suurzgė.
—Herszenyi?
—Herszenyi! -- patvirtinoKu

zinas, patenkintai nusijuokda
mas.

—Tas idiotas! O kaip su vi
sais kitais Įrašais?

—Jie tikrinami, — pasakėKu
zinas.

Dogas turėjo grobio tykan
čias akis.

--Gerai. O dar kas?
—Man reikia patikimos kali

nės, geriausiai studentės, ji turi 
eiti Į Farkasch celę.

Tothas išsitraukė sąrašą iš 
stalinės. Jo smilius lėtai slan
kiojo žemyn ir aukštyn pavar
džių eile, kartą, du kartus, ir 
dar kartą iš pradžios. Ko jis ty
kojo?

—Boronkajus ir jo duktė pa
bėgo, -- pasakė Kuzinas.

Dogas gavo savo kaulą ir su
urzgė:

—Kada tamsta tai pastebėjai? 
—Šiąnakt.
—Ir tuoj perdavei pranešimą?
—O kam? -- abejingai paklau

sė Kuzinas. -- Vila buvo jau 
saugoma mūsų valdininkų, kai 
grįžau namo.

—O po to tamsta pas ponią 
Boronkai gėrei arbatą?

--Tamsta esi gerai informuo
tas, — pastebėjo Kuzinas.

—Ar tamsta nepastebėjai ko 
nors Įtartino bute?

-Ne,
—Na taip, -- pasakė Tothas 

ir pasižiūrėjo Į savo rankinĮ

Atstovai ir svečiai Pirmojo Pietų Amerikos Lietuvių Kongreso atidaryme, tarp kurių matyti A. 
Boguslauskas, V. Dorelis, kun. J. Bružikas, J. Vaštakas, A. Milašiūtė, V. Stundžia, J. Kulakauskas, 
kun. J. Margis, J. Papečkys, M. Klimas, V. Survilienė ir kt.

P. Ožinsko nuotrauka

laikroduką, -- krata tebevyksta. 
Tamsta nemurmėk, jei šiandien 
savo butą rasi netvarkoj e, tamsta 
juk gyveni tame pačiame name.

—Man tai bus ir naudinga, 
toki žmonės gali kiekvienam už
traukti Įtarimą.

Tothas primerkė akis. Pa
purusios blakstienos užkrito, 
kaip apglamžyti viršeliai, ant 
ašarų maišelių.

--Ir aš pažinojau Boronkajų,

PROMISE A

PRINCESS

Princess telefonas.

NAUJAS SKAMBUTIS

‘A >
Dabar jūsų telefonas erali 
skambinti garsiai, tyliai ar net 
muzikiniai. Nustatykite leng
vai BELL CHIME. Šviesiai, 
auksinė ir balta spalva. Puiki 
Kalėdinė dovana.

EKSTRA 
SPALVOTI

Kiekvienom Kalėdom 
daugiau ir daugiau 
žmonių pasirenka šią 
p u i kia dovaną. 
Jie yra Įdomūs,

. 'S

Šioms Kalėdoms duokite tiktai skirtingą do
vaną. Duokite telefono patarnavimo dovaną. 
Smagu duoti... smagu gauti!
Pažadėkite JAI Princess Telefoną ... ir užsa
kykite naują varpo skambuti su telefonu, kad 
jai būtų linksmesnis telefono skambesys. Pa
žadėk JAM ekstra telefoną jo kambariui ir 
pradžiugink jį su ... spalvotu. Pažadėkite jū
sų šeimai ekstra telefonus ir duokite jiems 
naują Home. telefoną ... ekstra sistemą, kuri 
veikia atskirai nuo jūsų telefonų.
Ohio Bell turi pilnas roges telefoninių dovanų 
Kalėdoms. Pasirinkite vieną iš šio skelbimo 
ar iš Kalėdinio katalogo, kurį gausite kartu 
su jūsų mėnesine sąskaita, šaukite Ohio Bell 
ar klauskite vyro su telefono sunkvežimiu.

bet taip praktiš
ki. Lengvai už
sakomi. Tik pa
šaukite Ohio Bell,

OHIO BELLiAMA 2-9900

Geriausia dovana po eglute. Su 
NAMŲ TELEFONU jūs gali
te (A) kalbėtis iš kambario i 
kambarį. (B) paklausyti kaip 
sekas kūdikiui, (C) atsakyti i 
paklausimus prie durą, ši sis
tema yra garantuota gyveni
mui. Šaukite Ohio Bell dėl pla
tesniu informacijų.

AVIACIJOS RŪPESČIAI...
(Atkelta iš 2 psl.) 

radistus, veterinorius, geležin
keliečius, meteorologus, gink
lininkus — žodžiu visus, kurių 
daliniai jau buvo išsklaidyti, ku
rie katile buvo nebereikalingi, 
o anoje pusėje jų stigo. Šešto
sios armijos štabo viršininkas 
uždraudė jiems išskristi, ir taip 
specialistai neprasmiškai pa
didino galvų skaičių katile tuo 
metu, kai ten jau nebebuvo jokių 
dirbtuvių, jokių geležinkelių, jo
kio pašto ir, svarbiausia, jokių 
arklių.

Be armijos štabo viršininko 
leidimo iš viso niekas negalėjo 
išskristi, o leidimai būdavo duo
dami tik išimtinais atvejais kur
jeriams arba pagal specialius 
Įsakymus. Vėliau panaši tvar
ka buvo Įvesta ir Įskridimams.

♦

Prie 20-30 laipsnių žemiau nu
lio, mašinų startą apsunkindavo 
ne tik šaltis ir sniegas, bet ir 
šildomųjų aparatų stoka, skridi
mą — apledijimo pavojai, migla, 
aerodromų bombardavimai, be 
to nepaprastai sunkus nusileidi
mas nepakankamai paruoštuose 
aerodromuose, užpustyti ir 
bombų suardyti nusileidimo ta
kai, kuriuose dažnai dar tebe
stovėdavo pašauti ir sudegę lėk
tuvai.

♦

Sausio vidury Į Taganrogą at
skrido aviacijos maršalas Mil- 
chas. "Oro tiekimui organizuoti, 
kad-būtų Į Stalingradą nugabena
mas išsilaikymui reikalingas to
nažas," pareiškė jis. Ten sto
vinčio aviacijos korpo viršinin
kas pastebėjo: "Geriau išgelbėti 
tai, kas dar Įmanoma išgelbėti."

Sausio 15 jau nebebuvo ko be- 
gelbėti. Tą dieną teturėta tik 250 
lėktuvų, iš kurių tik 75 galėjo 
skristi, ir jų pajėgumo negalėjo 
padidinti net aukščiausiais fiure
rio Įgaliojimais aprūpintas avia
cijos ministerijos sekretorius, 
maršalas Milchas. Tiesa, jis pa
reikalavo daugiau lėktuvų ir rei
kalingos aparatūros bei siuntų 
išmetimui reikalingų indų, bet 
nei migla, nei sniegas, nei fron
to būklė neklausė jo reikalavi
mų. Buvo planuota transportui 
naudoti sklandytuvus, gal tai būta 
ir neblogos idėjos, bet kada juos 
gabenti? Dieną priešo priešlėk
tuvinė ir naikintuvai, o naktį...

Dar atskiri transporto ir ko
vos lėktuvai prasiverždavo pro 
rusų priešlėktuvinės užtvaras ir 
numesdavo, rusų naikintuvų ir 
patrankų apšaudomi, savo gabe
namas "aprūpinimo bombas",bet 
jų skaičius retėjo, tolstant nuo 
Stalingrado pakilimo bazėms, dar 
pakildavo iš paskutiniųjų bazių 
atskiri transportiniai link Sta
lingrado, kartais du, kartais tris 
kartus per dieną, bet kiekvieną 
kartą reikėjo tikėti, kad tai 
paskutinis skridimas...

Neilgai jau jie ir besitęsė.

(Bus daugiau)

mes buvome draugai nelegaliai
siais laikais. Todėl aš pats perė
miau tardymą.

—Aš suprantu, — tarė Kuzi
nas, — reikia susidaryti atstu
mą, politiškai ir sociališkai.

Dogo akys nukrypo Į Kuziną 
su nemalonaus jausmo išraiška. 
Tothas girdimai alsavo.

—Aš norėčiau žinoti, — tarė 
jis, -- Į ką Boronkajus Įsivė
lęs. Jo vedybos, sakoma, nebu
vusios iš gerųjų, bet tai nėra 
pagrindas pabėgti. Jis gyveno 
gerai. Visą laiką buvo politiškai 
patikimas. Jo pažįstamųjų ra
telis buvo be priekaištų, kiek 
mūsų saugumo organų kartoteka 
rodo. Kodėl jis pabėgo?

—Tikriausiai Įprastinė liga,— 
ironiškai atsakė Kuzinas. — Ma- 
jakovskis griebėsi pistoletą. Kiti 
staiga ir be jokios regimos prie
žasties pabėga Į užsienį. Bet jie 
sunyksta emigracijoje, kaip jū
ros žuvys gėlame vandenyje.

Tothas piktai nusijuokė.
--Jie retai Vakaruose randa

laimę. Atsimeni tamsta Kalajų?
—Gerai, — atsakė Kuzinas. 

—Jis buvo tamstos pirmtakas.
--Kiti emigrantai iškėlė jam 

bylą. Jis gavo dvejus metus.
--Ką reiškia dveji metai už 

talkininkavimą galvažudy stės e. 
Jis atsėdės, parašys atsimi
nimus ir džiaugsis, kai jo buvu
sieji partijos draugai bus vieną 
dieną likviduoti.

--Likviduoti, kieno?
—Teismo, --nekaltai, kaip pa

jėgdamas, pareiškė Kuzinas. -- 
O gal tamsta galvojai apie ką 
kita?

Tothas išsitiesė savo kė
dėje.

--Tamstos cinizmas eina per- 
toli, drauge Kovacs!

Kuzinas pasisuko išeiti.
—Tamsta galėjai mane vadin

ti Kuzinu ir "tavariščium" mudu 
buvome vienu du. -- Ir ant slenks
čio: — Kada kalinė Farkasch 
gaus kaimynę?

--Šiandien.
(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

MILĖS AVĖ. CUT STONE CO.
BUILDING STONE — FIRE PLACES 

DOOR WAYS — STEPS, ETC.

15310 Milės Avė. SK 1-5676

GREETINGS and BEST WISHES

CLEVELAND STATIONERY 

SUPPLY COMPANY

1260 West 4th St. SUperior 1-8460

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

UNITED PROVISION
CLEVELAND and COLUMBUS, OHIO

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELfFUNKIN

Authoriiod Factory tervico

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
Sofa atuC Sctuict,

11615 DETROIT AVENUE
Cleveland 2. OhioSandėlyje didelis pasirinkimas Įvairiausių modelių

LAKEWOOD 1-4669
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Iii ašarojimas mums 
blogas ženklas

Būtent: kol Jungtinių 
vyriausybė oficialiai 
Lietuvos pilietybę, 

ją keisti? Ypač kaip 
anksčiau, negu pačios

Girdisi balsų, kad JAV prezidentu išrinktam sena
toriui J. F. Kennedy sunkokai sekasi sudaryti būsimą 
vyriausybę. Ją sunkoka sudaryti ne dėl kurių pašalinių 
priežasčių, bet dėl pačios demokratų partijos sparnus at
stovaujančių vadų pretenzijų. Vieni iš jų perša savo ar
timuosius, o kitiems tie peršamieji nepatinka. Ir taip, 
numatyti ir jau skelbti paruošti vardai, po vieno ar kito 
tokio įtakingojo vizito, pakeičiami kitais.

Taigi nelengvi uždaviniai ir’ darbingus asmenis su
rinkti ir visų pretenzijas patenkinti. O į jas nekreipti 
dėmesio, kada tokiu maža persvara rinkimai laimėti, be
veik negalima. Visi turi teisę sakyti, kad be mūsų para
mos būtų reikalai kitaip susiklostę. Ir visi, pagal šio kraš
to politikos papročius, gali sakyti: padėjau išrinkti, pra
šau dabar man ar mano kandidatui vietą parūpinti...

Teigiamu reiškiniu laikoma, kad i vadovaujančius 
postus šen. J. F. Kennedy renka daugumoj jaunus, ener
gingus ir pasiruošusius asmenis. Nors kai kieno nuro
dymai, kad tokie seniai, kaip Vakarų Vokietijos Adenąu- 
eris ir Prancūzijos De Gaulle atstoja ir kelius jaunus 
veikėjus, taip pat verti dėmesio.

Tiems iš mūsų, kuriems gal daugiau rūpi ne taip 
vadinamieji "naminiai pilvo reikalai”, bet kaip bus vai
ruojama užsienio politika ir kokiomis priemonėmis bus 
stengiamasi bent neutralizuoti komunistinį veržimąsi, no
risi daugiau žinoti apie tos srities parinktus vadovus. To
dėl nemažu dėmesiu skaitome visus pranešimus, kurie tik 
liečia tų asmenų praeities darbus ir jų tais reikalais vie
šus pasisakymus.

Štai išvakarėse, prieš D. Rusk kandidatūrą skelbiant 
į Valstybės sekretorius, komunistinė Vilnis (Maskvos 
garsiakalbis šiame krašte lietuvių kalba), apie paskelbtą 
kandidatą į Jungtines Tautas, Adlai Stevensoną, taip 
rašė:

"Daugelis balsavusių už Kennedy turėjo viltį, kad 
Adlai Stevensonas, vienas gudriausių demokratų politikų, 
bus valstybės sekretorium.

Kennedy skiria Stevensoną JAV ambasadorium Jung
tinėse Tautose. Reikia sakyti, kad visi pažangieji balsuo
tojai bus labai nepatenkinti.

JT ambasadoriaus vieta yra svarbi. Stevensonas būtų 
geresnis negu buvo H. C. Lodge ar dabartinis James 
Wadsworth. Bet Stevensonas geriausia tinka valstybės 
sekretorium.

Kodėl jis neskiriamas tai vietai?
Atrodo, kad stiprios jėgos už Kennedy pečių laiko 

Stevensoną perdaug kairiu, bijo kad jis gali radikaliai 
pakeisti JAV užsienio politiką.

Labai galima, kad ir pats Kennedy nelabai nori pa
vesti Stevensonui svarbiausią urėdą, nes tas gali pada
ryti jį labiausia įtakingu demokratų lyderiu."

"Suprantama, būtų geriau, kad Stevensonas būtų 
valstybės sekretorium, bet jei jis tokiu nebus, geriau, kad 
jis, o nekas kitas būtų JT ambasadorium. Ta vieta yra 
labai svarbi. JT auga, padėtis joje keičiasi, blaivai pro
taujantis ir toli permalantis JAV atstovas joje svarbų 
vaidmenį gali suvaidinti.

Darbo unijų pareigūnams ir abelnai pažangiems 
amerikiečiams reiktų daryti spaudimą į Kennedy, kad 
Stevensonas būtų paskirtas valstybės sekretorium."

Toks Vilnies ašarojimas mums blogas ženklas. Ir 
kaip praktika yra parodžiusi, jie ašarų be reikalo nelieja. 
Džiaugsimės, jei šį kartą jie bus apsirikę. B. G.

LAIKAS PRADĖTI RUOŠTIS 1964 METU RINKIMAMS

vos (net ir grynai politinius) 
reikalus kišosi ir tebesikiša, ir 
dar kaip kartais kišasi! Daugu
moje atvejų tas "kišimasis", re
gis, yra tik sveikintinas.

Beje, pataisa dėl priežasties, 
kodėl esu tik reziduojąs svetim
šalis, B. Raila pareiškė žinąs, 
tą priežastį Račiau atskleidė kaip 
tik netikrąją. Būtent, mano dar
bovietė nesikiša į mano piliety
bės klausimą: turiu eilę kolegų, 
esančių visai lygiagrečiose pa
reigose, kurie yra Amerikos pi
liečiai. Mano svarbiausias moty
vas kitas. 
Valstybių 
pripažįsta 
kaip man 
keisti
Jungtinės Valstybės pakeis savo 
nuomonę dėl tos pilietybės?

Jeigu naujasis prezidentas nu
tartų pripažinti Lietuvos inkor
poraciją į Sovietų Sąjungą (o 
to jis bent pirmojo termino metu 
greičiausia nepadarys), tada 
gal jau būtų laikas verčiau pri
imti gyvenamo krašto pilietybę, 
negu likti asmeniu be pilietybės. 
Bet kol JV vyriausybė tebe- 
pripažista Lietuvos piliečio titu
lą ir dokumentą, tol nesitikiu, 
kad čia kas nors priekaištautų 
ir man už tos pilietybės pripa
žinimą bei pasilaikymą. Tai nėra 
koks nors JV pilietybės panie
kinimas.

Bet tai taip pat nereiškia, kad 
JV ar kokios kitos pilietybės 
priėmimą laikyčiau lyg kokiu 
Lietuvos išdavimu. Mūsų aplin
kybėse nėra nuodėmės priimti 
kitas pilietybes, ir neatrodo, kad 
tai sudarytų net kokios ypatingos 
žalos Lietuvos reikalui. Kaikas 
sako, kad iš to net galį būti 
naudos, nes kas nors, tapęs ga
lingos valstybės piliečiu, galė
siąs daugiau Lietuvai naudos pa
siekti, nei likdamas pavergtos 
valstybės piliečiu, ir tai pilie
čiu ne tiek iš esmės, kiek iš 
vardo. Bet toki dalykai (gali
mybės pasiekti kokios naudos 
Lietuvai) gali pasitvirtinti ar ne
pasitvirtinti tik paskirais atve
jais. Jokios taisyklės, tą vie
naip ar kitaip užtikrinančios, nė
ra. Todėl Lietuvos pilietybės pa - 
silaikymo ar nepasilaikymo prie
žastys šiuo metu mums yra grei
čiau psichologinėje, o ne prak
tinėje srityje.

Su kuo visiškai nenorėčiau su
tikti, tai su pasikėsinimu už
mauti "nešališkumo" apinasrį ir 
uždrausti tarti nuomonę viešais 
klausimais tiems asmenims, 
kurie įeina į kokių nors "veikė
jų” ar "bendrinių organų pirmi
ninkų" kategoriją. Prieš Puerto 
Rico vyskupus kilo triukšmas 
dėl to, kad jie "ex officio" už
draudė katalikams balsuoti už 
tam tikrą partiją bei kandidatą, 
bet ne dėl to, kad katras iš jų, 
JkaiD asmuo savo nuomonę būtų 
dėstęs laikraštyje ar šiaip 
viešoj kalboj. Jei kokios ben
drinės ar nėt ir ne bendrinės 
organizacijos pirmininkas ar ki
toks pareigu na s? neturėdama s tam 
pagrindo įstatuose ar nutarimuo
se, kėsintųsi liepti nariams 
taip ir taip elgtis (aiškiai pa
sakydamas ar bent leisdamas 
numanyti kokias nos sankcijas už 
nepaklausymą), tada būtų pa
grindo sakyti, kad tas vei
kėjas peržengia savo kom
petencijos ribas. Ir tai, unijos čia 
panašiai daro, ir taip darantie
ji vadai net priekaištų neperdau? 
giausia tesusilaukia (nors ir pa
klusnumas būna dar toli nuo 
šimtanuošimtinio). Bet jei kokios 
organizacijos nariai užsimotų 
reikalauti, iš tų organizacijų va
dovybės esančių asmenų, kad tie 
užsičiauptų ir nedrįstų net pa
rodyti savo nuomonę vien to- 

t dėl, kad kas nors iš narių gali 
i būti kitokios nuomonės, tai aš 
iš savo pusės irgi manyčiau, 
kad taip tai nedarytina.

V. Rastenis, 
N.Y.

ctais atradęs dabartinę Meksiką, buvo nustebintas pamatęs piramides su 
nuostabiom statulom, kurios iki šios dienos gerai išsilaikė.

MEKSIKA MINĖJO 150 METU NEPRIKLAUSOMYBES 
PASKELBIMO SUKAKTĮ

Ispanai užkariautojai čia rado nuostabią civilizaciją
Ispanas užkariautojas Hernan- 

do Cortez 1519 metais, su keliais 
šimtais karių įsiveržęs į Mek
siką, pamatė vaizdus, kurie 
jiems atrodė lyg sapans: matė 
stebinančius paminklus, pasta
tus ir kitas meksikiečių gyve
nimo ir meno žymes. Visa tai 
liudijo tų žmonių pasiektą aukštą 
civilizaciją.

Daug kur užtiko didžias laip
tuotas piramides, vadinamas 
"dievų namais". Supilti didingi 
piliakalniai buvo apmūryti dide
liais tašytais akmenimis, kurie 
tarnavo laiptais į jų viršūnes. 
Daugelis buvo išdabinti nuosta
biais, iš akmens 
gražinimais. Ant 
piramidžių buvo 
buvo aukojamos
aukos vėjų, lietaus ir karo die
vams, dangaus dievui ir jo sū
nui dievui saulei bei eilei smul
kesnių dievaičių. Kraštas turė
jo savą valdžios formą, tačiau 
visas žmonių gyvenimas buvo 
daugiau žynių - vaidilų kitaip 
sakant dvasiškių, įtakoje.

K. S. Karpius

iškaltais, pa
tų pilimų - 
altoriai, kur 

gyvų žmonių

ISPANUOS VALDŽIOJE APIE
300 METŲ

Meksika yra virš 767,000 ketv. 
mylių ploto su apie 32,500,000 
gyventojų. Jos žemynas, kartu 
su ilgu pusiausaliu, žemutine Ka
lifornija, iš vakarų išilgai plau
namas Ramiojo vandenyno. Kraš
tas beveik kalnynai ir aukštu
mos, 5,000 ir 8,000 pėdų virš 
jūros paviršiaus. Sostinės var
das Mexico. Jos plačiose ribose 
gyvena apie 4,500,000 žmonių. 
Miestas yra kelių tūkstančių pė
dų aukštumoje.

Meksika pradėjo bruzdėti kartu 
su kitais Pietų ir Centralinės 
Amerikos kraštais, Ispanijos ir 
Portugalijos kolonijomis. Nepri
klausomybę ji paskelbė 1810 m. 
rugsėjo 15 d. Nepriklausomybę 
ginant dar pergyveno sunkius lai
kus ir kovas, Ispanijai pakarto
tinai bandant ją paglemžti. Tik 
1821 metais sulaukė Europos val
stybių pripažinimo. Tais metais 
Meksikai imperatorium prisime
tė Augustinas de Iturbine, bet 
1823 metais jis buvo nuo sosto 
nuverstas. Ir kai dar bandė val
džią atgauti buvo nužudytas.

1824 metais Meksika pasi
skelbė respublika ir nuo tada 
jos gyvenimas ėjo kiek pa stoviau, 
nors ne be audrų.

KARAS SU JAV

karą su JAV. Karo pasekoseJAV 
pasisavino Kaliforniją ir gretimą 
teritoriją, dabar New Mexi- 
co valstiją.

JAV, europiečių valdžios atsi
kračiusi Meksikos nenuskriau
dė: taikos sutartimi, už tas pa
imtas žemes, sumokėjo 25 mi
lijonus dolerių.

1863 metais, Prancūzijos Na
poleonas III, Meksikai primetė 
Austrijos kunigaikštį imperato
riaus Maksimiliono titulu. Bet 
meksikiečiai netrukus imperato
riaus atsikratė.

Žymiausiu respublikos kovoto
ju iškilo pusiau indėnų kilmės 
Porfirio Diaz, kuris imperato
rių Maksimilioną nukariavo ,1867 
metais Maksimilionas buvo nužu
dytas. Nenorėdamas užimti pre
zidento vietos. Diaz pasitraukė į 
privatinį gyvenimą, tačiau krašte 
vėl išplitus nerimui ir suiru
tėms, 1876 metais stojęs krašto 
tvarkos saugojimo darban, įžy
giavęs į sostinę, dėkingų gyven
tojų buvo išrinktas prezidentu.

Diaz prezidentavo 35 metus. Ir 
savo ilgametės diktatūros laikais 
pastatė Meksiką greta kitų pa
žangių valstybių. Išplitus sukili
mams prieš jo diktatūrą, 1911 
metais Diaz buvo pašalintas. Jis 
spėjo pasprukti Europon ir iš
vengti likimo, kokio susilaukė 
eilė kitų prezidentų.

Prezidentu tapęs revoliucijos 
vadas Madero, 1913 metais kito 
revoliucijos vado buvo nuverstas 
ir nužudytas.

Generolas Huerta, tapęs pre
zidentu, įvėlė Meksiką į karą su

JAV kai Washingtonas atsisakė 
pripažinti jo vyriausybę. 1914 me
tais, kai Tampico mieste mek
sikiečiai areštavo kelioliką JAV 
jūreivių, prezidentas Wilson pa
siuntė karo laivyną ir užėmė 
Meksikos uostą Vera Cruz, kol 
bus atsiprašyta už Amerikos 
garbės įžeidimą. Huerta buvo 
priverstas pasitraukti ir prezi
dentu apsišaukė Carranza. Nors 
tuoj kilo revoliucija ir prieš Car- 
ranzą, tačiau jo vyriausybę JAV 
pripažino. Prieš jį kariavo re- 
voliucijonierius Vilią, kitų laiko
mas banditu. Siausdamas kalnuo
se jis įsiverždavo ir į JAV pa
sienio sritis. Amerika buvo pa
siuntus vėl kariuomenę į Mek
siką Vilią suvaldyti, bet jo ne- 
pagavo.

Pirmo
■ Meksika 

šnipų ir 
prieš JAV. Tai privertė Wash- _ 
ingtoną nutraukti su Meksika dip
lomatinius santykius. Tik 1923 
metais tos dvi valstybės vėl suė
jo | diplomatinius santykius.

Po dviejų metų tarp šių kai
mynių vėl įsitempė santykiai, 
kai prezidentas Calles ėmęs vyk
dyti nacionalizavimą Meksikos 
gamtos turtų, pradėjo užgrobti 
ten investuotus amerikiečių di
delius kapitalus į aliejaus šal
tinius, | geležinkelius, sidabro 
kasyklas, galvijų auginimo ūkius, 
uždraudęs kitataučiams būti že
mės savininkais. Prezidentas 
Diaz buvo sutraukęs gausų ame
rikiečių kapitalą duodamas įvai
rius palengvinimus.

Pasaulinio Karo metu 
buvo slaptas vokiečių 

sąmokslininkų centras

(Pabaiga kitame numeryje)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

BELĄ GREENFELD
PRICES TO REAL ESTATE

Saleman Call LI 1-5100

1846 metais Meksika Įsivėlė |

Kolegos B. Railos porinkimi- 
niai apmąstymai ir bandymai pa
sakyti dabar tai, kas jo (ir 
mano!) nuomone būtų buvę geriau 
pasakyti gerokai prieš rinkimus, 
iškelia visiškai aiškų pasiūlymą: 
pradėkim jau dabar "sukti ant 
ūso" argumentus 1964 - tųjų me
tų rinkimams!

Kai dėl nepiliečių "įsikišimo" 
| rinkimus, tai reikėtų prisimin
ti, kad rinkimai yra viešas rei
kalas, be to, Amerikos prezi
dento rinkimai tikrai yra viso 
pasaulio interesus vienaip ar ki
taip liečiąs reikalas, tai nėra ko 
nei stebėtis, nei juo labiau pik
tintis, jei ir tie, kurie neturi 
teisės tuose rinkimuose aktyviai 
dalyvauti, visgi jais ne tik šiaip

sau domisi, bet net ir savo nuo
monę turi bei ją pasako.

Tuos kol. Railos kaimynus, ku
rie niurnėjo dėl maniškio "įsi
kišimo" | jų — amerikiečių 
reikalą, gal vertėtų paklausti, 
ar apie Lietuvos reikalus jie jau 
nebekalba ir nebesirūpina nuo 
tos dienos, kai pakėlė ranką. pri
siekdami ištikimybę Jungtinėms 
Amerikos Valstybėms? Iš aklų 
formalistų, ko gera, ir to ga
lėtum susilaukti! Šiaip jau tai, 
berods, matom kaip tik priešingą 
vaizdą. Būtent, daug čia yra 
asmenų, niekad Lietuvos pilie
čiais r ' ’ vusių (tapusių A-
merikos piliečiais dar prieš 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymą), kurie tačiau | Lietu-

TREČIOKAS A6ENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų parūpinimas ir pinigų persiuntimą* j visus kraitus 
TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA 

Kur tik besiruoitumit keliauti, tuoj auairiikit su mūsų ištaiga

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867
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Cleveland Crust
CHRISTMAS ACCOUNT

NO W!X

SAVE

< Cleveland 
Crust Company

• Education
• Insurance
• Home

O FOR

Every Other Week 
deposit .. . HAVE

>222 25 TINĘS . . . >50 
>42® 25 TINĘS . . >100

>1022 25 TINĘS. . >250
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BEST WISHES
To All the Lithuanian People 

LAD. F. SUCHY
LIFE, INCOME FAMILY PLAN

AUTO and HOME OWNER PACKAGE 
INSURANCE.

12706 Woodland Avė. Call CE 1-1833

Akimirksnių kronikos Bronys Raila

Izotopas Himalajų pakopoje

GREETINGS and BEST WISHES 
To All the Lithuanian People

ROTH STEEL PRODUCTS
IRV ROTH, President

1335 East 171st St. IV 1-8700

BEST W1SHES
To All the Lithuanian People

CUYAHOGA AUTO PARTS

3310 East 79th St. BR 1-1444

BEST WISHES
To All the Lithuanian People 

EUCLID MOVING & STORAGE
COMPANY

24600 Hartland Avė. RE 1-6633

GREETINGS and BEST WISHES

SPRAYON PRODUCTS, INC.

2075 East 65th St. HE 2-2900

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

LOUIS EISENBERG HARDWARE
We Carry a Complete Line of Hardware 

Supplies
1169 East 79th St. EN 1-9381

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons 

HORWITZ LUMBER 
COMPANY
VICTOR HORWITZ

2618 East 45th St. Call HE 2-1740

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
lietuviams

THE AETNA LUMBER CO.

3674 East 93rd St. MI 1-1185

BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday 

JOHN M. PETERS
CONSTRUCTIC" CO

1075 BROOKPARK SH 1-7400

Keliuose, laikraščiuose teko 
skaityti tvirtinimus, kad dar nie
kad Amerikos lietuviai taip gy
vai nebuvo domėjęsi prezidento 
rinkimais, kaip šiais metais. 
Vieni apie tai rašė su 
džiaugsmu, kiti su ironija, tre
ti su liūdesiu. Be abejo, jie 
turėjo galvoje naujųjų piliečių 
nuotaikų pasikeitimą, nes "se
nieji" Amerikos lietuviai liko 
tokie, kokie ir anksčiau buvo.

Liūdna ar linksma ši naujiena, 
bet pats faktas teisingas.

Nežinau, kaip kitose Amerikos 
lietuvių kolonijose, bet mano apy
linkėje tat buvo ryškiai matyti. 
Prieš dešimtmetį pobūviuose ar 
pokalbiuose tautiečiai dar domė
davosi tokiais keistais klausi
mais, kaip pavyzdžiui: ką gal
voja Vlikas? Ką dabar veikia 
Diplomatijos Šefas? O kiti dip
lomatai? Ką Krupavičius, ką 
tautininkai, ką frontininkai ir 
santarvininkai? Ką gero patyrė 
Washingtone ALT vadovybė?...

Šiemet aš niekur ir nė karto 
privačių žmonių gyvenime ir po
kalbiuose nesu daugiau išgirdęs 
tokių klausimų. Kaip nebūta ir 
išdžiūta! Kaip iššluota! Niekam 
tas neberūpėjo. Bet ar laimės 
rinkimus Nixonas ar Kennedys, 
katf-as iš jų geresnis, -- tai 
buvo nuolat girdėti. Vieno ar kito 
kandidato ženkliukus prie švar
kų atlapų prisikabinę naujieji 
piliečiai, kartais net Įsikarščia
vę, ginčijosi ligi visiško susi
pykimo. Taip ginčijosi, tuo gy
veno ir sielojosi nepartiniai pat
riotai ir partiečiai, kapituliantai 
ir rezistentai lietuvių tautos lais
vės kovų ir Lietuvos pavergimo 
dvidešimtmečio sukakties minė
jimų metais...

Dar gražiau! Prieš kurį laiką 
mūsų mieste Į laisvės kovų dvi
dešimtmečio minėjimą susi rinko 
nepilna 50 vėsių tautiečių nemo
kamoje parapijos salėje, o Į kat
ros partijos rinkiminį mitingą 
puošniame viešbutyje sugužėdavo 
šimtas ar net du šimtai karštų 
politikos kovotojų.

Matot, laikai ir žmonės keičia
si. Ir aklas tai jau turėtų ma
tyti.

•
Šalia tos šviesiosios senųjų 

ir naujųjų piliečių veiklos pu
sės, buvo galima pastebėti ir 
kai kuriuos iš tamsiausių bruo
žų: neaktyvumas Amerikos poli
tikos problemų vertinime lietu
višku požiūriu, visiškas pasyvu
mas santykyje su amerikiečiais 
politikieriais ir kandidatais, net 
pačių kvailiausių ir kenksmin
giausių amerikinės partinės pro
pagandos prietarų pasisavinimas 
ir jų gynimas...

Pokalbiuose ir spaudoje buvo 
girdėti, sakysime, net tokie ar
gumentai:

Nebalsuokite už demokratus, 
nes jų prezidentas Rooseveltas 
anuo metu pardavė Lietuvą bol
ševikams (kaip žinoma, Lietuvą 
jėga užėmė bolševikai rusai, o 
Rooseveltas jos nepardavė ir ne

galėjo "parduoti" to, kas jam ne
priklausė)... Nebalsuokite už 
partiją, kuri visuomet įvelia A- 
meriką į tarptautinius karus, bal
suokite už partiją, kuri išlaiko 
taiką ir kelia mūsų gerovę (taip 
kalbėjo "rezistentai", kurietur- 
būt mano, kad Lietuva bus iš
laisvinta "taikingomis priemonė
mis")... Tik dėka prezidento Ei-

Siimti ir didžiąja politika". Pir
muoju kalbėtoju išėjo demokratų 
partijos distrikto kandidatas Į 
Kalifornijos asamblėją. Jis 
ilgokai ir sentimentaliai iš
vedžiojo, kad reikia pakeisti imi
gracijos įstatymus ir padidinti 
kvotas lietuviams, idant visų 
čia esančių giminės ir pažįstami 
galėtų atvykti Amerikon ir tuo 
būtų išgelbėti iš komunistinės 
vergijos (jo supratimu, tai matyt 
ir reikštų "Lietuvos išlaisvini

susitikti su kongresmenais ar po
litikieriais. Kylant diskusijoms, 
savo nuomones tektų plačiau pa
remti, ir tam būtų pravartu il
gesnis atskiras referatas, su ku
riuo mūsų politikos ir visuome
nės veikėjai galėtų iš anksto 
susipažinti ir išstudijuoti. Kitaip 
niekada neturėsime nusistatymų 
vienodumo, akcijos vientisumo ir 
greit iškriksime į balas.

Reikšdamiesi taip tik vieni ir 
būdami skaičiumi negausūs, be

mą"...) Bet priešais suole maty
damas sėdint du kongresmenu iš 
Washingtono ir suprasdamas, kad 
negalima kalbėti tik nesąmones, 
jis savo kalbą užbaigė pasiaiš
kinimu:

--Kaip Sacramento asamblėjos 
narys aš, žinoma, federaliniųimi
gracijos pakeitimo įstatymų ne
galėsiu išleisti, bet patikėkite, 
kad aš taip manau ir to noriu, 
todėl balsuokite už mane...

Po to ėmė žodį abu respubli
konų kongresmenai ir kalbėjo 
gražiai, bendrybėmis, plokštybė- 
mis apie taiką, gerovę ir laisvę 
ir bolševizmo pavojų, nieku ne- 
pricizuojant, niekur neįsiparei- 
gojant, nieko nepasakant, kuo toji 
"naujoji" politika skirtųsi nuo 
vestosios per pastaruosius du 
dešimtmečius.

Bendruomenės pirmininkas 
jiems padėkojo už gražius jaus
mus, ir tuo viskas pasibaigė. O 
juk tikroji diskusija čia tik tu
rėjo prasidėti. Turėjo į sceną 
išeiti pirmininkas ar kiti lietu
viai ir pasakyti, ką jie mano apie 
kandidatų prakalbų turinį ir už 
kokią politinę programą jie gali 
pažadėti tūkstantį susirinkusių 
lietuvių balsų.

•
Ši mintis būtų proga čia man 

keliais žodžiais išdėstyti vieną 
"naivų" pasiūlymą.

Politinės diskusijos rinkimi
niuose susirinkimuose ar par
tijų padaliniuose bus sėkmingiau
sios, kai jos prasidės iš "apa
čios". Nėra lengva, bet ir ne 
taip jau sunku, pvz., ALT cent
rui paruošti anglų kalba trumpą, 
vieno ar dviejų puslapių, išdės
tymą užsienio politikos platfor
mos, kurią remtų visi Amerikos 
lietuviai patriotai. Jos principais 
galėtų pasinaudoti kiekvienas lie
tuvis kiekviena proga, kai tenka

abejo, pasiektume tik mikrosko
pinių vaisių. Bet argi mes bū
tume vieni? Amerikoje yra mili
jonai, su kuriais mums nesunku 
bus surasti bendrą kalbą. Juk 
yra kiti pabaltiečių kilmės pi
liečiai, ukrainiečiai, lenkai ru
munai, vengrai vokiečiai, įvairūs 
slavai. Tegu ir ne be sunkumų, 
bet tam tikri pagrindiniai Ame
rikos užsienių politikos princi
pai nežiūrint partijos priklauso
mybės, būtų galima išdiskutuoti 
ir juos atrasti. Tai jau sudarytų 
stambų užnugarį ir nemenką svo
rį. O juk pagaliau, -- kiek yra 
senų amerikiečių laiko dvasią, 
pažįstančių komunizmą ir turin
čių sveiką supratimą apie Ame
rikos didžiąją pareigą — apsau
goti save, aktyviai ginant laisvę 
ir prisidedant prie pavergtojo 
pasaulio laisvės išplėtimo.

Tai būtų koalicinė pastanga, 
kuriai reikėtų daug laiko, darbo, 
pasiruošimo ir pasiaukojimo. Bet 
ji gal būtų sėkmingiausia ir re
aliausia.

•
Ar mes galėtume ją įgyvendin

ti? Ar galėtume bent aktyviai 
prisidėti prie tokios didelės tal
kos, jei rastume už mus galin
gesnių sąjungininkų?

Nežinau. Ir jau iškeldamas to
kį klausimą, jaučiuosi nejaukiai.

Pirma, -- sumanymus kelti 
yra lengva, bet juos įvykdyti 
sunku. Ir nėra labai padoru 
garsintis sumanymais, jeigu pats 
prie jų vykdymo negali ar ne
nori prisidėti, o tik kitus kurstai 
ir iš kitų darbo bei aukų lauki. 
Kaip tik esu tarpe tų, kuris 
neturiu tam nei laiko, nei mi- 
nimalinių sąlygų, nei ypatingo 
noro. Aš senai matau ir žinau, 
kad nei Amerikai, nei jos lietu
viams, kaip ir daugelis kitų ma
no likimo brolių nebuvau reika

lingas ar įdomus, ir dėl to nieko 
nekaltinu ir dėl to man visai ne
skauda. Man visai užtenka savo 
turtingo "lietuviško geto", mane 
pilnai pasotina bendrųjų kultū
ros ir meno problemų intere
sai, mano dienas ir naktis su 
kaupu pripildo ypač lietuvių kul
tūros prošvaisčių Išgyvenimai 
ir sielvartai dėl lietuvių rezis
tencijos tragedijos. Aš priklau
sau tai negausiai generacijai, 
kuri nesijaučia nei išblokšta, nei 
atitrūkusi, nei pasimetusi, nei 
gyvenanti be jokio tikslo.

Antra, — mūsų tautiečių bū
das, ypač išeivijoje, yra labai 
nepalankus tarpti bet kokiems 
didesniems sumanymams. Mes 
patys juos sugriauname, patys 
vienas kitą diskvalifikuojame 
ir suniekiname anksčiau, negu 
kas pradedama vykdyti. Reikėtų 
stebuklingo perversmo mūsųmi- 
zeriškoje dvasioje, kad staigiai 
galėtų pasikeisti mūsų būdas ir 
Įpročiai. Padaryti didelius daly
kus mums būtų sunkiau, negu 
įkopti į Himalajų kalnų augščlau- 
sią viršūnę. Viltys čia tokios 
mažos, kaip izotopas.

Trečia, -- nors jau iš anksto 
pasigirsta necenzūriškų. balsų, 
kad mums dera tik tylėti, "ne
rodyti išminties" ir tik klausyti, 
ką sako augštoji valdžia, vis- 
dėlto sunku nuolat ištylėti apie 
mūsų "dalyvavimo" mizeriją A- 
merikos politikoje. Jei dalyvau
jame, tai dalyvaukime kitaip ir 
rimčiau. Šį tą galime ir daug 
daugiau ' galėtume. Turime visą 
būrį išlavintų žmonių vyresniųjų 
kartoje -- bizniuose ir profesi
jose. Tūkstančiai lietuvių kilmės 
jaunimo studijuoja universitetuo
se, gal šimtas ar daugiau dirba 
profesūroje. Jie priekaištauja ir 
murma (ne kartą teisingai), kad 
jiems nusibodo "lietuviškas geto" 
partijos ir rietenos ir gyveni
mas senovės prisiminimais. Tad 
prašau, -- jei esat ko verti, 
išplaukit į platų amerikonišką 
okeaną, įsiliekit į jo partijas ir... 
rietenas, ir viskuo prisidėkit iš
vystyti tokiai naujai politikai ir 
tokiai Amerikos ateičiai, kurios 
padariniai vaisingiau galėtų pasi
naudoti i. mažiau laimingos, nes 
vis dar pavergtos tautos, jų tar
pe ir lietuvių tauta, nuo kurios 
jūs skelbiatės. esą pasimetę 
ir vis dažniau nagrinėjate klau
simus: kas yra lietuvis kodėl 
verta juo būti, kodėl taip sunku 
būti lietuviu?..

Lietuvoje tokio atsakymo jūs 
nerasite, tad pajieškokit ir įsi- 
tikinkit, ar daug "lengviau" 
būti lietuviškos kilmės ameri
kiečiu. Politikoje ir čia nebus 
lengva, ir jūs bematant nustosit 
murmėti...

VISAIS 
APDRAUDOS 

REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kraiptis į 

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
042 NeaUov Lane Dr.

Cleveland 24

senhowerio mūsų vaikai toliau 
nebemiršta Korėjos kare (1939 
m. Prancūzijoje buvo šaukiama: 
"Mirti už Dancigą? Niekados!" 
—ir lygiai už metų visa prancū
zų tauta pati verkė nelaisvėje 
ir tūkstančiai jos vaikų mirė na
cių kacetuose)...

Šią litaniją būtų galima tęsti 
be galo abiejų partijų rėmėjų 
adresu. Ta pati nuotaika buvo 
ir politiniuose susirinkimuose. 
Neabejoju, kitų didesnių koloni
jų lietuviai galėtų pripasakoti 
daugiau nuotykių ir anekdotų, kaip 
atvykę pas juos į priešrin
kiminius susirinkimus kalba par
tijų kandidatai. Mūsų mieste šį 
rudenį pats mačiau vieną tokį 
griozdišką ir begėdišką rinkimi
nį spektaklį.

Proga pasirinkta savotiška: 
Bendruomenės ruoštoji Lietuvių 
Diena, kur publiką gausiai 
sutraukė lietuvių autoriaus dra
mos veikalas ir ilgai mankštinta 
mėgėjų vaidintojų trupė. Bet Lie
tuvių Dienos rengėjai nutarė "už-

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergvvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

• Nuo šių metų liepos 1 dienos dividendai yra pa
kelti iki 414.

MUTUAL ĄeAetod SAVINGS
anJ ~L uan č/^ssocialion

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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BEST WISHES 
For a Pleasant Holiday

DAIRYMEN ICE CREAM
COMPANY

3068 WEST 106th ST. OR 12300

GREETINGS and BEST WISHES

tfILSON PURE OIL
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue DI 1-9807

GREETINGS and BEST WISHES

IDEAL BUILDERS SUPPLY 
AND FUEL COMPANY

4720 BROOKPARK SH 1-1600

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN L. MIHELICH
ATTORNEY

And Member of Civil Service Commission
MA 1-2013

GREETINGS and BEST W1SHES
A. D. PELUNIS 

OLDSMOBILE INC.
SEE THE NEW AUTSTANDING

1961 OLDSMOBILE
13123 Detroit Avė. AC 6-6433

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People 

LEONARD SIMON REALTY 
COMPANY

12808 Union Avė. LO 1-5801 — SK 2-2046

GREETINGS and BEST WISHES
FRENCH CUISINE

DUCK ORANGE — LOBSTER AMERICAINE 
A VARIETY OF TOURNEDOS — FROG LEGS 

ŠAUTE PROVENCAL — PREPARED BY 
CHF ETIENNE

THE WAGON WHEEL
AIR CONDITIONING — AMPLE PARKING 

13114 Woodland Avė. For RESERVATIONS Call LO 1-6900

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CONCRETE PIPE CO. 
OF OHIO

21200 MILĖS AVĖ.
MO 3-8733

Jaunas ir gabus losangelietis dainininkas R. Dapšys dainuoja 
akompanuojant muzikui Br. Budriūnui.

L. Kančausko nuotrauka

j LIETUVA GALIMA 
SIUSTI KOJINES 

SIUVAMAS MAŠINAS
Dažnai mūsų laikraštyje ma

tote Cosmos Parcels Express 
Corporation skelbimą. Daugelis 
savo siuntinius į Lietuvą siunčia 
per šią korporaciją, kuri skyrius 
turi visoje Amerikoje, o Chicago
je, net du skyrius.

Lietuviai siuntinių siuntėjai 
gerai atsimena, kad ši korpora
cija sumažino mokesčius už 
siuntinių persiuntimo patarnavi
mą, o kas siunčia savo siuntinius 
per šią korporaciją buvo ir yra 
pilnai patenkinti.

Dabar Cosmos Parcels Ex- 
press Corp. gavo leidimą į Lie
tuvą persiųsti kojines siuva
mas mašinas. Kiekvienas žino, 
kaip džiaugsis giminės ir drau
gai Lietuvoje gavę tokią dovaną 
--kojinę siuvamą mašina.

(sk)

Vytauto Augustino 
LIETUVOS VAIZDŲ 

ALBUMAS

LIETUVA 
yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų.
Albumas LIETUVA yra 

gražiausia Kalėdinė 
dovana.

Kiekvienam verta jį pačiam 
įsigyti ir kitam dovanoti, 
ypač mūsų draugams ameri
kiečiams.

Užsakymus siųsti:
Ateitininkų Fereracija, 
916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

Gaunamas ir pas platintojus. 
Kaina — $5.00. 
Užsisakyk tuojau!

FREE ALUMINUMWARE 
W1TH $500.00 OR MORE 

ST. ANTHONY 
SAVINGS & LOAN ASS’N. 
1447 S. 49 Court, Cicero, III.

Tel. BIshop 2-1397 
HOURS: MONDAY 9 to 8 

TUESDAY, THURSDAY, FR1DAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED

PAIEŠKOMI
Češkevičius, Albertas, Bro

nius, Edvardas, ir Juozas, gy
veno Shenandoah, Pa.

Čiapas, Ignas, Karolis, ir Ka
zimieras, Mykolo sūnūs

Daubarys, Aleksandras, Anta
nas, Jonas ir Juozapas, Simeo- 
no-Aleksandro sūnūs, iš Kivylių 
km., Vainuto vi., Tauragės apsk.

Dubosą, Antanas, Antano sū
nus, ir Dubosą, Simonas, Matau- 
šo sūnus, kilę iš Šilėnų km., 
Panemunės vi., Kauno apsk.

Girėnienė - Denkevičiūtė(Den- 
cerage), Adelė

Grigaliūnas, Ramonas, iš Gar
binu km., Ukmergės apsk.

Guobys, Klemensas, Silvestro 
sūnus, iš Purvėnų km., Molėtų 
vi., Utenos apsk.

Jasenka, Juozas, buv. Teisių 
Fakulteto studentas Kaune, 1940
- 1941 m.

Jucius, Antanas, gyvenęs Wor- 
cester, Mass.

Liulevičius, Jeronimas, ir 
Liulevičiūtė, Elena, Prano vai
kai, gyvenę Philadelphia, Pa.

Mankauskas, Antanas ir Jonas, 
Antano ir Marijonos Milerytės 
Mankauskų sūnūs.

Manovas, Alfredas, Alek
sandro sūnus

Norkus, Pranas, Prano ir An- 
tosės Milerytės Norkų sūnus

Petrauskas, Jonas, buv. Teisių 
Fakulteto studentas Kaune 1940
- 1941 m.

Petronis, Jonas, iš Degučių 
km., Utenos apsk., gimęs 1917 
m.

Plioplys, Jonas, buv. Vilniaus 
Vytauto Didžiojo gimnazijos mo
kinys

Rainys, Jonas ir Rainytė, Mag
dalena, Vinco vaikai

Runkauskas (Rankow), Alek
sandras ir Justina, iš Pakalniš
kių km., Kruopių vai., Šiaulių 
apsk., gyvenę Enfield, N. C.

Sakalauskas, Raimundas, gim. 
Onuškyje, Trakų apsk.

Sukackas, Juozas, buv. Vil
niaus Vytauto Didžiojo gimnazi
jos mokinys

Švedaitė, Domicėlė, Kotryna, 
Marijona, ir Zuzana, Kazimiero 
ir Onos Švedų dukterys, kilusios 
iš Kaniūkų kaimo, ištekėjusių 
pavardės nežinomos.

Žigas, Aleksas V. buv. fotogra
fas - filmininkas

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82 nd Street 
New York 24, N. Y.

Šimui naujų skaitytojų, 
pradėję skaityti Dirvą Ir ja 
džiaugiasi. Pasitelrauklt, 
ar Dirvą skaito jūsų pažįs
tami ir kaimynai. Jei ne— 
atsiųskit jų adresus. Jie 
Dirvą gaus dvi savaites 
nemoka maL

P. J. KERSIS
609 Sodely for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL 7-2521

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemies
čiuose, kreipkitės j mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir iš
pildymas garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba 
asmeniškai.

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE

DOVANŲ PAKETJį J USSR
1. Ar firmą patikima?
2. Ar įrodžius tai?
3. Ar atsargiai ir tvarkingai atlieka pakavimą, 

išsiuntimą ir priruošimą dokumentą?
4. -Ar naudoja geriausias dėžes ?
5. -Ar ši firma biznyje daugiau 25 metą ?
6. Ar yra oficialiai autoriząota firma?
Atsakymas yra TAIP j visąs viršminėtus klaąsimąs, 

jeigu jūs siąsite savo dovaną tpakus per
priklausanti

SERVICE, Ine.
48% East 7th St. 
NEW YORK 3, N. Y. 
GRamercy 3-1785
263 Market St. 
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė. 
DETROIT 10, MICH. 
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Sąperior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO
VTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, MD. 
MUlberry 5-5787
202 Second Street 
LAKEWOOD, New Jersey 
Tel. FOxcroft 3-6621

Street
Jj

8085

bile sekanti skyrią,

GLOBĖ PARCEL
716 Walnnt St.
PHILADELPHIA 6, PA. 
WAlnut 5-3455
4102 Archer Avė. 
CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399

390 W. Broadway 
SO. BOSTON 27, MASS. 
ANdrew 8-8764
683 Hudson Avė. 
ROCHESTER 21, N. Y. 
BAker 5-5923
346 Third Avė. 
PITTSBURGH 22, PA. 
GRant 1-3712
174 Tilghman Street 
ALLENTOWN, PENNA. 
Tel. HEnlock 5-2069

979 So. Broad 
TRENTON, N. 
Tel. EXport 4-

GREETINGS- and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERAL INSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

GREETINGS and BEST WISHES

PARSONS AND PARSONS
MAKERS OF WATERPR00F FABRIC 

COLLARS AND CUFFS
Main Office and Factory — 413-15 Huron Rd.
413 HURON ROAD CH 1-7723

To Our Friends and Patrons 
GREETINGS and BEST WISHES

MELROSE DISTILLERS, INC.
GOLDEN WEDDING — ECHO SPRINGS 

OLD CHARTER — MELROSE FARE 
MACNAUGIITON ans LONG JOHN SCOTCH

PLEASE PATRONIZE TIIESE BRAND’S

CL 2-5700

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

RELIABLE FURNACE AND 
SALES SERVICE COMPANY

10220 St. Clair Avė. Call GL. 1-4799

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

COLLINWOOD PUBLISHING 
COMPANY

814 East 152nd St. GL 1-4384

BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

CAROL BRIDAL SHOP

1800 Euclid Avė. Call CH 1-0191
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CLEVELANPE 
ir apylinkėse

• šv. Kazimiero lituanis
tinės mokyklos eglutė įvyks 
sausio 8 d., 3 vai. p. pietų 
Čiurlionio ansamblio na
muose.

• Suėjo 100 metų nuo Kri
tiko, literato, tautinio atgi
mimo veikėjo ir kultūrinin
ko prel. A. Jakšto-Daiftb- 
rausko gimimo. Ta proga 
apie šį Lietuvos vyrą pa
skaitą skaitys Petras Bal
čiūnas. Paskaita įvyks 
gruodžio 18 d., 11:30 vai. 
(tuoj po liet, pamaldų) šv. 

Clevelando skaučių Kobrų skiltis, daugiausiai surinkusi taškų 
pažangumo varžybose. Iš kairės: R. Končiūtė, T. Mėlinauskaitė, 
D. Čiurlionytė, D. Jurgaitytė, M. Petkevičiūtė, O. Mockutė, R. 
Juškėnaitė, A. Mačytė ir R. Zagarskaitė.

J. Gar los nuotrauka

S A L A M A N D E R
GERIAUSI BATAI

ŠVENTĖMSKALĖDŲ
TINKAMIAUSIA DOVANA

KRAUTUVES: 

3325 Lorain Avė
CLEVELAND 13, Ohio
Tek ME 1-5837

12307 Gratiot Avė 
DETROIT 5, Mich. 
Tel. DR 1-9430

EAST CLEVELAND-EUCLID A SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS OPEN EVERY SATURDAY

EARN UNTIL NOON

ACCOUNTS
INSUREO TO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOANS

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

Jurgio parapijos salėje. Pa
skaitą ruošia LB Clevelan
do I-os apyl. valdyba.

K v i e čiame visuom e n -ę 
skaitlingai dalyvauti.

• Olimpinė sporto diena 
Arenoje. Kitą trečiadienį, 
gruodžio 21 d. vakarą, Cle
velando didžiojoje Arenoje, 
(Euclid Avė. netoli E. 40 
St.), šiaurės Ohio sportinės 
vadovybės ir Clevelando 
miesto savivaldybės inicia
tyva rengiama didžiulis — 
”01impinis Sporto Vaka
ras”, kur bus demonstruo
jama visų sporto šakų šiau
rės Ohio čempionai, jų tar
pe ir Clevelando LSK žai
bo moterų tinklinio koman
da

Patartina visiems nueiti

DIRVA
i šią demonstraciją. Vakarą 
vainikuos aukš č i a u s i o s 
Amerikos krepšinio lygos 
žaidimas tarp Clevelando 
Pipers ir Akrono Goodyear.

• Užeikite į Dirvą ir prieš 
šventes nusipirkit Alma 
Mater. Ji* turi būti kiekvie
no lietuvio bibliotekoje.

• B. Mackiala su ponia, 
vietoj šventinių sveikinimų, 
per Vasario 16 Gimnazijos 
būrelį, tvarkomą V. Orinto, 
gimnazijai paaukojo $10.00.

• Clevelando skautų ir 
skaučių tradicinė sueiga 
Lietuvos kariuomenės ir 
skautų-skaučių įsikū rimo 
metinei prisiminti, įvyko 
gruodžio 11 d. Lietuvių sa
lėje. šia proga Neringos 
tunto tuntininkė N. Mocku- 
vienė savo pareigas perdavė 
paskautininkei M. Kižienei. 
Pasiliuosavo iš pareigų tun- 
-tininkės pavaduotoja • M.
Švarcienė ir adjutantų' M. 
Leknickaitė. čia buvo pa
skelbta nemažai pagyrimų 
p a v yzdingiems skautams, 
naujų paskyrimų ir atžy- 
mėjimų.

Neringos tunto vyr. skau
čių draugininkę Jūrą Kok- 
lienę pakeitė Audronė Ge- 
lažytė.

Jaunesniųjų skaučių drau
gininkę Meilę Juškėnaitę 
pakeitė akademike skautė 
R. Sniečkutė.

Dr. Juškėnienės paruoš
tos, sanitarės specialybę įsi
gijo: Jūratė Karaliūtė, Ne
ringa Kuncaitytė, Ramunė 
Juškėnaitė ir Aurelija Ma
čytė.

Pažangumo varž y b o s e 
daugiausia taškų surinko 
Laimutės draugovės Kobrų 
skiltis. Iš skaučių daugiau
sia taškų, draugininke — 
Nijolė Garlaitė, skiltininkė 
— Rūta Mockutė, jaun. 
skautė Milda Jokubaitytė, 
skautė Aurelija Mačytė, jū
rų skautė Birutė Augusti- 
navičiūtė, vyr. skautė Aud
ronė Gelažytė.

Varžybose laimėj u s i o s 
skautė gavo dovanų po gra
žią lietuvišką knygą su įra
šu, o laimėjusi skiltis — 
juostelę prie gairelės. Vado
vės irgi gavo gėlių ir dova
nų.

Pilėnų tunto vyr. skiltn. 
Kęstutis Gaižutis buvo ap
dovanotas vėliavos žyme
niu, vyr. skiltn. Šarūnas 
Lazdinis ir psktn. V. Januš- 
kis — pažangumo žymeniu.

Skautininkas V. Kaman- 
tas labai gyvai ir vaizdžiai 
papasakojo jaunimui apie 
Lietuvos kariuomenę ir kar
tu su ja besikuriančią skau
tų organizaciją.

Clevelando skaučių Neringos tunto tuntininkė N. Mockuvienė, 
perdavusi pareigas skt. M. Kižienei, atsisveikina su pažangumo var
žybose laimėjusiomis skautėmis.

J. Garlos nuotrauka

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

J. P. MULL-MULIOL1S
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, įkaina

vimo ir apdraudos įstaiga.
6606 Superior Avė. UT 1-2345 
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DALIDe,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.
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Clevelando LB I ir II apylinkių valdybos bendrame posėdyje. Pirmoj eilėj iš kairės: Eidimtas, Ci- 
tulis, Bielinis, Karpius, Karsakas. Antroj eilėj: Stempužis, Stasas, Balys, Lūža, Beržinskas.

J. Garlos nuotrauka

• Lietuvių Prekybos Na
mai jau gyvena Kalėdų 
švenčių ženkle. Jeigu anks
čiau didžiausia įmonės veik
la buvo siuntinių į Lietuvą 
pasiuntimas, tai dabar kli
entai spiečiasi daugiausi 
prie Kalėdinių atviručių, lie
tuviškų plokštelių ir įvairių 
puošnių dalykėlių, skirtų 
dovanoms, kaip gintaro, 
kristalo ir porcelano dirbi
nių, kvepalų gražiose kaše- 
lėse, tautiškų albumų, me
džio drožinių, juostų, pagal
vėlių, takelių.

Čia taip pat galima gauti 
rašomų mašinėlių pigiomis 
kainomis, piniginių, papuo
šalų ir įvairių praktiškų da
lykų, kaip indų, austriškų 
mėsai malti mašinėlių, py
ragaičių kepimo formų, cel- 
zijaus termometrų, dešim
tainių svarstyklių ir t.t. 
Krautuvės adresas: 6905 
Superior Avė. (Dirvos na
muose) •

Krautuvė atidaryta kas
dien, išskyrus sekmadie
nius, nuo 10 v. ryto ligi 6 
vai. vakaro. Krautuvė bus 
uždaryta Kalėdų (gruodžio 
25 ir 26 d.) ir Naujų Metų 
(sausio 1 ir 2 d.) šventėse.

Išnuomojamas kambarys
Naujos parapijos rajone su 
maistu ar be maisto. Skam
binti IV 1-0648.

• Baltic Delicatessen — 
(6908 Superior Avė.) — 
svarbiausia lietuviu apsipir
kimo krautuvė Clevelande 

jau turi arba numato tu
rėti visokių specialių valgių 
ir gėrimų, kurie tiktų kiek
vieno lietuvio Kūčių ar Ka
lėdų stalui.

Kūčioms mes turėsime 
įvairių silkių statinėse, stik
luose ar dėžutėse; įvairių 
kitų žuvų, ungurių, šprotų, 
ikrų; bruknių, spanguolių, 
bulvinių miltų, vaisių kom
potui ; maltų ir nemaltų 
aguonų, kviečių, sližikų, 
įvairių grybų.

Kalėdų stalui mes turėsi
me įvairių kumpių, skilan
džio, dešrų. Taip pat bus 
gausus pasirinkimas pyra
gų, importuotų sausainių, 
tortų ir įvairių jiems pa
ruošti dalykėlių, kaip pu
dingų, kepimo miltelių, va- 

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio

nilijos, ekstraktų. Kaip ga
lės Kalėdų stalas apsieiti be 
kaimiško sūrio, kuris yra 
geriausias draugas prie vy
no ir alučio? Pastaba: pra
šome nevėluoti su tortų už
sakymais.

Gėrimų skyriuje jūs ga
lėsite pasirinkti visokių rū
šių vynų, šampanų, alaus ir 
vaisvandenių. O kur dar 
saldainių ir šokoladų sky
rius, kuris ekspertų nuomo- 
ne,yra pats įvairiausias Cle
velande ! Saldainių dėžės 
puikiuose į p a k a vimuose 
yra geriausia švenčių dova
na.

Darbo valandos: kasdien 
nuo 7^2 ryto ligi 8 vai. vak.; 
Kūčių dieną ligi 6 vai. vaka
ro; per Kalėdas ir Naujus 
metus krautuvė bus užda
ryta. Gruodžio 26 d. ir sau
sio 2 d. krautuvė veiks nuo 
9 v. ryto ligi 6 v. vak.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

LIETUVIU KLUBAS
ir

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superior Avenue EX 1-1143 THE HENRY FURNACE CO, MEDINA, O

MONCRIEFoko JS
• ŠALDO vasarą , ŠILDO žiemą

Aplankyk savo kaimynystės Moncrief pardavėją
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KAS IR KUR?
• Alma Mater, rašytojo R. 
Spalio įdomi apysaka, iki 
šiol ją užsisakiusiems jau 
išsiuntinėta. Pasiskubinkit 
užsisakyti, kad. dar prieš 
šventes gautumėt. Alma 
Mater išleido Viltis. Kaina 
$5.00.
• Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondo atstovybė Balti- 
njorėje įsisteigė lapkričio 
28 d. Atstovybę sudaro Ka
zys Pažemėnas — pirm., 
Vincas Velžys — sekreto
rius ir Jonas Lietuvninkas 
— ižd. Pirmininko adresas: 
237 McCurley St., Baltimore 
29, Md. Tel. WI 5-6919.
• Dr. Algirdas Brundza su 
žmona, lapkričio 28 d. iš Af
rikos persikėlė nuolatiniam 
apsigyvenimui į New Yor- 
ką. Dr. A. Brundza iš Vo
kietijos buvo išemigravęs į 
Australiją, iš kur po trijų 
metų gavęs gerus pasiūly
mus išvažiavo į Afriką ir 
iki šiol ten gyveno.

DR. JULIUS ALGIRDAS RAMONAS, žmona Ingrida ir sūnelis, 
prieš metus atidaręs savo moderniškai įrengtą medicinos kabi
netą Chicagos priemiestyje -- Orlahd Parke, apylinkės gyventojų 
tarpe susilaukė didelį pasitikėjimą ir juo pasididžiavimą. Daug 
turtingų šeimų, kurių yra apstu toj apylinkėje, kreipėsi į jaunąjį 
gydytoją, prašydami būti jų šeimos daktaru. Vietinė spauda dažnai 
rašo apie jo įsikūrimą, pabrėždama jo lietuvišką kilmę ir pasi
šventimą medicinos darbui. Daug pacientų į jo kabinetą atvyksta 
ir iš Chicagos.

Dr. Julius Ramonas baigęs medicinos mokslus Vokietijoje su 
geriausiais pažymiais (cum Įaudė) ir atlikęs vienų metų praktiką 
vienoje didžioje Chicagos ligoninėje, jos vadovybės buvo apdovano
tas ir pagerbtas ligoninės simboliniuraktu, reiškiančiu ne tik pa
dėką, bet ir priėmimą į ligoninės gydytojų tarpą.

(vk)

A. t A.

PAULIUI AUGIUI
mirus,

jo žmonai, sūnums, dukterims ir broliams su šei
momis nuoširdžiausią užuojautą reiškia

Rudokų šeima

A. A. DAIL. PAULIUI AUGIUI
mirus, velionies broliui JUOZUI AUGUSTINAVI- 
ČIUI, jo žmonai ALDONAI, dukterims BIRUTEI 
ir EGLEI bei sūnums, nuoširdžiai užjaučia ir kar
tu* liūdi

Katerina, Rimgailė, Antanas, 
Donatas ir Mindaugas Nasvyčiai Bernardas Brazdžionis, Lietuvių Dienų redaktorius, su mūsų 

bendradarbe Ale Rūta Nakaite-Arbiene gyvai dalyvauja diskusi
jose viename Los Angeles Dailiųjų Menų Klubo susirinkime, 

L. Kančausko nuotrauka

• Lietuvos stalo tenisinin
kai rungtyniavo Čekoslova
kijoje ir visas rungtynes, 
vykusias kėliuose miestuo
se, laimėjo.
• Naujoji Balfo centro val
dyba, pirmininkaujant kan, 
J. B. Končiui, gruodžio 11 
d. turėjo pirmą savo posėdį, 
kuriame buvo peržvelgta 
dešimtojo seimo eiga, spręs
ti šalpos bei kiti einamieji 
reikalai.
• Balfo Seime suaukota 
10,000 dolerių. Stambiau
sieji aukotojai buvo Detroi
tas — 3,000, Chicago aps
kritis — $2,501, Bostonas 
— $1,000, Clevelando trys 
skyriai $922.23. Stambiau
sia asmeninė auka buvo 
prel. -F. M. Juro iš Lawrence 
Mass. — 100 dolerių. Smul
kesnis aukotojų sąrašas bus 
paskelbtas vėliau.
• D. Maurukienė, iš Elyri- 
ios, švenčių proga dviems 
savo artimiesiems užsakė 
Dirvos metines prenumera
tas.

Argentinos lietuvių scenos veikėjai ir mokytojai Elenai Vilčinskaitei-Ryselienei pagerbti, spalio 
30 d. Dr. Basanavičiaus salėje buvo suruoštas pobūvis. Nuotraukoje dalis svečių. Iš kairės: Olga Če
kanauskaitė, Antanas Gabrėnas, Katalina ir Jom * Čekanauskai, Elena Ryselienė, Agutė Povilauskienė, 
Karosai, Bruną Rukšėnaitė ir Vyt. Balčiūnas. Pr. Ožinsko nuotrauka

ĮGIMTAIS gabumais grįstas gyvenimo kelias

Jonas Gradinskas savo prekybos įstaigoje

Jonas Gradinskas, pasva
lietis, savo gyvenimo kelią 
grindė dideliais įgimtais ga
bumais. Baigęs pirmuoju 
mokiniu pradžios mokyklą, 
jis pirmavo gimnazijoje, vė
liau 1934 metais pirmuoju 
baigė Šiaulių mokytojų se
minariją, mokytojaudamas 
pasižymėjo pasiri n k t o j e 
profesijoje, o įstojęs į Ka
ro mokyklą, ir ją baigė pir
muoju.

Kariuomenės vadovybė į 
jį dėjo labai daug vilčių, de
ja ... 1940 metai nutraukė 
planus.

Atsidūręs Vokietijoje Jo
nas Gradinskas pasirenka 
naują specialybę. Jis prade
da studijuoti elektronikos 
mokslus ir įsigija radijo bei 
televizijos specialybę.

Atvykęs į Ameriką studi
jas tęsia toliau ir jas bai
gęs, padirbėjęs kurį laiką 
kitų tvarkomose įmonėse, 
atidaro televizijos bei radi
jo prekybos krautuvę, kar
tu įrengdamas modernišką 
taisymo dirbtuvę.

Geras profesinis pasiruo
šimas ir sąžiningas darbas 
jį lydi toliau augančia kli- 
jentūra. Bet elektronikos 
mokslas juk dienų progre
sas. Tą gerai supranta Jo
nas Gradinskas ir jis tą pro
gresą seka, studijuoja. Jis 
turi didelę šios srities bib
lioteką, paskutinių išradimų 
bei patobulinimų enciklope
dijas.

Klijentų patogumui jis 
turi užvedęs plačią kartote
ką, kurioje smulkiai ir nuo

dugniai užrašo taisomo te
levizijos bei radijo aparato 
esamą stovį, trūkumus ir 
t.t.

Jonas Gradinskas ir jo 
žmona Ona yra aktyvūs vi
suomeniniame bei šalpos 
darbe. Jie ne tik yra Vasa
rio 16 Gimnazijos rėmėjų 
būrelio nariai, bet taip pat 
ir rėmėjų organizatoriai, 
paaukoję Balfui, kultūros 
bei labdaros reikalams 
stambesnes pinigų sumas.

— V. K. —

CHICAGO

• L.S.T. Korp. Neo-Lithua- 
nia ir L.T. Akad. Sambūris 
ruošia Naujų metų sutiki
mą Midwest Hotel, Grand 
Ballroom salėje, 3-me aukš
te, 6 N. Hamlin Avė., Chi
cagoje, gruodžio 31 d. Pra
džia 9 vai. vakaro. Grieš du 
orkestrai: Neo Lithuania 
Clevelando skyriaus ir Mor-

It JAV išvykstančius Buenos Aires lietuvių tautinių šokių ansamblio 
vadovą Vytautą Rastauską ir ansamblio chorvedį Vytautą Cibavi- 
čių iki lėktuvo išlydėjo ansamblio nariai. Nuotraukoje (iš kairės): 
Stašytė, M. Čikštaitė, V. Rastauskas, Bagdonavičiūtė, Masiulytė, 
V. Cibavičius (už jo Rastausko tėvai), Bukevičiūtė ir E. Čikštai
tė.

A. Kaminsko nuotrauka

UŽSISAKYK NAUJAUSIĄ RAŠYTOIO R. SPALIU KNYGĄ

ALMA MATER
Tai knyga, kurios skaitytojai senai laukė. Ji turi 

būti kiekvieno lietuvio bibliotekoje. Ji geriausiai tinka ir 
dovanoms. Ypač ją turi perskaityti visi jaunuoliai, kad 
pagyventų gražia iškarpa iš laisvos Lietuvos studentų 
gyvenimo. Visos knygos įrištos į kietus viršelius. Kaina 
$5.00.

Užsisakant naudokitės šia atkarpa. Pašto išlaidas 
apmoka pati Dirva.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater”.

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

BALTIMORE
POMI LITERATŪRINĖ 

POPIETĖ
Šv, Alfonso parapijinės mokyk

los patalpose jau vienuolikti me
tai veikianti šeštadieninė lietuvių 
mokykla yra šios kolonijos tikras 
pasididžiavimas. Ne tik sąžinin- 
cai išeinami visi lituanistinio 
mokymosi dalykai bet neretais 
atvejais mokyklą talkininkauja 
Bendruomenei įvairių iškilmių 
bei minėjimų meninėse progra
mose. Mokykloje dirba visa eilė 
pasišventusių mokytojų. Džiugu, 
kad mokytojų eiles papildo jau ir 
jaunimas, dabartiniai studentai, 
prieš keletą metų baigę tą pa
čią mokyklą. Šiemet mokyklai va
dovauja mok. Jauniškis. Mokyk
los veiklą moraliai ir finan
siniai remia vietos Lietuvių 
Bendruomenės apylinkė ir Šeš
tadieninės mokyklos Tėvų komi
tetas.

Sutelkti daugiau lėšų mokyklos 
išlaikymui, lietuviškai kūrybai ir 
mokyklos pedagogams pagerbti 
Tėvų komitetas gruodžio 18 d. 
(sekmadienį) 4 vaL vakaro Šv. 
Alfonso parapijos salėje rengia 
LITERATŪRINĘ POPIETĘ. Po
pietėje dalyvaus ir savo kūry
bos skaitys trys didieji: poetas 
Jonas Aistis, rašytojas Antanas 
Vaičiulaitis ir aktorius Henri
kas Kačinskas. Baltimoriečiai 
džiaugiasi šia reta proga iš
girsti gyvąjį kūrybos žodį ir ruo
šiasi popietėje gausiai dalyvauti.

K. P.

kūno. Svečiai bus vaišinami 
skaniais ponių gamintais 
užkandžiais ir kava. Veiks 
savas gėrimų bufetas.

Kolegos neolithuanai ir 
jų draugai kviečiami atsi
lankyti į šį linksmą Naujų 
metų sutikimą.

Pageidaujama stalus už
sisakyti grupėmis po 10 ar
ba 12 žmonių pas inž. V. 
Mažeiką — 5841 So. Rock- 
well St. Telefonas PRospect 
6-8206. Įėjimas $7.50, stu
dentams $4.00. Labai atsi
prašoma, jei pavėlavusioms 
pritruktų vietų.

(Adresas)
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