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lamas prokuorro 
į, Cohno, Green- 
0. kad jis kalbė-

Baltuosiuose Rūmuose lankantis karalienei Elizabetai prezidentas 
Eisenhoweris -buvo sukvietęs per 150 aukštųjų svečių vaišėms. 
Viršutinė nuotrauka ir daryta tų vaišių metu. Apatinėj nuotrau
koj iškilmės prie Nežinomojo Kareivio kapo, kur Anglijos kara

liškoji pora padėjo vainiką.

taikytojo vaidmenį, viena at-'duosniesiems Clevelando gydy- 
vira akim vis žiūri į Washing- 
toną. Gi Nasseras į Maskva labai

(Perkelta j 6 psl.)

Po pasaulį pasižvalgius

Į 
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’ iš Lietuvos atvykimiūs savo pažįstamus.! 

čia daHaamasi su mielaisiate Dirvos

—. Ko labiausiai Lietuvoje 
trūksta?

— Visko. Ir maisto, ir vaistų, 
Ir aprangos, ir apavo, ir visų ki
tų paprasčiausiam gyveniniu! 
reikalingų dalykų, o ypač — lais
vės savarankiškai pasirinkti dar
bą,laisvės asmeniškame bei po
litiniame apsisprendime-!'- 

Ten neišpasakytai skur
džios materialinio bei dvasinio 
gyvenimo sąlygos. Ir jei man da- 

. bar pasiūlytų grįžti-atgal Lie
tuvon ir ten duotą po.50,000 rub
lių mėnesinės pensijos, nieku bū
du nesutikčiau. Štai ką reiškia 
pagyventi lasivuose vakaruose 
tik keletą savaičių ir savomis 
akimis pamatyti ką reiškia tik- 

- roji žmogiškoji laisvė, taip su- 
profanuota sovietuose.

— Kaiti jūsų įspūdžiai atvy- 
kuo į V. Vokietiją ir planai atei
čiai?

— Atvykus pereinamos Fried- 
lando stovyklon buvome nuošir
džią!.sutikti įvairių vok. organi- 
zacljų atstovų, bet jų atžvilgiu 
taikiausiu rezervuotai, nes, anot 
mus išleidusių partiečių — tai 
propaganda...

— Puolėmės prie pilnų gėry
bių krautuvių vitrinų ir galėjo
me ne tik be jokių eilių į jas 
įeiti, bet ir palyginamai pigiai 
nUBŽgkirlsti puikių dalykėlių, apie 
kiūtins Lietuvoje tik svajojome. 
Bet čia man atrodė gar įtarti- 
niau, — padaryta tik propogan- 
daį, anot tų emvedistų.

— Kai per keletą savaičių 
laisvai aplankiau visą eilę did
miesčių ir įsitikinau, kad šio 
krašto žmonės eina tikrai ger
būvio bei asmens laisvės keliu, 
negaliu apsakyti mano įtūžimo 
laipsnio sovietiniams mulkinto
jams ir mano giliausios užuojau
tos ten pasilikusiems mūsų bro
liams, brendantiems didžiausio 
skurdo, mulkinimo bei dvasinės 
vergijos komunistinį kelią.

— Mus repatrijantus čia pa
talpino daugumoje į Vok. Rau
donojo Kryžiaus poilsio namus 
iki 6 savaičių. Ir už mus valdžia 
moka po DM. 20,— į dieną. To
dėl gerai atsigauname tiek fizi
niai, tiek dvasiniai.

— Vietos valdžia sudaro mums 
galimybę arba tuojau įsijungti 
į čionykštį ūkį, dirbti ir Busi- 
kurti gana žmonišką ekzistenci- 
ją, o jaunesnieji gali net nemo
kamai baigti to ar kito amato1 
mokyklas, kokias jie pageidautų.

— Mūsų nedarbingieji gauna 
nemažas pensijas ar rentas ir tik 
čia mes matome kaip rūpinama
si žmogumi, kai tuo tarpu sovie
tuose apie tai tik pilna gerkle 
kalbama, bet nieko efektyvesnio 
nedaroma.

— Pabaigai dar norėtųsi pa
klausti, nejaugi sovietai neatve
ža Lietuvon trūkstamų prekių 
bei maisto?

— Tiek žemės ūkio produktus, 
išplėštus per įcolūkius, tiek ir vi
sus geresnius fabrikų gaminius, 
sovietai iš UETCVOS tik išveža 
į rytus. Tiesa, iš Moldavijos bei 
kitų savo pietinių sričių jie at
vežė į Lietuvą' neblog^ vaisių, 
net vynuogių,' garsiųjų arbūzų 
ir vynų, bet Lietuvos žmonės bū
tų daug laimingesni, jei galėtų 
naudoti savojo krašto gėrybė
mis : , gyvulintais riebaįaįs, ja
vais, savais, fabrikatais bei vai
siais. ' ■ ‘ .

Kuo Ir "kaip būtų galima

............... .
tas turėjo retą progą sutikti ką tik 

js skaitytojais. •' ’' 

konkrečiai padėti vargstantiems 
Lietuvoje? >

— Ten esantieji labiausiai 
džiaugiasi sutaujcę prašomų vais
tų, vffikonių medžiagų bei odinės 
avalynėa, nekalbant jau apie 
laikrodėlius, parkerius ar paba
lius reikmenis. '

— Su mąistu dar šiaip taip 
verčiasi, nors ir tai, po šiemeti- 
niųliūčiųpietvakarių Lietuvoje 
laukuose supuvus javams bei 
bulvėms, ten jau gręsta ir bado 
šmėkla. Tačiau reikia nepamirš
ti, kad tiek rašant | tenai laiš
kus, tiek siunčiant siuntinius 
tenka elgtis labai ir labai atsar
giai, nes visa tai kontroliuojama 
bei kartotekuojama. Vieną gra
žią dieną tokie laiškų ar siunti
nių gavėjai gali būti paskelbti 
"šnipais”, ar dar kuo nors kitu 
ir išgabenti Sibiran. Juk ar ma
žai panašių varjotiškumų sovie
tai yra padarę?'

— O kaip yra Lietuvoje su 
partizanais?

— Jų. buvo daug, jie nesulau
kė iš Vakarų-lauktos pagalbos, 
todėl kovėsi iki paskutiniųjų ir 
heroiškai žuvo. Jų likučiai pasi
naudojo sovietine amnestija ar
ba šiaip išėjo iš miško ir įsijun
gė į normalų gyvenimą.
' — Paskutinieji jų vadai — 
Pipiras ir Uleckas žuvo Kazlų 
Rūdos miškuose 1955 m. Tiek 
gyventojai o ypač, partizanai 
yra nepaprastai nusivylę 
rikos neveiklumu pavergtųjų, 
žvilgiu ir nemažai ją pakeilt 
Taip pat keiksnojamas ir 
su tuščių vilčių žadinimu, a 
aktyvios rezistencijos kursi

— Sovietų spauda rašė 
sunaikinimą desantų, išm 
Lietuvos teritorijoje, su užduo
timi kurstyti aktyvią rezisten
ciją. Ar tikrai taip buvo — tvir
tinti negaliu, bet žmonės prikal
ba visokiausių dalykų.

— Ko Lietuvos žmonės tikisi?
— Ypač kolūkiečiai, nes jie 

daugiausiai skursta, yra šventai 
įsitikinę, kad Lietuvą tuojau iš
vaduos "merikonai”. Kai to iš
vadavimo nesulaukia, pakeiks
noję, išvadavimo terminą nuke
lia kiek vėlesniam laikui ir Lt. 
Jie gyvena "Amerikos Balso” 
skleidžiamomis viltimis ir kur 
nors susiėję vienas kito vis klau
sią ; ”Ką kalba Amerika ir karia 
ji mus išvaduos”, .'

— Kauno turgavietėje buvo 
net toksai atsitikimas: kolūkie
tis atvežė šį tą parduoti ir kai 
miesto žulikėliai jam pasakojo 
meliodijas apie ”AB” radijo pra
nešimus, kiti jų draugai ištušti
no to kolūkiečio vežimą ...

— Už ”AB” radijo klausymą 
bei jo girdėtų žinių skleidimą 
smarkiai baudžiama, bet vistiek 
jo klausosi ir girdėtomis žinio
mis dalinasi, ypač kiek išgėrę.

— Kaip su tikėjimo persekio
jimo ir bažnyčių lankymu?

— Sovietinis rėžimas tikinčių
jų nenjėgsta ir kur tik gali, ne
viešai juos persekioja, ypač kom
jaunuolius, kurie lanko bažnyčią. 
Kauno ir jo apylinkių evang.-pro- 
testantų-bažnyčios visos uždary
tos ir jose įrengta javų ar kitokį 
sandėliai. Katalikų bažpyčių už
daryta apie 1/3, o likusiose lai
komos pamaldos ir tikinčiųjų jos 
gausiai lankomos.

— Lietuvoje, plačiai kalbama 
ir veik tikima, kad Dvasinėje 
Kauno Seminarijoje dabar rgra 
auklėjami "sovietiniai” kataluąj

ir veik tikima, kad

; 
kunigai, šiaip jau, propogandoe 
irkontrolėssumetimais, Palec
kis dabar moka katalikų: .kuni
gams pastovias algas, bet už tai 
jie turį būti lojalūs sovietams ir 
visas turimas iš parapijiečių pa
jamas (už krikštą, vedybas, lai
dojimą ect. )jie turi įnešti į so
vietinį iždą.

— Ko labiausiai sovietai Lie
tuvoje siekia?

— Surusinti lietuvių tautą. 
Tam. reikalui dirba visos švieti
mo, kultūros, sporto, meno bei 
daugybė kitų institucijų.

•*- Visais būdais stengiamasi 
Lietuvos jaunimą, ypač vyrus, 
apgyvendinti už Lietuvos ribų. 
Vieni jų ten atsiduria per kalėji
mus, kiti per kariuomenę, uni
versitetus, įvairiausius kursus ar 
pagal neblogai apmokamas dar
bo sutartis Azijos platybėse.

—. Karo, partizaninės veiklos 
bei ką tik suminėtos akcijos pa
sėkoje Lietuvoje dabar yra la
bai didelis jaunesnio amžiaus 
vyrų trūkumas. Moterys jau ne
retai numoja į viską ranka ir 
teka už svetimtaučio okupanto, 
o tasai to tiktai ir siekia.

— Kokiomis nuotaikomis jus 
palydėjo iŠ Lietuvos? <

— Panašiai, kaip ir 1941 me
tais. Su neslepiamu pavydu, kad 
mes turtine galimybę išsprukti jš 
sovietinio "rojaus”. Ir visa ga
lima jėga prašo mus išdėstyti 
tikrąjąpadėti, kad jie' kuo- 
greičtau susilauktų išlaisvinimo. 
Ir tikrai, skaudžiausiai man da
bar, kad taip mažai galiu padė
ti ten pasitikusiems savo bro
liams lietuviams.

satelitasi
spauda paskelbė 

besama rimto pa
ti šnipams Rosen- 

metu pasisekė iš
tini pepduoti JAV 

^satelito paleidimo

— H kur pas Jtte toksai Jaut; 
rūmas lietuviams?

— Aš gi gimiau ir užaugau 
Lietuvoje. Kentėjau, dirbau ir 
vargau kartu su lietuviais, o ta
tai žmones sujungia daugiau, ne
gu bet kas kita.

— Taurų lietuvių būdą nere
tai patirdavau sunkiose valan
dose ne tik aš, bet ir daugelis 
kitų nelaimingų, žmonių, tame 
skaičiuje ir tūkstančiai karaliau
čiškių vokiečių, kuriuos pokario 
metu nuo tikros bado mirties iš
gelbėjo lietuvių žmoniškumas. O 
už tokią pagalbą badaujantiems 
vokiečiams, neretas lietuvių at
sidūrė Sibire ar kalėjime.

— Aukso teisybė yra ta, kad 
tik nelaimėje pažinsi savo drau
gą, ką lietuviai mūsų atžvilgiu 
šimtus kartų įrodė

duomenis, 
grindospėtl; 
bergamsaaĮ 
vogti ir Š. 
turėtą' 
planą.' '

Buvęš'j 
Lanedabt 
metąis tali ..........
porą Ethel/ir'i’JĮulių Rosenbergus 
buvo ------- J~“ "—’
kaltinamoje;^’David Greenglass

vat!o^^S'
AbuRc^enber.a: 1953 m. bu

vo nuteisti tairti ir žuvo dujų 
kameroje, o Greenglass, apkal
tintas už žinių apie atomą per
davimą, būvio "nuteistas 15 metų 
kalėjimo bausm-

‘ -■ .

Dabar ' viešumon iškeltas 
Greengiasąo';'v?»r<Kiynias buvo 
duotas 1951 yni kovo 9 d. Tuo 
metu, klausti... 
padėjėjo. RoyM 
glass prisipa 
jęs su Rosėnbergu apie vadina
mą "erdvės ptalformos" projek- 
tą.'Tai buvę 1947 m. pabaigoje 
ir tas žiniąs.Bosenbergui sutei
kęs vienas jo’patikėtinių.

Rosenbergas anuomet paaiš
kinęs, kad iaįpprojektas reiškęs 
tam tikrą objek|a. kuris tarp že
mės ir mėnulio, neveikiant trau
kai, būh) 'atpalaiduotas ir kaip 
satelitas skrista aplink žemę.

Buvęs gynybos sekretorius J. 
V. »Forre8tai 194S m. gruodžio 
mėn. buvo paskelbęs, kad JAV 

-turi parengusius satelito pro
jektą, g"

-------- -- -------- ----- ------- (

Kas pirmieji iš 
laukiamų. t79?!

Dirvos dukartintam per 
savaitę leidimui —- tauti
ninkų spaudos 50 metų su
kakčiai paminėti, laukiama 
179 rėmėjų, kurie pakarto
tų 1907 metais Vilniuje su
dėtą Vilčiai leisti kapitalą. 
Tada jie sudėjo po 100 rub
lių, dabar reikia sudėti po 
$100.00.

Pirmuosius iš 179 tarpo 
jau turime. Kas jie — pa
skelbsime kitą savaitę. Bū
kite ir Jūs pirmųjų tarpe, 
nes tik jungtinėmis jėgomis 
mes galime atlikti didelius 
darbus.

%-prokuroras M. J. 
iminė, kad 1953 

žinomąją šnipų

šumon dar vieno’

• Amerikiečiai, kurie nsmėgs*
ta monarchijos, bet mėgsta žiū
rėti j svetimus karalius, ir šį kar
tą labai iškilmingai sutiko An
glijos karališkąją porą. New 
Yorke jų pažiūrėti rinkosi mi- 
lionai žmonių,' .

• Amerikiečiui lakūnui Bill 
Wyatt ir antrą kartą mažu lėk
tuvu nepasisekė be sustojimo iš 
Texas nuskristi į Romą, pada
rant 5600 mylių. Kuro pritru
kęs turėjo nusileisti j jutą neto
li Prancūzijos krantų. Pirmą 
kartą jis turėjo nusileisti Prince 
Edward saloje.

• Prancūzija tebevargsta savo 
parlamentinėse bėdose negalė
dama sudaryti vyriausybės. 
Prieš Pinay bandymą sudaryti 
24 pokarinę vyriausybę parla
mentas pasisakė 248 balsais 
prieš ir tik 198 už.

• Izraelio ir Egipto pasienio 
taiką prižiūri 5395 JT kariai, ku
rių išlaikymui Jungtinės Tautos 
vis brenda į skolas. Tuos karius 
per mėnesį išlaikyti kaštuoja 
virš 2 mil. dolerių.

Sirija ir Tito — didžiausios šios 
savaitės bėdos

Artimuose Rytuose rūksta, tik 
dar niekas nedega — samprotau
ja vokiečių radijo komentato
rius, pranešinėdamas žinias už
jūrių kraštams. Ir tikrai, ten 
Maskva bando sukurti tokius lau
žus, kurių kilantieji dūmai ap- 
demdytų neakylius ‘stebėtojus, 
jų priedangoje būtų galima lai
mėti naują arabų palankumą ir 
dar tvirčiau ten įsitvirtinti.

Maskva visomis turimomis 
propagandinėmis priemonė m i s 
nori, pirmoje eilėje arabų kraš
tams, paskiau visiems tiems, ku
riuose jos įtaka stipri, įrodyti, 
kad Turkija pasiruošusi pulti Si
riją, kad tokiam žygiui turkus 
skatina ir remia JAV. Atseit, 
abu šie kraštai, esą pasiruošę 
naujiems nusikaltimams. Tik 
viena Maskva, ten savo siunčia
mais ginklais ir komunistuojan
čių sirų perversmu, siekianti 
taikos, ateinanti arabams į talką 
jų išsilaisvinimo žygiuose ...

Ji nedrįsta pasakyti, kad ta 
meilė arabams veda pro ten 
įrengtus žibalo vamzdžius, ku
riuos Maskva galėtų kontroliuoti 
ir kiekvi.eno didesnio įtempimo 
metu juos išsprogdinti. Ji nedrįs
ta pasakyti, kad nori paklubdyti 
Turkiją ir po to įsitvirtinti Vi
duržemio jūroje.

Maskva, Damaskas ir Kairas 
veikia išvien

Maskva suplanavo šią visą ak
ciją ir vaidinimui vaidmenis pa
skirstė Damaskui ir Kairui. Pa
siėmė ir sau vaidmenį: rėkti, kad 
kiti puola Siriją. Po rimtą vaid
menį paskyrė ir abiems savo ara
biškiems satelitams, kurių val
džios priekyje nacionalizmo prie
dangoje, tvirtinąs! komunizmas. 
Jei Damaskas savo.vaidmenį gali 
atlikti aiškesniu nusilenkimu 
Maskvai, tai Kairui liepta, kaip 
taj nepilnametei mergaitei, dar 
dėl žmonių akių raivytis. O ka- 
dangj pats Nasseras arabuose 
laikomas jų vadu, kas žinoma ne- 
kįb^l patinka Saudi Arabijos ka
raliui Saudui, tai ir Kairui įsa
kyta į Siriją perkelti dalį savo 
kariuomenės, kdip Sirijos gynė
jai ir tariamo naujo karo gesin
tojui.

Kodėl taip įsakyta padary
ti? Atsakymas sako, kad Mas
kvai labai svarbu iškelti Nas- 
sero autoritetą ir numušti 
Saudi Arabijos karaliaus įta
ką, kuris žaizdamas arabų

Dramos premijos 
laureato Algirdo 

Landsbergio žodis
Džiaugiuosi galėdamas tarti 

žodį tokiai gausiai ir šauniai Cle
velando lietuvių grupei.

Po keleto mėnesių aš tikiuosi 
vėl kalbėtis su Jumis savo dra
mos veikalo lūpomis. Bet idant 
tas veikalas bylotų j jus ir skam
bėtų, jį turės toliau kurti bei iš
sakyti ir režiserius ir aktoriai ir 
scenos dailininkas. Toksai yra 
teatro menas. Dramaturgas yra 
jame pagrindinis asmuo, bet — 
toli gražu — ne vienintėlis. Te
atras yra giliai asmenis, nes ir 
autoriaus ir režiseriaus vizija 
gimsta jų vidaus gilumoje. Ta
čiau teatras taip pat yra pats 
bendruomeniškiausias, pats vi- 
suųmeniškiausias iš visų menų. 
Jis neįmanomas be jūsų, mielie
ji žiūrpvą|, be publikoj____

Todėl tokia didelė teatro svar
ba betkuriai bendruomenei, tau
tai, civilizacijai. Teatras žydi, 
kada tauta yra savo gyvybingu
mo, savo kūrybinės energijos 
viršūnėje. Prisiminkime graikus, 
prisiminkime Šekspyro laikų 
Angliją.

Tremtyje ... Jūs žinote kas 
laukia teatro tremtyje. Todėl ir 
pastangos išlaikyti teatro meną 
tremtyje yra pastangos išlaikyti 
pačios tautos savitumą ir gyvy
bę. Todėl__nors ir neįgaliotas
— aš noriu padėkoti mūsų dra
maturgų vardu Lietuvių Ben
druomenės Valdybai Clevelande,

Iš dramos premljos įtoiktaio iškilmių Clevelande. Kairėj — Dr. V. Ramanauskas kalba įteikdamas $1,000.00 premiją. Vidury aukš
tai kalba premijos, laureatas Ą. Landsbergis. Už jo Bėdl: A. Apgiistfaavičienė, St; Barzdukas, K. S. Karpius, A. Mikulskis, S. 
Ląniauskas, J. Daugėla ir P. Balčiūnas. Vidury -žemai — "Ne sau žmonės" vaidintojai: J. Gailiušytė, A. Balčiūnaitė, E. Žilionis, 
,N. Balčiūnaitė, Ei Bridžiuvienė, L Gatautis ir Z. Peckus. Dešinėj — komisijos sekretorius P. Maželis skaito premijos aktą. Užpa
kaly matyt L Malėnas, V...Kavaliūnas ir J. Stęmpužis. Nuotraukos Dirvos ir V. B a c e vi liaus.

tojams ir visiems aukojusiems 
už jų puikias pastangas puoselė
ti mūsų teatro meną. Dramatur
gai tai įvertins daugiau už kitų 
žanrų rašytojus, nes jų veikalai 
gimsta tik pakilus teatro uždan
gai.

Jei kas, mielieji žiūrovai, mė
gins tikinti jus, kad mūsų nau
jieji dramaturgai esą per sun
kūs, per juodi, kad jie turėtų 
rašyt žymiai daugiau komedijų 
ir nevargint jūsų probleminiais 
veikalais — nesutikite iš karto. 
Jų veikalai dažnai juodi, nes jie 
— kaip ir jūs — gyveno juodais 
laikais; nes daug šių dienų dra
matinių situacijų dėvi tamsius 
drabužius. Vietoj sutikę, žiūrėki
te ar savo veikaluose dramatur
gai stengiasi pergalėt tąją juo
dumą meno pagalba. Svarbiau
sia, klauskite savęs, ar jie turi 
drąsos. Ir tada sakykite sau. kad 
ir jūs turite turėti, drąsos. Di
džiajame teatro nuotyky jos rei
kia ir autoriui ir publikai.

Mums reikalinga ir komiškoji 
ir tragiškoji teatro tradicija. Te
atro didžiausioji yda betkada 
yra bailumas ir nuobodybė. Aš 
žinau, kad jūs ieškote teatre ma
lonumo ir džiaugsmo. Jūsų ir lie
tuvių dramaturgų tikslai yra tie 
patys. Aš tikiuosi, kad draugė
je mes pasieksime tai ateity — 
daugelį sykių.
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autoriuą maloniai prašo tautie
čius, pasiryžusius šios knygos 
leidimą paremti, įsirašyti į. Gaf-

pi straipsniai ai 
lietuvių kalbomis apibudiną Lie-

knygą apie'L 
nų ir lietuvi^
SQŪE L
DINGOJ1 LĮį 
dinama ir pas 
dų šventes, 
formato (io< M); irh
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Balys Gaidžiflnas

Skaitytojų talka Dirvai, kaip ' 
Jūs matote iš 8 psl. skelbiamo 
aukotojų sąrašo, išsijudino ir ža- 
da-riėblogus vaisius. Bet iš kitos 
pusės, tas laikas toks trumpas, 
belikę tik pusantros savaitės, 
kad jau reikia ir paskubėti. Ir 
mes ne tik džiaugsimės, bet ir 
savo darbų planus galėsime įvyk
dyti, jei Jūs mūsų prašymą iš
girsite ir tuoj į talką ateisite visi 
tie, kurie iki šiol dar negalėjote 
ateiti

Skaitytojams skirtų dovanų 
paskirstymas įvyks lapkričio 
mėn. 3 d., sekmadienį, 12 vai. 
Dirvos redakcijos patalpose, da
lyvaujant aukotojams ir kvies
tiems svečiams. Visi, kurie tik 
galite, taip pat prašomi tuo laiku 
būti Dirvoje ir stebėti, kad mes 
taip pat norime atsidėkoti ir rė
mėjams.

Aukotojai, siųsdami savo au
kas, mums1 atsiuntė' ir nemažai 
laiškų, kuriuos artimiausiu laiku 
paskelbsime. Daugumoje tų laiš
kų siunčiami geriausi linkėjimai, 
kad Dirva nuo 1958 metų pra
džias eitų du kartus per savaitę. 
Kai kuriuose iš jų siūlomi ir kiti 
projektai, bet visi sutartinai no
ri, kad Diliui turėtų daugiau 
laikraštinės erdvės ir skaityto
jus galėtų plačiau viskis klausi
mais informuoti. Yra ir laiškų, 
kurie drąsina, kad Dirva, nuo 
ateinančių metų padariusi šuolį, 
dar ruoštųsi ir antram, kad ji 
taptų dienraščiu.

Vykdant šį skaitytojų talkos 
vajų yra įvykę ir pora mažų, bet 
malonių nesusipratimų. Mes tuos 
paramos lapelius išsiuntinėjom 
prieš pat spalio mėn. 3 d. Du mū
sų skaitytojai, vienas iš JAV, gi 
kitas iš Kanados, gavę tuos la
pelius pamanė, kad jaft nepapras
tai mažai laiko belikę, nes .ska
lia mėn. sumaišė su lapkričio 
mėn. ir net oro paštu pinigus 
prisiuntė, kiek pasiskųsdami, 
kad pervėlai jiems pasiuntėm 
lapelius ir vargu begalės laimė
jimuose dalyvauti.

Bet tai buvo malonus apsiriki
mas, laiko dar užteko ir jiems 
laiškus parašyti ir padėkoti...

Visi tie sveikinimai ir linkėji
mai nuoširdūs, jie patvirtinti at
siųstomis aukomis, jie paremti 
pažadais ir ateity būti drauge 
bendradarbio kelyje.

Gražiai mus nustebino mūsų 
bičiulė Gražina Būgaitė iš Scran- 
ton. Ji, atsiųsdama savo auką, 
lapelius grąžino su tokiu laišku: 
"Visiškai pritardama Jūsų užsi
mojimui, siunčiu 5 dolerius pini
gais. Gal Dirva pabandytų savo 
laimę su mano^aukų lapeliais”. 
Ir ant tų lapelių užrašė Dirvos 
vardą. Taigi, jei Dirva pati lai
mės kurią nors dovaną, tai bus 
p. Gražinos kaltė . .. Labai ačiū 
už tą originalią paramą.

Pusantros savaitės bematant 
prabėgs. Skaitytojai, kurie dar 
tebeturit mūsų pasiųstus aukų 
lapelius, juos iki lapkričio mėn. 
3 dienos būtinai grąžinkit. Grą
žinkit su parama, nes tikrai 
mums padėsit įvykdyti skelbtuo
sius Dirvos dažninimo planus.

•
Ateinantį sekmadienį Chica- 

goje įvyksta Margučio 33 metų 
sukakties iškilmės. Neabojojam,'

kad toje šventėje dalyvaus tūks
tančiai lietuvių. Dalyvaus įver
tindami Margučio išvarytą dar
bo barą, drauge linkėdami ir 
ateityje našiai dirbti visų lietu
vių ir laisvos Lietuvos garbei.

Margučiui, aktyviam tautinių 
darbų talkininkui, šių sukakčių 
proga siunčiame geriausius svei
kinimus ir linkėjimus. Tegul vi
sad būna gyva komp. A. Vana
gaičio kūrybos ir energijos dva
sia, lietuvį jungianti prie lietu
vio, kelianti mūsų užsimojimus 
daugiau ir našiau savo tėvynei 
dirbti.

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. offic’o EVerglade 4-737C 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS Ik CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 

2336 West Chicago Avė 
Chicaąo 22, IIL

VAI..: 1-3:30, 6-8:30 p. p. pirmad., 
antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. ieitadieniais.

• Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondo posėdis po ilgesnių vasa
ros atostogų įvyko spklio mėn? 
13 d. New Yorke. Posėdyje da
lyvavo ir LNT atstovai: plyni. V. 
Rastenis ir vicepirm. B. Bieliu- 
kas. Taip pat dalyvavo Liet. Tau
tinio Sąjūdžio pirm, 
mickas ir svečias iš 
Kalendra, tenykščio 
riaus pirmininkas.

Ilgesnius pranešimus padarė I 
V. Rastenis, K. Siliūnas ir Ka
lendra. Buvo aptarta daug aktu- . 
alių reikalų bei darbų* Posėdžiui < 
pirmininkavo LNF pirm. A. Se- 
nikas.

• Ona Kaskas, 14 metų buvusi 
Metropolitan operos dainininkė, 
šiuo metu apsigyveno Floridoje. 
Floridos valstybiniam universi
tete ir mokys dainavimo. Pasku
tinius aštuonerius metus panašų 
darbą ji dirbo Indiana Universi
ty, Bloomington.
• Iš Lietuvos atsiųstame laiške 
sako, kad šiuo metu beveik pusė 
Kauno gyventojų serga azijatiš
ka sloga.
• Dirvos bičiulis J. V. Valickas 
atsiuntė geriausius sveikinimus 
iš Los Angeles. Artimiausiu lai
ku jis išvyksta "žiemavoti” į 
Meksiką.
• Lietuviškasis krepšinis — to
kiu vardu vadinsis leidinys apie 
lietuvių krepšininkų veiklą ne
priklausomoje Lietuvoje, dabar
tinėje Lietuvoje bei plačiame pa
saulyje. Šis leidinys, kurio me
džiaga jau yra baigiama rinkti, 
pasirodys lapkričio mėn. pirmoje 
pusėje. Visais leidinio reikalais 
kreipiamasi j jo redaktorių Ed
vardą šulaitį, 1330 So. 51st Avė., 
Cicero 50, III.

t

• Feliksas Kriaučiūnas, buvęs 
Lietuvos krepšinio rinktinės, lai
mėjusios 1937 m. Europbs pir
menybes .kapitonas, dalyvaus 
Lietuvos krepšinio pergalių XX- 
mečio minėjime, kuris yra ren
giamas lapkričio mėn. 9-10 d.d. 
Chicagoje. Be jo dar rengiasi da
lyvauti: Pr. Talzūnas, Z. Puzi- 
nauskas, A. Andriulis, Jurgėla, 
Ruzgis, Norkus, Mažeika, Lubi
nas, Savickas ir kt.
• Rašytojas Petras Babickas, 

’ kuris yra atvykęs iš Rio de Ja-
neiro kultūrinio bendradarbiavi
mo reikalais, praneša, kad jo pa- 

, rengta spaudai propagandinė

yra ir sve

tuvą per pW«h tūkstantmetį. ^ntykiaujam* bėridrajame dėr-
. Knygą leidžiama Garbės ^į-L^ . . .ž; 77 ■;
dėjų lėšomis. Jų pavardės bus . įfoj 8fo įmokus 
knygoje ifepsusdintos Poros 
šimtų doleriųdar trūksta, todėl fr kaibi^
jdme, kad jaunąja! reikia labiau 
išsijudinti, kad savąjį- įnašą už- 
lemuną pareinu,, jsirasyu 1 uu-. pa-

P*l lankijminitfų iifemĮįbej, <H) 
to reikėjo didesnės pastangos — 
8tikurstyti”kartq dvikovą”. ..

, „ Bet mes nfekados nepraradom Į didesnio 
>■ iš akių .galutlnlo ^krio — perj koė mln

liua LintakM^r vi^miFmintnkas 
ir Lionė L ritė sekreto- 
rė. Skyriausstpiir im®*J>torta 
ateinančių m0ų ve

y. ,CMea< u«> vaidybos
pasėdyje uįtyta-’-*Įw-

Ii .rūpS^S
"kartų dvikovą” išugdyti liendroĮmds stovyklos irvCįrypsios Lte- 
darbo santykį Tam įrodyti už- tuyybės .mėnąąio pr^mm*. $ky- 
tenka pasiskaityti mūsų progra- riui vadovauja Liudas Imąlkš,- 
miniu* pareiškimus Trečiojoje iyi, j , , .
Metinėje Santaros,knygoje. [ • Dalia Juknevičiūte, buvusi

Tačiau kai kuriais atvejais Santaros Centro Valdybos mkre- 
"ksrtų dvikovos” nuotaikos nū-Upte, išvyko j pary^įį (toltaų gi- 
nešartios tiek tėli, kiek jas iš viso lįnįis dailės stųdijęs^. ^alia yja 
galim* nunešti. Jaunimo Kon-| Jovusi, Čhicagos Meno Instituto

dė spaustuvė! spausdinta Knygų I jas (ne santarietis). pareiškęs, ^J. yąkĮąsAdnnMUty^nnlr |»1- 
: lėra nie-

ta Komi|etą....Čt4cagoą san- 
7^2‘paistyti tyątką 

tas senų atąivęžtu prestižu, ir laike koncerno Conraii Hįltono 
pradėti viską iš naujo”. ,Vienas viešbutyje spalio tnėn,#! dieną. 

” ’ * ” • ' ... ... J . Clevelandosaatarięčtai spar-
piau-j čiairuošiasj Chicagoą Pirmyn 

jauni-1 etioro Vizitui, lis, pįteiai pagar-

dedant čekį, prašoma siųsti au-' 
tariaus adresu: 4135 So. Camp- 
bell Avė., Chicago 32, III.

• Evangelikų kun. Dr. M. Kavo
lis artimiausiu laiku iš Kanados 
persikels j JAV. Jis yra išrink
tas Collinsville, Conn. evangelikų 
parapijos vadovu. 1
• Arthur Godfrey talentų Varžy
bas laimėjo. Arnoldas Voketaitis 
ir pradeda dainuoti jo televizijos 
programoje.

• Po ilgos pertraukos vėl paniro-1 prese, sakysime, viena*

važiavimo dalyvių suBipažinimo 
vakaras. Lapkr. 30 d., šeštadie- 
rtj, — posėdžiai; vakare — iškil
mingas banketas, šokiai.
į.Viąi suvažiavimo posėdžiai ir 
banketas vyks Hotel Statler vieš
butyje!, W. 33 St. ir 7 Avė., N«w 
Yorke, Visi Amerikos lietuviai 
studentai kviečiami ruoštis šia- 
W iškljmingame suvažiayime 
dalyvauti. *

Lentyna, pakeitus! iki šiol turė-lkad "mūsų vyresnieji nėra nie- ■< .
tą formatą. Spausta ofsetine Įkąs daugiau, kaipsentlmentalūšĮ čk> 30 lųetų.^makti 
spauda. Knygų Lentynos adre- ppiitikajl”. Kitas pasiūlė ”num»- Garbėj 
sas; 203 Madison St., Westville,| rinti seną veikimą, kuris parem-] tarječiai. padės pala 
111. <-•

• Kaikurie'pietryčių Azijos kraš
tai, kaip Burma, Indija, Pakis
tanas, Vietnamas, taip pat Htmg 
Kongas, ieško profesorių bei lek
torių. ,

Taip pat yra galimybės tuoBe 
kraštuose Rytų studijoms — 
kalboms, istorijai, filosofijai, ar-

iš pagrindinių prelegentų: "Jei 
vyresnioji karta savo... 
tynių greit nąužbaigs, —— jnu.u-1 cnurv viznui. djs^ Į-iĮimm lĮttgttr- 
mas turėtų pasukti visai savys- sėjęs choras, ClevelajidiliAtvežk 
toviu, tautos egzistencijai būti- Į operetę šikšno«p<rnW, kuri spa- 
i)U vienybės ir lietuviškumo ke-Įlfo 13 d. su ‘dideliu psšlsėkimu 
liu.” , .ji - jHuvo pastatyt* Chiesgoje.

HoAkMrftej I Jaunajai kartai reikia senąją i Dėmias NaJdjtttt'iliait* savo
chęotagijai įgauti stipendijų, kritikuoti, bet.no santykius nu- eilėriMfas cĮifcagoe' ąteitinfrikų 

Suinteresuoti profesūra kr sti- traukti. KrHika:S*ra aimati*»ss,Į^rfitūTOS Uirireifo .Usirinklme. 
pendiji tesikreipia y Lietuvos [tiktai įvertinimas naujtt žvilga- eflėraKių yra išspaūtidin-
Laisvės Komitetą (Comnritteė siu., Q revoliuciškieji rečeptai, ir mūsų pąriodtnėjd spaudoje, 
for a Frep Ljthuania), 70,Fiftn ’--J *- *-J- ---------- ‘ -
Avė., New Yof^c 11, N. Y.

• Chicagoje atidarant šių metų 
Lyric operos'’įėzoną, statant 
Otelio, dalyvavai šios lietuviij 
meninės jėgos: Aleksandras Ku- 
čiūnas, Jonas Vaznąlis, Pruden- 
cija Bičkienė, M?, Blazis, M. Gai
da, R. Mastis, A., Feškys ir A. 
Druktenis. šiame sezone Lyric 
pastatys 14 opeėų.’:-

HAftTFORD
J VEIKLOS GALIMYBES

Kad ir nedidelė 'lietuvių kolo
nija, bet per eilę metų buvo gy- 
v* savo kultūrine veikla, šįmet 
irįd ryžtasi kultūrine veikla pa
sireikšti. Tuo tikslu JAV LB 
Hartfordo apylinkės valdyba 
S ūkia Hartfordo ir apylinkės

tuvių masinį susirinkimą lap
kričio mėn. 20 d., sekmadienį, 
liet, klubo auditorijoje apsvars
tyti kultūrinės veiklos progra- 
nios, įsteigti liet, studentams 
stipendijų fdndą. šiame susirin
kime pagrindiniu kalbėtoju pa- 

1 kviestas L. E. redalct. dr. J. Gir
nius.

kad ir, žadą lengvesnę išeitį, iš • Rimgaudu Afišatekas iš
tiktųjų tegali sugriauti kai ku- rinktu Siūdintų Sąjungos Ur
nas įš tų negausių galimybių,Įban0(įgkyrlliMpinTlinJni,lboRa- 
kuriaa dar turime lietuviškuoju Į Chteggos sky-
gyvenimu gyventi ir jį kttrti. | rikliu sekreto*;.

. $ie "radikalūs” žodžiai iš tiesų! 1 .
tiek retai yra, lydimi lietuvybei I '
tikrai reikšmingų darbų iš jau-| 
nosies kartos -pusės (juos atlie-l 
ka tie koneveikiamieji "senie-Į‘

(ūdis, jog

• ■
Spalo 26 Hartforde numato

mos tinklinio rungtynės tarp 
Hartfordo ir Bostono. Rungty
nės įvyks 3 vai. po pietų Cotts 
Parke. Vakare 7 vai., lietuvių pa
rapijos salėje (kampas Broad 
Ši.-ir Capitol Avė.) bus šokiai 
ir vėikš bufetas.

Rungtynes ir šokius ruošia - 
Žalgirio Būrelis -ir Hartfordo 
sporto klubas Grandis.

I

tautų. Lietuvišku kampelis kas- 
rnet fruoŠiamu skirtingais eks-

___,'liėmet bus 
lietuviškas audi

mas su staklėmis. Tai atlikti su-

>/$: «>

I

MEMBER FEDERAL. DEPOSIT

Jei Jūsų šeimos saugumas grasomas, 

jūs galit mokėti daugiau kaip anksčiau!

Kad neatsitiktų staigmena jūs už cen

tus galit pirkti daugiau saugumo tau

pydami kiekviena algos dienų pas So

dely.

Tik jūs žinot koks gali būti į mokėji

mas. Bet viena aišku — pe‘r šešias ge-

ČiT’BVYOIčK
ji”), kad susidaro įspūdis, jog! Moterų Atstovybės Klu-
jaunimo tarpe .pūga ištisas. pro- New Yotke sparčiai ruošia-
frainių protęsta^ų . slųpgąrią, # ir pramo
nėms labą! patinką švaistytis ma4ffc'oįl fe8tiva-

^eipląfit dėAęęio j 1|W( jv^9 3 d, ir 
pilkąsias, realias k^H^r vi8ą .
*** , .pi. 3<

• *
• Santaroą, Garbita.Filisteriais

štr įsi AiaėUifma 'a |maa 8U staklėmis. T«i aiiisii su-

rūp^n8is *2ukaus- 

vrf.vW. y. jonus, 
’lkkitė, aktyviai padedant dr. M. 
: Į jtregždienęi ir visoms narėms, 
’l Lietuvių programą praves M.

šias., mūsų iuoterų pastangas 
įvertinti ir gausiki j parodą atsi-

STUPENTŲ 
SU VAŽI A V I Xa S

Padėkos Dienos savaitgalyje, 
lapkričio 28 — iruodški 1 <Bmk>- 
mt* Neis Yorks, Jvylč* visuotiniB 
Liąt. Stud. Sjras JAV-sė suva- 
^YĮnias-. Sųvąžiai^ųr. rengti 
yra pakviestas komitąftai I. Ba- 
naitytŠ, A. (JrigąitĮftjR Kežys, 
L SkimpškėHiiJ ir J. lllėnas. Sis

Namtiose

AR JŪSŲ ŠEIMOS ATEITIS YRA 
VERtA $2S PER Mtrilsi?

aeracijas visi tr darė. Ir jei jūs tą da 

šit, Jūsų-miela šėima laimės daug 

saugumo ir tikros ateities.'.:

PHILADELPHIA
NAUJA STUDENTŲ 

, VADOVYBt

Lietuvių Banko patalpose įvy
ko ASS Philadelphijos skyriaus 
susirinkimas, kuriame buvo iš
rinkta 1957-58 iii. valdyba. Pa
reigomis pasiskirstė; pirminin
kas — Algis Lukas, (4017 Mark- 
land St., Phila., Pa.), vicepirmi
ninkas — Putinas Mašalaitis; 
sekretorė — Dutė Aleknaitė; iž
dininkas — Bronius Čikotas; so
cialinių reikalų vedėjas — Juo
zas SabrinskaaJ

Susirinkimo' metu buvo nutar
ta paskirti po $25.00 Lituanus 
žurnalui ir Vasario 16 Gimnazi
jai.paremti. P. M.

i-a ~
DIRVA 
LAUKIA 

JCSŲ TALKOS!



trumpų filmų pa-

.1

JUS SAVE
NUSKRIAUDŽIAT!

jei

jūs nepasinaudojat

Jim Connell’s

likvidavimo išpardavimu

Jis

kraustosi į geresnes patalpas

East Cleveland

b ir

188 1957 CHEVROLETS
turi būti parduota šį mėnesį

J>3

negali pasiimti jas su tavim

A

STROH’S DUODA TOKĮ SKONĮ, KURIUO NEGALI Jūs
LYGINTIS JOKS KITAS AMERIKOS ALUS! gaunat pilng fabriko garantiją

DABAR UŽ VIETINES KAINAS!

»

prie kiekvieno fil- 
atlieka skirtingas

žodį surasti, tad krei- 
į Jus visus, brangūs 
ir preteliai, šiuo viešu 
žodžiu.

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

reikalams. Taip pat geros gali-1 Scenos Darbuotojų Sąjungos 
mybės baigiusiam studentui yra' valdybai ir buv. teatro bendra-

ALfiS IR STASIO 
SANTVARŲ 

Padėka

h i.

/•X && j?,et’; P. •
' y? $' ■

• • ' ' f,”.'.

Mokslus einantis jaunimas turi atalmtatl š^ sdiį. tr- Muins la
bai reikia savų filmų gamybos metu ir technikos žinov^.

POVILAS JASSIUKONIS
>

Kino filmų gamyba dvidešim- 1 
to amžiaus pirmosios pusės lai- i 

z kotarpyje tapo viena iš pagrin- | 
dinių pramonių pasaulyje. Tai ; 
naujoji meno šaka, kuri išaugo 
per mokslinius tyrinėjimus, ap
jungdama senuosius menus. Už
augo į galingą socialinį veiksnį, 
kuris yra charakteringas moder
niems laikams. Gimusi laborato
rijose, tapo viena iš svarbiausių 
išsireiškimo priemonių masių iš
lavinimui h* palinksminimui.

1896 metų balandžio 23 dieną, 
^Pšmerikos visuomenė matė patį 

pirmąjį filmą, pagamintą naudo
jantis šiandieną mums žinomu 
principu. Vienas laikraštis, apra
šydamas šio filmo premjerą, štai 
'ką turėjo pasakyti:

— Kai salė buvo aptemdyta, 
budelėje pasigirdo zirzenimas ir 
ūžimas ir nepaprastai stipri švie
sa krito ant ekrano. Tada pasiro
dė du jaunuoliai, kurie atliko liet
sargio šokį su pasigėrėtinu aiš
kumu. Jų judėsiai buvo natūra
lūs. Kai jie dingo, žiūrovus smar
kiai nustebino neramios jūros 
bangos, kurios lūžo ant smėlio 
kranto... Humoristinės bokso 
rungtynės ir dar keli šokiai už
baigė programą, kuri buvo ne
paprastai reali ir išimtinai žavė
tina ...

žmonės stebėjosi nauju išra
dimu ir skaitė jį nepaprastu, ste
buklu bei dvidešimto amžiaus 
magika. Buvo žmonių, kurie gal
vojo, kad judantys paveikslai 
liks kokie jie yra, naudojami kar
navaluose ir pramogų salėse, ne
susilauksią ypatingo dėmesio.

Tiesa, tokioj padėty filmas iš
silaikė arti 10 metų, kada galų 
gale buvo pastebėta jo didesnės 
galimybės ir pradėta sukti trum
pi vaidinimėliai.

žmonės, dirbą su filmais, anais 
laikais savo užsiėmimu besidi
džiavo ir dažnai naudodavo kitą 
pavardę, kad jų pažįstami nesu
žinotų apie jų "bevertį laiko gai
šinimą”.

Filmų gamybos technika, ta
čiau, tobulėjo ir mūsų laikais pa
siekė gana augštą lygį. Tapo pri
pažinta meno šaka su neužgin- 
činama paskirtim modernioj e.vi
suomenėje.

Filmo gaminimas pasidarė žy
miai komplikuotesnis ir reika
laująs didesnio sumanumo bei 
kūrybos elemento, šiandien vie
no vidutinio mąsto teatrinio fil
mo pastatymas reikalauja spe
cialistų iš daugybės sričių.

Vienoje iš pagrindinių filmų 
studijų galima rasti žmonių, at
stovaujančių 450 skirtingų spe
cialybių. šalia rašytojų, režiso- 
rių, redaktorių, aktorių ir eilės 
filmų gamybos technikų, studi
jose galima rasti architektų, in
žinierių, kalvių, stalių, batsiuvių, 
siuvėjų, daugybę kitokių amati
ninkų ir specialių patarėjų. Fil- 
mose stengiamasi atkurti įvykį 
kuo autentiškiau ir gyvenimą at
vaizduoti kuo realiau, nes to rei
kalauja šių dienų filmų žiūrovai. 

Kadangi filmų gamyba pasi
darė tokia komplikuota ir šios 
srities pionieriai pamažu vienas 
po kito iš jos pasitraukia, ar tai 
išeidami į pensiją ar' mirdami, 
buvo susirūpintą naujom jėgom.

Filmų gamybos temom buvo 
pradėta rašyti ir leisti knygų, 

' kuriomis daugiausiai rūpinosi 
filmų veteranai, kurie per ilgus 
metus — per klaidas ir įvairius 
eksperimentavimus — išmoko 
tai, kas šiandieną skiatoma sa
vaime suprantama.

Europoje ir Amerikoje buvo 
įsteigti filmo meno ir technikos 
institutai ir fakultetai universi
tetuose, kuriuose šiandieną lavi
nasi jauni žmonės, kurie vėliau 
užpildys platėjančias spragas 
filmų pramonėje.

Tikiu, kad lietuvių visuome
nei, ir ypač jaunimuij bus įdomu 
susipažinti su filmų mokslu 

gMJūngtinių Amerikos Valstybių 
^Puniversitetuose . ir kolegijose. 

Lietuvių tarpe trūksta žmonių, 

kurie rimtai domėtųsi lietuviškų 
filmų gamyba, nes apie' tai dau
guma gal nėra tinkamai infor
muoti ir galbūt mano; kad pa
tekti j. šią sritį reikia turėti ne
mažai'pinigų.

Kai dėl pinigo, tai jo reikia 
tile užsimokėjimui už mokslą, 
kas visai normalu, nežiūrint ko
kią sritį jaunuolis pasirenka Stu
dijoms. Studijuojančiam filmų 
mokslą nereikia įsigyti nuosa- 
vios aparatūros ir pačiam pirkti 
filmo žaliavą — visą tai nemoka
mai duoda mokykla. Studentui 
reikia tik noro ir pasišventimo.

Ką Amerikos universitetai ga
li jaunuoliui filmų srityje pasiū
lyti ir kokios apimties yra visas 
tas mokslas? > .

šalia bendro išsilavinimo kur
sų, j kuriuos įeina anglų ir vie
na svetima kalba, istorija, lite
ratūra, filosofija ir psichologija, 
šiek tiek fizikos ir chemijos, me
no bei muzikos pažinimas ir fil
mų istorija,' studentas turi pro
gos pagrindiniai susipažinti su 
beveik kiekviena filmų gamybos 
šaka - teoretiškai ir praktiškai. 
Lankydamas Pietų Kalifornijos 
universitetą esu arčiau susipaži
nęs su tos mokyklos dėstymo 
programa, tad ją norėčiau ir api
budinti.

Per pirmuosius du mokslo me
tus stengiamasi atlikti visus mo
kyklos ir vafetybės reikalavimus 
bendro išsilavinimo srityse, ša
lia to, filmų gamybos studentas 
yra supažindinamas su filmo 
praeitim ir'filmo gamybos meto
dika. Jam išaiškinamas įvairių 
meno šakų, amatų ir mokslo są- 
ryšys kino filmo pastatyme, iš
aiškinama filminė gramatika ir 
filmo vaizdų kalba. Studentas 
taip pat sužino apie įvairių rū
šių filmų pagrindinius pastaty
mo elementus, šalia teoretinių 
žinių suteikimo studentams ap
rodomi filmų studijos, įvairūs 
skyriai ir išaiškinamos jų funk
cijos.

Trečiuose mokslo metuose stu
dentas supažindinamas su filma
vimo ir garso aparatūra ir kitais

instrumentais, kurie būt. 
mų gamyboje. Išmokoma; 
nės redakcijos principų ir' lei- 
džiama suredaguoti frutnpąytei* 
lių minučių filmą. Įgyja žinių 
apie scenatijumų rašymąirįval- 
rias jų formas. Turi progai pate 
parašyti visą eilę originalių sce* 
narijumų, kurių: geresni; vėliau' 
filmuojami. Taip pat praktiškai 
supažindiiiamas su spalvuotu fo
tografavimu ir išmoksta pats pa
sigaminti spalvotų nuotraukų.

Studentas prisirenka nemažai 
techniškų žinių apie filmų žalia
vos ypatybes, jos gamos linijas, 
pilkumo laipsnių variacijas. Gar
so srityje jis išmoksta apie įvai
rias rekordavimo mašinas, mik
rofonus Ir jų ypatybes, stiprin
tuvus, filtrus garso kokybei pa
keisti ir įvairių efektų išgavimą.

Ketvirtuose mokslo metuose 
studentas įgyja naudingiausias 
žinias, būtent, praktišką patyri
mą filmų pastatyme. Jis toliau 
gilina savo žinias scenarijumų 
rašyme, fotografijoje, garso, sri
tyje, redakcijoje ir filmų gamy
bos teorijoje, bet šį kartą jis vi
sas įgytas savo žinias turk gali
mybės praktiškai panaudoti. Pa
skutiniuose mokslo metuose stu
dentas yra priskiriamas prie fil
mų gamybos vieneto, kuriame jis 
turi progos aktyviai dalyvauti 
prie keturių 
statymą

Dirbdamas 
mo jis vis 
funkcijas. Jis turi teisę pasirink
ti vieną ar dvi sritis, kuriose jis 
norėtų pasireikšti, ar tai būtų 
rašyme, fotografijoj, redakcijoj, 
garso tvarkyme ar gamybos vie
neto administravime (unit ma- 
nagement). šalia filmų statymo, 
studentas taip pat lanko kursus, 
kuriuose dėstoma apie filmo įta- 

i ką į visuomenę — politinėje plot
mėje, moksle ir meno srityje.

i Dėstoma apie filmų turinį, ir sti- 
. lių. Išaiškinamas kūrybinis fil- 
. mų aspektas, analizuojama vaiz- 
' do ir garso galia, padaranti fil- 
i mą išraiškinga priemone masių 
. švietimui.

Studentas, baigęs keturius 
i mokslo metus, gauna bakęlaura-
■ to (B. A.) laipsnį. Po to jis gali
* siekti magistro (M. A.) laipsnio,
• gilindamasis į bet kokią specifi

nę filmo sritį. Pietų Kalifornijos
■ universiteto filmų fakultete nėra
■ mokoma vaidybos. Tam tikslui 
i universitete yra dramos mokyk-

UGNIM VIRTAS PRIE..

TIK STROH’S YRA AMERIKOJ UGNIM 
VIRTAS ALUSl'Ir tai duoda* patį geriausį 
skonį, kokį turi Stroh’s ugnim virtas prie 
2000 laipsnių. Pabandyk Stroh’s šiandien. Ir 
ppbandę... nemėgsit kito kaip tik Stroh’s!
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3jos susirinkimo Clevelande. Pirmoj nuotr. suvažiavimo dalyvių dalis. Matyt kun. K. širvaitis, skaitęs invo- 
ė, Dr. Balčiūnas, Masilionlenė ir kt. Antroj. _ Draugijos pirm. Dr. D. Degesys atidaro susirinkimą. Trečioj 

— susirinkimo prezidiumas: Dr. Juškėnienė ir Dr. H. Brazaitis. , Dirvos nuotr.----- ~~ 'W,;— 
la. Vaidintojai mokinių filmams 
paprastai kviečiami iš minėtos 
mokjĄIos. v

Jungtinėse Amerikos Valstybė
se yra šeši universitetai, kuriuo
se galima įsigyti bakelaurato ir , 
magistro laipsnius filmų gamy
bos srityje. Jie yra Los Ange
lėje — Pietų Kalifornijos ir Ka
lifornijos universitetuose, Green- 
ville, S. C. — Bob' Jonės univer
sitete, Bostone — Bostono uni
versitete, New Yorke — New 
Yorko universitete Ir Coral Gab- 
les, Fla. — Miamo universitete. 
Kolumbijos universitete ir New 
Yorko miesto kolegijoje šioje 
srityje galinta įsigyti tik bake
laurato laipsnį. Mokslo progra
ma visose mokyklose panaši, kai- 
kurioms filmo ' sritims skiriant 
daugiau dėmesio. .

Europos filmų institutai yra 
arčiau surišti su filmų gamybos 
studijom. Baigę institutą moki
niai automatiškai paskiriami 
prie filmų gamybos. Tokios mo
kyklos yra Miunchene, Paryžiu
je, Rbmoje ir Madride. Jos savo 
programose daugiau iškelia vai
dybą, režisūrą ir dekoracinę sri
tį. Institutas Olandijoje veikia 
pagal Pietų Kalifornijos univer
siteto filmų mokslo programą.

Į klausimą, ar šioje srityje 
yra galimybių gauti darbo, gali
ma drąsiai atsakyti — taip. 
"Kiauras maišas” filmų naudoji
mo atžvilgiu šiandieną yra visos 
televizijos sistemos, kurios nie
kad neturi pakanlpunąį filmų 
savo programoms ir visad gar
siai šaukia, kad trūksta naujų 
jėgų filmų statymams. Filmų 
specialistai reikalaujami valdžios 
 propagandos ir tyrinėjimo

mokslo ir komercinėse filmų ga
mybos vienetuose. Filmas tapo 
neišvengiama mūsų civilizacijos 
dalim ir jo pareikalavimas įvai
riose srityse kas kart vis darosi 
didesnis.

Susirūpintinas yra ir lietuviš
kų filmų reikalas. Lietuviai fil
mų specialistai padėtų šios spra
gos užpildymui ir tuomi daug 
pasitarnautų lietuviškam reika
lui išeivijoje. Mes tarime inžinie
rių, architektų, daktarų ir che
mikų — mums trūksta filmų ga
mybos meno ir technikos žinovų.

darbiam, dėkojame Algimanto 
broliam skautam, dėkojame vi
siem visiem draugam, visiem pa
žįstamiem, kurie vienokiu ar ki
tokiu būdu mus tą rūsčią valan
dą prisiminė.

Sunkiausia mums padėkos žo
dį surasti Aleksandrai ir Anta
nui Gustaičiams, Laimai ir Dr. 
Stasiui Jasaičiams, Irenai ir Bro
niui Baškiams, kurie ilgus mėne
sius beveik kasdien dalinosi mū
sų rūpesčiu, mūsų nuotaikom, 
mūsų baime, kurie visą Algiman
to Andriaus ligos metą mus guo
dė, visaip rėmė ir mūsų tikėjimą 
bei viltį stiprino. Didelę ir gilią 
padėką reiškiame Dr. George W. 
B. Starkey, Dr. Stanley Mikai, 
Dr. Toch, Dr. Mitus, Dr. D’An
glo, Dr. Magalini ir kitiems gydy
tojams bei medicinos seserims, 
kurie šešioliką mėnesių stengėsi

Mūsų nepamirštamas sūnus 
Algimantas Andrius, dvyliką 
metų dailiai augęs ir,buvęs mūsų 
gražiausia viltis, tryliktaisiais 
savo amžiaus metais sunkiai su
sirgo, visom savo jėgom su ta 
liga kovojo, bet jokios nei mūsų, 
nei ligoninės pastangos nepadė
jo, ir jis mus didžiam sielvarte 
paliko š. m. rugsėjo-15 d.

Jau visas mėnuo, kai Algiman
tas Andrius guli kapuose, o 
jautrūs užuojautų žodžiai vis dar 
mus lanko. Labai norėtumėm 
visiem bičiuliam asmeniškai pa
dėkoti, bet vargu tai padaryti 
pajėgsime, nes tikrai sunku to
kią valandą kiekvienam atskirą 
padėkos 
piamės 
draugai 
spaudos

Nuoširdžią padėką reiškiame 
kun. klebonui Pr. Virmauskiui, 
kunigams J. Klimui ir Žoroms- 
kiui ir komp. J. Kačinskui už iš
kilmingas religines apeigas ir 
velionio palydėjimą į kapines. 
Mūsų gražiausias dėkui Sese
lėms mokytojoms, šv. Petro pa
rapijos mokyklai ir ypačiai Al
gimanto klasei už šv. mišias ir 
maldom pareikštą užuojautą. 
Gražiai ir puošniai laidotuves 
surengė p. F. Zaletskas, kuriam 
tariame mudviejė nuoširdų dė
kui.

Mūsų didžios nelaimės metu 
ypačiai jautrūs ir broliški buvo 
Bostono lietuviai. Atskiri asme
nys ir organizacijos prie miru
sio sūnaus karsto padėjo tokią 
gausybę gėlių, kad jos vos tilpo 
erdvioj koplyčioj. Tuo pat metu 
jie aukejo šv. mišias, kaip įma
nydami mus ramino ir guodė, 
mus parėmė moraliai ir medžia
giškai, gausiai lankė velionį kop
lyčioj ir, aukodami darbo dieną, 
mūsų mylimąjį sūnų palydėjo 
kapines. Tokią sunkią gyvenimo 
valandą tikrai didis dalykas yra 
pajausti, kad savo aplinkoj turi 
tiek jautrių ir bičiuliškų širdžių. 
Brangūs ir mieli prieteliai, už vi
są tai Jūs visi priimkite mūsų 
nuoširdžiausią ir giliausią padė-

Jautrūs užuojautos žodžiai 
mums*buvo pareikšti spaudoj ir 
gausybe laiškų. Mes nuoširdžiau
siai dėkojame už tuos paguodos 
žodžius Rašytojų Draugijos pir
mininkui Ben. Babrauskui ir p. 
Gražinai, dėkojame tiem kole
gom rašytojam, kurie mūsų didį 
skausmų išgyveno ir mus jaut
riais žodžiais ramino, už atjauti
mą ir visokeriopą paramą dėko
jame Liet. Enciklopedijos leidė
jui J. Kapočiui ir L. E. redakci
jai, gražiausią ačiū tariame Ke
leivio red. J. Sondai, dėkojame 

mūsų sūnų išgelbėti. Sunkiai su
randamų padėkos žodžių nusipel
nė mūsų bičiuliai Elena ir Juo
zas Kuncaičiai, Genovaitė ir Dr. 
Bronius Mickevičiai, Angelė ir 
Valentinas Vakauzai, Elena ir 
Viktoras Vizgirdos, Irena ir Ro
mualdas Žukauskai, kurie kar
tais ligonį po kelis sykius per sa
vaitę vežiodavo į ligoninę ir 
mums kuo įmanydami padėdavo. 
Brangūs bičiuliai, su giliausiu 
nuoširdumu tariame Jums dė
kui, dėkui, dėkui.

Mūsų vienatvė neapsakomai 
didelė, nyki ir liūdna. Jūsų visų 
užuojauta mums padeda toliau 
gyventi.

tai
jo praradimas yra jūsų laimėjimas

Jūs
GAUNAT AUKŠČIAUSIĄ ĮKEITIMĄ

Jūs 
negalit priimti jokio pirkimo kitur, 

kol 
nebuvot pas mūs.

Mes
sutvarkom finansavimą.

JIN CONNELL
CHEVROLET

1258 E. 105 prie Superior
ATIDARYTA PIRM., TREČ, PENKTAD. IKI 9 P. M.

CE 1-7060
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Apie smelkies ir

t-■P-*

prof. Kol. skaito Little 
Ark., įvykius smulkiais, 
apsirinka. Juk apie tai,

Ii šalies žiūrint
BssaaMnrnioonDnMtniuimiHiiinrH7irj;in<i«ninau

Prof. St. Kolupaila Drauge 
(spalio 9, 1957) rašė apie kilusį 
nerimastį dėl rusų paleisto ap
link žemę dirbtinio satelito. Nu
rodo, kad tai nėra jokia nauje
nybė. Tokio satelito galimybę, 
rašo prof. Kol., yra nurodęs jau 
prieš 60 metų lenkų kilmės rusų 
mokslininkas Konst. Ciolkovskis. 
Toliau prof. Kol. nurodo, kad 
Amerika planuoja ir gamina sa
vo satelitą. Bando juos ir nieko 
neslepia. Dėl kilusio nerimo ru
sams paleidus savo satelitą prof. 
Kol. daro tokią pastabą:

'Didžioji spauda, tiek 
jautri smulkiems įvykiams, 
kaip 9 negrų mokymui Little 
Rock’e, Ark., yra nedovano
tinai kurti didiems, istori
niams žygiams, kaip pvz. 12 
amerikiečių poliarinėms sto
tims Antarktikoje. Ten 
mokslininkai praleido žiau- 

. X.ią žiemą prie negirdėtų šal
čių, tirdami tą sunkiai priei- 

Uamą šalį. Pirmą kartą isto
rijoje žmonės, amerikiečiai, 
gyvena pačiame Pietiniame 
poliuje. O ką mes apie tuos 
didvyrius skaitome toje di
džiojoje spaudoje? Nieko!”

Kad didžioji spauda būna ne
dovanotinai kurčia dideliems is
toriniams dalykams, o labai jau
tri smulkiems įvykiams, tai fak
tas. Prie to fakto verta stabte
lėti.

Kai 
Rolke, 
tai jis 
kaip jau esame minėję, platokai 
rašė ir L’Osservatore Romano, 
Vatikano organas, kurs juk ne
gaudo sensacijų.

Kad Amerikos visuomenė pri
valėtų labiau domėtis savo kraš
to ekspedicija pietinin.žerpgalin, 
tai tiesa. Bet mums lietuviams 
daug svarbiau šia proga prisi
minti kitą dalyką, kurs yra labai

svarbus, o kūnam pasA 
ir tebėra kurčias. Yrą 
nas Europos viduio tautų nesu- 
gy venimas. Tame nesutikimų sū
kuryje buvo ir tebėra lietuviu 
tauta. Kas laimi iš to nesugyve- 
nimo? Tik pragaras ir Maskva.

Vokiečiai ir kitos tautos
Catholic World, Tėvų Paulis- 

tų leidžiamas mėnraštis,., š. m. 
birželio mėnesio laidoje turėjo 
straipsnį "Sinister Germany ?” 
Straipsnio autorė Hilda Graef, 
gimusi ir augusi Berlyne, iš ten 
pabėgusi Hitleriui įsigalėjus. Da
bar ji gyvena Anglijoj. Ji esanti 
atsivertėlė į katalikybę. Gal ji 
yra žydiškos kilmės.

Pasirodė, kad minėtas straips
nis buvo tarsi kokia bomba. Žur
nalo redaktorius susilaukė pri
tarimų, bet išrodo, kad daug dau
giau susilaukė protestų ir pa
smerkimų- Ir nedyvąi. Va kele
tas ištraukų iš to straipsnio*. Ra
šo ji;

— Vokiečių būdas turi neiš
dildomą bruožą, kurs juos skati
na žūtbūt peržengti rubėžius, 
net pačius pagrindiniausius.

— Neklyskime. Hitleris nebu
vo atsitiktinis meteoras, atsira
dęs iš niekur, iškilęs ir paskui 
nugrimzdęs tamsion nežinion.

— Kaip tik Vokietija buvo 
Bismarcko suvienyta, tai ji tuoj 
pradėjo trokšti Lebensraumo, 
daugiau erdvės. Naciams tas ta- 

, po veiksmingiausiu šūkiu.
— Saaras sugrįžo prie Vokie- 

. tijos. Toliau seks Alzasas ir Lo
taringija. —

Girdi, nuo tolimesnių avantiū- 
- rų vokiečius galinti išgelbėti ka

talikybė, jei jos įsigalėjimas ne
būsiąs sutrukdytas.

Autorė įrodinėja, būk vokiečių 
grobikišką būdą išduodanti jų li-

teratūra, jų filosofija, jų 
ka ir net jų kalbė?
' Viename trumpame laiške, ku

rį Catholic Worid išspausdino 
minėto* straipsnio reikalu; sako
ma, kad tie, kurie apie vokiečius 
mano taip, kaip Hilda Graėf, tu
rėtų pasiduoti psichiatriškam iž- 
tyrimui. ;

'Pasakymas nelabai perdėtas. 
Skaitant grobikiškus prielmįlr 

tas vokiečiams, tuoj vaizduojasi 
kitos tautos — anglai, prancū
zai, ispanai, portugalai, olandą!, 
belgai, lenkai*. Kaip jie pasirodo 
svetimų žemių grobimo klausi
mu? Bet svarbiausia čia prisi
mintini- rusai. Jei jau lyginti 
tautas pagal tai, kaip jos pasi
rodo svetimų žemių grobime, tai 
rusai stovi pirmoje vietoje.

Vokiečiai, tiesa, pasistūmė už vengnį ^ sukilimą paskandino 
savo etniškų rubežių. Bet jie toli, kraujuose?
labai toli atsiliko nuo anglų, Į Minėta norvegų demonstraci- 
prancūzų, ispanų, portugalų, o ja prieš vokiečių gen.' Speidel 
ypač rusų. Į Maskvoje sukėlė didelį pasiten-

Buvusios kolonialinės tautos ’-’”J—
— ispanai ir portugalai — nei 
sapnuote nesapnuoja apie atsi- 
griebimą ir atnaujinimą senosios 
politikos. Ta pačia kryptimi vys
tosi vėlesnių kolonialinių tautų
— anglų, prancūzų, belgų, olan
dų. O rusai su padidintu veržlu
mu varosi, kad vis daugiau pa
sigrobtų svetimų, žemių, kad vis 
daugiau pavergtų svetimų tautu 
ir pagaliau išplėstų savo hege
moniją po visą pasaulį. To aki
vaizdoj, kur protas tų, kurie da
bar skuba pasaulį įspėti nuo vo
kiečių, kurie yra suskaldyti ir 
svetimų valdomi, kai tuo tarpu 
didžiausią pavojų sudaro tik ru
sai.

)■
ueria su

įtimiausiuiiąj 
ų Vokietija, 
nėtą dieną*; 
'bandė .ntuąįi 

yokfečių -j 
yravyi 
vadas,t

linčuosiąttą nacių' g 
tuviis^ 
kitanfei

gen. 
‘rodrome.

jefjųsosCnėn ban^ JsS 

ti lėktuvas' su kokiu nors pagar
sėjusiu'rusų generolu? S^tyši- 
mė. sil'gibn. Serovu, kurs 1941 m. 
lietuviu tautą, o prieš metus 

citLilimo ' nofllrarTrlirtn

ekspOnątusJirtauttniiitašęklals, 
kūrifioš Išpildė čia apinaujė tau- 
tiriliį Šokių grupė, vadovaujama 
ponios Fledžinskienės ir p-lės 
Balsytės. Kiti grupės dalyviai - 
šokėjai:- Danutė Gustaitė; Un
dinė RailaitA Sigutė Dobkevičiū- 
tė, Regina Aukškalnytė, Dalia 
Andrašiūnaitė, Giedrė Fledžfns- 
kaitė, Nijolė' Skaudėto, Onutė 
Sumontaitė, žibutė Balsytė, Ri
mas Dūda, Gidas Radvenis, Gin-

ni< ifpiraHHaii-pasiro
dė; kad sekančią dieną j bęn- 
menės valdybą kreipčsjviėnois 
TV stoties atstovas siūlydamas 
mūsų šokėjus įtraukti J savo TV 
programą. - •

Lietuviškoji Los Angeles radi
jo valandėlė vėl persikelia į nau
ją radijo stot| nuo* lapkričio 1 
d. ir bus girdima iš radijo sto
ties KBLA — Burbanke, 1490 
kO.- kiekvieną šeštadienį nuo 2 
vai’.' Iki 2:30 vai. po pietų.

kinimą.
Stebėtojas

!

Mūrtblią >10.00
Pristatoma perfeMmitū'

GI
NEWARK,N.J. ' 

Llcenesed andBonded by N. J. 
Statė Banklng Commisaion

Ar Hitleris tebėra gyvas?
Po antrojo pasaulinio karo per 

keletą metų vis girdėdavome pri- 
leidimų, kad gal Hitleris tebėra 
gyvas ir kur nors tebesislapsfo. 
Laikui bėgant apie tokius pri- 
leidimus vis mažiau girdėdavo
me ir pagalius jie visai išnyko.

Bet štai dar šį spalio mėnesio 
9 d. sužinojome, kad vienos tau-1

LOS ANGELES
Šiomis dienomis čia įvykusia

me Amerikos Lietuvių -'įį.uttoiš 
S-goa Ųoe Angeles apylinkės na
rių susirinkime, valdyba susirin
kusius painformavo apie LIETU
VIŲ TĄUT1NIŲ NAMŲ Los An
geles mieste reikalą.

šiuo reikalu jau buvo tariama
si anksčiau, bet praktiški žygiai 
jam įgyvendinti teptadėta dar 
visai nesenai. Pirmųjų žingsnių 
pasiekimai — geri, per trumpą 
laiką jąu sukelta net ir stambo
ka pinigų sumą, kuri, artimiau
siu laiku, visu intensyvumu bus 
atengiąmasi didinti, kad sukėltų 
pakankamai pinigų pradiniam 
{mokėjimui.

Šiuo reikalu išdėstyti valdybos 
planai ir paaiškinimai susirinki
mo buvo priimti su dideliu prita
rimu.

Sutik 
pasiruošęs

1
j

L

Vaišinimas v
ĮSPĖJI

Vėl teko pastebėti, kad kaikurios neatsakomingos firmos skelbiasi priimančios dovanų siuntimus persiuntimui į . 
S. S. S. R. - A\ . ■

Jaučiame savo pareigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėjams, kad visi taip vadinami agentai ir subagęntai už- ■*' 
daryti ir siuntinius dabar gali siųsti tik per oficialiai autorizuotas firmas, kurios turi Inturistb, Maskvoje, duotos leidimus.

Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus pačius nuo perdėto mokėjimo įvairių rūšių tarpininkams, pasi
tikrinkite, kad firma kuria siunčiate jūsų •

DOVANŲ SIUNTINIUS l LIETUVĄ, S. S. S. R.
siunčiate per atsakingą firmą turinčią neabejotiną reputaciją ir kuri turi teisę priimti tokius siuntinius.

Mes esame tame biznyje daugiau dvidešimties penkių metų, kartu patys džiaugiamės dešimtimis tūkstančių paten
kintų klijentų. Kiekvienas siuntinys, atneštas ar atsiųstas į bet kurią mūsų įstaigą, kurių sąrašas patiekiamas žemiau, 
išsiunčiamas ,

TIESIOG I S. S. S. R. BE JOKIŲ TARPININKŲ
Tai sutaupo laiką ir pinigus, neraikąlauja jokių ypatingų mokesčių ar pelno.
Galite siųsti naujus daiktus^ medžiagas drabužiams, avalynę, odas, maisto produktus, vaistus ir t.t. ■ .

GLOBĖ, TRAVEL SERVICE

LIUDAS VISMANTAS

716 Walnut St.
* Philadelphia 6, Pa- 

LOmbard 3-3455

■■ ,’tl

baigiant kasdieninį darbą. Stengėsi ją sutikt, 
užšnekint.
• — Girdi, — taip ir sakanti Uyainienei
Klementina, — kad tas ponaitis Aleksandras 
gražiai kalba. Pasakoja apie gyvenimą kaž-

(PARCEL D^PARĮMENT)

4102 Archer Avė. 6446 Michigan Avė., 1165 E. 71st St.
* Chicago 32, 111. * Detroit 10, Mich. * Cleveland 3, Ohioį
FRemont 6-6399 TAshmore 5-7560 UTah 1-0807

-i-k 4 1 1., ■

1991 Rroadway 
* New York 23, N.Y.

LYceum 5-0900
| j . J

bottung, COMEAJiY

— Baigusi darbą, aš laisva, žiūriu pro naktų išvarginta^ net putą savaičių po :to;- 
langą: jis sėdi gonkose, girdėt iš lėtų njuniuo- nieko nekalb^&^iį^43įrj>įVJį 
ja nesuprantamą, bet malonią dainelę; nie-

— Na, vyrai, rytoj darbo diena. Laba-
’ •. naktis! ■ e ' •’

~ . Janušų jfaįįnkuąi stovylą, krypuodama, 
■ kalbėjo apie meUę,. net^an lėto dingo tarpūvartėje. ■ , s.

4kysjerėjo ugidpi . Liko naktis, rūkas, žvaigždės, muzikan- 
žiburėllai, nepaprastu jud- o ^as laibo blykštelėjitoas ir

^^^,perkūna aidas Žadėjo lietų?

(Pabaiga)

' - -"HalloiVėen {pobūviai pi|nam pasiruošime I Pą^iyūpįntą^lpkštelėmls, 
užkandžiais ir Coke, Coke ir daug Coke ... ledo Šaltum?! 'Taip? tai bus 
užsigardžiavimas Coca-C.ola . .,. specialiai pobūviui. Geriau aplankyk 
krautuvę ir dar šiandien pasirūpink Coke.

i

.•.L r-’x

GERO SKONIO ŽENKLAS

SnrOTknicnų aš nežinau, bet man papa
sakojo amžiną atilsį tlvainienė, kuri tuose 
pačiuose rūmuose dirbo ir tą atsitikimą žino
jo. Jos buvo geros draugės o aš, po tos Kle
mentinos nelaimės, su amžiną atilsį Ųvainie- 
ne, dar bernu būdamas, kartais pašokdavau.' kokiame prie juodų jūrų dideliame mieste, 
— Gera šokėja, kad ją kur griausmas! Mano
ji ne pusės to nemokėjo.

Taigi, Uvainienės pasakojimu, vieną 
gražų pavasarį, kaip gal ir šitas, į dvarą at
važiavo svečiuosna iš kokio tai tolimo miesto 
oficierius, ponios giminaitis.

Ponia dažnai su juo vaikščiodavo jo par
ką, po laukus jodinėdavo, arba žiūrėk, karie
toje susėdę dingdavo kelio posūky. Bet ma
tyt, nuobodu buvo jam vienam atsiskyrus 
nuo miesto, pakliuvus j kaimo aplinką. Sena 
giminaitė, prakaitu atsiduodu kaimiečiai, jų 
pilkos sermėgos ir ilgos vienišos dienos, to
kiame gražiam pavasary ...

— Taip, vieną tokį vakarą, — pasakojo 
Ųvainienė. — pamačiau Klementirią bevaikš
tant su tuo oficierium po parką.. Kitą vakarą 
jis vėl sėdėjo gonkose ir laukė Klementinos

kuriame esąs raitelių pulko oficierium. Apie 
ilgas keliones raitomis per stepes, kur nėra 
medžių, tik šviečia saulė ir augšta, augšta 
žolė; apie gražias ilgesio dainas, naktis prie 
laužų, miegą ir gyveną palapinėse; apie tuos 
gražius kraštus, kur žiemos kaip ir nėra, tik 
saulė, židra jūra ir svajingas kareivio gyve
nimas. ‘

— Taip ir sakanti: — klausausi ir žiūriu 
j jį. Tamsūs garbanuoti plaukai, jtiodos gilios 
akys- iš po didelių antakių, staipbūs pečiai, 
gražiai suglostyti didoki, juodi ūsai, daro jį 
nepaprastai grašų, kažkaip neduodanti jėgos 
atitraukti savo žvilgsnį ir tolti nuo jo artu
mos.

kada negirdėtą. Ponia, snūduriuodama, dings
ta rūmų kambariuose — aš laisva. Nei iš šio, 
nei iš to rąndji prigastį atarast| g>n|ose, 
praeit pro jį, Šnektelt. Jis visada gražiai už- 

., pasiūlo prisėst, pasikalbėt, ąrba kvie- 
ivaikščiot po parką Ventos pakrantė- 

pavasaris, kvepią beržai

kalbina,
6 ’Af ta? •« '14’'

čia pasivaikščiot po parką 
je. Tie vakarai —- { 
jaunais žaliais lapais; dievmedžių svaiginan
tis kvepėjimas. Tada jo stiprios rankos ap- 
glėbdavę mano pečius ... ; ..y;

r. ’— Taip tęsėsi trejetą savaičių; aš nega
lėdavau sulaukt vakaro, kad tik greičiau ga
lėčiau vėl pabūt šalia jo, eiti įsujuo nesvarbu 
kur, nors į tolimiausią kraštą-,.’^;-

__ Vienąsmr * *
Ųvainienė, —KI' 
sako, tik verku " 
kągį dabar..2 

nebegrįš į šitą, 
bėgantis dva 
ka aplinka. £j

Taip viernį 
žioje uniforminį 
išvažiavo į miestą. Klem 
su raudonomis, akimis,

nėšių, susėdome su Klementina gonkose. 
Liūdnos akys ir gilus retas kvėpavimas rodė 
jos viduje verdančią, skausmo'ir ištvermės T ■ > . *-.‘3 WW y ’• ■kovą; Jaučiau, lyg kažkas kartu užmetė tą 
patį akmenį ant krūtinės, tarsi, padėjau ken- t-*-•- 2-- • jį5 V 6 rj ■> j?-'tėt. Jos gilios mėlynos akys žiurėjo j vieną, 
nežinia kur priekyje surastą tašką, buvo lyg 
užkerėtos, be mažiausio krutėjimo ir mirkte-. 
lėjinjo, .

Staiga jinai atsisuko, Raibuojančiomis 
akimis Žvilgterėjo mano pusėn ir paklaųte: 

į— Tu žinai, kas reiškia įm^y' my|ė¥??— 
Jei žiųai, tai nustok mylėjus, —- paskui ken
tėsi. ‘ ■

yakara, /! pasakojo/, - Bet medė žiauri, žiauresnė už plėš- 
tebe_ r^įto

N?.

rodė nepaprastą įnirtimą.
— Stąiga Klementina pašoko iš krėslo, 

nepaprastos jėgos pilna, striktel.ėjo per gon- 
kų tvorelę, kaip vejamas vagis ir, kvatodama 
laukiniu jaoku, dingo vakaro prieblandoje!

... Medžiai ir vakaras ją priglaudė, kar
tu jos meilę, gyvenimą, likimą ...

Janušas atsiduso, iškratė pypkę, per
braukė ranka ūsus, ir žvilgterėjęs mūsų pu
sėn nemirktelėjęs tarė įtikinančiai:

ji..?.. . , . X -
— Žinote, po to kas ? f — Ųvainienė dau

giau man nebesakė, o aš nė nebeklausiau. 
Kiek man žinoma; Klementina nebegrįžo dau
giau į dvarą. Ji atitolo nuo žmonių. Jai gimė $ A 
negyva duktė. Palaidojo šalta savo motinos. 
Po to Klementina dingo iš mūsų krašto. Kur 

į $*ai gyveli!?’. M d^rė — "?žina-‘ ?°
e,fiės raeto sugrįžo i aplęįątą pamiįškėą pirkę, 

vaidųkltakai baigti vienišą gyvenimą.
žus gyvenimo splndulėlta nebesužiba moters —• Na,* vyrai, rytoj darbo diena. Laba-
vargųakiraty..

Nustebau, 
kaip jinai grai 

ir Jakšte it pc
.j'?-

.......... ...
Atsitiktinai'Vieną kartą, po poros įpė- * dvi baltos putelės
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Gennep tilto paėmimas buvo labai kruopščiai paruošta Ir

*

V

/

ras, Amerikai teks 
ž^avinys. Atseit, jai

I 
I

vaizdu:, 
kiati&aįt 
laiko pi

nelaimė. Agentai, ku- 
formų pavyzdžius, buvo Belgijoje suimti.

II
i
I1
I 
II
I knife... paring knife.
j Now...i

jėgos turėtų kurj laiką stovėti prie J ’ .
nulėmę ^ro elgiM VakanioBe. bet' “ . _
aių parašiutininkų likimas būtu buvęs užantspauduotas.

;oiki

kino, pet ‘karo, laivuose, kurtę pusiau

TOS

vaidme 
ar pasiseks užimti nesunki lūs tūlus pei 
kanają. Tik tuo,atveju būtų {manomą greitu., 
joj ir susijungti su Rotterdamo apylinkėse'n 
šių t įninku daliniais.

Tas ręjgaįas Reicho kanceliarijoje buvo 
1939 m. lapkričio mėn. dalyvaujant pačiam Uitlf 
žvalgyba .£da gavo uždavinį, panauddjant karo 
atveju belgų ir olandų ūniforthas — užimti sva
tiltus'ties Maaatrich ir Gennep.

Tik pradėjus ruoštis |vyko nemaloni 
ęie turėjo parūpinę uniformų pavyzdžius, 1 ____
Ryšium su lia mistiška unifermų vagyste, vienas flamų laikraštis 
Įdėjo Goerfngo karikatūrą, kur jis, stovėdamas BHuseŪb tramva
jaus tarnautojo rūb ie prieš veidrodį, sako: "Man ji gerai tin
ka” [(Goerlng buvo didelis {vairiausių uniformų mėgėjas. Vert).

: Stebėtinas belgų ir olandų lengvapėdiškumas, Jie nieko 
neįtarė ir net pasienio policijai tuo reikalu jokių instrukcijų neda
vė. Jei olandai būtų tikėjęsi, jog tomis uniformomi| gali pasinau
doti svetimieji ir būtų stropiau B(ebėję, tuomet vokiečiams nebūtų 
pavykęs netikėtas užklupimas -tięs Gennep ir jų pagrindinės pa-

. « » b.jjngg upėB žinoma, tas nebūtų
Zakaruose, bet' olandų užnugaryje nusileido*-

akciją pravedė ne Branderburg daliniai, 
~ '--.‘Ūęžtaįi Breslau žvalgybos skyriaus, 

gegužės mėn. 10-tos dienos rytą 
pusės per Stttard į Maastrich.
1 dar pilnai nėra aišku. Tikra yra tik, 
.jįį'bet nespėta pašalinti užminavimą.

>, kurio meto žuvo grupės vadas įeit. Hocke, 
“ Taigi, planas nepasisekė.

taikų ir motorizuotų dalinių kolonas, lau- 
pastatys pagelbinius tiltus. Ir kaip tik tas 
Į įbūti minėtos akcijos pagalba išvengtas.

, didele dalimi buvo išlygintas pavyku
sią Brandenburg dalinių akcija, kuriai vadovavo vyr. Įeit. Wal-

Maastrich tįltų 
bet savaoq^ų jiinginj 
Tas jurųinys spkstv c 
iėvyko dviračiais U

<■ W W ITfT ■įTT «■---------------------------—   -------------

kad vienas tūtas buvo užltntaį -bet nespėta pabalinti užminavimą. 
Po stipraus susižaudymo, kurio meto žuvo grupės vadas įeit. Hocke, 
visi planas nepasisekė.

Pę kėlių vąlandų atvykęs žvalgybos Šefas pamatė liūdną

šią savaitę tuos reikalus svarstys 
tų krantų, vądbyąi. Tup- reikalu 
j JAV-atsltrendaAnglijos minte- 
teris pirmininkas. Gi j Turkijos 
uostą Smirną, kad neįyvktų ne
lauktų staigmenų, 10 <m$nų vi
zitui įplaukė JAV šeštojo laivy
no kreiseris Camberra, lydimas 
kelių naikintojų ir kitų karinių 
laivų...

Tik pasigirdus, kad j JAV at
skrenda Anglijos ministeris pir- 
mfnlnjtalš Ifgiįkvos tuoj psiai- 
girdo-baįai, kad turi dalyvauti 
ir’.jph&įHHįis.,ir jis. 
kaip nekaltas avinėlis, tarsi tų

ther. Tiltas ties Gennep pateko nesužalotas įį vokMtųpiankaK 
Tuometinis 6-sios armijos vadas, generolas von Reichenau, tuo
jau nukreipė ten didelę dalį savo pajėgi). ’ ■ •

Gennep tilto paėmimas buvo labai kruopščiai paruošta Ir 
pravestas pusiau užsimaskavus. Klasta glūdėjo tame, jpg smogia
masis būrys. vaizdavoolandų lydiipųs vokiečių' t«lai8yiųS. .Kol 
olandai nuo to netikėtumo atsigavo, per šj svarbų tiltą jau riedėjo 
vokiečių Šarvuotas traukinys. , ■

Tie "belaisviai” buvo Brandenburę dalinio kariai, turėję 
po uniformos milinėmis paslėpę, kiaušininęs graąata Ir automa
tus. Juos "saugojo” Olandijos pasienio policininkais perrengti vo
kiečių agentai ir patikėtiniai — tikri blandai, Mussert organiza
cijos nariai Ties Gennep pirmą kartą buvo sėkmingai sujiulgta' 
karinė ir slaptosios žvalgybos akcija, taktiškai bendradarbiau
jant kariams su agentais. ' i

neUtatalingą
politiką...

rasmiikai pasakė, 
išprovokuos Tur- 
, ji visa savo jė-
eis { pagalbą Ir 

Maskvai. Toks pa- 
bai pakėlė turkų 
,s pasakymas pati- 

jĄy sąjunginin- 
ropos laisvų kraš- 

ose pasirodė daug 
ld dėl arabų kraštų 
tos padėties pirmu- 
į pati Amerika. Ji 
bse esanti naujokė, 
įgebėjo {žiūrėti ten 

Žios Maskvos, ne- 
aikė Anglijos ir 

Jygi j Egiptą.
Ir dabar, pagal tų pačių laik

raščių “" 
furiteįi ,, . ..f
pačiai valgyti neapdairia
užsienio politika labai prisvilin
tą ’kodį..

Tito — antra didelė bėda
. Maršalu Žukovo vizito metu 
Tito pripažino Rytų Vokietiją 
suverenine valstybe, nors tuos 
17 milionų rytų Vokietijos gy-. 
ventojų ytišlp Maskvos pastatyti 

savo elgesiu Tį- 
demonstravo, kad 

augę su Maskva.

PSp karo veiksmų paliaubų sutarties pasirašymo, Brest liko 
žvalgybos centru neokupuotajai Prancūzijos tiuliai, šiaurės Afri
kai, Pyrėnėjų pusiasaliui bei Anglijai. H čia turėjo būti bandyta 
pasiekti Pi^Hoji/Bri^ęhųą ūf tefl Škęldinti agentus sabotažui.

J Brest slaptosios Žvalgytos skyrių, sudėtos didelės viltys 
neižsipūdė. čia irgi gąliaūo Canąris žodžiai, pasakyti apie Wil- 
helmshaven: "Iš sustiprintos kantinės neįmatoma vesti jokį slap
tųjų žinių rinkimą”. „ t„ , «v

■■ - , -n ■ i*F-rjrj.'

ATIDARYTA W>lUl 
TIIOMAS

565 Eut 185A Street IV 6-3230
(prieš Fisher Foods)

-
Visų religipįų reikmenų pasirinkiętląą. Maldaknygės. 

Rožančiai Medaliai su grandinėlėm.

Veda Thomas fyūrink
Anksčiau 910 Superior Avenue

— SPECIALIAM ATIDARYMUI —
9 C0LIU STATULĖLfiS 
Kamavę >145 ...________ Ji........... DABAR Už

■DOVANOS VISOKIEMS REIKALAMS
“ ' - • • i.:; ■-v 4

&PARCEL& travel
f * • t
135 W. IMtirSt, Ištirk 11, N. Y. TA

LIETUVĄ, LA 
iĄ, BUKOVINĄ, ARMENUĄ IR 1 VISAS SOVIETŲ 
Siuntinius galite pristatyti asmeniškai, siųsti mums pažt

— kaip siuntėjui patogiau. Siuntiniai bus gerai supakuoti ir toojaa 
dienų siuntėjas gaus oficialų kritį iš pašto.

užmiesčio kijentai gali boti tikri, kad jų prisius 
SUTVARKOMI, IR MB8 TUOJAU j*AT PASIŲSIME JIEMS DETALIĄ 

SVARBU! VISOS PERSIUNTIMO KLAIDOS, IR MUITAS, YRA 
JŪSŲ GIMINES IR DRAUGAI GAUS SIUNTINI BE JOKIŲ PR1MO

' GUDIJĄ, BUKOVINĄ,

jmSTDOJAV 

TO ČIA APMOKAMI. 
'*-. •• i--"( •>. “ ’

MŪSŲ KLUENTV PATOGUMUI, MES TURIME NERIBoiė . PAtnĖOiKIMAt MRIMttA- 
GŲ, ODŲ, AULINIŲ BATŲ IR BATUKŲ. LAIKRODĖLIŲ BEI LAIKRODŽIU, VAIKAMS -RŪBŲ, 
SKARELIŲ, SALIKŲ, FOTO APARATŲ, SIUVAMŲ MAŠINŲ, AKORDIJONŲ IR KITŲ DAIKTŲ PI
GIAUSIOMIS KAINOMIS. GALITE GAUTI VISOKIAUSIŲ VAISTŲ IR JU.OS SIŲSTI ORO PASTŲ.

PRADŽIUGINKITE JŪSŲ GIMINES PASIŲSDAMI JIEMS SIUNTINI KALSDOMS! 

GARANTUOJAME GREITĄ IŠSIUNTIMĄ IR PRISTATYMĄ.
ATDARA KASDIEN NUO 9 V. V. SĘKŪ. NUO g V. R. DŪ 4

MŪSŲ MOTO: SPECIALI ATYDA BEI ASMENIŠKAS PATARNAVIMAS KIEKVIENAM 
KUJENTUI. *

GENERAL PARCEL YRA GAVĘ Iš "INTOURIST” MOSCOW OFICIALŲ "LICENSE" — 
LEIDIMĄ TIESIOG SIŲSTI PAKIETUS.
‘, ATSIMINKITE, KAD JŪS BĘTURITE TIK KELETĄ SAVAIČIŲ PARIETU SIUNTIMUI JEI 

NORITE, KAD JIE BŪTŲ PRISTATYTI KALĖDOMS.

PASIŪLYMAS, YPATINGAI PIGIOMIS KAlNOMISt
l .Ū'-‘č.i • r y-il; •

MERGAITĖMS (nuo 4 iki 10 metų amžiaus) Pilaa kaina >3544
1 I /2 jardo suknelei medžiaga^ 55% vilnos, 15% Nylon.

Aukščiausios rūšies, plaanatnia, ptatL *
2 jardai f00% vilnones tnedžtagps mergaitšs apsiaustui. 

Geriausios rūšies, visokiausių, spalvų,
2 jardai vatinis vilnonis pamušalas apsiaustui, pritaikintos 

spalvos.
I pora batelių, žiemos svorio oda, kailinis pamušas, puikiau

sios rūšies.
1 Puikiausi vilnonė skara pritaikinta apsiaustui.
2 poros Šiltų-kojinių.
I /2 svaro šokolado, puikios rūšies.

KALĖDOMS IR NAUJIEMS METAMS SPECIALUS

VAIKAMS (5-12 m*tų amžiaus). Pilna kaina >3833
2 jardai 108% vilnonė medžiaga žieminiam apsiaustui. 

Puikiausios rūšies. Įvairiausių spalvų.
2 Jardai pamušalų*. Puikios rūšies, pritaikinta spalva.
2 I /2 jardo "Rayon gabartine“ 60 colių pločio, eilutei. Labai 

stiprus.
2 jardai pamuialų, I jardas kišenėms ir viskas kas eilutei 

reikalinga.
I pora batelių,' žietnos sunkumo oda, kailiais pamušta, pui

kiausios rūiiies.
3 jardai flanelės marškiniams. Puikios r&šies, didelis pasi

rinkimas spalvų.
6 plunksnų rinkinys (jvairūs rašalai) plastinėje makštyje.
MOTINAI. Pilna kaina >56.74
Rankinis laikrodėlis, šveicariškas. I 7 akmenų stainless plieno 

viršeliai, nepraleidžiantis vandeni, atsparus dūžiui su pui
kiu dirželiu ar brasaletu.

3 jardai 100% vilnonės medžiagos suknelei ar dviejų -dalių 
eilutei. Puikiausios rūšies, didelis pasirinkimas spalvų.
I apatinukas nylon, gražaus išplanavimo.
I pora nylon kojinių, pirmos rūšies.
I importuota skarelė, vilnonė, didelė, languota arba gėlėta.
I karoliai dirbtinų perlų.
1 svaras muilo,flvory arba Swan.

SENELEI. Pilna luina »S2.14
I pora batelių, žiemos svorio oda, kailiu išmušta, aukščiau- 

• ios rūšies.
jardai 100% vilnonės medžiagos suknelei ar dviejų dalių 
eilutei. Aukščiausios rūšies.
megstinis apsiaustas 100% vilnos. Puikios rūšies, Įvai
raus dydžio ir spalvų.
pora žiemai apatinių (Apatninkas ir kelnės) geriausios 
rūšies.
pora vilnonių pirštinių.
av. k etų saldainių, kiekvienas (vyniotas.
sv. sviesto, užanspaudola dėžė, geriausios rūšies, pui
kiausios pieninės.
sv. muilo, Ivory arba Swan.

3

I

1

I
I
I

I
VISAI SEIMAI.

I 
I 
I

TtVUL PIU« kalu. MOJIS
Rankinis -laikrodukas, šveicariškas, 17 akmenų, stainless 

plienb; ttapralsidžiantis vanoa&L atsparus dūžiui, su odi
niu dirželiu. ■ • Y •

3 1/2 J»rdo fOO% vilnonės knadžtagos vyriškai eilutei, ge
riausio*-gūžtas, visokiu spalvu. •<

2 jardai nantašo pritaikinto* spalvos.
1 Jarde kilisairiišiMr kiltam* priedams.
3 Jardus ibdltos medžiagos marškiniams. Geriausios rūšies.
2 poro* -vilnoniu kojinių (ištempiamų).
I kaklaraišis, pritaikintos spalvos.
100 cigarečių, populiarios rūšies.

3ENEUUL Pilna kaina 551.21
1 pora namuose vaikščioti batų, kailiniu pamušu. Aukštos 

rūšies,
3 I /2 jardo 100.% vilnonis medžiagos eilutei, visokių spal

vų, aukštos-rūšies.
2 I X2 Janio pamušalų pritaikintos spalvos.
I jardas kišenlme ir kitiems priedams, 
t ŠHtas -UBijinie apatinis apsivilkimas.
I megstinis — apsnūstas. ilgotnta*rankovėmis, IQ0% vilno

nis, šiltas; (veirių-dydžių ir‘spalvų. ' r-^.
I pora vilnonių pirštinių. įvairaus dydžio ir spalvų.
I svaras tabokos, cigaretėms ar pypkei. Ypatingai aukštos 

rūšies, puikios rūšies.

sv. šokolado, garsios dirbtuvės, geriausios
sv. Cocao. Van Houten's De Luxe.
sv. kavos, kanuotos, plačiai žinomos

1 /2 «v. arbatos, Liptons. <
2 sv. cukraus, šmoteliais ar smulkaus.
2 sv. sviesto .Rūšies Ą, Pieninės, anspauduoloje Jėžčjj.
2 sv. baltų miltų, auksinio medalio.
2 svarai gryno medaus, anspauduoloje dėžėje.
3 sv. taukų, grynų, ištyrintų.

. 2 sv. ryžių, pilnų, CaroUnos. ,
I sv. kietų saldainių, gryno cukraus, metalinėje dėžėje, užanspaudotoje.
I sv. muilo, lvory ar Swan.

I U. kaina, vl.ka. I.kaičluota, l.kaičiuola. muilą,. P«il° P-r.lunllm.., apdrauda Ir kilo. liUido,. 

»IS PASIŪLYMAS VEIKIA TIK IKI LAPKRIČIO 4 DIENOS.

rūšies, 

markės.

iS
irŠ

’i

Toks Tito elgesys, savaime su-j komunistas, 
prantama, pirmiausia skaudžiai 
įžeidė. Vakarų Vokietiją. Ir ji, 
nedelsdama pranešė, kad nutrau
kia su Juguslavija diplomatinius 
santykius, kurie paskutiniu me
tu, ypač ekonominiam sektoriu
je, buvo labai aktyvūs.

Vakarų Vokietijos žygiui pri
taria visi vakariečiai. Pritaria ir 
iš naujo dairosi į Tito, kuris žais
damas labai klastingą žaidimą, 
vis išlenda tas pats kietasprandis

joks vakariečių 
draugas, tik sugebąs iš vakarie
čių išspausti jam reikalingą eko
nominę pagalbą. Ekonominę pa
galbą išspausti ir paskui į pačius 
vakariečius piktai spiauti.

Žukovas taikintojo vaidmeny
Neabejotina, kad maršalo Žu- 

kivo vizitas pas Tito, buvo galu
tinis santykių lyginimas tarp 
Maskvos ir Belgrado. Neabejo
tina, kad Titui labai patikę tų

Maskvos jėgų išvaikymas, kurios 
savo laiku norėjo Tito nuvaini
kuoti. Esama net nuomonių, kad 
Žukovui pasisekę su Tito suda
ryti daug dar nežinomų susita
rimų, kurie ateityje Maskvos ir 
Belgrado santykius ne tik išly
gins, bet ir būsimos komunisti
nės ekspansijos uždavinius taip 
derins, kad toliau veiktų kaip 
viena komunistinė jėga.

J vokiečių rankas patenka nauji išradimai b, 
svarbūs dokumentai.

Kai minėtu būdu slaptosios žvalgytos II-sis skyrius padėję 
kovojantiems daliniams atidaryti vartus { priešo kraštą, Lojo 
skyriaus darbuotojai, kurie rūpinosi tiesioginiu žinių rinkimu, 
lydėjo pirmyn žygiuojančią kariuomenę. * ,

žygio į Vakarus pradžios dieną, 1940 m. gegužės 10 d., kor 
vėtės kapitonas Kilwen gavo įsakymą Koelnę suorgąnizųodta 
vyno žvalgybos rinktinę ir prisijungti prie armijos d'tandijb;(e
Jokių patyrimų neturėta, kaip tokį dalinį reikia organizuoti bei, 
aprūpinti.

To uždavinio tikslas: parinkti žmonės turi kartu su kovo
jančiais daliniais pasiekti uostui} jy pakrapčįu sustiprinjmus, pa
imti savo žinion visą randamą slaptą medžiagą ir kuo Tgrtfčiausia 
ją peržiūrėti. Kas taktiškai dar išnaudoti galima, — perduoti vto- 
tos karinei vadovybei, o visą kitą tuoj nugabenti j artįrn,iausią 
aerodromą ir lėktuvu pasiųsti slaptosios žvalgybos centęalei.

Reikėjo parūpinti pakankamą skaičių automašinų ir ra
dijo siųstuvų. Rinktinė buvo sustiprinta slaptosios karo lauko 
policijos motorizuotu daliniu. Numatyta kiekviename svarbes
niame uoste tuoj įrengti slaptosios žvalgybos skyrius.

Po trijų dienų — 13 gegužės — rinktinė stovėjo: pąsfręp-; 
gusi žygiui. Pirmoji "darbovietė”__kovos sritis ties Rotterdamu.
Rinktinė įėjo miestan su pirmaisiais'kovo3 daliniais.spūdinai go
rėta gauti taip vadinamą Gaussing aparatą. Tai išradimas, kurio 
pagalba padaromos neveiksmingomis vokiečių maghetliiM piltos; 
Jis rastas keletoje laivų. Dalys buvo tuoj išmontuotos ir pasfųštoe 
tyrimui. Vienoj laivų statykloj rasti visi to aparato konštrukclnia' 
planai. • ,

Rotterdamas liko laikinu veikimo centru. Paskiros grupės 
dirbo Den Halder ir Antwerpen, Pati rinktinė buvo priskiria Urte 
4-tos armijos. Besitęsiant žygiui { Vakarus jinai sėkmingai dar
bavosi visoj’e kanalo pakrantėje. " ■■■ 1 , y** r

/ •, Daug vertingos medžiagos rasta,Boiilogne ir'4dtut»eįuos
tuose. Stebėtina, bęsįtrąukdąmi prancūzai veik nieko ^MųiSi-* 
kino, pet Wrb . laivuose, ki^ ^ųs’iaų pa^ei^ 
vandenyje. Vieno britų aviacijos dalinio šiabėraštą :įj 
kodas tarp-ąijglų jr.pranc.ųzų kariuomenių, skiftaš'iūs 
gegužės bei birželio'mėnesiams.

Toliau žygiuojant.paajekta Galais, I
■ i "i*’-.-.į

Dieppe, St. Valery, Le Jlavre, Jtoyen ir pągali^u B^ėžt • Ėaityn 
ministerijos aktai Paryžiuje taip pat patarę { vokiau'

pųSRtdAI, PO PUSRYČIŲ, PO PUSRYČIŲ... UŽTIKRINTAI
K1ĖKVIENA KARTĄ ANT MATCHLESS GASO PLYTOS - SU PR<

Km gSTSątUoja tokį puikų virimą kiekvieną
, ’V ••

kartą? Puikus gasą degintuvas su protų. Jis
v<i ? U’ .
Uląikę lygią Jfemperaturą, kokią jūs nustatot.

PAMA ----- 1L
M.. ....
^-lu-^MI^ Puikiai verda bekoną,' 
pakepina sutnužliniams pagruzdina paųcakes,
Hamburgan, kaip tik jums patinka,
V- ‘ , •

jrenginM plytoje lengvam, lauko tapimo tie-
virtuvėje. Tinka dėl kepsnių ir viS-eiai savo 

ėiukų.

Jokio prižiūrėjimo, jokio pridegimo, jokio su
deginimo. Ir geriausiai, Degintuvas su protu 
padaro kiekvieną puodą jūsų virtuvėje auto
matišku.

.naujas Matchless gaso plytas 
:en dot palim ir patogumais

Pegintuvas su protu leidžia jums virti pagal 
nustatymij. Nėra reikalo pirkti vietos užiman
čius stalo reikmenis.
JOKIO (MOKĖJIMO — 36 MENESIAI MOKĖTI — SU 

JŪSŲ GASO SĄSKAITA

TME EAST OHIO GAS

GET THIS sįl 
REGULŲ <2^1 
SEt-ALLSN^BniLY

(IncM*
Ternlih.proof įilades—Dureul 
handlęj. You (S fllet and taung 

psung mule... meti allcer... smek knife... pastry knita, 
at your Ges appliance dealer’s.

| LOOK fae thaaa Maigiau naęia* an Graan Dat 
I Speciali at yaur gaa appilanca dMlar’a
j Čaloric Dlxle-Armaid Eitutė Hardniclį Kenraąre MagicCtief 
Į Morge Ropei Sunray-Gnnd Tippan Universal Vemoia

9H iH



BABICKO KNYGAI (30 į
K. S. KARPIUS

Mūsų artimųjų junginys
Sekmadienį, spalio 27, Chica

gos lietuviai iškilmingai mini 
Margučio 30 metų veiklos sukak
tį.

Margutis per tuos 30 metų 
tarnavo tiesioginiu mūsų vien
minčių tautininkų junginiu Chi- 
cagoje. Mat, kai 1920 m. sustojo 
ėjusi Lietuva, kuri buvo išva
riusi labai gilią lietuvybės vagą, 
iki 1927 metų Chicagos lietuviai 
tautininkai neturėjo savo laik
raščio.

Vanagaičio laikai
1924 m. atvykęs iš nepriklau

somos Lietuvos artistas ir kom
pozitorius Antanas Vanagaitis 
pagaliau įsigyveno Chicagoje. Ir 
1927 metais pradėjo leisti muzi
kos ir juokų žurnalą Margutį.

Kiti buvo Vanagaičio interesai 
ir darbai, taigi Margutis nepa
darytas nei savaitiniu, nei paga
liau dienraščiu, kai Chicagoje jau 
ėjo kiti lietuviški dienraščiai ir 
kai tautininkams dienraštis bu
vo kaip ir būtinas. Ką didžiausio 
jie buvo sugalvoję tai kviesti 
Dirvą persikelti į Chicagą ir ten 
ją leisti, greta Margučio.

Turėdama pakenčiamas sąly
gas Clevelande, Dirva keltis Chi- 
cagon nesusigundė, ir Margutis, 
dabar jau naujų ateivių talkina
mas, iki šios dienos yra vienin
telis tautininkų veiklos sūkurys, 
apie kurį susispietę mūsų veikė
jai atlieka įvairius didelius vi
suomeninius darbus ir žygius, 
kuriems susilyginti negali jokia 
kita mūsų srovė.

Per adv. Olį kompozitorius Va
nagaitis susigiminiavo su kitu 
mums labai brangiu ir didelės 
energijos veikėju Juozu J. Ba
čiūnų^ Jie greitu laiku pasidarė 
galingas ir reikšmingas trium- 

- viralas mūsų visuomeniniame

gyvenime. Aplink juos susispietė 
eilė žymių Chicagos biznierių, in
teligentų ir visuomenės veikėjų. 
Ir jie pradėjo judinti žemę taip, 
kaip niekas kitas iš lietuvių iki 
tol nebuvo pajėgę. Sąskrydžiai 
Washingtone ir kt. yra jų suma
numo išdavos.

Juozas J. Bačiūnas, anksčiau 
dirbęs prie Lietuvos, buvęs B. 
K. Balučio artimas draugas, jau 
buvo išėjęs j savo privatų biznį 
nuošaliau nuo lietuvių, Tabor 
Farmoje. Ir gal ten ir būtų pasi
likęs, kildamas amerikiečių tar
pe, tačiau jo patekimas trečiu 
dalyviu prie Vanagaičio ir Olio, 
išėjo j didžiausią naudą ir Chi- 
cagai, ir Margučiui, ir visiems 
Amerikos, gal ir viso pasaulio 
lietuviams.

Bačiūnas buvo ir pasiliko rė
mėjas ir finansuotojas Margu
čio darbų ir Vanagaičio plačių 
žygių-

Margučio radijas
Kiek asmeniškai iš velionio 

komp. Vanagaičio patyriau, jis 
ne tik niekad negalvojo apie pa- 
dažninimą Margučio nei savai
tiniu, nei dienraščiu, bet ir patį 
Margutį nesirūpino perdaug kel
ti, pasitenkindamas parašymu 
jam savo humoristinių rašinių, 
spausdindamas savo ir kitų kom
pozitorių naujus kūrinius arba 
ir senas surastas liaudies dainas.

Jis kūrė savo kompozicijas, 
norėjo jas dainuoti, norėjo per
duoti jas publikai, klausytojams 
tiesioginiai, norėjo vaidinti savo 
parašytas - sukurtas komiškas 
pjeses. Ir tam darbui apie save 
buvo sutelkęs daug lietuvių ta
lentų Chicagoje, padėdamas dau
geliui pakilti į dainos ir vaidini
mo įžymybes.

Jis norėjo pasiekti dar plates
nes klausyto jų minias naujai 
pradėjusiu plisti išradimu — ra-

dijo bangomis. Tokiu būdu pra
dėjo duoti Chicagos ir apylinkės 
lietuviams radijo programas su 
dainomis, vaidinimais, ir žinio
mis. Pradžioje kartą savaitėje, 
vėliau kasdien.

Aktyviai į Margučio programą 
įsijungė ir adv. Olis, kuris vis 
sugeba padaryti didelius žygius, 
kokių nebando niekas kitas. An
tanas Olis surengė Margučio ra
dijo programas, Lietuvos Nepri
klausomybės minėjimo ir dar 
viena kita reikšminga proga vi
siems Amerikos lietuviams. Su
taręs su kuriuo nors radijo tink
lu, davė kelias radijo programas, 
kurios pasiekė visus plačios 
Amerikos miestus ir miestelius. 
Ir lietuviai ir kitataučiai jų klau
sės.

Margutis su Vanagaičiu ir Oliu 
įvedė Chicagoje Vasario 16-tos 
minėjimą dideliuose, puošniuose 
viešbučiuose. Ir dabar, lyg apvai
nikavimui 30 metų Margučio 
veiklos, surengė, nors jau be 
Vanagaičio, dideles iškilmes 
puošniame Conrad Hilton vieš
butyje, kur programą išpildys 
Chicagos Simfoninis orkestras, 
diriguojant Vytautui Marijošiui, 
žymi pasaulinė dainininkė Lily 
Pons ir Stasys Baranauskas.

Olio - Vanagaičio sumanymu, 
Juozo Bačiūno pritarimu, buvo 
surengti dideli Margučio koncer
tai Chicagos Civic Operos rūmuo
se ir jų rūpesčiu parvežta iš Lie
tuvos simfoninės orkestracijoe 
lietuviškų kūrinių Chicagos Pa
saulinei Parodai 1933 metais, 
Lietuvių Dienos programai, kur 
dirigavo pats Antanas Olis.

Vanagaitis, Olis ir Bačiūnas 
buvo ta trijulė, kuri vienas kitą 
papildė mūsų kultūriniams dide- 

' Iiems darbams atlikti. Margutis 
i buvo tiems jų darbams užnuga- 
i ris.

Kaip dalį linksmos Vanagai-
• tiškus nuotaikos, buvo įvedę me- 
■ tinęs Margučip golfo -varžybas

Tabor Farmoje rugsėjo pabaigo-
• je, į kurias suvažiuodavo lietu- 
i viai veikėjai ne tik iš Chicagos,

bet ir iš tolimesnių miestų.

Stasė ir Antanas Bukaičiai iš Ha
miltono, Kanados, atvykę į No- 
ros ir Vytauto Braziulių 25 metų 
vedybų sukaktuves, spalio 19 d., 
ta proga aplankė a. a. Preziden
to Smetonos karstą mauzolėjuje 
ir padėjo gėlių. Paliko savo au
ką Dirvos padažninimo parėmi
mui, ir pasikalbėjime reiškė su
sirūpinimą, kaip galėtų susida
ryti 179 tautininkai, kurie su
dėtų po $100 Dirvai, kaip p. Ras
tenis savo straipsnyje Širvoje 
minėjo. <.

Antanas Bukaitis pažadėjo pa
gal savo išgales dažniau Dirvai 
prisiųsti paramos. Bukaitis Lie
tuvoje tarnavo policijoje, pa
skiausiu laiku Vilniuje. ,

’A. Bukaitis padarė pradžią už
sisakydamas Petro Babicko ”Pic- 
turesųųe Lithuania” paskirda
mas $5. Ten pat po $5 sudėjo 
Justinas Miščikas( Alekas Ba
nys, Vytautas Kušhleika, I. J. 
Šamas, K. S. Karpius, Babickui 
į Chicagą pasiųsta $80. Kiti cle- 
velandiečiai taip pat žadėjo pri
sidėti, kiti sakė siųs pinigus už 
knvcra tiesiog i Chtfciua. -■ ’•!knygą tiesiog į Chicagą.

, Pro burės kraštą
(sks) Clevelande turėjo našius 

pasitarimus Detroito Šarūno ir 
Clevelando Stp. Dariaus laivų jū
rų skautų vadai. Sutarta derinti 
laivų veiklą, įsigyti National 
klasės burinius pastatus, 1958 m. 
rengti bendrą abiejų laivų sto
vyklą ir kt. ! <

Clevelando Stp. Dariaus laivo 
veikla kaskart stiprėja. Narių 
skaičius paaugo iki 85. Be didžio
jo pastato, kuriuo plftūklojama 
Erie ežere, šiuo metu įsigytas 
dar vienas National klasės pa
statas. Turėdami du šios, klasės 
pastatus, mūsų jūrų‘skautai au
tomobilių priekabomis juos gali 
sausuma nusigabenti j'bet , kufį 
ežerą. Vasarą jau turėtos kelios 
tokios iškylos ne tik Ohio, bet ir 
Michigano valstybėje.

PATIKIMAI PIGIAI

Mūsų siuntiniai pasiekia gavėją Mes duodame 100% garantija, Pailginkite mūsų firmos kainas 
per 3 - 6 savaites. kad siuntinys pasieks gavėją. su kitų firmų kainomis.

MŪSŲ KALĖDINĖS DOVANOS ’
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šįmet BROWNEJONES LTD, LIETUVIŠKAS SKYRIUS prane

ša: kiekvienu, kuris užsakys vidutinės vertės siuntini (ne standartini) gaus apačioje išvardintus dalykus, 
kaipo nemokamą dovaną pasirinkimui vieną iš jų:

8 moterišku skareles 27x27, vilnones.
6 svarus cukraus.
1 vyrišką vilnoni šaliką.
1 skustuvą solinten ar Sheffield išdirbino. 
4Mi yds. moteriškai suknelei medžiagos.

1.
2.
8.
4.
5. .
0. 1 plaukams kirpti mašinėlę 0-OQ0O.
7. 8 poras moteriškų kojinių.
8. 8 peras vyriškų kojinių. '

STANDARTINIS siuntinys moteriai
SVORIS — » svarai. Kaina: US 845.0d.
4 H yda. moteriškai suknelei medžiaga.
3 yds. 54” medžiagos kosciumui, labai stiprios, šviesiai žalsvos, pilkos spalvos.
1 pora žieminių apatinių. ,
1 grynos vilnos moteriškas megstipis, ilgom rankovėm.
2 poros -moteriškų kojinių.
8 ‘ ‘ " --------
1

vilnonė! įkąrvlėg 27x27. y •
sVarai šokolado.

, . . STANDARTINIS SIUNTINYS VYRUj 
Svorio:-? svarai. Kaina: US 850.00.
1/4 yda. medžiagos kostiumui, lygus, ar juostuotas, vilnonis, 
yda. modžlogoa viršutiniame baltiniams. įvairiausių spalvų, 
atlenkiama apikaldę megatinis, ilgom rankovėm, vilnonis, 
pora žieminių apatinių, žiltų.

8
8
1
1 .
■1 pora vilnętaių kojinių.

1 vilnonis šalikas ,50x11.
50 cigarečių players.

STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17 
Svoris: 18 svarą. Kaina: US 8110.00.
8 1/4 yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumai.
3 yda. grynos vilnos atkarpa moteriškam paltui. • \
8 yds. grynos vilnos atkarpa vyriškam paltui. '
3 yda. stiprios, mišinio medžiagos moteriškam kostiumui.

■l'vyriškaa, žieminis "Wlndckeator” megztinio pavyzdžio, užtraukimas "Zip”.
1 moteriškas vilnonis megatinis, ilgom rankovėm.
1 vilnonis vyrišku šaliku.
3 vilnonės moteriškos skarelės.

t

,1

1 skųstpyM, Solllngen, ar Sheffield išdirbinių. \
1 moteriška blualratė. '''.-į--.

Visos kainos ir mokesčiai yra jau iškaityti. Gavėjas nieko neturi primokėti. '
PRAŠYKITE MOŠŲ KAINABASCIŲ, Iš JŲ JUS. GALITE PAPILDYTI IKI PILNO SVORIO PASI- 

RINKDAMI-NORIMŲ DALYKV JOBŲ SIUNTINIUI. . N
RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI: BROWNEJONES — LIETUVIŠKAM SKYRIUI. VISI JŪSŲ PA

GEIDAVIMAI bus geriausiai išpildyta paskubėkite, kad nepąvėluotumėte pasiųs- 
TI DOVANŲ JOSŲ ABTDilEBIEMS I LIETUVA.. '

NEGALINTIEMS Iš KARTO' SUMOKĖTI, DUODAMAS IŠSIMOKYTI DALIMIS. TERMINAS IKI 
... *• • , - /, j ■- t- .-r, : t . _ . * ' • ■ ' ~

1, NorfolkPlace. ;
London.W.2. Englėuidl V

■>>

KELIŲ MENESIŲ.
■..................

Į
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Vienos šeimos 6 k. Gaso pe
čius. Du garažai: Gražus sklypas. 
Arbor Rd., netoli St. Clair. Pi
giai.

Į pietus nuo Euclid, Superior 
— Euclid prekybiniam rajone, 
vienas prie kito dviejų butų po 6 
k. Gaso pečius. Prie gero susi
siekimo. Kaina $23,0C0.

Gražios medžiagos!
• 100% Vilna & X

PALTAI

t

liltfttisgattirfai perka. Bet iinant, 
susidaro,Išlaidų tokį didelį 
yn čhoro kolektyvą pervež- 

tl Ir operetę pastatyti, savilirtė 
aišku, kkd santariečiai iš to vai
dinimo materialinio pelno nesie
kia. Jie nori develkndiečiams 
djioti aukšto lygio 'toeno pramo- 

. gą ir patys užmegsti platesnius 
ryšius šit clevelandlečiais.

.Operetės vaidinimui jie išlei
džia programą. Ir vaidinimo me
tu už ją gautos visos aukos bus 
paskirtas vysk. M. Valančiaus 
vardo , lituanistinei mokyklai., 
Taigi rūdėstingai atsiminta ir li
tuanistinio švietimo reikalai. >

Ir mes, norėdami santariečių 
gražiame užsimojime patalkinti, 
raginame visus mūsų skaityto
jus, kaip iš Clevelando taip ir ne
tolimų jo apylinkių, ateinantį 
sekmadienį, spalio mėn. 27 d. 4 
vai. būti šikšnosparnio operetės 
pastatyme. Paremkime mūsų 
jaunimo darbą įJt pasidžiaukim 
Chicagos Pirmyn choro gražia 
Veikla.

Tautinės Sąjungos skyrius s.

nis skyriaus narių susirinkimą* 
įvyks lapkričio mėn, 10 d., sek- 
madienį, IĮ vai. Dirvos redakei- 
jos patalpose. Visi skyriausna
riai būtinai susirinkime dalyvau
ja. ■ •

Iš Clevelando į Los Angeles 
išsikelia aktyvūs Tautinės Są- 
jungos skyriaus nariai j. J. 
Chmeliauskai. Skyriaus valdyba 
jiems išleistuves rengia .lapkri
čio mėn. 3 d. Geidžiūnų namuo
se. Skyriaus nariai Ir jo bičiuliai 
raginami iš anksto apie jfalyva- 
vimą pranešti valdybos nariams 
ar Dirvai.

Alekas Banys
šį sekmadienį, spalio mėn. 27 d. 
10 vai. ryto Šv. Jurgio parapijos 
bažnyčioje yra užpirkęs mišias

AWU Mullolis,

bą.
_ _ jįjr 

atostogoms į Člevelandą. Po 
atostogų išvyksta mokytis šokti 
parašiutais, nes įstojo į paraėiu-

Alekas Banys 60 m. sukaktu- 
.........................

J.. HiiiWW 
pėrBALPbdvo 
jau U paros vietų gauti pad 
laiškai. BALF skyriaus Vali 

ėkoja A. Baniui ir aukotojams.

Baltie Delicatessen parduotuvėje

(69C8 Superior Avė.) jau gautas 
pirmas transportas puikių odų 
paketėlių sudarymui. Taip pat ii 
čia' galite pasiųsti pigiuosius 
maisto siuntinius.'Angliškų me
džiagų siuntinys Nr. 58 — ke
turiems kostiumams medžiaga, 1 
paltui medžiaga ir pamušalas, 
viskas tik ŪŽ $65.54 (įskaitant 
muitą ir kt. išlaidas).

Jiu pradėjome pardavinėti 
kaimišką duoną, iš Lietuvos at-

dėkoja A

iii vidus žuvusius lietuvius ir vežtus baravykus ir Aukščiausio 
kviečia gausiai pamaldose daly- rūšies likerinius saldainius.

B. -

5 d. rinki- 
o j Cleve-

f

pažymiais 
e univer-

. Cleveland 
One of the

šalpos ir 
izacijoms, 

gas parei-

IOLIS

Dirvos redakcija

Biletai | šikšnosparnio operetę dovas.
kiekvieną dieną' parduodami Dir
voje. šeštadienį Dirva bus atida
ryta iki 5 valandos, kad visi, ku
rie kitom dienom negali biletus 
nusipirkti, jais apsirūpintų. Sek
madienį, pačią vaidinimo dieną, 
biletai po ld vai. pamaldų bus 
pardavinėjami Spaudos Kioske 
ir vaidinimo salėje jau nuo 3 
vai. Tuo pat laiku pradės veikti 
ir bufetas. > . . - >

Rengėjai visų svečių Širdingai 
prašo nevėluoti, kad vaidinimas 
laiku prasidėtų.

. Dviejų šeinių namas,
Cleveland Hts., netoli šv. Onos 
bažnyčios, pp 8 k.,ir dvi ^vonias 

,3 Ad^mo^lių gjį 

ražak į^p?
tletefa šefuos namas

■ -K/f. y

VIENOS ŠEIMOS NAMAS
Didelis 7 k. vienos šeimos. Ga

so pečius. Garažas. Kilimai ir 
užuolaidos su jungtinėm langi
nėm. Namas 1222 E. 82 St. Par
duoda savininkas; Telef. GE

vauti. Mišios užpirktos A. Banio 
gimtadienio proga.

Pq' pamaldų, 11 vai. lietuvių 
salėje, jvyks jo kviestiems sve
čiam pietūs.

Ramovės narių susirinkimas 
įvyksta spalio mėn. 27 d. 11 vai. 
LB raštinėje (Lietuvių banko 
name, įėjimas iš 68 gatvės). 
z Bus valdybos pranešimas iš 
pusmetinės veiklos, metinės vei
klos darbo, plano priėmimas ir 
kiti reikalai.

Dirvos 41 nr. atspaustoj žinu
tėj apie ramovėnus koresponden
tas sumaišė. Yra taip: F. Eidim- 
tas — ižd., Gudėnas — sekr. ir 
Spirikaitis — kult, reikalų va-

Įvairioms pramogoms ir pobū
viams pasiūlome geriausius vy
nus ir Šampanus.

East Clevelande vienos šeimos 
namas • - 

geram stovy. Keturi miegamieji. 
Du kamb. trečiam aukšte. Gaso 
šildymas. $4000 įmokėti.

P. Gibbons Realty
UL 1-2327

5 kamb., 
erdvūs miegąmįsjI,A2 garažai, 
namas labai?r?garame stovyje. 
Say. turi parduoti, .,

E. 84. 8 kamb’^ g garažai. Sav. 
jau išsikėlė. Piiltėjas gali tuoj 
apsigyventi.

East Clev. Piiflttis ,4 mieg. na
mas, moderni virtuvė, žema kai
na.

Eddy — St.CW. mieg. na
mas gerame stbvyje; gražus kie
mas. •

Eddy — St; Ciiiit’.' 3 mieg. na
mas, gaso kroshiSį^lll.eoo.

Ė. 74. 4 šeimų po’5 kamb. ge
rame stovyje, niiftlhės pa j. neto
li $3,000. Prašok,5'0.

Tuoj skambink arba užeik. Tu- 
■ rime ir daugiau gerų namų ry
tinėje Clevelando pusėj e.

-B. e n b i a i
Algimantas, Dailidė, Antanas 

GaMiunįs ir Albinos Pasternokos 
liT W45 ,4 X’iiE 1-8516,

te,

t.

East Cleveland, prie Rože! 
mokyklos, 7.kamb. Nauji kįjlmi 
didelė ir moderni virtuvė, faKL 
vandens šildymas. Garažas. Pra
šo $13,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

p. ŠIRVAITI
Wm. T. Byrne — Real Estate 
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4080

tiršto

NAMAI PARDAVIMUI
E. 85, į šiaurę nuo Superior 

Avė., labai geras vienos šeimos 
namas. Mažas {mokėjimas. Nau
jas gazo pečius. Tuojau užima
mas.

Ansel Rd., arti St. Clair Ąve., 
6 šeinių mūrinis namas. Geros 
sąlygos, pelninga investacija.

E. 84, į šiaurę nito Superior 
Avė., 4 šeimų namas. 2 - 6 kamb., 
2 — 4 kamb. Metams $3000 pa
jamų. Prašo $19,500.

Skambinkite arba užeikite 
pas Edvardą Karnėną

J. G. Oshen Realty &,Insurance 
Service, 1141 Ansel Rd.

tel. SW 5-4808 arba namų 
ER 1-4732.

jnrOTrrrami-riiTmninfBirmfHifluiii'flnidrTnnnu mmEimiimomninomfflmttnr

I' ^AkDUod/ ma kavinė', 
turinti jHiius ir.degtlnes parda- 
yimo leidimą., trėi-asbiznis. šau
kit EN 1-9628, tik po 7 vai. va
karo, gi. sekmadieniais po 2 vai. 
p. pietų. . (44)

...... .«.>iiiiiiinunaninniiniiu»iHiM>
PRANEŠAMA...

NATĮONWIDE*S
naujas

SE1MOS 
DRAUDIMAS
Vienas gyvybės draudimas pa

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

Skambinkit:
PAULINA MOZURAITIS,

Agentas
SK 1-2183

Taiso ir
apyrankes ir kita* brangenybes
Sąžiningas ir'V; 
bas prieinamomis

' 763.^118'9^^ 
Cleveland 8, OMo 
Telef.: LI 1-5466

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12913 St. Clair Avė.

Batų ir odos parduotuvė, dide
lis batų pasirįpkimas ir žemest 
nės kainos negu kitur.

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus.

Darbo vai.: nuo 9 v. ryto iki 
7 v. v.

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

Pat.ar*' kaimynui 
orenumerunli.

DIRVA!

Mm duodam ir iikeičiam Eagle S tampa

400 fotonuotraukų 
Iš TURIMŲ NAMŲ VISOKIŲ KAINŲ RYTINĖJ 

PRIEMIESČIŲ PUSĖJ
Mes norjmę parduoti ir jūsų turimą namą 
Mis. Albina’Rokas, kuri kalba lietuviškai, jums duos 

geriausį patarnavimą, šaukit ją telefonu RE 2-7200.
HAROLD TRATTNER REALTOR

766 East 222 St. ' Euclid RE 2-7230

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duonų, tortus' ir kitas skanumynus.. Prašant 

išvežiojome į namus. '

Vytautas Kušleika, 
Cleveland Orchestra narys, gros 
specialiai sudarytame orkestre 
Šikšnosparnio operetėje, kuri 
įvyksta jau šį sekmadienį.

Kristaus Karaliaus šventės 
iškilmingų mišių metų 

šį sekmadienį, spalio 27 d.', 10 
vai. ryto, šv. Jurgio parap. baž
nyčioje . giedra santariečių pa
kviesti solistai; Onutė Stephens 
ir Algirdas Brazis.

... .1..

Nora ir Vytautas Braziuliai 
praėjusį šeštadienį, spalio 19 d., 
atšventė 25 m. vedybinę sukak
tį. Pamaldos įvyko Šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje, o pokylis jų 
namuose, kur dalyvavo per 40 
svečių. Iš 'Hamiltono, Kanados, 
buvo atvykę geri Dirvos bičiu
liai Stasė ir Antanas šunaičiai.

N. ir V. Brazitiliams įteikta 
daug dovanų, pasakyta daug 
Bveikinimo l&lbų.

V. Alseika su šeima 
iš'Clevelando išsikėlė į Lot 
gėlės.

Edvardas Karnėnas 
išlaikė Ohio valstybės real 
teta ėirzamirius ir inicriin ii

. jnrniri/uiinmmiiiiiiiBinBipiiiHliiniMįCILB

GERI NAMAI
E. 188 St. — Lake Shore Blvd. 

apylinkėj 9 kamb. didelis, gražus 
vienos šeimos namas, kuris leng
vai gali būti perdirbtas ir į dvie
jų šeimų namą. Didelis sklypas 
(170x600), ant, kurio gali būti 
pamatyti dar trys namai.

Šv. Jurgio parapijos rajone 
4-rių butų po 4 kamb. mūrinis 
apartamentas. Prašo $24,509.

Rechmond Hgts. 2 metų, 7 k. 
ranch; gaso apšildymas; gara
žas; didelis, gražus sklypas.

E. 129 St. — Eddy Rd. dviejų 
šeimų 4 ir 5 kamb.; gaso apšil
dymas ; 3 garažai. Prašo $13,909.

East Cleveland prie Euclid 
Avė. 2 šeimų po 6 kamb. ir 2 k; 
trečiam aukšte; 2 nauji gaso pe
čiai, 2 garažai.

Šaukite Paul Mikšys namų 
telef. LI 1-8758 arba office

Kovac Realty
960 E. 185 St. 

KE 1-5030

TRIJŲ ŠEIMŲ NAMAS
Į šiaurę nuo Superior, netoli 

E. 124 St. švarus trijų šeimų na
mas. Pirmam aukšto 5 k., įskai
tant kilimus ir užuolaidas. Ant
ram 6 k. įskaitant baldus. Tre
čiam 3 k. ir vonia. Trys garažai. 
Gražus sklypas, gerąs įvažiavi
mas. Dabar už $23,000,

REKORDINIAI

PATOGUS

PIRKINYS!

VIRS 480
Moterių ir Panelių

BUVĘ 
*25 IKI *35

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

produktus.
Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

GERESNIŲ Namų Statytojai 
pasirenka MONCRIEF 

ŠILDYMĄ ir ORO VENTILIACIJA

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

Ar žinote, kud klubo ir salės vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausj patarnavimu.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės i 
Juozų GRĄŽUI.1. Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaiki, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite i LIETUVIU 
KLUBĄ.

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

1 Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

Namų Pagražinimas iš Vidaus ir iš Lauko 
1132 Summit Dr. Cleveland 24, Ohio

i es
tetą egzaminus ir įsigijo licen
ziją verstis nekilnojamojo turto 
prekyta.
J Jis yra bendradarbis J. G.

• Oshen Ręalty & Insurance Ser- 
yice, 1141 Ansel Rd. (ties E. 87 
įr Kosciuszko gatvių katapu), 

, Cleveland 8, Ohio, tel. SW 5-48'8, 
jr 30841' Lake Shore Blvd., tel. 
įVH^OOlO. ... '•
J. Norintieji namus pirkti ar 
arduoti bet kurioje miesto da- 
’je at užmiestyje prašomi kreip- 
i* J Edy^ėnįtaoMm 
rba jo namų tel. ER 1-4732. Jis 
ra 1141Ansel Rd. ofiso vedėjas,

Vienos šeimos 7 k. Eddy Rd, 
Gaso pečius, garažas. Parduoda 
už $1'1,600. \

C. Ray BiUings 
Raitor

13538 St. Clair
. GL 1-2508 - (43)

. ■ , a
Išnuomojamas miegamasis 1 

vyrui ar, moteriai. Su visomis 
namų privilegijomis.; v
’> ;r ĖX i:8W5

8019 Bellevue Avė

ė
Fleeces 
Vilna ir 
Cashmere mišiniai

Spalvos!
• • Juoda 

« Pilka 
• Mauve

Tweeds 
Žibalines 
CheckB• _____

• Flecks

e Peacock 
o Mėlyna 
o Raudona

Štiliai! '
•; į? Šli tines

• Clutch Coats '
;*• Tab Back I’eatures
• Push-up sleeves
• Zip-lined coats

Dydžiai 8 iki 18 ir
16'/j iki 21'4 ....

Didelis pasirinkimas, iš virš 480 100% 
vilnos medžiagos paltų ... kiekvienas 
pagamintas pardavimui ne daug di
desne kaina! Kiekvienas su šiltu pa
mušalu ... gražiai įdėtu.

Ekstra! Tiktai 36 Zip-Lined
Paltai

Reguliariai *30
Dydžiai 8 iki 18. Pilko Splash rašto

Atsiprašom, jokių paštu ar telefonu užsakymų nepriimam
< ę . ■ *

The May Co.'s Baaement Misses and Women’s Coat Department

P. J. KERSIS
609 Societv for Savings Bldg.—Cleveland, Ohio

JEI.SO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDENCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės j mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą Įvai
riuose apdraudos-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymą* 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakobe & William j. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir halsainuotojal 
25 .metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avenue ENdicott 1-1763
936 East. 185 Street KE 1-7770
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THEFIELD

X
Bcu>Ke>)<,r ir aiiministracijos adresai — DIRVA, 1272 Esat 71 St, Cleveland 3, Ohio. — Telefonu: HEndereot

4-6344. Redaktorius Balys GAIDŽICNAS (buto telefonai: GL 1-3876). “ '

Spaudos mėnesio mintys
EMILIJA CEKIENĖ

t

šį mėnesį kiekvienas mūsų < 
laikraštis vienaip ar kitaip pami- i 
nės lietuvišką spaudą. Ir beveik 
kiekvienas kabai panašiai apgai- f 
lestaus, kad šiuo laiku mūsų I 
spauda yra apverktinoj būklėj. I

Įdomiausia būtų, jei bent vie- i 
nas laikraštis turėtų surinkęs i 
tikslius davinius ir paskelbtų ; 
viešaij-Jtiek, kuri tremtinių šei- 1 
ma nuo pat atvykimo į šį kraštą i 
yra atsakiusi mūsų periodinių 
leidinių prenumeratų, kelis lie
tuviškus laikraščius prenume- : 
ruoja, jų pavardes, išsimokslini- ; 
mą bei eitas pareigas laisvoj Lie
tuvoj.

Skaitytojams tektų labai nu
stebti, o pavardžių savininkams 
raudonuoti.

Tai liūdnas faktas atsimenant, 
kad spauda yra mūsų vienintelė 
priemonė prieš nutautėjimą bei 
vienintelis ginklas kovai už lais
vę, o taip pat žinant, kad spauda 
mus dvasiniai praįurtina.

Bene didžiausias šių laikų 
spaudos priešas yra radijas, te
levizija ir automobilis. Pirmieji 
trumpu laiku duoda įvairių ži
nių, nereikalaujant didesnio su
sikaupimo bei dėmesio, o auto 
atima paskutinį žmonių poilsio 
laiką. Ir todėl šiandien jau daž
nas labai lengvai save pateisina 
laiko s oką skaityti. Suskaičiuo- • 
kim, kiek laiko praleidžiam prie 
tuščių telev'-ijos programų, ra
dijo bevertės muzikos, prie kor
tų ir kt.? ‘

Mes pamirštame, jog esame 
tauta, kuri spausdintu žod-ij bu
vo atgaivinta. Ir dabar nereiktų 
užmiršti, kad kai karys lieka be
jėgiu kariauti, ginklą paima 
spauda.

Caro okupacijos metais, lietu
viai nebūdami tiek mokyti kaip 
dabar, savo spaudos reikšmę su
prato geriau ir ją labiau brangi
no. Jie žinojo, o mes pradedam 
pamiršti, kad visuomeniniai bei 
kultūriniai reikalai sėkmingai 
gali plėstis ir ateičiai išlikti tik 
spaudai padedant ir tarpininkau
jant. Savas laikraštis į tautinės 
kultūros darbą sutraukia ir su
jungia suskaldytas ir išsiskirs
čiusias, kad ir menkas, bet ryž
tingas lietuvių jėgas.

šis mėnuo yra skirtas mūsų 
spaudai sustiprinti. Tautinės 
minties žmonėms šie metai ir tuo 
reikšmingi, kad rugpiūčio 21 d. 
suėjo 50 metų nuo pirmo Vilties 
numerio pasirodymo. Tą mintį 
tada iškėlė ir ją įgyvendino An
tanas Smetona ir kun. J. Tumas 
Vaižgantas. Pirmaisiais ir nuola
tiniais jos bendradarbiais buvo: 
prof. J. Jablonskis, Marija Peč- 
kauskaitė, Sofija Pšibilauskienė, 
K. Puida, kun. A. Kaupas, kun. 
K. Bikinas, kun. A. Juozapavi
čius, K. Būga, A. Voldemaras, 
M. Yčas ir kiti.

Viltis tada sugebėjo suburti 
to laiko gabiausius įvairių pažiū
rų žmones. O tai buvo dėl to, 
kad jos iniciatoriai pasirinko 
platų vidurio kelią (tarp kairių
jų ir dešiniųjų), kurio tautinin
kai ir dabar laikosi.

Viltis kėlė visas lietuvių dvasi
nes vertybes, nepataikaudama ne 
vienai partijai, nė vienam luo
mui, kėlė visų gerus darbus ir 
peikė blogus, nežiūrint, kokio nu
sistatymo žmonių jie buvo at
likti.

Viltyje buvo svarstoma mūsų 
švietimo, meno, ūkio, visuome
nės ir politikos klausimai. Jos 
tautinė ideologija, įdomus infor
macinis turinys, gi daugiausia 
paJ;i.±tas vidurio kelias, nes

dauguma žmonių kraštutinumų 
nemėgsta, daugumą patraukė.

— Mūsų idealas, — rašė A. 
Smetona, —- yra dvasinės gėry
bės, o materialinė buitis tik įran
kis joms siekti, žinoma, mes ne
galime niekinti ir apleisti nei 
materialinės kultūros, kur yra 
pirmoji mūsų gyvybės sąlyga, 
bet mūsų atgimime pirmiau ir 
dabar ima viršų dvasios, o ne 
materijos reikalai...” Ar -ne
vertėtų prie šių žodžių sustoti ir 
įsigilinti į jų prasmę šių dienų 
įvykių šviesoje.

Taip, Vįltisper šešerius metus 
išaugo į stiprų laikraštį. Tada,' 
pasikeitus joje redakciniam ko- 
lektyvuif 1914 m. vėl A. Smeto
nos, kun. J. Tumo-Vaižganto ir 
k. pastangomis pasirodė Vairas, 
dvisavaitinis iliustruotas žurna
las, tęsdamas tą pačią Vilties 
pradėtą ideologiją, kurio pirmuo
ju redaktorium buvo A. Smeto
na. ’

Geros ir teisingos idėjos žmo
nes savaime patraukia, nereikia 
jų prievarta brukti, todėl ir tau- 
tininkiškoji spauda, žadindama 
visuomenėje tautinį susipratimą, 
laikydamosi vidurio kelio, objek
tyviai nušviesdama bei paminė
dama laiko įvykius, išauklėjo di
delį kadrą tautinės minties žmo
nių, iš kurių didelė dalis šiuo 
meta gyvena tremtyje ir leidžia 
tos pačios ideologijos savaitinį 
laikraštį Dirvą, kuri ir tęsia anų 
pradėtą darbą.

Kaip tada patraukli tautiškoji 
idėja kėlė jaunimo' idealizmą, 
taip dabar Dirva' bene daugiau
sia iš visų laikraščių duoda pro
gos mūsų jaunimui pasireikšti, 
patiems gvildenti įvairias jauni
mo bei studentijos problemas, 
susijusias su lietuvių kultūra, 
politika. Neabejotina, tai būsi- 
mieji lietuviškų kultūrinių ver
tybių puoselėtojai.

informaciją, tautiškos minties 
skleidimą, ruošiant kelią į mūsų 
tautos laisvę. Tai žygis į kovą, į 
budėjimą mūsų garbingos tau
tas sargyboje.

Taigi būkime budrūs ir duos- 
nūs, paremkime ■ tą puikų suma
nymą visomis išgalėmis, aukoki
me, kiek kas gali, kad vilniškės 
Vilties įpėdinė Dirva bujotų, 
plėstųsi ir daugintų bendramin
čių skaičių. Būkime tais lietuviš
kais knygnešiais: už lietuvišką 
žodį aukojime, jei ne gyvybę, 
kaip arpe, tai bent savo uždarbį. 
Tebųna pussavaitinė Dirva tik 
perėjimas į dienraštį, Nes sto
vėti vietoje negalima, jei neinąs 
ma pirmyn — žengiama atgal.

šiandien mūsų tautai grūmoja 
istorijoje negirdėta sužvėrėjusio 
komunistiško okupanto vergija 
ir išnaikinimas, šiandien mūsų 
tauta yra nublokšta į patį juo
džiausią gyvenimo dugną. Jie 
ten, mūsų broliai ir sesės toli
moj nuskriaustoj Lietuvoj, ne
gali kelti balso, ten nėra kam 
pasiskųsti. Mes ’.ž juos turime 
kalbėti. O kalbėti sėkmingai ga
lima tik per spaudą.

Linkiu, kad Dirva, gindama 
savo tautos reikalus, plačiai pa
plistų tarpe lietuvių, gyvai rea
guotų j kiekvieną gyvenimo. įvy
kį, teigiamą ar neigiamą, juos 
bešališkai nušviečiant, nes svei
ka kritika yra pažangos kelies 
į vieningą tautos darbą. 1

J. Uetuvnikas, 
Baltimore

Žygis į budėjimą 
tautos sargyboje

Mano žodis tautinės minties 
lietuviams patriotams

DirvoB leidėjai ryžosi dideliam 
žygiui — leisti Dirvą du sykius 
savaitėje, kad palengvintų su 
mūsų tautos idealais surištų už
davinių vykdymą: susižinojimą,

, ( P. 'Janulaltis, Chicago ..i_... 6.00
“ M, Gėčiaųąkas, Manckester 5.00 

T. SlaplltM, Portamouth LlO

P."^b« 
vi.
B.Gąįri

............. . 
F. K« takas, Cleveland .... S.OO 
A. Simonaitis, Chicago ..... 5.00
L. Banis, Clt‘veland..........  5.00
St. Jurgaitis, Cleveland .... 5.00
S. /Daučanakas, CmėagiF;... 5.00
A. Sta a, South Bend .... 5.00 
F. Janoma) Brockton ......   5.00
K. Januška, Chicago .........5.00
V.UžpuirviB, mwell........ 2.00 
P. Kasiubą, Reading 5.00
A. Vaitkau, Chicago...........6.00
Klęm. Pačius, Columbus .... 5.00 
V. Raulinaitis, Cleveland .... 2.00
B. žvinytį'Sodus ________6.00
O. Laskauskas, New Phila. 5.00 
Z. Brazauskas, Cleveland .... 5.00
T. Bartkus, Canada ...__ ... 8.00
K. Arnastauskaitė, Bayonnė 5.00
P. Mitataa, Philadelphia .... 5,0Q
V. Veizia,- Baltimore ... 
P. Jurgaitis, Wickliffe... 
r ~ 
J. Glinskį, Chicago ....
Alek. Banys, Cleveland 
R. Gudaitis, Chicago ... 
J, Grigaitis, Chicago.... 
J. Gilys,^Los Angeles ... 
A. Pimpė; Chicago
M. Colmiy; Waterbury

Įfls, Chicago 

litis, Cleveland .... 
sgDorcheBter ...,.^ą

, Cleveland..—.2 
i, Philadelphia ..
: Philadelphia ....

5.W

"a
B

’y'■'iŠ

'i: 
..■■■■■
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Tėvai jėzuitai, spalio 8 d. Chi- 
cagoje atidarė JauniatoiCimtra.; Modernus, gražus ir erdvus pt 

statasišdygo prie gero susisieki
mo arterijų, netoli Ilgiausios pa
kulyje Western gatvės ir Gar-! 
field bulvarų sankryžos (5000 9? 
ęiaromontAve.,Chicago36,Illl- 
nojs)..

Vilniaus, Kauno ir Klaipėdos 
herbais dekoruotas įėjimas veda 
j architekto Kovo suprojektuos 
tus rumus kurie'savo išvaizda ir 
paskirtimi verti Jaunimo Centro 
vardo. Čia šviesiose klasėse jau 
įsikūrė Chicagos augštesnioji li
tuanistikos mokykla. Čia spalio 
20 d. atidaryta nuolatinė .čiūr- 
lionio meno galerija, kurioje bus 
vieta meno parodoms, čia jėzui
tai žada priglausti kiekvieną po
zityvią kultūrinę ar visuomlnę 
lietuvių organizaciją.

Pagrįstai Lietuvos konsulas 
dr. P. Daužvardis atidkrymb. iš
kilmėse linkėjo, kad Jaunimo 
Cėniraa taptų nifisų vadų ruoši
mi mokykla, o Lietuvių jėzuitų 
provinciolo vardu kalbėjęs kun. 
Br. Markaitis pabrėžė, kad Jau- 
■imo Centras pateisina | jį de
damas viltis, jei jis Utaugins bent 
vieną Basanavičiaus, Maironio, 
Valančiais, Putvio ar Lukšio ly
gio žmogų.

. Įvedamąjį žodį tarė ir iškilmių 
posėdžiui vadovavo kun. J. Bore- 
vičius. Į garbės prezidiumą sco* 
»je jis sukvietė keliasdešimt 

įmonių, stengdamasis neaplenk
ti nė vienos lietuvių srovės ir nė 
vienos^ kiešc reikšmingesnes or
ganizacijos. Gal ir gera tokia 
plati skalė, bet ji ir slidi. Lieka 
daU0 vietos galimybei pakviesti 
vieną, bet nepakviesti kitos to- 
ygios; 0 gal dar ir švaresnės or

ganizacijos. Ir taip atsitiko ir šį 
kartą. Kokius šaltinius rengėjai 
turėjo po ranka — nežinia. Aiš
ku tik tiek, kad į aukojusių Jąu- 
mo Centrui organizacijų sąrašus 
jie ^nežiūrėjo.

■' Meninėje programoje Stasys 
Cltvaras padainavo J. Dambraus
kų Jau žifgeliai pabalnoti, Gas- 
paąę ariją iŠ operos KarneviHO 

li ir Tieną HriJą iš G. Verdi 
_ ■-fe Vešjirįl Sidliahi. Pru- 
|ji,-T nė, hedaug dar 

po Italijos studijų, dai- 
iiivO- ĘaM&o'Na tart kas, P. 
Masęaghi'BurĖtii ir ariją iš ope
ros (51. c>n ■ L Publikos prašo- 

Jji’dhjf1;i»4aiiivo ariją iš 
Gįinhl’Šehiėthi. Solistė ’ėpdova- 
noįta gėlėųi'ii;*

-i Vlado -Baltrušalčio vedamas 
Čiiicagos vyrų choras (operų 
rengėjas 1) pasireiškė vyriško- 
mis dainomis* J. Gaidelio Kai tė- 
yynę reiks vaduoti, S. Šimkaus 
Juodbėriai galvas augštyn ir Ei, 
Lietuvos kareivėliai, B. Budriū- 
&»; Tėvyhei...

Solistams ir kai kurioms cho
ro dainoms akompanavo Vladas 
Jakubėnas.

' ■ " ''1 •

Didelį darbą lietuviai jėzuitai 
padarė Chicago je be didelio

tensyvSus aukų klabenimo. Ir 
nors atidarymo, iškilmių daly
viams jie dėkojo už paramą ir 
''gausias aukas", rhah regis, tų 
aukų vargiai būtų pakakę pama
tams. Kaip jie sugebėjo taip; pa
lyginti, greitai ir taip gražiai tai 
padaryti, — jų paslaptis.

Belieka linkėti, kad rengėjų ir 
rėmėjų Viltys r— sukurti lietu
viškajam jaunimui židinį, kuria
me jis bręstų Lietu vai — išsipil
dytų. Lietaviškąjį židinį, Įtarią- 
me siaiirais , motyvais nėrtšiuo- 
j&ni&LB jaunimas mokytųsi pakil- 
t^ aitaMtau kasdienybės smulk-

fįeid bulvaros*nkryžo«(5600S.’

RINK 

JULIUSJ.

. C L E * K \ 
MUNICIPALCOURT

RINKIMAI NOV. 5, 1957

Remiamu Cosmopolitao Demo- '1 
. eratie League of Coyahoga Coun- <;| 

ty, pirm. Andrew'Dono, ir darbi- 4 
, ninku.

'$<•

>1

6.00 
... 5.00 

Dr. P. švarcas, Mascoutah 5.00 
* ' ‘ “ • _ > ............10.00

- - - - 5.60
5.00 
5.00 
5.O0 
5.00 

___ _____________ 5.00 
A. Akelaitis, Philadelphia 5.00 
P. Babickas, Woi*cester 5.00 
J. Matulevičius, Worcester 5.00 
J. Pakulis: Canada ___   5.00
I. Kaunas, Detroit-----
Dr. S. Budrys, Chicago . 
S. Naginkmis, Canada ...
J. Telk rs, Great ;Neck 
P. Kurpti; Brocktoh.......' 
J. 'Andriuškevičius,.
' Brooklyn .....
I. Muliolįs Clevelan^.......

į Dirvos paskelbtą talkos vajų 
atsiliepė šie skaitytojai, atsiųs
dami savo aukas:
K. Ramonas, Chicago ...l....g5.'00
V. Šarka, Detroit !.......   5.00
E. Malcanas, Cleveland .... 5.00
L. Bulgaris, Detroit........  5.00
S. Šiaučiūnas, Chicago....... 5.00
J. Bubėlis, Toronto _ ..... 5.00
K. Gečaitė, Monteno.......:... 5.00
V. Amšiejus, Cleveland ...'. 5.00 
J. Jakštas, Cleveland ........ 3.00 
V. žmuidžinas, Rochester ..2.00 
Vaitiekus Morkūnas,

Cleveland . ............
J.. Miliūnas, Holly wood 
G.'čekas, Brooklyn ......
S. IljaseVičius, Detrdit..
J. Rinkus, Cleveland ..
T. BlinstrubaS, Chicago .... 5.00
J. Rąuktys, Boaton .....
K. Petrauskas, Chicago

5.00 
.5.00, 

VI. Bacevičius, Cjfcveland - 5.00 
V. Juodis,. Clevflįand ....... 5.00
A. Mikoliūnas, Cįeveland .... 5.00
J. Ignatavičius, ^Cleveland 5.00 
E. Lileik», Brockton -........._ 1.00
Eug. Bartkus, Chicago Q0
D. Barauskaitė, Chicago .,;. 2.
J, šepęt#« Detroit 0.00
K- Kalenįrt Torontą. ..-.l 5.0f 
Wm. CbA<>IUrtford',^gd» 
V. Trumpjbnas, Pittaburgh 5,00 
J; Ambrose; Detroitk.u.
V. Griškonjs, Detroitą.......
Z. Dautartas, Cleveland—. 
Dr. J. Bartkus, Chicago ....
B. Svilas, Dptroit '......
S. Astrauskas, Cleveland 
J. Vilioką,' Cleyeland ___
A. Sukaitii, Hamilton ........
G. Juškėnos, Cleveland .... 
J. Kalvaitis; Chicago ......
r~
B. Pupalalgis. 'GhlcagO ....

5.00
5.00
5.00
7.00
5.00

mpnų ir pasišvęsti tautos idea
lams. ■ '

O gal Iškilmių metu palubėse 
skraidinėjęs balandis, — nors 
nekviestas ir nenumatytas, — 
simbolizavo tą ateities taiką, ku
ri įsiviešpataus jaunojoje aąfiaų 
kartoje, įgalindama ją daugiau 
duoti senajai tėvynei, nei.dttoda- 
me mes, nevieningi vyresnieji?

J. Raplėnas

__ I ■
-■:.. ■

milionų dolerių sumą, tai būtų 
atlikta eilė naujų darbų. Skelbi
me, kuris yra. dedamas šiame 
Dirvos numeryje, tie darbai iš
vardyti. RėdąkcĮje yra prašoma 
tuos jų darbui paremti, gyven
tojus paraginti už- tai balsuoti.

• , - ' ' ' ' - ' - . ; ■ ■ i

.'•y.
t

•i 
iV

Prašo balsuoti ui CountyLevy 
and Bonds nutarimo pravedbną

Jei tą nutarimą gyventojai 
priimtų, o jis ii .viso sudaro 15

■ •.
Coea Cola Clevelando skyriuje 

Andre* Bako, buvęs pardavimo 
agentas, paskirtas direktorium 
personalihlam skyriuje. Jis yra 
tik 38 metų ir jam dabar priklau
sys 240 tarnautojų. Jis Coca 
Cola darbe dirba jau 19 metų.

GERIAUSIOM REKOMENDACIJOM.

PERRY B. JACKSON

aeSuMa
perrinKiti

TEISĖJU
CLEVELAND MŲNICIPAL COURT

NON PARTISAN BALLOT. RINKIMAI ANTR. LAPKR."5

REMIAMAS CLEVELAND BAR ASS’N. IR 
CLEVELAND PRESS. .

0.00 
6»5 
5.00 
5.00
5.00
5.00
6.00 
5.0C

... 6.(fo
H. Brazaitis, WM>uįfhby ....10.0C 
B. Pupalalgis, .‘Chicago .... 2.00 
K. Virbickas, Philadelphia 5.00 
J. Vaičjurgis, Boaton 5.00
J. Kriščiultaitis,.Dorchę8tėr 5.00 
A. Kudirkų, i Waterbury t... 5J0O
St. rėitls, Clevelajui.. 5.00
A. Rūkas, (Chicago............. 2.00

1,1Brooklyn :... 5.00 
. 5.00

____ __________ ____ —t 5.00 .... . . _ .

K. Stundžiai, St Cathartnės 6.00 triukšmo, be reklamos ir be in-
--------------- _ . - 6 W /. ... «-

7.M 
5.00 
2.00 
5.O0 
5.00 
5.00 
2.00 
6.00

PERRY B. JĄCKSON

BAUGOKITtS NETEISINGŲ SKELBIMŲ 11!!
ŽINOKITE: ''
MES MM MKriaUaUI Ir vlmlattląu liktai spartiną, Maliu, pardavl 
okla. Mm MtarlMa Jakk, rr*iaa<t. akinai ar ataalkrą. Kalaaa apaUeJ.
BMkUaa, ava Safcartlah, kata* lt Maa 'Zaak. kata). Maa tariau rlaaa. aullaaa k 
Ja. tari rairtaa garantijų. Cta rra vata SMHaaalaa paalrlnklMa, unSatR apart**** 
Malia*. Maa nabkalM nakaakurvotl. ' , • . ■ ' _

visi utTuviAi.' ATsfN^iE ta' SkelbiMa. gaus nuolaida, kum pagal 
S| SKELBIMAI SKIRTA

volkswagens

J. Maurui , .
E. Jurkevięieii.ė, Toronto 

 

J. Rekašiui; Detrč.it.

BUVO DĄBAR

J

1956 VOI.KSWACEN, SEDAN. RHD; rUdio. baater. fttftaK ftl
turn aišmala, low mliia. 4iKbl, Mue, c1«an. < '
1956 VOLKSWAGĖN black aedan, fully equipp«d, g a *7QR <1 AQK
good condilion throughout.
1956 VOLKSWAGEN afdan, gray. fully a^uippad, g-t 7<iif AOK
»how room condilion throughout.
1956 VOLKSWAGEN . tedanj ar«y baiga laalhcr MkA •
intirior. radlo, haatar, tu m signale, >ltDOV
1956 VOLKSVAGEN aedan, baiga, red laathar intartor, ge QĮt/l ^*f fCEgh1
radlo. haaKr. turą signale. . . fl,DOU
I957k VOLKSVAG^N aedan, aunroof, baiga, fully 1 <1

equipped. vary low milas.
. 1957 VOLK3WAGEN aedan, dtamond grąen, . fnlly

equlnt>ad. immaculata' ineide and put. ' • T.
>957 VOLKSVAGEN, gray, vary low milea. excsptlo- ga qqe ga žyne
nal condilion throughout.
1957 VOLKSWAGEN KAR MANN GH1A, ailvėr, gray. M ’
cprduroy i n taria r, apotlaaa throughout.

MG. .
1951 MG TD roadater: white -plaid top and aide gs nnr G4 nne
rurtaln. re$ leather inteyior, a|l new whitewalla. ^1,1730
1952 MG TO Roadater; black. gray leather interiot, gf qqe ai-IAK
new top, new tirea, eaceptionaUy fine condition.
1952 MG TD; black, red leather i n te r io r; ąpotleea g-a qae ak “Tthroughottt; A - 1 mechanically. >1^195

TORo.d.1.,: ««*. lyp, I.Mh.,, IJĮggg* |1W5

1954 MG TF Roadater; firitiah racing. green, wire g« g-e aak
wheela. luggage tark; eacellebt condition throughout. <XyDVO
1955 MG TF 1500 Roadater; ivory. black top. green •
leather interior; jeally Ln impiaculato condition. ^X,O»D

ENGLISH FORDS
1954 HILLMAN CALIFORN1AN HARDTOP: 2-ton. ,__  __
yd|ow knd black with red loather Interior, radio, SI.295 S995
heaier. turn signalą; eaceptiopilly fine condition.
1954 FORD CONSUL: white leather infkrior, 4-door, gė KČE gi '
up to 50 milea per gal km. V
1956-FORD CONSUL. green With leather interior; up gi kaE gi OQK*to 50 milea per gallon. T-**®*?
1956 FORD CONSUL, BLUE wilh leather interior, gi kae gi OAE4-door, up to 50 milea per gallon. *A,WD

• RĘNAULTS : - j .
. 1957 RENAULT Dauphine. gray abaolutely imthacu- £1 gi OKA“

late: looke gnd ia in ahowroo!n/condition. • 1,0270 #X,DOV
1957^ RENAULT Dauphlne, black, no milea. Įtever ^1,950

•' OTHRKS
JŠ Aw’“ “op,i M“ |2-295

1955 OPEL REKORD convertible 5 paaeenger. belge. gi <95 tl JHlK
vitii leether interior, en escellent eecond car. ▼-’-*** • ▼^•***“
I9» ALFA ROMEO Sup..J,00 L<kx>r Md»n; hnm»- >2.595 81.995 *
eabto eocch workl • uip«rb car wlth ■ raduMd pHe«. •

SPORTS C AR DEVELOPMENT
■ EV 2-Š383' ' . -. . »

MAIKLO

I

Chicago
, M. D. .......

Turi daugiau kaip 40 metų patyrimą kaip, advokatas. Yra 
nary^ Clėveland Bar Ajusoeiation ir Cuyahoga County

BALSUOK Ut LOUIS R. LANŽA

BALSUOK UZ

i:):’.”..)'

LIGONINĖ
TEISMO REMONTAS 

RINKIMŲ MAMAS
AERODROMAS

RINKIMAI ANTRADIENĮ, LAPKRIČIO 5 D

TIE CITIHItS MliHTtt

B. Kubili
J. Ramun .
J, Tumas, jChipago ..........
I. Kučiausįaš, Baltimore ..
C. šadeikaį Detroit ..........
S. Stankusį Chicago ..........
A. Zenitu iter.......
A. Burneila^New Britain 
Gražina Bugšitė, Scranton 
V. Ambrosta, Bedford;...... . 2.00
P. Kuras, ^Įaugųtuck ..5 W)

Visiems aukotojams širdingą! 
dėkojame hr laukiame kitų gtair 
to atsiliepi&o. Ltao tilt puėanir 
ros savaitas ikl skirtų rėmė- 
'jams doVaių paskirstymo.

' Į į iinsiiiHm
I š RjlN K...

LOŲiS k. LAHZA> -Ir E-IĖ> J;U<' 

CLEVELAND MUNICIPAL COURT

Detr%25c4%258d.it

