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Mkovasjau atgailauja
Visi spėliojimai, kad įji krašto 

apsaugos minlsterių atleistas 
maršalas Žukovas susilauksiąs 
paaukštinimo ar kurio nors at
sakingesnio darbot nepasitvirti
no, Priešingai,’ Kruščiovas suge
bėjo komunistų partijos centro 
komiteto posėdžiuose taip Žuko
vą apkaltinti, kad tas buvo pa
šalintas ir iš centro' komiteto 
prezidiumo. Pravda net paskelbė 
maršalo Žukovo prisipažinimus 
darius labai dideles klaidas ir 
net pažadą ateity pasitaisyti.

Maskvoje kitaip dar niekad ir 
nėra buvę. Jei jau kas nušalina
mas ir apkaltinamas, tas turi 
tuoj padaryti atgailą ir duoti pa
žadą pasitaisyti. Bet iš užsienio 
korespondentų, esančių anapus 
geležinės uždangos, ateina žinios, 
kad maršalas Žukovas tokio ap
gailestavimo nesutikęs duoti, bet 
vienok jis visvien buvo paskelb
tas. •

Kruščiovas, kaltindamas Žu
kovą, pagrindiniu argumentu lai
kęs jo pasikėlimą į puikybę ir 
norą vaidinti naująjį Nopaleoną. 
Taip pat buvęs labai Svarbus ar
gumentas, kad Žukovas norėjęs 
iš kariuomenės pašalinti komu
nistinį dominavimą ir ten buvu- 

. aig. partijos visagalę kontrolę. 
Bet tikrenybėje vakariečių ko
respondentai tvirtina, kaid Kifaš- 
čiovas Žukovą išstūmęs, kaip pa
vojingiausią konkurentą. Ypač 
Kruščiovui pasidarė baisu, kada 
visa laisvojo pasaulio spauda su
tartinai rašė, kad Kruščiovas 
yra atsidūręs Žukovo saujoj ir 
komunistinė diktatūra galinti 
būti pakeista karine diktatūra.

Tie visi, dabar skelbiami sam
protavimai tvirtina, kad maršalą 
Žukovą pražudžiusi vakariečių 
spauda, kuri pergreit pradėjusi 
pranašauti Žukovo galybę.

Krulčipvui, nes jau opozicija su
sidariusi labai stipri.

Komunistai traukta į Maskvą

Visų kraštų kotnunistų vadai 
traukta į Maskvą švęsti kruvi
nos’ revoliucijos 40 mętų sukak
tį. Satelitinių kraštų komunisti
niai vadai te anksčiau buvo gavę

įsakymą atvykti J Maskvą ir pa
siimti naujas instrukcijas. Lais
vų, kraštų komunistiniai vadai 
ten išyykę ndva laisva valia.

Maskva labai daug dėmešio 
skirianti komunistinės Kinijos 
Mao Tze-Tung atvykimui ir apie 
jo pasitarimus su Kruščiovu, pa
lyginti, daug rašanti. Kitų-kraš
tų komunistiniams vadams dė
mesys mažas, nes juos ir taip 
nesunkų valdyti.

Laukiama, kad revoliucijos 
šventėje bus paskelbta amnesti
jų is kitų naujų patvarkymų so
vietiniams vergams valdyti.

Sputnikas ir Mutnikąs pridengia 
vidaus bėdas

Maskva, paleisdama antrąjį 
satelitą, pavadintą Mutniku, iš 
naujo pademonstravo, kad rake
tų srityje jie yra nemažai atsie
kę. Naujai paleistas Mutnikas 
esąs 1118 svarų ir išmestas j 
aukštį virš 1000 mylių. Moksli
ninkai pripažįsta, kad tokį svorį 
išmesti į tokį didelį aukštį, jau 
reikia galingos raketos. Mutni- 
kas amerikiečiams, neabejotina, 
prestižo požiūriu, vėl sudavęs di
delį smūgį.

Būdinga, kad tuo Mutniku ke
liauti paleidus ir mažo ūgio šunį, 
tuoj viso pasaulio šunų 'globos 
draugijos pradėjusios į Maskvą 
ąjųsti protestus. Tuo tarpu, kai 
Sovjį^ų Sąjungoje didžioji dau
guma jos gyventojų laikoma 
daug blogesnėje, negu šuns pa
dėties sąlygose, o daug rimtes
nės orgąnizacijos ton nesiunčia 
protestų.. Taigi nieko sau kove 
su sovietiniu žmogiškumu ...

Buvp , mąpoma, kad sovietai 
savo.antrąjį satelitą paleis revo
liucijos, šventėje. Ęet Žukovo is
toriją būtinai' reikalavo pasku
binti, kad būtų, pridengtas nuo 
svetimų akių Jį**' Aidelis'vidaus 
puvimas, kuris,'jaų kąlįntą kartą 
kartojasi.ir .JKruščto.vuį, įsėdus į 
Maskvos sostą. Juk- vėlreikėjo j 
valdomų..i įniktų provincijas 
siųsti tūstančius naujų .ągiįįtu- 
torių, kurie aiškintų liaudžiai, 
koką.; įuvp;, baisus pra*įlmltėli» 
tasfcukpvas.O po kiek ląikp. nę-

13 mokinių.
Taryba nutarė išbraukti iš 

bendruomenės įstatų nuostatą, 
pagal kurį 30% solidarumo mo
kesčio eina Tautos Fondo naudai, 
šio nuostato ir anksčiau nebuvo 
paisoma, todėl nutarta jį iš viso 
panaikinti. Už pasiūlymą balsa
vo visi Vienybės bloko atstovai, 
be to E. Simonaitis ir kun. V. 
Šarka.

Vienybės blokas, turįs krašto 
taryboje absoliutinę daugumą, 
jau anksčiau.dėjo pastangų pra
plėsti valdybos bazę ir tuo būdu 
sudaryti palankesnes sąlygas 
lietuvių tarpusaviam bendradar
biavimui. Ligšioliniam valdybos 
pirmininkui J. Bulaičiui atsisa
kius savo kandidatūrą bestatyti 
(taryba jam viešai pareiškė pa
dėką), Vienybė* Mdkaa tą vietą 
pasiūlė Mažosios Lietuvos veikė
jui E. Simonaičiui, kuris su tuo 
sutiko. Be to, valdybon buvo pa
siūlytas Hannoveryje gyvenąs 
"vargo mokyklos” mokytojas Šu
kys, socialdemokratas. Kiti trys 
valdybos nariai yra Vienybės 
bloko atstovai.

Naujoji vaidyba pareigomis 
pasiskirstė taip: Pirmininkas E. 
Simonaitis, vicepirmininkas inž. 
chem. K. Dranga, sekretorius 
pulk. Įeit. V. Sutkus, iždininkas 
J. Stankaitis, valdybos narys Šu
kys. Į garbės teismą išrinkti 
Jakštys, Skėrys ir Kairys. Kon? 
trolės komisijon pateko maj. J. 
Kriščiūnas, Kalinauskas ir V. 
Timpa.

Tarybos posėdžių metu buvo 
gauta žinia, kad Gautingeno sa
natorijoje mirė žinomas Klaipė
dos krašto veikėjas, laikraštinin
kas Jonas Grigolaitis. Jo atmi
nimas buvo pagerbtas atsistoji
mu.

išvengiamai ti 

kiapat

Spalio 19-20 d. Vasario 16 
Gimnazijos rūmuose Hiuttenfel- 
de vyko Vokietijos Lietuvių Ben
druomenės Krašto Tarybos me
tinis posėdis, kuriam pirmininka
vo pulk. Viktoras Sutkus. Vice
pirmininku buvo išrinktas E. Si
monaitis, sekretorium. — Fr. 
šlenteris.

Suvažiavimą raštu sveikino 
Diplomatijos šefas S. Lozoraitis, 
žodžiu — pasiuntinybės patarė
jas Dr. A. Gėrutis, Vliko Vykd. 
Tarybos pirmininkas J. Glemža, 
Mažosios Lietuvos Tarybos pirm. 
E. Simonaitis ir Lietuvos Nepri
klausomybės Talkos Europos ko- 

, miteto pirmininkas S. Vykintas.
Pranešimą apta pereitų metų 

veiklą darė valdybos pirminin
kas J. BataRtaTSU nurodė J lie
tuvių tarpe vykstantį, nutautė
jimą ir suminėjo visą eilę seniū
nijų, kurias tenka laikyti nevei
kiančiomis, nes jos nerudo jokio 
gyvybės ženklo. Pirmininkas taip 
pat pastebėjo, kad Balfas yra pa
sidaręs konkurencinė bendruo
menei organizacija, kuri, šelp
dama prievolių neatliekančius 
žmones, įneša dezorganizacijos. 
Turėta sunkumų su katalikų sie
lovada, kuri atšaukė savo atsto
vą iš gimnazijos kuratorijos. So
lidarumo mokesčio nemoka ke
lios lietuvių karinės kuopos.

Valdyba, laikydamosi griežto 
taupumo, pagerino bendruome
nės finansus. Gimnazijos skolos, 
pereitais metais siekusios nera
mumą keliančio dydžio (DM. 
19.COO.—), sumažėjo iki DM. 
17.000.—. Bet finansinė būklė 
dar toli gražu nėra patenkinama. 
Gimnazijos ateitis pareina nuo 
to, ar būreliai pakankamai telks 
lėšas. Per vienerius metus gim
nazija nustojo net dviejų direk
torių ir kelių mokytojų. Laiki
nai gimnazijos direktoriaus pa
reigas eina mokytojas Gailius. 
Dėl mokytojų stokos buvo pa
samdyti keli vokiečiai, šiuo me
tu gimnaziją lanko 123 mokiniai, 
kurių 65 yra katalikai ir 58 evan
gelikai. Iš kitų Europos kraštų 
(be Vakarų Vokietijos).mokosi kapuose. Ėjo 64 amžiaus metus.

VĖL 43

Atsiliepdami; J Dirvos padaž- 
ninimo talką,vėl keturi įsijungė 
į 179 eilę, įnešdami po $100. Jie 
yra: - •

Inž. P. J. dtrys, aktyvus tau
tinės srovėsveiktjas, buv. Lie
tuvai Vaduoti Sąjungos pirmi
ninkas, dabar-Tautinės Sąjungos 
tarybos naryĮr.tžj.

Inž. Jonaė Jurkūnas, dabarti
nis Tautinė*,. Sąjungos centro 
valdybos sekretorius. Atsiųsta
me laiške jis pako:

Ir mano trigrašis į eilę tų 179. 
Galėjau ir anksčiau, bet galvo
jau, kad tęsinį reikia išlaikyt — 
jei visi iš karto,’lyg pergreit pa
sibaigtų ...

Stasys Astrauskas, dabartinis 
Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyriaus»sekretorius, anksčiau 
gyvenęs Worceateryje ir ten su
organizavęs . keHsdešimt naujų 
Dirvas skaitytojų.

Vladas BUnstrubas, Tautinės 
Sąjungos Clevelando skyriaus 
aktyvus narys, :visuose Dirvos 
parengimuose nuoširdžiai ir ak
tyviai jai talkinąs.

Iš laukiamų 179 asmenų, ku
rie pakartotų prieš 50 metų tau
tinės spaudos pionierių žygį, de
vyni jau atsiliepė. Lauksime ir 
kitų atsiliepimo,! kfcd galėtume 
įvykdyti Dirvos audažninimą.

LIETUVOJE MIRĖ PULK. LT. 
VYT. STEPONAITIS

Mums pranešė, kad praėjusio 
mėnesio viduryje Kaune mirė 
pulk. V. Steponaitis, pastaruoju 
metu dirbęs bibliografijos tar
nyboje. Palaidotas Petrašiūnų

ui,’kad irpkokaridii
p^m

“į i"

Rūta Kilmonytė-Lee lapkričio mėn. 16 d. iš Hollywoodo atvyksta į Clevelandą ir dalį programos 
išpildys įvykstančiam Ąžuolų sukaktuviniam koncerte. Plačiau skaityk 7 puslapyj.

sk
Po balti jo

(Pranešimas iš Vokietijos)
Spalio 11-14 d. Bremene kultū

ros dienas surengė Baltų Drau
gija. Tai jau antras šios judrios 
draugijos parengimas, davęs 
progą vokiečių visuomenę supa
žindinti su baltų kultūra. Pernai 
panašus parengimas vyko Stutt- 
garte, šiemet jis buvo surengtas 
Bremene, kuris kaipo senas Han
zos miestas šimtais gijų yra su
sijęs su Pabalti j u.

Beje, pačioje pirmoje paskai
toje istorinėje Bremeno rotušės 
salėje Hamburgo universiteto 
prof. Johansen sugriovė mitą, 
esą Bremeno pirkliai pirmieji 
"suradę” lyvių žemę (Livoniją) 
ir tuo pačiu atidengę Pabaltijo 
kraštus vakarų pasauliui.

Pasak profesoriąus, vakarams 
Pabaltijys buvo žinomas jau 
daug šimtmečių prieš bremenie
čių atsiradimą Dauguvos žioty
se. Bet jie iš tikrųjų .padėjo pa
grindą Rygos miestui ir dauge
liui kitų vietovių.

Antrą paskaitą 'skaitė žinomas 
vokiečių rašytojas Ędzard Scha- 
per, daug metų gyvenęs Estijo
je ir gerai pažinęs Pabaltijį. Bol
ševikams įsiveržus į Pabaltijo 
kraštus, Schaper nusikėlė Suo- 
mijon ir dalyvavo suomių kare 
prieš bolševikus. Paskutinioju 
metu jis gyvena Šveicarijoje ir 
tiek savo gausingais raštais, tiek 
paskaitomis prisideda prie ko
munizmo demaskavimo.

Trečią paskaitą per Bremeno 
radiją, skaitė Dr. A. von Taube;

Nepaprastai įdomi buvo muzi
kaliai baltų kultūros dienų pro- 
grama, kurios metu buvo sugro
ta M. Lauriškaus (Laurischkus) 
siuita "Iš Lietuvoš”, čekų kom
pozitoriaus Vadavo Nelhybel 
premjera — siuita.pagal lietuvių 
liaudies dainų motyvus, italų 
kompozitoriaus Amilcare Pon- 
chielli operos ”11 Utuani” (Lie- 
tuviai); uvertiūra ir J. Kačinsko 
du bažnytinės muzikos veikalai.
' Ruošdami muzikalinę baltų 

kultūros dienų programos dalį, 
daug pasteven t ima parodė moži-

kai Valteris Banaitis ir Dr. Dah- 
men, dirbąs Stuttgarto radijo 
stotyje ir didžiai prisirišęs prie 
Lietuvos, kurioje buvo pereito 
karo metu. Programa buvo trans
liuojama per Bremeno radiją, o 
ją didžia dalimi ir dideliu atsidė
jimu atliko puikus Bremeno sim
foninis orkestras, sudarąs garbę 
šio senojo Hanzos miesto kultū
ros tradicijoms.

Bremeno senatas f vyriausybė) 
surengė Baltų Draugijos vado
vybei iškilmingą priėmimą, ku
riame dalyvavo ir-Lietuvos dip
lomatinis -atstovas Dr. A. Geru
tis. ........ " ................  ■'

Surengdama baltų kultūros 
dienas Baltų Draugija vėl atliko 
didžiai naudingą darbą, žadinda
ma Vakarų Vokietijoje suidomė- 
jimą Pabaltijo valstybėmis ir 
tautomis. Už tai jai priklauso 
visų pabaltiečių nuoširdi padėka.

Kitų metų ankstyvą pavasarį

Baltų Draugija rengia Llunebur- 
ge, vokiečių rytų akademijos pa
talpose, jau tradicija virtusį dar
bo suvažiavimą, kurio metu bus 
skaitomos paskaitos apie Pabal
tijį. šių įdėtų pavasario suvažia
vime skaitytos paskaitos išleis
tos atskiru leidiniu. Jame įdėtos 
dvi lietuvių skaitytos paskaitos: 
Valterio Banaičio — Muzika bo- 
vietiniame Pabaltijyje ir prof. 
A. Maceinos — Europinis bėltų 
emigrantų uždavinys, šį 64 pus
lapių leidinį galima gauti Harro 
von Hirschheydt leidykloje Han- 
nover - Doehren, Wichmannstr. 
20., Baltų Draugijos nariams lei
dinys kainoja DM. 1.70, kitiems 
— DM. 2.20. V.

Vakarietiškosios politikos atsto
vai ir šį kartą Turkijoje laimėjo 
rinkimus, nors ir prarasdami ke
liolika atstovą. Turint ir toliau 
parlamente apsoliutinę daugumą 
neabejojama, kad min. pirminin

ku pasiliks Adnan Menders.

IS VISUR
• Iš Maskvos satelitinių kraš

tų — Vengrijos, Čekoslovakijos 
ir Rumunijos pranešama, kad 
ten įvykdyti gausūs areštai bi
jant didesnio sukilimo.

• Tarp Maskvos ir Belgrado, 
kitaip sakant tarp Kruščiovo ir 
Tito Vėl atsiradę dideli susiarti
nimo plyšiai. Priežastis — Žu
kovo pašalinimas. Esą dėl tos 
priežasties ir Tito nevažiavęs į 
komunistų 40 metų iškilmes.

• Sovietai atšaukė savo atsto
vus iš Jungtinių Tautų nusigink
lavimo komisijos. Tuo atšauki
mu jie nori pakaltinti vakarie
čius, kad jie rimtai nesirūpina 
nusiginklavimo problemos spren
dimu.

• Portugalijoje j parlamento 
atstovus kandidatavo 120 dabar
tinio rėžimo ir tik 6 opozicijos 
asmenys. Skelbiama, kad opozi
cija daugiau savo kandidatų ne
galėjusi pastatyti.

ALT SĄJUNGA 
PADIDINO SAVO 

-ĮNAŠUS
Amerikos Lietuvių Tautinės 

Sąjungos Centro Valdyba nutarė 
padidinti savo įnašus VilUEU 
Draugijoje dar 1000 dolerių. Ės 
šito tūkstančio, skirto iš Centro 
Valdybos kasos, Centro Valdyba 
paruošė planą, kuriuo ALTS sky
riai įpareigojami į Vilties Drau
giją įmokėti dar 2,500 dolerių 
skyrių vardu, ši suma skyriams 
išdėstyta, pagal jų pajėgumą. 
Didžiausia dalis — 400 dolerių 
— teko Chicagos skyriui.

Kaip žinoma, Vilties Draugija 
yra susitvarkiusi nepelno korpo
racijos pagrindais. Tiek organi
zacijos, tiek ir paskiri asmenys, 
įmokėję įnašus į Viltį, tampa jos 
dalininkais ir įgyja joje balsavi
mo teisę, kuri yra laipsniuojama 
pagal įnašų dydį.

VILTIES 
DRAUGIJOS 

NARIAI

4 >t> __ ___ _____________

Raketų bandymuose susirūpinta ir taupomu. Nuotraukoj Martin
Matador, kurios Vertė apie 1100,000. Ji po iššovinso parašiutais

t— ___ ____j___ __ ■’*nusileidžia žemėn ir išsaugoma naujiem* bandymams.

Į Vilties Draugiją nariais yra 
įstoję:

1. J. Ambrose iš Detroit su 
$20.00 įnašu.

2. Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Toronto skyrius su $25.00 įnašu.

3. Lietuvninkas Jonas, iš Bal- 
timorės, savo įnašą iš $25.00 pa
didinęs iki $50.00.

4. Neo Lithuania korporacijos 
centro valdyba su $50.00 įnašu.

Neo Lithuania korporacijos vi
cepirmininkas Vytautas Abrai- 
tis, atsiųstame laiške rašo:

Lietuvių Studentų Tautininkų 
Korporacija Neo Lithuania 
Tremtyje, giliai vertindama tau
tiškosios spaudos reikšmę tauti
nei sąmonę! Amerikoje išlaikyti 
ir jos svarbą tautinėms idėjoms 
skleisti, nuoširdžiai sveikina Vil
ties Draugijos nutarimą padaž- 
ninti Dirvos leidimą.

Korporacijos Neo Lithuania 
valdyba, apsvarsčiusi Vilties 
Draugijos kvietimą paremti jos 
pastangas Dirvai du kartus sa
vaitėje leisti, nutarė:

1. Paraginti visus korporan- 
tuses tapti Vilties Draugijos da- 
llnlnkato-ėmis, ' o kurie jais yra 
juos padidinti,

2. Paraginti visus 'korporan- 
tua-es, be išimties, prenumeruoti 
Dirvą,

3. Nupirkti Korp! Neė Litha- 
knis vardu $50.00 vertės Drau
gijos "Viltis” įnašų-Mrų,

4. Šį nutarimą paskelbti tau
tiškoje spaudoje.
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Šią
B ai ys G aid žifln a»

proga p. Arlauskaitė-Mįk&tanė sų 
sąvp Dramos Mėgėjų Sambūrių 
8|ato naują Vyt. Alanto veikalą 
''Sąmokslas prieš savuosius”. 
Prieš spektaklį apie Vyt Ąląnto 
kūrybą kalbės rašytojas ^ąly^' 
Gražulis. Minėjimą rengia itazis 
tencinės Santarvės Detroito sky
rius.

Vytautas Alantas, dabąr einąs 
56 metus, yra išvaręs gilią spąų- 
dos darbo vagą. Jis yra parašęs 
k^iolika kūrinių, buvęs Eltos ir 
Lietuvos Aido redaktorius, Vil
niaus Teatro direktorius, akty
vią) reiškęsįą ir dabar tebeąįrei^- 
kįąs periodinėje spaudoje- Mums 
miela, kad jis šiuo metu Dirvoje 
spausdina įdomiai parašytą ra
šinį apie spaudos darbo sukak
tuvininką Juozą Bačiūaą.

Mes mielai jungiamė, prie tų 
syeikintojų, kurie ta proga ma
loniai atsimins Vyt. Alanto kū
rybos kelią ir jam linkės naujų 
laimėjimų- Tegu nąuja mintis 
skina naują kelią ir kūrybos 
vaisiai mus džiugina!

A

• 1
Nuo ateinančių metų pradžios 1 

Dirva pradės eiti du kartus per ■ 
savaitę. Užsimojimas, žipaat lig- . 
tuviškų laikraščių dąhąriilta* 
dimo sąlygas, nėra jau taip pilį- 
nis, kaip vienas kitas, giltaJi ne
pažįstąs reikąlų, gali pagalvoti. 
Tokiom pastangom įgyvendinti 
reikalinga visokeriopus talkos ir 
pagalbos. Talkos iš skąitytojų ir 
tokiam darbui pritariančiųjų.

Tokiai talkai buvo iš anksto 
pasiruošta ir-suplanuoti darbai, 
kurie iki ateinančių metų pra
džios turi būti įgyvendinti. Pir
masis mūsų kreipimasis buvo į 
pačius skaitytojus, kad jie pri
tardami tojciąrp sumanymui, pri
sidėtų ir savo auka prie to darbo 
įgyvendinimo.

■ Kreipimuisi į skaitytojus mes 
skirėme tik vieną mėnesį laiko. 
Ir tik į tuos skaitytojus, kurie 
gyvena JAV ir Canadoje. Dėl 
daugelio priežasčių mes negalė
jome greit kreiptis asmeniškais 
laiškais į tuos skaitytojus, kurie 
gyvena kituose kraštuose ir ku
rių taip pat yra gražus būrys. I 
juos mes kreipsimės kiek kitokiu1 
ir mums prieinamesnių atsišau
kimu.

Vieno mėnesio Dirvos skaity- 
tojų-rėmėjų vajų užbaigėme pra
ėjusį sekmadienį, lapkričio mėn. 
3 d. redakcijos patalpose, daly
vaujant būreliui clevelandiečių, 
Vilties Draugijos kontrolės ko
misijos pirmininkui P. J. Žiūriu! 
ir sekretoriui St. Astrauskui. 
Jie, prieš skirstant rėmėjams do
vanas, susipažino su grąžintais 
aukų lapeliais, o po dovanų skirs
tymo patikrino to vajaus paja
mų ir išlaidų sąskaitas.

Iki dovanų skirstymo laiko Į 
redakciją atėjo $2557.00 aukų. 
Iš viso išlaidų, kadangi dovanų 
pirkimui mums pasisekė gauti, 
palyginti ląbai dideles nuodąidas, 
buvo padaryta $328.05. Taigi 
grynų pajamų liko $2228.95. Ta 
suma ir įrašyta j mūsų bendrąjį 
planą sukelti $20,000 sumą.

Vieno mėnesio laikas, kaip da
lis skaitytojų mums jau yra pa
stebėję, yra trumpokas. Bet iš 
antros pusės, kas norėjo mums 
patalkinti, tikrai spėjo. Lygiai 
taip pat, jei kas iš skaitytojų no
rės mūsų darbą paremti, tas mie
lai galės padaryti, nes mūsų iš
siuntinėtą prašymą ir aukai grą
žinti voką turi. Ir mes džiaugia
mės, kad tokių jau yra. Jų pa
vardes paskęlbsime ateinančiose 
savaitėse.

Rėmėjams skirtos dovanos ati
teko šiems Dirvos skaitytojams: 
A- Juciui iš Toronto, Canados 
(Rolleiflex foto aparatas), Ant. 
Vaišniui iš YVaterbpry, Conn. 
(rašomoji mašinėlė) ir. Broniui 
Ambraziejui iš Chipagos (radijo 
aparatas). laiminguosius įjps 
nuoširdžiai sveikiname o visiems 
mūsų rėmėjams nuoširdžiai dė
kojame. Per tokį trumpą laiką, 
palyginti, nemažas skaičius mū
sų gerų bičiulių atsiliepė ir mūsų 
darbą gražia pinigų puma nuo
širdžiai parėmė. .

- •
Dirvos liendradąri’is rą£ytojas 

Vyt. KYY- P^tpoite, 'au
nantį šežta^įprų* lapkričio yįfl, 

9 d. ptipį sąyą dj-ąmaturgir^s

• v. apM*. Lietuvos Nepri- 
dausorpybės Talkos pirmfninkks, 
praėjusį savaitgalį organizaci
niais reikalais lankėsi Chicagoje. 
Tą progą aplankė Margučio su- 
kąktuv|n| koncertą.
V L|ęt. Tąut. Akademinio Sam
būrio vyriausioji valdyba, vyk
dydama 1957. VII. 1 įsigaliojusį 
Sambūrio talpos statutą, iš gau
tų ąukų jau sudarė du siuntinius 
į užariantį. Chičagos Sambūrio 
skyrius pirmasis įmokėjo į cent
ro kasą * $80 šalpai. Laukiama 
įnašų ir iš kitų Sambūrio skyrių.
• Korp! Neo Lithuania New Yor- 
ke metinė sueiga įvyks lapkričio 
mėp. 8 dieną (penktadienį) 8 v. 
vak. Aprier. Liet. Piliečių Klubo 
salėj, BĮ80 Union Avė., Brooklyn, 
N. Y. Sueigos metu bus praneši
mas iš Korp t Neo Lithuania an
trojo visuotinio narių suvažiavi
mo Detroite. Po to Korp! Neo 
Mthuania New Yorke valdybos Į
ripkĮmai. Visiems korporantams ir veilflą

vavirfiaą būtinas.

vo giminiai: dėdes Adam Volons, 
anksčiau gyy, Clevelandė. 1928 
m. dėdė tanke savo brolį Lietu
voje Biržiūose, arba dėdės Ado
mo vaikų —^ pusbrolių ir pusse- 
rių* >> '

Alberto jąk niūno baigusio 
1933 m. Mažeikių giknnaziją ir 
buvusio viąnoj korporacijoj.

Rašytfi Kitan as. Lietuvių g 
vė 12 —-1,'Ki Šulga..

Lietuvių gat-

SAHtARIEęiy 
GYVENIME

t

‘ VINCO KUDIRKOS MĘTAI

‘ ‘ Ateinančiu^ metus santarie-

ClllCAGO
NEO LITHUANIA IR 

AKADEMINIO SAMBŪRIO 
ŠVENTE

Korporacijos Neo Lithuania 
85 m. ir Tautinio Akademinio 
Sambūrio 8 m. sukakties pami
nėjimas įvyksta lapkričio mėn. 
16 d. sekančią programa:

Lapkričio 15 d. (penktadienį) 
Sambūrio Valdybos pirmininko 
įnž. Vaclovo Mažeikos žodis per 
Margučio radiją.

Lapkričio 16 d. (šeštadienį) 9 
vai. 30 min. ryto gedulingos pa
maldos už mirusius ir žuvusius 
korporarijų Neo Lithuania, Fi- 
|iae Lithuania, Jaunoji Lietuva, 
Lietuva, Herkus Monte ir Viltis, 
nariua Tėvų Jėzuitų koplyčioje 
(5541 S. Paulina St.).

7 vai. 30 min. vakaro iškilmin
gas posėdis Lietuvių Auditorijo
je (3133 S. Halsted St.), kurio 
metu bus Dr. St. Stankaus pa
skaita.

Po posėdžio tradicinis alutis, 
užkandžiai ir šokiai.

Visi Sambūrio nariai su sve
čiais ir Čikagos visuomenė ma
loniai kviečiami šioje šventėje 
laJyvauti.

bei korporantėms sueigąjį da|y- 

•'Pavergtųjų Europos Tautų De
legacija — Dr. Vilis Masens, ge
neralinio' komiteto pirmininkas 
-J- Vąclovas (Sidzikauskas, politj- 
hės komisijos, pirmininkas, Dr. 
Peter Ženki — Čekoslovakijos 
delegacijos atstovas generali
niame tajrhitete ir Stefan Kor- 
bąnąki -r--tankų delegacijos pir
mininkas — penktadienį, spalio 
2ą d- buvo priimti augštų Vals
tybės Departamento pareigūnų, 
kuriems pėteikė PET nusistaty
mą ryšium su Sovietų Sąjungos 
koegzistępcįjos ofenzyvą Jungtį; 
nėse Tautose-
• Leopoldas Grigonis, iš Kipro
salos, atsiuntė Gen. Konbhlatui 
New Yo^e $130 ir papkįrstČ 
juos taip: ( iii

Vaąarią 16 Gimnazijai 3%.0<) 
BALIUI ...L...'...................3»JK)
VLĮKuf .......................  25,00

■■ Talkos Fąndiii............... 50.00*
Aukos-buvo-, Išsiuntinėtos pą- 

gąl paskirtį.
• B. Grataiauskas, vokiškų radi
jo aparatų atstovas, dabar lan
kosi Vokietijoje. Į Bostoną grįš 
apie šio mėnesio vidurį. ' "•«
• Sydnėjaus universitete šiemet 
studijuoja per 30 lietuvių. Me
dicinos fakultete mūsiškįų gerąal^į“/.‘AtetaiS

paminėti šimtmečiui nuo jo gi
mimo. Lietuviškąją visuomenę, 
■įsisiūbąypįf * '
Šie mėtai ti 
iš didžtųj"

sekusias, ta visuomenės šiltai 
įvertintas iškilmes: Bostone 
įvyko dailininko, Viktoro ,Ytagir- 
dąs darbų . paroda, o ęisyelaądas

f

Rašytojas Vyt, i

GHI
>

. /

Hffl

. kūrybos 25 metų sukajctj. W

• *—*

Tel.rfta'o 
TeL tatP

Dr,
gydytq$ąr ta fflHHiitflĄf

2339 AW ■
. PMtaP fflr ■' ! ' ■ •

VAL.: l;3:30t <<8:80 p. p. plrmsd., 
frf ***rf^A j pMkiA^t 

T* SViUiJrt UočfcJiąąMia.

ivuBią^'^iomento ątairose, 
_____ „2 sukaupti vienos, 
iš didžĮųjų'kijąunosios Lietuvos 
ąsmenybi^pmiminime, gi mums 
patiems ptap^u, būtų giliau įsi- 
ąąmoninti ‘jrjįivo istorines šak- 
pis, iš kūril^ jįįa'ukė, ir mūsų vei
dą___________ jėgos.}' 5, ■1 ‘

Vi^p galėta iętįdir^ą minėti, 
nes uriivep&at^ fo būta žmo
gaus. ' t*Mutasią jis' minėtinas, 
kaip; žmogtoį^Btovėjęs prieš Ne- 
žinomyhę' įrį'|fltėjęs iiieK^neįro- 
domu, jokiatae horičdntį^ men
kiausia ątošvaistamesitaflančiu 
Lietuvos atgttijąu. KuclĮriča bu
vo paminkladS„žmofriškojo‘tikėji
mo galiai. K : • j'į’j <’” i ■,

■ jėgos.}';, ■ 1 '

fo būta žmo

o

ir maži žmoiM g|i 
atsiekti.

Tokios pąt'sek 
mataiam W*tarHuta i 
ruošiant lapkričio mėn. 0 dieną 
koncertą. Koncerto programoje 
dalyvauja jaunieji lietuviai stu
dentai inenininkki. Vakarė pra
džia 7 val.,-0 salės adresas: 108 
Qreen Street, VVatprbųryje. Po 
koncerto numatomi lipkąipi stu
dentiški šokiąį. yisuon>enė ir ry
tinių pakraščių studentija ragi- 
nąpji gausiai dalyvauti.

DąiL Viktorą Vizgirdos tapy
bos it- vitražo darbų paroda, su
rengtą spalio 26-27 dd. Bostono 
santariečių, sumobiližavd daug 
kultūrinių jėgų. Santariečiai (o 
daugiausia už 'visus pata dail. 
Vizgirda) dvi dienas parodą ren
gė, dėstė paveikslus, taisė vitra
žams prožektorius ir t.tą Bosto
no Kultūros Klubas atsivedė sa
vą narius atidarymam ą jame 
tarti žodžiui apie dailininko ir 
žiūrovo santykį iš New Yorko 
nakčia atvažiavo dail. . Romas 
Viesulas, Bostono santariečių iš
statytas šį pavasarį. r

— Modernusis menas nieko 
nepaneigia, bet atneša nauja!. Vi
suomet, kasdien atsiveria naujos 
vertybės, tik mes nespėjarti jų 
priimti, ir tai mūsų nuostolis, — 
teigė j (p.

Parodoje buvo išstatyta 50 
dailės darbų, iš kurių trys nu
pirkti. Žiūrovų susirinko dau
giau pusantro šimto. Jų tarpe 
puvo ir amerikiečių dailininkų 
bei meno kritikų,' kurie parodą 
dideliu susikaupimu ilgėliau stu
dijavo. (Santariečiams bus įdo
mu, kad šių kritikų susidomėtajL- , .•■■. • Wt/Ui * /. • b-1 G . Kuli MrlVlK<| BUolUUIIlCMlr® \^u-Į ^2® buvo ir Trečiosios Santaros Me-

-----------------JT'
• Kosto Ostrausko drama ”Ka- i 

aarėlė” jau atiduota į sjlaustnvę. | 
Laukiama jos artiniu laiku pasi- i 
rodant mūsų knygų rinkoje. 
Spausdinimo reikalų tvarkytojai i 
Daliai Juknevičiūtei išvykus į 
Europą tolimesnį administravi
mo darbą perėmė Horstas žibąs, 
kurio adresu (5930 Sa Morgan, 
Phicago, III.) dramą dar galima 
užsisakyti. "Kanarėlės”- meninę 
priežiūra rūpinasi dali. Vytautas 
D- Viriau.

šiuo metu pradėdami paruo
šiamieji darbai išleidimui antro
sios Sanataos darbų plane numa
tytos knygos. Plačiau apie tai 
pranešime vėliau. Manoma, kad 
knyga susilauks djdalio atgarsio 
lietuvių filosofiniame, kųltūri 
nįąme Ir politiuįaipe gyvenine.

• Valdas Adaiąkavičiiis šiųc 
metu yra giliai įsijungęs į ęhi- 
pągąje šį savaitgalį įvykstančio 
Uatyvos krqtataio pąr^ąUų »u- 
kąkWš minėjimo ruošimą, ren
gimo komitete eidamas varžybų 
organizatoriaus pareigąs. Tą pro 
gą Vąldąs Adamkavičiųs kalbė
jo į Lietuvą per "Amerikos Bal
są”-

e Vįadąs Riklaus išrinktas i 
Lįetuvių Studentų Sąjungoj Bos- 
ląpo skyriaus vaidybą, o Vidą 
Mąlišautaąita į Revizijos fęom|- 
S»j»-

• Sąąjbūrįo Rvįęsa Chicago3 
skyrįųs lapkričio q d. ruąį|ą sa
vą tradicinį Rpdeps Vakarą. Va
karo programą išpildys dramos

ą dnmatūritaio dtarbo 
"7—^ •■’■■■ ‘ *'

--------- 77"'. ■ „t . ... . .. -r-v

aktoriai. Chičagos santariečiai 
ųeUasi vakare' dalyvauti orga- 

nftuotal. 1 ’ į
• Los Angeles' Santaros aky- 1 

rius per Pddėkos šventės atosto
gas organizuoja žiemos stovyklą-

• Chicagoje įvykusiame Mar- 
gvčio 30 metų'sukakties koncer
tą talkininkavo santariečiai pri
žiūrėdami tvarką. Margučio va- 
doyybė atsidėkodami bankete 
vieną stalą buvo pavedusi San
tarai. Koncertas praėjo sėkmin
gai, dalyvaujant dideliam skai
čiui žmonių.

nj

DETROIT
DRAMATURGO VYT. ALANTO 

PAGERBIMAS
šeštadienį, 1957 m. lapkričio 

mėn. 9 d, 7 va), vakaro, buv: Lie- 
tuvlą, svetainėje,'1920—- 25th ■ 
Street, Detroito Dramos Mėgėjų 
Sambūris, vadovaujamas akto
rės Z. Arlauskaitės - Mikšienės, 
rašytojo Vytauto Alanto 25 me
tų dramaturginio darbo sukak
čiai paminėti, vaidins jo naują 
3-jų Veiksmų pjesę

SĄMOKSLAS PRIEŠ 
SAVUOSIUS.

Po- vaidinimo bus šokiai ir 
veiks turtingas bufetas. Maloniai 
kviečiame j šį vakarą atsilankyti.

Rengėjai:
Lietuvių Rezistencinės 

Santarvės Detroito 
Skyrius

ta^itinės Knygos virbeliu, R. Žukai-

žesnė ir 
pitis.ne 
gaiinjA i 
pFMtųį

tės padaryta. Teko net aiškinti 
apie pačią oigąniąaciją, kuri taip 
priginaliai iliustruojanti - savo 
leidinius).

Po pėrodoe atidarymo Kultū
ros Klubo buvo surengta arbatė
lė, kurioje visuomenė su abiem 
dailininkais pasikeitė nuomonė
mis daugiausia apie tautiškumą 
mene. Dail. Romas Viesulas san- 
tariečiams dailininkų vardu pa
dėkojo už rūpestį lietuviškąja 
daile.

Buvo išleistas skoningai ilius
truotas katalogas.

Prie parodos daugiausia dar
bavosi: Rggina Leveckytė, Pet
ras Maleckas, Alfredas Jakniū- 
nas ir Vyt. Bruzgelevičiua.

taĖiir jėgų 

jąiw surotų, 
' ’ ijįfta|iimiB 

ibąrtfa yįą- 
jvyjų užda- 

kaip tilf pais ąfcani-
bino. šiandienį "gyvajai lietu
vybei” mes n

Negulima 
ir literato, ir 
lieto, - 
džiausiojo. Nepąmii

(deją, naūriškifc 
bet su 
maknoja...)., 
vien

pustuzinis. Gytis Danta šierfiet 
užbaigė trečių,,ipąta kursą. Eg- 
zamipus jiądšlįllkė pačiais augš- 
čiausiąią '|vąftįri|mą(8. Jam teko 
ta -nr p|l>tataė8
ir kitakląg dovąppg. Pftata
ne ,t|k įtaYft pikuo
ju — j|» ypą. plrmaaią Syffoė-

nau^aiii
PiNiGAiatapčtatalIMr^ita. 

Liątųvą, Ląlvįią.

— pirmMO^ta.iąlbąt di- 
’ ’ " iis ir

vienu įą lietuv$k#jo Į|pęra|įzmę 
gimdytojų buvus, — ŽJRągumi, j 
kurį krypsta vįąų vįęnybčs tarp 
liberalų ieškančių ąkys. Bet ne
būtų didesnio nųsigepgiffio prieš 
kudirkiškąją Italp patį
Kudirką vien B)jnėj lipai” 
prisiminti. Parijo žaiopee tega
lima Jjągerbtį itarhąta. garbei 
ir vįąuotinam l.ąįui piktais. To
dėl ir kviečiamą liętųvijkąją vi- 
sųtūpepę Vincą Kudirką ateinan
čiais metais prifliipinti ne vien 
vainikų jam pyhĮtapt bet ir vienu 
kįtu tpkiu darbų, jcuriųo i>8 Pats 
būtų džiąugesią.f”T£vynės Var
puose”. v. K.)

• Bostopas. jr Clevelandąs, 
skaičiumi negausūs . Santaros 
skyriai, paskutlrtj spalio mėnesio

PANAS, AVALYNE. ODAS. MAISTO PRODUKTUS, 
S HABITAS.' VAISTUS IR KITUB ĮVAIRIUS DAIK- 
KAIP 22 SVARUS.

4^ fcy N- J- 
IpfnipiBsipn

SIUNČIA siuntinius | Lietuvą, Latviją, Estiją ir SSSR respublikas

GgHĘHAL. PARCEL AND TRAVEL CO., ING.
(Licensed by USSR)

135 W. 114tr St., New York 11, N. Y. Tel, CHeląea 3-2583 ?
(Tarpe Sixth ir Seventlj Ąye. — ąrti visų požeminio traukinių)

FIRMA SUDARĖ SPECLĄMĄ ^UTĄRTJ SU I^TŲRISTU, MASKVOJE

Siuntinius galima patiems atnešti asmeniškai, atsiųsti paštu, arba kitų siuntėjui patogiu badu. Kli- 
jentaj, gyveną už New Yorko ribų ir kurie atsiunčia siuntinius paštu, tuojau (atgal grįžtančiu pautu) gau
ną tikslų atsįųstų daiktų aurai* ir pranešimų, kiek persiuntimus kainuoja. Galima siųsti tik naujus daik
tus. ' ' \ ■ ’ ■. ■ .

Svirtiniai atydiiai supakuojami ir Rpiunčiami laikė 48 Valandų. Po kelių dienų siuntėjas gauna iš 
firmos oficialų JAV-bių pašūi kvitą, kuria (rodo, kad siuntinys adresatui pasl.jsjas. Taip pat siuntėjas gali
ns gavėjo ; es;rriytą kvitą. ■>', ■' ’

(®1 savaitgali suruošta* puikiai pasi-

. • X • < • **•
ida*, igkaiįaat muitą, apmokama čia, ylatoje. Jūaų artimieji ir drau-

BUJAS DRAPANAS, AVALYNE. ODAS. MAISTO PRODUKTUS, 
URIUVAMAS MABlkAS.' VAISTUS IR KITUB ĮVAIKIUS DAIK- 
ĮlĄpGlĄU gĄJp 22 SVARUS.

SH U W T I N | V f »| S T A T Y m A S G A R A N T U O TAS! 
Ąl^fP^nJfi-SJl^TINlIJ KĄLfiDOMS!

( Eli KLIJENTĄIS.
NKIMAB MEŽDtAGU. ODO8, AVA- 
AIKTV GERIAUSIOS RpAlEB PRI-

*■*. -‘
ta nup ą ta| 4 vai. :
iea3r2583. 7

.i.'S*? •'“’X ’/»*

'Kalėtas, jį reikia pasiųsti taiket'>
'('r ■•u'-H7' '*■

PIN$Ą|

Pilnai garantuota ir 
oficialiai 
190 rublių $10.90 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atąeina $54)0. 

deriaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.GRAMiRCY

jt DMMIti
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Trylika šimtų leidyklų iš 
kraštų Tarptautinėje Knygų Mt>- i 
gėje Frankfurte rodo per 60,000 Į 
knygų. Jeigu ties kiekvienu stąn* i 
du sustotum nori po mlnųtę.su- . 
gaištam ištisą parą. O visai tąs 
knygas perskaityti kažin žnto- 
gus per visą savo amžių ar su
skubtum ... ■

Rengėjai kasmet skiria tų me- 
sėkmingiausiam autoriui ”Vo* ' 

kiečių Knygų Prekybos Taikos •' 
Premiją”, šįmet ji atiteko ame
rikiečių rašytojui Thornton Wil- 
deriui. • i ■

Akys raibsta nuo spalvų. 
Traukte traukia dailios vinjetės, 
puikūs įrišimai kvieste kviečia 
paglostyti knygą.;, šįmet ypač 
krito į akį (tolų dailės leidiniai — 
dailės klasikų ' reprodukcijos 
spausdintos aat šilko ar drobės. 
Kaina DM 15 už paveikslą! 
tikrai nėbesunku savo namuose 

.įsirengti ištisą galeriją.., Ta
čiau ne skaičius, ne apdaila ir ne 
paviršius sudaro didžiausią įspū
dį, šioje "knygos olimpiadoje” 
svarbiausias didvyris yra auto
rių*. Autoriaus dvasios, jo kūry
binio polinkio įvairiapavidalė 
dokumentacija yra šio parado 
tikroji prasmė.

Jau kelinti metai vyksta ši pa
roda. Dažną iš mūsų apimdavo 
nusiminimas: negi mes bedva
siai, negi mes neturime nieko, ką 
irgi galėtumėm įnešti į šią dva
sinę olimpiadą? Juk ir mes lei
džiame knygas. Maža to: juk re
ta tauta yra tiek kentėjusi, tiek 
kovojusi dėl savo raštijos. Pro
blema buvo — kaip nugalėti or
ganizacinius sunkumus. O kaip 
su mūsų organizacijomis? Net 
ir sutarimo, net ir vienodo bei 
vieningo noro čia dar negana. 
Nuotoliai apsunkina gerų norų 
vykdymą. Tad dažnas mūsų kul
tūrininkas grimzdo į juodą pasi- 
mizmą.

Tėvynėje dvasia pančiojama, 
smaugiama, jai ten stinga vie
tos. O mums čia tos vietos per
daug, nepajėgiame didžių plotų 
beapžioti... Bet juk tarpplane- 
tinių užsimojimų amžiuje atstu
mai gi sutrumpėjo, ar ne? Tą 
žinome teorijoje, bet praktikoje 
mūsų kišenei prieinamoji techni
ka dar nepasiveja esamų galimu- 
tūrininkas grimzdo į juodą pesi- 
naudoti, ką žinome esant...

"Paveikslai parodoje”
Kaip tas Musorgskio žydelis 

dairydamasis į paveikslus paro-

:■ ’> i < 
joje ar neužtik- 

šhi ko lfetųriško. Yra. fitmiaėrioji 
heldelberglikė Winterio leidykla 
rodo keletą lituanistikos veikalų. 
JQjįni>e'Gąfliąu8;vokie4ių-lĮtto- 
vių kalbos žodyną, prof.A.Sen- 
no lietuvių-vokiečių kalbos žody
no dvitomį. Ir HcAznerio. leidyk
los atehde; nemaža. leidinių -■ tie- 
siogiaį įir/netiesiogiai liečiančių 
'i^Bpįivii Įbfeį: lietuvius. Anglų, 
amerikiečių, praricūzų, net olan
dų istorijos srities leidiniuose 
neretai užtiksi Lietuvą... '

Žiūriu ir susimąstau. Ar visa 
tai laikyti lietuviška, ar ne? Nė
ra tose knygose nei Rūpintojė
lio, nei Vyčio. Bet ar gi tie sim
boliai tėra būdingi "lietuvišku
mui" ? Žinęme, ne. Nebūkim 
"siauralietuviai”! Tos svetimųjų 
apie Lietuvą išleistos knygOB yra 
paminklas, primenąs mums, kad 
praeitis yra šaltinis ne tik mums 
"stiprybei semtis”. Lietuvos is
torija, jos valstybinės tradicijos 
tapo bendrinės istorijos neatski
riama dalis. Tai mūsų tautos įna
šas į bendrąją civilizaciją. Nie
kas jos neištrins nei dabar, nei 
ateityje. Man ir šitos knygos lie
tuviškos ...

Taip besamprotaudamas, einu 
"stacijas” toliau. Susimąstymą 
pertraukia nemalonus dvokimas. 
Kas gi čia taip dvoktų? Sustoju. 
Dvokia ... knygos! Kuris gi čia 
galas! Pasirodo — esu arti prie 
"pažangiausios pasaulyje knygos 
stendo”: prie... sovietinio sky
riaus.

Pirmoji reakcija — piktumas: 
na, kas gi dabar terlioja knygas 

1 senoviškais, pereito šimtmečio 
'■ klijais! Kokiems galams laikyti 
' knygas caro laikų stovyje! Labai 
■ atsiprašau, galima žmogui įkal- 
I bėti, kad juoda yra balta, kad 
• džazas yra simfonija, bet nosies 

neapgausi!
Negaila, kad dvokia Stalino 

raštai__taip jiems ir tinka! —
bet kam į tą pačią smarvę skan- 
kinti Puškiną, Čechovą ir kitus! 
Prie to stendo ima apmaudas — 
nemanykite, kad politiškas, ne, 
o gryniausias knygmėgėj iškas 
apmaudas.

Kas iš to, kad pasistengta me
džioti moderniosios knygų apdai
los formos, kad formatai tiesiog 
gigantiški. Kas iš to, kad kaiku- 
rių knygų popieris tiesiog pra- 
bangiškas. Senelių ir prosenelių 
laikais irgi mokėdavo taip išleis
ti knygas. O aplankai šiurkštūs.

greit tepasi, šriftas senoviškas, 
vienodas, U:;'

Kas iš to, kad kšikurių daili
ninkų eskitai net ir labaltalen- 
tingi — apie "soc^hėno” apraflk 

dukcinė technika tebėra mūsiš
kių1937-88 "Kario” ar 'Trimi
to” stlliiije ISenialsakoma, kad 
visų šlykščiausia inada yra va
karykštė mada. O "pažangioji 
sovietinė knygi"1 dabar,pasiro
do, bee8ari0',įrisaviriu8i"1 stilių, 
kuris buvo niodernuė prieš 20 ar 
daugiau, metų. ' 1

.. į ■ f ; ■ . • .
čia pagalvoju apie Lietuvoj iš 

visų "gavarilkų” šaukiantį a’git- 
projo teigimą, esą dabar knygų 

’ leidžiama ne tik .daugiau, bet ir 
1 "geresnių, kaip buržuaziniais lai

kais”. Nekalbų nei apie turinį, 
’ ne! apie statistikas, nes gal tektų 

agitpropą "melopropū" pavadin
ti, o tai žiauru (tiesa dažnai žiau
ri), bet kuriems galams jie visą 
laiką lygina dabartį su praeitim? 
Jeigu taip, tai palyginti "ne taip 
jau seniai” visi kompartijos pro
tėviai gyveno urvuose, o prose
neliai medžiais laipiojo! (Tai sa
kau nei kiek nesiekdamas ką nors 
užgauti: kas nori tikėti esąs ki
lęs iš beždžionės — labai pra
šom!).

Numanau, kad tas nuolatinis 
lyginimasis su praeitimi turi 
svarbiausi tikslą kaip nors paže
minti, paniekinti praeitį ir tuo 
būdu nukreipti žmonių akis nuo 
dabarties klaikumo. Bet tegu 
man atleidžia šiuos pasipiktini
mo žodžius. Gerbiu "socialistinį 
realizmą”, o tai reiškia, kad žvel
giu j realybę atvirom akim. Ir 
jeigu "socialistinė realybė” yra 
tokia, kokia ji atsispindi čia pa
rodytose knygose, tai kieno gi 
kaltė ?

prikišti 
padarė a 
riaušįus 
toji "rinktinė" k

Akį Patraukia 
■tai". Atverčiu J 
Šriftas beveikta*, 
laiku prieš pat 
mo Ministerijos 
ny. Gal kopija? Nė,’ 
iš karto matytt iš 
(dali. Jurkūnas)..TsI‘kodėl ne
paliko puikių V. K.Jonyro ilius
tracijų?

Nieko nesakau;prieš>dailįnin
ką Jurkūną ir jo tekinto nesvars
tau. Bet ką jis ten pšpaišė? Ar 
tai toki buvo Donelaičio būrai? 
Ar iš viso teikėsi jei 
kiek pastudijuoti'Mai 
tavos praeitį iria

M
io "Me- 
u, kad 
ip sayo 
švieti- 

leidi-
P>ja — 
tracijų

* Mijai bent 
j mažosios Lie- 

----------------- --- ąniįj Uįkų buitį, 
kaip tai darė dali. Jonynas? Tur
būt ne. Nes Jurkūno ’lbūrai” tai 
ne Donelaičio parapij 3, o tik
riausi pavolgės burŪdkai! Gerai 
dar, kad bent pats itis pa-

”Na litovskom jazykie..
Gaila ne tik tų knygų, iš ku

rių, kaip vienintelio šaltinio, So- 
vietijoj gyveną žmonės turi sem
tis dvasinio peno ir šviesoB (ne
retai iš tarp eilučių). Galėtumėm 
numoti ranka: jų graždanka jų 
ir sarmata. Tik bėda, kad tas so
vietinis "duchas" slegia ir pa
vergtų kraštų knygas. Ypač 
vengrų ir bulgarų leidinius. Kiek 
mažiau lenkų ir čekų. Rytų Vo
kietijos knygos beveik vakarie
tiškos, ir nėra ko stebėtis: juk 
Leipcigas ir Drezdenas šimtme
čius buvo modernios knygos cen
trai, ir jos tradicijos taip greit 
neištrinsi.

Skaudžiausia pažvelgus į tu
ziną lietuviškų knygų, rodomų 
tame stende. Nekalbu api agit- 
propinio pobūdžio leidinius — 
tesižinai su jais. Bet kaip į iš
cenzūruotus Maironio raštus, 
graudu žiūrėti ir į 1955 metų 
Dainų šventės leidinį bei kitas 
mums mielas knygas. Tas pats 
”duchas”, tas pats stilius, tas
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KETURI SUSITIKIMAI

KAVINĖJE
PARUOŠĖ JONAS UR. PALUKAITIS

Užeiname kavinėn. Užsakome kavos ir 
atsisėdame. Netrukus pastebime, kad beveik 
visi svečiai j mus be paliovos spokso.

— Turbūt atrodau, kaip baidyklė, — sa
ko žakelina.

— Ne, aš manau, kad tik dėl to, jog mes 
užsieniečiai.

Vienas vyras, sėdėjęs prie gretimo sta
lelio su žmona ir dviem vaikais, staiga atsi
stoja ir prieina prie mūsų. Droviai nusilen
kia.

— Atsiprašau, turbūt lankote Budapeš
tą? — klausia laužyta vokiečių kalba.

Mes linkteliame.
— Kaip patinka?
Pareiškiame, kad tik šiandien atvykome.
— Budapeštas kadais buvo gražus mies

tas, bet dabar jau nebe tas. Aš manau, dar 
yra gražių miestų pasaulyje —. Vien*, Pa
ryžius, Roma.

,— Buvote ten? •, .
— Ne, aš niekada nebuvau užsieny. Skai

čiau knygose. Ir dabar nuolat vartau knygas 
su užsienio vaizdais. Ne, nebuvąu .ten, Bet 
dabar norėčiau. Ir tuoj pat. ; .*•

— Kur išmokote vokiškai?
i

!

V

darytu ne taip jas laba! panai- i 
šus į pravęslavųpopą ' f

ja dabartinę ’TMumingrado 'sri
tį”? Greičiausia taip ir bus, nes 
trobesiai apgriuvę, žmonės skar
malais susijuosę — tikri kol- 
chozninkai, o tariami vokiški 
dvarponiai bei tijūnai tai jau 
baisiai panašūs į "isterbitelius” 
ar tiesiog į enkavedistiškus plyt- 
snukius.

Išvertė. Donelai&o “Metus" į 
kinų, rusų, čekų, lenkų ir kitas 
kalbas — ir vis pridėjo tas bur- 
liokiškąs iliustracijas. Kažin ką 
pasakytų dėl to senais Kristijo
nas, Tolminkiemio klebonas? Ka
žin ar jis iš viso yra kada pasi
sakęs apie "didžiąją broliškąją 
tautą"...

Tiesa, vieną kartą tikAii pasi
sakė. Būtent, 1757 metais, kai 
carienės Kotrinos laikais ir Ma
žoji Lietuva buvo pirmą kartą 
"išlaisvinta” bei paskelbta "nuo 
amžių rusišku kraštu”. Tada 
Aleksandras Nevskis buvo pa

skelbtas šventuoju, o ryšium su 
tuo ir Mažosios Lietuvos kunigai 
gavo įsakymą tą įvykį atitinka
ma! paminėti pamoksluose. ; 
i Paminėjo ir Donelaitis/ Pa
skaitė "prikazą" ir pridėjo: "Ta
sai Aleksandras turbūt buvo ge
ras žmogus, nes kitaip nebūt jo 
į šventuosius kėlę. Bet bėda, kad 
jūs, mano mieli parapijonys, - jo 
nepažįstat, nepažįstu ir aš. To
dėl mes apmąstykime šventojo 
rašto žodžius, parašytus apašta
lo Povilo laiške korintiečiams, 
kurie skamba šitaip: "Kalvis 
Aleksandras' man yra daug bėdų 
pridaręs — tegu Dievas jam ati
tinkamai atsilygina....!”

Lankytojas
Kitame numeryje — ištremto

ji lietuviška knyga dalyvauja 
"soclenktynėse”.

Mūsų jūrų kapitono 
“ ' ėjimai iš

Jt»tf TALŽOMI

alus
turi*

I

Dabar už vietines kainas

JUMS PATIKS

YRA ŠVIESESNIS!
Th» Strofa Brewery Compuy, Detroit 26, Michigan

— Iš knygų. Bet dabar jų sunku gauti. 
Ak, aš norėčiau išbėgti iš čia. Tik deja, nie
ko negalima padaryti.

Pakkui jis pakrato mūsų rankas ir vėl 
nusilenkia.

— Aš turiu eiti. Atsiprašau, kad užkal
binau, bet buvo taip malonu su jumis pasi
kalbėti.

Jis grįžta prie savo stalelio, dar kartą 
nusilenkia ir su žmona bei vaikais išeina. Vi
si jie vargingai apsirengę. Tačiau įspūdis — 
kalbėjome su išsilavinusiu žmogumi.

— Norėčiau žinoti, kuo jis anksčiau bu
vo ir ką jis dabar veikia ?, — sako Žakelina.

Mūsų pasikalbėjimas, aiškiai mačiau, ne
papratai domino netoliese sėdėjusį vyrą.. Jis, 
visai nesislėpdamas, stengėsi sugauti kiek
vieną mūsų pokalbio žodį. Staiga pamačiau jį 
atsistojant ir iš lėto žingsniuojant mūsų pu
sėn. -

Jis galbūt trisdešimties metų, aukštas, 
. kiek perilgais juodais plaukais. Artėdamas 

prie mūsų stalelio,.griebia kėdę ir staigiu ju- aš nesu iš AVO. 
dėsiu iškelia ją aukštyn. Pasiekęs mus, kėdę 
nuleidžia, pastato ją, atramą atsukdamas 
stalo pusėn, permeta koją per sėdynę ir taip,

.»*•

* Šviesesnis, skoningesnis, 
daugiau gaivinantis 
malonumas, gaunamas 
verdant prie 2000laipsnių! 
Taip, tik Stroh’a alus tą 
turi. Yra vienintelis 
Amerikoj ugnim

■ verdamas alus!

linki
‘u^ios

Neprikilausomos Lietuvos val
stybės stipendininkas Kostas 
Burbulis^ baigęs jūrinin
kystės mokslus Belgijos jūrų 
akademijoje ir ten įgijęs tolimo
jo plaukiojimo jūrų kapitono dip
lomą. Kol Lietuvos prekybos lai
vynui švietė Lietuvo trispalvė, 
jis jai ir jūrai ištikimai tarnavo. 
Ėjo įvairias karininko pareigas 
viename ar kitame Lietuvos lai
ve, atlikdamas reikiamą prakti
kos stažą prieš įlipant į laivo ka
pitono batus, kuriuos jis greitai 
jau būtų ir apsiavęs, jei ne baisi 
raudonoji audra — pražudžiusi 
netik mūsų laivyną, bet ir viBą 
kraštą.

Kostas Burbulis, kaip patrio
tinių nusiteikimų lietuvis, nesi- 
lenkė raudonajai vėliavai,, o ryš 
žosi likti svetimuose, kad ir karo 
debesimis apsiniaukusiuose van
denyse, kol paskui karo audra, 
kaip ir tūkstančius kitų tautie
čių, ir jį nubloškė j Vakarus. Jis 
vienas iš pirmesnių pokarinių 
imigrantų čia Amerikoje, nežiū
rint čia jau netaip svetingų jsta- 
tyrų jūrininkams, neturintiems 
Amerikos pilietybės, jis vistiek 
liko ištikimas jūrai ir jūrininko 
profesijai. Kad ir sunkiai, bet vis 
dėlto gavo tarnybą Amerikos 
prekybiniame laivyne ir vėl iš
sileido j plačiuosius horizontus.

Pagal Amerikos įstatymus, ne
turėdamas Amerikos pilietybės, 
K. Burbulis, kad ir turėdamas 
kišenėje kapitono diplomą ir di
delį laivui vadovaujančio kari
ninko stažą, vėl pradėjo nuo ei
linio jūrininko. Bet ylos maiše 
nepaslėpsi — greitai visų būda
vo pastebėtas, kad dirba ir lai
kosi ne kaip eilinis jūrininkas, o 
ir supranta daug daugiau, negu 
iš jo reikalaujama. Greitai bū
davo paaukštintas iki įstatymo 
leistinos (svetimšaliams) ribos 
ir taip keliavo visais pasaulio 
vandenimis,.

Galiausiai — gavęs Amerikos 
pilietybę, stvėrėsi darbo pasi
ruošti čia papildomiems egzami
nams, kad galėtų užimti karinin
ko vietą. Ir štai, šiomis dienomis, 
Kostas Burbulis jau kaip II-sis 
laivo kapitono padėjėjas Ameri
kos laive S. S. "Paine Wingate” 
rašo laišką vienam Dirvos ben
dradarbiui net iš Bombėjaus — 
Indijoje, siųsdamas jūriškų svei
kinimų netik jam, bet ir visiems 
Dirvos skaitytojams.

Vadinasi, lietuvis likęs ištiki
mas jūrai ir čia savo atsiekė, 
šiandien jau yra Amerikos pre
kybos laivyno karininkas. Ne
abejojame, kad ateis ir, naujas 
laimėjimas — kapitono laipsnis.

vb.
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1 .............
tartum raitas, atsišėda prieš mus. Iš marš- nim netikite, bet jūs turite tikėti. Aš taip 
kinių kišenės išsitraukia cigaretę bei žiebtu- norėčiau pasikalbėti su užsieniečiais. Tai yra, 
vėlį, lėtai užsidega, išpučia didelį dūmų ka-. aš iš viso mėgstu plepėti.
muolį oran ir draugiškai nusišypso.

— Užsieniečiai čia retas dalykas, o į re
tenybes reikia pasižiūrėti. Atsiprašau, kad 
spoksau j jus.

Jis kalba puikiai vokiškai. Mes taip pat 
nusišypsome. Sunku ką nors į tai atsakyti.

. — Ką čia veikiate? — klausia nepapras
tai draugiškai. — Biznis? Pasivažinėjimas 
autobusu?

— Ne, — atsakau, kiek lukterėjęs.
— O, atsiprašau, Tamstos nepasitikite. Ta

čiau be reikalo. Esu Lukacs Janos, vadinkite 
mane tiesiog Janos, taip paprasčiau.

Jis ištieia mums ranką*.
— Na, o dabar, po iškilmingo pasisvei

kinimo, manau galįs jus pakviesti vienai tau
relei.

Ir, nelaukęs mūsų atsakymo, šūktelia
arčiausiai stovėjusį kelnerį. Puiku! Žmogus, kuris prirašo daug" žodžių

— Aš spoksau į jus, tačiau iš tikrųjų apie daugelį dalykų! Ak, kaip pavydžiu jums! 
jūs atvažiavote mūsų pasižiūrėti. Ar, daug Aš dirbu ministerijoje. Ten taip pat daug 
jau pamatėte? — klausia toliau.
\ — Nelabai, — numykia žakelina.

— Aha, jūs esate girdėję apie slaptąją 
policiją ir nenorite kalbėti. Tačiau nebijokite.

— žiūrėkite, — ne, aš negaliu jam pa
aiškinti, jo neįžeisdamas. Tačiau jis pats atei
ną pagalbon:

— Prašau, aš tikiu, aš žinau, ką norite 
man pasakyti: jūs manęs nepažįstate ir, ži
noma, nenorite rizikuoti.

Jis išsitraukia iš kišenės popierio, pieš
tuką ir, kažką parašęs, ištiesia man:

— čia mano adresas ir minisiterijos, ku
rioje dirbu, telefono numeris. Jei kada nors 
turėsite laiko ir prireiks žmogaus, kuris jums 
aprodytų Budapeštą, pašaukite mane arba už
sukite pas mane į namus.

Ir po to atsisveikina:
— Taip, atsiprašau už sutrukdymą, iki 

pasimatymo.
Dar kartą pakrato mūsų rankas, pamoja 

kelneriui ir dingsta. Aš pareikalauju sąskai
tos, Ten įrašyti tik du kavos puodeliai.

— Kaip su tais dviem stikleliais degti- 
Ak, žurnalistas, — sušunka Janos.— n$s?

— Ponas Lukacs juos užsakė, ponas Lu
kacs juos apmokės, — atsako kelneris.

— Ar jūs jį gerai pažįstate?
— Jis senas mūsų klijentas.
— Ar jis aukštas • valdininkas ?
— Atsiprašau, mane kažkas šaukia, — 

atsako kelneris ir nuskuba.
— Mes turėjome būti atsargesni, — sa

ko žakelina. Ir aš, deja, turiu pripažinti, kad 
ji teisi.

Atnešama degtinė, ir Janos pakelia stik
lelį į žakeliną, vėliau į mane.

— Į užsieniečių sveikatą ir kad daug dar 
jų atvyktų Vengrijon!, — vienu gurkšniu 
nuryja vią turinį, brūkštelia ranka per lūpas 
ir atsidūsta.

— Išvada, prašau: jūs čia nei biznio nei 
pasivažinėjimo tikslais. Gal diplomatas? Ne, 
jūs neatrodote kaip diplomatas. Neatrodote, 
kaip valdininkas. Gal futbolistas? Ne, tikrai 
ne. Kas belieka — sunku, — jis papurto gal
vą.

Man jis patinka. Nesvarbu, išmintinga 
ar ne, aš patikiu juo.

— Aš esu žurnalistas, — ir, vos tik pra
sižiojęs, pasigailiu, žakelina žiūri į mane įspė
jančiu žvilgsniu.

Jis žvilgteri į mus visai rimtai ir po to 
nusišypso. - . ■

— Taigi, prašau, aš matau, kad jūs ma-

žodžių, bet jie tušti, žinoma, nesvarbiam pos
te, bet vis dėlto tarnyba. Kad aš būčiau žur
nalistas, tai galėčiau rašyti kiek noriu apie 
daugelį dalykų, kuriuos tenka matyti ir gir- 

_ dėti. Tai,.būčiau laimingas! Papasakokite 
man, viską!

Jo susižavėjimas yra .skatinantis, tačiau 
aš turiu būti atsargus. (B. d.)
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■sv•technikų, mokslininkų ir kulta-
K. S. KARPIUS

l
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Pavojingos nesąmonės i

Sovietams į erdves paleidus ! 
savo "sputpiką” ir tuo atžvilgiu 
Ameriką pralenkus, čia išryškė- ‘ 
jo trys paskiros grupės, turin
čios savo ypatingus tikslus.

Vienoj grupėj kaip paaiškėjo, ■ 
projektuojant paleisti Amerikos 1 
"satelitą” tūli aukštieji valdinin- ’ 

< kai ir mokslininkai išvystė ašme- 
' ninę apmaudą ir pavydą vokie

čiui mokslininkui VVernher von 
Braun, kuris ištobulino kariuo
menės departamento rakietą Ju
piterį. Praleistas metas, laiko ir 
išmesta daug milionų dolerių 
-dirbdinimui kitos, specialės ra
itotos, kaip viena jau buvo pa
ruošta iššovimui.

Antra grupė, kuri nusistatė 
vilkinti tą reikalą, buvo pačios 
valdžios nariai, nepatenkinti vi
suomenės ir kongreso spaudimu 
administracijos mažinti pasakiš
kai dideles valdžios išlaidas, var
žyti neribotai išpūstą biudžetą. 
Dabar, rėkdami, kad pinigų var
žymas sutrukdė "satelito” pa
ruošimą, atgriebė progą reika
lauti daugiau pinigų, kartu skelb
dami, kad svarstytas kitais me
tais gyventojams mokesčių su
mažinimas jau turi būti užmirš
tas. Biliūnai esą reikalingi Ame
rikai, kad pralenktų rusus.

Trečia grupė, pati pavojin
giausia, prisidėjus prie "sateli
to” sutramdymo yra ta, kuri rū
pinasi, jog sovietai stovėtų pir
moje vietoje: ji patvarkė, kad 
Stalinas ir raudonoji armija įei
tų į Berlyną kaip Vokietijos nu
galėtojai. Ji sėkmingai pravedė 
Kinijos sukomunistinimą įtiki
nant Ameriką, kad Kinijos ko
munistai kariautojai esą tik val- 
stiečiai-žemdirbiai, kovoją už že
mės reformą. Ji privedė Truma- 
ną atšaukti generolą; MacArthu- 
rą iš Korėjos, ir kad Eisenhower 
nutrauktų Korėjos karą, neleis
damas jį laimėti.

Dabar, kaip tik rusų "sateli- j 
tas” paleistas, pasiliuosavo visi i 
varstai, trukdę Amerikos ban- ] 
dymus: Jupiteris iššautas iki 
4,000 mylių į erdves, prieš ”sput- 
niko” tik 500 mylių aukštį. Pra
vesta keli sėkmingi šovinių ban
dymai, pasiekę savo taiklius už 
1,500 mylių. Taigi, rusų pralenk
ti kaip ir nereikia ...

vadovaujami suklaidinti tūks
tančiai amerikiečių. Amerikai li
ko tik kiekvienu atveju pripa
žinti naujai įsigalinčių Krem
liaus klikų ir prašyti jos taikos.

Nors sovietai yra nusistatę 
Ameriką sunaikinti, Amerikos 
kai kurie vadai dirba rusams pa
taikaudami. čia dažnai važinėja

sovietų šnipų ’ gaujos pavidale 
mokslininkų,, medikų; vyrų ir 
moterų. To neužtenka: Pulles 
paskelbė, kad pradės bu Maskva 
derybas įsileidimui čia sovietų 
x __ -
rininkų. Ir daugelis amerikiečių 
milionierių pasiruošę jtios gu
boti.

Šios trečios grupės mokslinin
kai, specialistai ir aukšti pareit 
gūnai, dirbą iškėlimui Amerikos 
ant mėnulio, be abejo buvo pozi
cijoje sukelti intrigas prieš von 
Brauną, sutrukdyti jo rakietoa 
iššovimą, kai pasirodė, kad Ju
piteris gali būti paleistas į dau
sas jau prieš metus. 'f

mUkmai, pagatavi toČ tudjau ap^ 
iširti Rusiją ir vykti Pslėątinan, 
Sarikon, jej tik'gąutų lrtr 

Bėgtų iš-Rusijos nei .tik 
p ir lietuviai ir kitos ;Š»u-

; ’T 
S

kričio^į,-^
TTT

Ii šalies žiūrint

Sputnikas ir lietuviai
Maskvinis dirbtinis mėnulis 

paleistas j padanges ir dabar 
skrenda aplink žemę, bet tai įvy
ko ne be lietuvių talkos.

Kaip tai? Juk tai keistas pasi
gyrimas. Ne. Thi ne pasigyri
mas, o fakto nurodymas.

Sputniko suplanavimas, paga
minimas ir jo'j erdves paleidi
mas atsiėjo labai daug pinigų. 
Maskvos despotai pagatavi pa
skutinį žmonių krauju lašą iš
spausti, kad tik moderniškai ap
siginkluotų, kad tik smarkesnę 
propagandą pavarytų, kad tik 
prasimuštų į naujus užkariavi
mus. Tam panaudojo ir sputni- 
ką.

Lietuviai, likę anapus geleži
nės uždangos, skursta ir vergau
ja su kitomis tautomis, kad rau
donieji despotai turėtų už ką sa
vo užsimojimus vykdyti. Taip' 
pat įtraukti ir užsieniuose gy
venantieji lietuviai. Tai daroma 
leidimu šelpti saviškius, likusius 
anapus geležinės uždangos.

Užsieniniai-lietuviai juk ne už 
vieną milioną doleri yra pasiuntę 
gėrybių. Muitais už tuos labda
ros darbus raudonieji despotai 
grynais pinigais gavo ne vieną 
milioną dolerių.

Tai va kokiu būdu lietuviai 
prisidėjo prie sputniko.

pai sustiprino, davė progos pa
grobti Europos vidurio tautas ir 
Kiniją, tai buvo gerai. Tada 
Amerikos vadovybė, teisingumas 
ir politinė išmintis stovėjo aukš
tai.

Demokratų vadai mato musę, 
bet drarflblio negali pamatyti.

Kristaus Karaliaus šventė
Toji šventė jau praėjo. Ji pri

puola paskutinį spalio mėnesio 
sekmadienį. Kaip ir praeityje 
šiemet tos šventės proga buvo 
nemažai rašoma apie Kristų kai
po karalių. Bet šiemet, kaip ir 
praeityje, pagrindinis reikalas 
nebuvo minimas. Nebuvo, užsi
minta apie Kristaus Karaliaus 
pavaldinių pagrindinę pareigų.

Žemiškojo karaliaus pavaldi
niai privalo taip sugyventi, khd 
nereikėtų savo tarpė kraujų lie
ti, kad nereikėtų savo tarpe ka
riauti.

I

Rusijai nugalėti — reikia 
užkariaut erdves...

Sovietų draugai ir agentai 
skleidžia mintį, kad Amerika tu
ri dirbti pabūklus erdvių užka
riavimui, jei karui kilus nori Ru
siją nugalėti. Tai būsią galima 
padaryti tik iš erdvių, iš specia
liai įrengtų dausose "stočių”, ar 
gal net "stočių” ant mėnulio.

Jų tikslas yra visais būdais iš
vengti tiesioginio Amerikos ka
ro su Rusija čia pat ant kietos 
žemės, nes Amerika tikrai pajėg
tų Rusiją sudraskyti. Ir to tie 
sovietų draugai labiausia bijo.

Rengiant erdvėse ir ant mė
nulio "stotis”, Amerika būtų pri
vesta į ekonominį bankrotą, gy
ventojai prislėgti baisiais mo
kesčiais. Dabar valstybė jau plu- 
duriuoja 272 Lilionų dolerių sko
lų jūroje. Tos skolos būtų padvi
gubintos. Ta baisi našta prives
tų klastą prie komunistams rei
kalingos katastrofiškos padėties. 
Rusija tuo būdu liktų nepaliesta 
— ir laimėtoja, komunistams 
pravertus _ perversmą pažadais 
"išgelbėti”- kraštą iš bankroto.

Sovietų "sputnikas” tapo ge
ras argumentas tai grupei, kad 

, Rusija gali užpulti Ameriką iš 
erdvių. Už iki šiolei praleistus 
bilionus dolerių ginklavimuisi ir 
pasiruošimui gintis, Amerika bū
tų galėjusi Rusiją sudoroti, nes 
ji yra pasiskelbusi Amerikos at
viru priešu. Tačiau Amerika nie
kaip neprileista pastatyti Rusiją 
į jai priklausomą vietą, ir tiek 
įgąsdinta nuolat stiprėjančia Ru
sija— ją tokia amerikiečių aky
se padarė sovietų agentai ir jų

Demokratų priekaištai 
respublikonų valdžiai

Eleonora Rooseveltienė tvirti
na, kad respublikonų valdžia 
klystanti nepripažindama raudo
nosios Kinijos. Įrodinėja, kad 
Amerika neturėjusi prileisti prie 
Sueso kanalo krizės.

Adlai Stevenson, du sykiu bu
vęs demokratų kandidatas j pre
zidentus, įrodinėja, kad dabar
tinė administracija netekus va
dovybės politinėj, karinėj ir mo
ralinėj srityje.

O kad demokratų administra
cija, išgelbėjus Maskvos despo
tus iš pražūties, juos visokerio

Baltieji ir raudonieji carai
George E. Sokolsky yra pagar

sėjęs kolumnistas. Jis yra pa
lankus lietuviams. Viename 
straipsnyje buvo užsiminęs apie 
Amerikos indijonų reikalus. Ta
me straipsnyje buvo toks saki
nys: "Of course, if the various 
treaties with the Indian nations 
were revoked and the Indiana 
were recognized as people, likę 
Syrians or Lithuanians, they 
migth sue for their ancestors’ 
lands and that would be embar- 
rassing to everybody.” Galop ra
šytojas iš vedžioja, kad vengrai 
buvo laimingesni Habsburgų mo
narchijoj, o žydai, nors carų bu
vo nekenčiami, bet jie tada ten 
geriau gyveno, negu prie Stalino' 
ir Kruščiovo.

Londone leidžiamas katalikų' 
laikraštis Tablet buvo pasiuntęs 
savo korespondentą Maskvon. 
Sugrįžęs tasai korespondentas , 
be kitką pasakoja, kad veik visi 
Rusijos žydai, kurių yra apie 3

■;M.‘1pirmojo pasaulinio ,taųrp 
amąęj|i|ečiai buvo labui an|iW* 
tiĮŲtį-Jjoks nuaistatymąsčia tyė- 
rė nuq pat karo už nepriklauso
mybę. Bet viskas pasikeitė kai 
Amerika apsiprendė įstoti J pir
mąjį pasaulinį kąrą greta Ang
lijos. ,• Į

Tie Amerikos ryšiai su Angli
ja ŠUstiprėjo antrino pasaulinio 
kąro metu. Bet reikalai gestelė- 
jo, kai pernai Angliją drauge su 
P^hncūzija sumanė Sueso avan
tiūrą.” Amerika tai avantiūrai 
griežtai pasipriešino ir 'anglai 
turėjo nusileisti. Tai buvo ang
lams teartus pipiras.

Takiu reiškiniu gėrėjosi ir 
naudojosi Maskva. Ir Amerika 
ir Anglija pamatė, kad tokia pa
dėtis negali tęstis ir abeji ėmė 
padėtį gelbėti. Viskas atitaisyta 
Anglijos karalienės atsilankymu 
Amerikoj. Reikalą sustiprino 
Anglijos premjera "Macmillano 
atsilankymas Washlngtone ir jo 
pasikalbėjimas su prez. Eisenho- 
werią. Jie nutarė, kviesti į vie
nybę visą laisvąjį pašulį.

Tai va ką daro didžiųjų vals
tybių, vadai pavojaus akivaizdoj. 
Dar didesnis pavojiiB buvo aiš
kus Europos vidurio tautoms 
nuo pat pirmojo pasaulinio karo 
pabąigos. Bet tada ten neatsira
do vadų, kurie lenkus, lietuvius, 
gudus, ukrainiečius, austrus, 
vengrus būtų pasukę vienybės 
keliu. Nei dabar tokių vadų ne
atsiranda.

'• '(i
Sąžinės budiaimas

Neretai užsimenama apie rei- 
kalą-budinti, vakariečių vadų są
žinę, kad jie atsimintų paverg-

’.t

į

Robert e? , t
Yorko auiyoru

lįivua, 
pats 

ės priešas.
..._______________„.sutampa su
bolševikinio pervyramo 40 metų 

ktlM diena. Tčdšl buv. po
riniųtarptautinė fede- 
K dieną šiemet norėtų 

tbigst ieškinį pastatyti prieš 
^"sukaktį.

T« progą 1 47 4.-6 vai.-p.
p. įprle Sovietų Sąjungos atsto
vybės rūmį (68th Btrort ir Pa A 
Averfue kampas, Manhąttan) or- 
ganfaoojsmaa masinis piketavi- 
maa, o tą pa t lapkričio 7 d. 7 vai. 
vak.Carnegiė Endomsentputal- 

JN** pd^e (iftth Btrect ir First Avė. 
“***■ kampas, Mąnhattan) įvyksta iš- 

kUmingas ąktaą, Kalbės Kongre
so nirysjuddįbūv.Budapešto 
burniiątiiu Koęvagth CIO atato- 
viufa; ęfėor«-..- ■

i:
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.CkHrtrtiberry respublikonų partijos luuriidAtas i New 
? tarpe, Briinėje advokatas j.T
Dragūnas Nešr Yorko respublikonų partijos visų amerikiečių lie
tuvių grupės pirmininkas. Dešinėje tos. grupės vleepirminMum, 

" - žurnalistas Vladas BdrMamdms. •--------------  --- ;------------:— ....... ------------ i--- _
faktų pilnos stųras knygos; 
ląiąvės trokštančios Jr dėl 
jos koVojančlbs tautos to
liau Įlėkė vergijai, naikini
mui, priespaudai ir sute
moms.

Prfleiskime, kad vakariečių 
vadų sąžinė nubunda. Prilefski- 
me, kad |r Maskvos viešpačių są
žinė kokio' Stebuklo paveikta nu
bunda taip, kad viskas gerojori 
pusėn pakrypta. Prileiskim, kad 
raudonieji išsikrausto iŠ Euro
pos vidurio. Kas ten tada pradė
tų vykti? Juk pasikartotų tai, 
kas buvo po pirmojo pasaulinio 
karo. Ar tai pageidautinas reiš
kinys?

'i

tas tautas anapus geležinės už
dangos ir imtųsi priemonių jas 
laisvinti, Pavyzdžiui, tuo klausi
mu rašė P. V. Raulinaitis Drau
ge (spalio 15). Be kitko parašė:

Tiesa, kartais sąžinės bal
sas paribeldžia j Vakarų de
mokratijų vadų širdis, jie 
pasidaro neramūsir pradeda 
kalbėti apie esamą asmenų 
ir tautų priespaudą, perse
kiojimus ir vergiją, skiria 
komitetus, daro rimtus ir iš
samius tyrinėjimus, surašo 
juos į storas knygas, kurio
se surinkti faktai šaukiasi 
dangaus keršto; net savo
tiškai žadamas pavergto
sioms tautoms laisvės ir ne
priklausomybės atstatyma.

Bet girdi:
Praeiga progos, nutyla kal

bos, primirštama pažadai, 
dulkėmis apsidengia baisių

prcaawr«e4* 
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Palai* kaimynui
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* Vėl teko'pastebėti, kad kaikūrios1 neatsakomingos firmos skelbiasi priimančios doyąąųt siuntinius persiuntimui į 

*' S.S.S2R. ... ■
Jaučiame savot pareigą pranešti visiems tokių siuntinių siuntėjams, kad visi tąip vadinami agentai ir subagėntai už

daryti ir siuntinius dabar gali siųsti tik per oficialiai autorizuotas fįrmąs, kurios turi Inturisto. Maskvoje, duotus leidimus.
Apsaugojimui jūsų giminių Lietuvoje interesus ir jus pačius nuo perdėto mokėjimo įvairių rūšių tarpininkams, pasi

tikrinkite, kad firma kuria siunčiate jūsų
DOVANŲ SIUNTINIUS | 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 | S. S. S. R. BE JOKIŲ TARPININKŲ
Tai sutaupo laiką ir pinijrns, neraikalšuja jokių ypatingų mokesčių ar pelno.
Galite siųsti naujus daiktas, medžiagas drabužiams, avalynę, odas, mafeto produktas, vaistus ir t.t.
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I
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GLOBĖ TRAVEL SERVICE
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Edgle Stamps padeda taupyti su kiekvienu pirkiniu didžiulėj rugio krautuvėj!

J Sunkios rūšies 1OO% W00L PILĖ

Pilnai įstatytas su Mothproof Waffle Hair apačiai

9,12 ar 15 pėdų pločiai!... 12*99 vertes
V

Kilimas 2 kamb. ir koridoriui
• 12x15 pėdų gyvenamas kamb. ■
• 9x12 pėdų valgomasis kamb.
• tnčai x !2 pėdų koridorius

PMtari įstatytaii
-k;

ši». didelis kilimų importuptoja* prarado savo sandelio sutarti, jis mums 
davė ger* kainą tūkstąiĮčiui yardą aukitos rOĮtoa. kUųną* Ir dėl to mūsų 
didėlė pirkimo jėga Įsidėta mums pirkti dide|i«iš kiekiais, mes pašinai 
dojome jo paslūiymuj'l’odži .^ra-lr ii I«na kahtk'i' Pamatykite gralhit 
įt-ū raštas sudarytuš-iš triją aakėtamą. Kieta*, stangriai apverptas vir
ius nebijo žingsniu ■ - r M»ujiąka. ir n e rodys, nešiojimo, Spalvą kiekvieno, 
n o rui,.Spalvos: nutria.pUfca,teigė, žalia ir'rapdopa.

'. ;Pątpį^l^
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5 metų

1 ’

šnipų tinklui vadovavo buvęs lankų generalinio Štabo karininkas,1 *-ytas ir suteiktas Varpo vardu.
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i- . • /Prancūzų komunistai
Vienas Brandenbiirg dalinjo

prieš pakrančių sustiprinimus bei karinius objektus okupuotoje 
srityje.

1941-42 metų žiemų buvo išaiškinta viena didžiausių špio
nažo organizacijų —- ’Tnterallię”. Šimtai suimtų, šiam plačiam
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PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI { SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
153Q BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y.

Tel. IN 7-727?, IN 7-6465
Brooklyne įstaiga atidaryta kasdieš, ir sekmadieniais nuo 9 iki 9 vaL 

šeštadieniais nuo 9 iki 4 vai.
Pristatymas garantuojamas gavėjo parašu. 

Siuntiniai išalutičiami skubiai.
Priėmimo punktas:
New York City, 78 Second Ava., TeL ORchard 4-1540. 

Mūsų skyriai: •
Detroit 12, Mich., 11601 jos. Campau Ava, TQvttaend 8-0298. 
Hartford, Conn., 651 Albany Avė, CHapėl 7-5104.
Los Angeles, Calif, 121 80. Ver»oat'Are, DVnHrk 5-6550. 
Phibidelphla 23, Pa., 83ZNorth Tlh Ut, T«L W A 3-1747., 
Chicago, iii., 3741 W. 28tR 8L, Tel. CB. 7-2126. - ■
N«wark,N. J- 263 Market St., Tel-MA 3-6M7.

3'■'iortrta
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TORONTO VARPĄS ŠKAMBA

žvalgybos vadovybei išnaudoti prancūzų 
Maskvai, — tuo silpninti Prancūzijos a 
pramonę, ši idėja tuoj didelio pritari 

.gan skeptiškai; jis buvo didelis anti 
jais jokio bendrabųrbiavlmo, net kare. į

Tačiau tokią, gerą mįntį nebuvo gal 
džius. 1939-40 mfctais, žfcžnos mėnesiik 
nieko neveikdamos stovėjo viena prieš kitų, Ųžstonfo 
Disforijos Informacijos skyrius paruošė eOą leidtah 
tikslu demoralizuoti prancūzus. : , , ja

Viskas sukosi apie du svarbiausius šūkius: *1^ 
eigų?" ir "Anglai kovos iki paskutinio pranpftsoF*, Itel 
bėjo iš garsiakalbių visame fronte į prancūzą liniJ as,0, , 
tančių atsišaukimų buvo išmėtyti iš lėktuvų pndojs rameMK 
arba pasiųsti paštu. Dalis ir Anglijon.

Hltler-jugend’as ištisas dienas rašė adresus, pathMtiMb* 
m4s Paryčiam ir Londono telefonų knygomis. Kad sąMttrtil »M 
normalių laiškų, tie atsišaukimai buvo sudėti | įvairių spalvų W 
dydžio vokus.

žvalgyba privalėjo tų masę popieriaus pristatyti | pgsklr- 
. ties kraštui. Delis sumesta į Šveicarijos ir tada te nautralieų 
Belgijos pašto dėžutes. Didžioji dalis, aprūpinta prųhcūsĄ psštii 
ženklais^ tava per Belgiją nugabenta Prancūrijon, kur tolimesnį 
paskirstymų "parūpino” jau pačių prancūzų paštas.

Belgijoje jau tada slaptoji žvalgyba panaudojo savo ryšius 
su komunistų partijos nariais ir funkcionieriais, kad jie platintų 
Prancūzijoje antibritinius bei kitus atsišaukimus. Kartu buvo dub
ti komunistų agentams nurodymai ir techniški pamokymai, kaip 
vykdyti sabotažų .karo pramonėje. Atitinkamai buvo išnaudotas 
šūkis apie bendrų Vokietijas ir Sovietų Rusijos kovų prieš "kapi
talistines vakarų pajėgas”. Taip pat ir Thorezo dezertyravimas 
1989 m. spalio mėn. 6 d.

Bet gi reikšmingiausių propagandinį efektų tūrėjo Moloto
vo pareiškimas 1939 metais spalio 31 d., kuriame jis pasakė: "Di
džiausias nusikalsimas yra dalyvauti kare, kurs vedamas sunai
kinti nacionalizmui, prisidengus kovos už demokratijų skraiste".

Tie. Molotovo pareiškimai tuoj buvo iš lėktuvų paskleisti 
Prancūzijoje. ' • , ■

Kadangi, kaip jau minėjome, Canaris tų akcijų tik labai 
nenorom toleravo, o taip pat daugelis senesnių karininįęų yidifiial 
jai prieštaravo, visi ryšiai tebuvo palaikomi tik dviejų jeniėsniųjų 
valdininkų. Ir tai, didžiuma dalimi, jų pečių atsakomybe.

Laike žygio PrtMeūzijon 1940 m. gegužės mėn., iš belaisvių 
pasakojimų, o ir iš kitų šaltinių patirta, kad atsišaukimai pateko 
į karių rankas ir nebuvo bereikšmiai. Dalis belaisvių turėjo tuos 
lapelius su savim ir laikė tai lyg pažymėjimų gauti įvairiems pa
lengvinimams.

Taip reikalams klostantis sudarytas "specialus štabas H’z 
tikslu telaikyti tolimesnius ryšius su prancūzų komunistais, šū
kiai ir veikimas buvo nukreipti prieš de Gaolle, kurs buvo pavaiz
duotas kaip parsidavėlis vakarų kapitalistams, ir prieš "reaktio 
nieriškus” sąjungininkus — britus, kurie negarbingai prancūzus 
paliko bėdoje.

Komunistų pagalba sueita Į sąryšį su arabų Mtionahstiniu 
Destoar judėjimu, šiuo norėta prieš britus nuteikti prancūzų ko- 
lonialinę armijų šiaurės Afrikoje. Pasirodė, jog tie kariai, neper
gyvenę katastrofos Europos žemyne, menkai tereagdvo į išorines 
įtakas. Tik laivyne, kurs visad turėjo priešbritiškų nusistatymų, 
šis darbas atnešė šiokių tokių vaisių.

Okupuotoje Prancūzijos dalyje komunistai su užsidegimu 
platino vokiečių žvalgybos paruoštus atsišaukimus, gandus, — 
tikriausiai dažnai nei nežinodami iš kokių šaltinių tas viskas atei
na. Net prancūzų spauda tuom pasinaudodavo. Liepos mėn., 1940 
m. L’Humanitė rašė: "Generolas de GauDe ir kiti anglų apmo
kami agentai labai norėtų, kad prancūzai kariautų už City.. Pran
cūzai atsako tiems ponams Cambronn žodžiais ... (Tas posakis 
atitinka lietuviškam: pabučiuok.,.),

1941 metais, kovo mėn. kitas laikraštis, En Ayųnt: "Gaulbs- 
tai, City bankininkų patikėtiniai, yra apsivedę su aftglttktToju im
perializmu". Ir dar birželio 20 dienų, 1941 m. vos 48 valandas prieš 
Hitleriui užpuolant Rusijų, L’Humanitė skaitytojai rado savo laik
raštyje: "De Gaulle ir Catrou* leidžii pranetaira Žudyti (SM Afl- 

K glijos”.
Po dviejų dienų, prasidėjus vokiečių žygiui į Rytus, specia

lusis .H štabas liko be darbo. Prancūzų korpunistai gavo įi Krem
liaus naujus įsakymus, kuriuos jie aklu paklusnumu vykdė, kaip 
ir visus ankstyvesniuosius.

Nuo to momento vokiečiai'stovėjo prieš vieningų frontų. 
Prancūzų pogrindžio judėjimui savo antspaudų uždėjo gaulistų ir 
komunistų susijungimas. Tas bendradarbiavimas dar ilgai ir po 
karo nebuvo tam tikros reikšmės nustojęs.

•S> I.* ▼ » M
1,1 fe '

•e,, Bet vieno jie Mukta 
tnenės: nors atvirutė 
syti jų ruošiamų koncertų.
Į Feakmečio sukaktuvėauB paini- 
MII koncertas Jvyka 1957 m. 
lapkričio mėn. 9 d. Toronte, El
ton auditorijoje. Be Varpo miš
raus ir vyrų choro sn nauja pro- 
gama dalyvaus svečiai solistai: 
Stcmpužienė, Krištolaitytė, Ve- 
rikaitis ir Rožaltis (tenoras). 
Choras pirmų kartų išpildys St. 
Šimkaus kantatų "Atsisveikini
mas su Tėvyne**. Taipgi pirmų 
kartų su solistais bus atliktos iš
traukos iš operų Carmen, Aida 
ir kt.

VarpėS ruošiasi didingam kon
certui, j kurį ne be pagrindo lau
kia mūsų visų atsilankymo. Tad 
iki pasimatymo Toronte, "VAR
PO” choro koncerte. Gi visiems 
choro dalyviams ir dirigentui St. 
Gailevičiui — pasiryžimo ir iš
tvermės ir toliau skambinti per 
amžius vaikams Lietuvos 1...

Aug. Vienas

Tiesa, Toronto Varpas ne 
skambina, bet dainuoja. O daina, 
kaip ir muzika, žmogų veikia pa
našiai.

Kažkada mokslininkai yra "at
radę", kad žmogus be maisto ir 
oro negaH gyventi. O nesenai ke
li Čikagos universiteto profeso
riai dar atrado jau senai lietu
viams žinomų tiesų, kad ir be 
muzikos ir dainos žmogus sun
kiai gali vegetuoti.

Daina ir muzika netik sveikam 
žmogui reguliuoja nuotaikų, bet 
dar yra ir gert vaistai sergan
čiam, nusiminusiam ir įkritu
siam į melancholijų. Lietuviai ir 
be mokslininkų atradimo senai 
tai žinojo ir dėlto lietuvių liau
dies dainose yra išreiškiamos vi
sokios nuotaikos: džiaugsmo, pa
guodos, nusiraminimo, pastipri
nimo karo žygiuose ir t.t.

Lietuviai dainavo visuomet ir

PiNKERI METAI
visur. Tąd rfenuostabu, kad ir po 
II pasaulinio karo išsiblaškius 
lietuviams laisvame pasaulyje, 
visnr kur tik buvo būrelis lietu
vių spontafiRkai kūrėsi chorai, 
ansambliai; orkestrai... Keičian
tis gyveirimo sąlygoms ir prasi
dėjus emigracijai į užjūrius, tie 
ansambliai ir chorai subirėjo, o 
išliko tik geriausieji ir tai labai 
pakitėjusiuose sąstatuose.

AmeriRor kontinente, dėl nau
jų darbo ir gyvenimo sąlygų, 
chorai, kad tr vėl kūrėsi, bet jie 
ilgesnį laiką išsilaikyti, negalėjo. 
Truko vadovū-dirigentų, o ir dai
nininkų entuziazmas išblėsdavo, 
kai reikėdavo po sunkaus fabri- 
kinio darbchakubėti keletu kartų 
savaitėje repeticijoms. O jei ku
rie chorai až kiti muzikiniai vie
netai USA ir Kanadoj yra išsili
ks , tai tik dėka
vadovų ir dainininkų didelio pa-

siryžimo ir ištvermė*.
Šiose eilutėse noriu skaityto

jams priminti vienų tokį ryžtu
mo, darbštumo ir atkaklumo pa
vyzdį: Toronto choras Varpas 
švenčia penkerių metų sukaktį. 
PenkeYi metai, atrodo, nėra jau 
toks laikotarpis dėl kurio reikė
tų daug skalyti. Amerikoje juk 
yra ne -vienas choras, kurie savo 
amžių skaito dešimtmečiais. Gar
bė jiems už tai. Tačiau, atsime
nant, kų Varpas yra padaręs per 
tuos penkeris metus, manau, bus 
pravartu susipažinti, jo tolimes
nę veiklų skatinti ir remti.

Štai šiek tiek jo biografijos. 
Varpas gimė 1952 m. spalio mėn. 
22 d., muzikui St. Gailevičiui at
vykus iš Montrealio, pirmame su
sirinkime, kuriame dalyvavo 65 
dainos mylėtojai. Pirmojon cho
ro valdybon buvo išrinkti: pirm. 
J. Račys ir nariai E. Bubelis, P. 
Gulbinskas, P. Kaškelienė ir A. 
Venckutė.

Pirmasis choro pasirodymas 
(tik vyrų) buvo 1952 m. Kariuo
menės šventės minėjime: vyrų 
choras padainavo 4 dalykus. Pir
masis choro koncertas įvyko 
1953 m. gegužės mėn. 9 d. Ten 
pat jis buvo iškilmingai pakrikš-

publikai Toronte. Atsiliepimai 
vietinėje anglų spaudoje geri. 
Jis pripažintas vienu iš geriausių 
mėgėjų chorų Toronte.

Savo repertuare Varpas turi 
aipe 100 dalykų. Iš jų 15 operų 
ištraukų, atliekamų mišraus cho
ro ir kaikurios su solistais. Da
bartinis choro sųstatas: sopranų 
— 15, altų — 13, tenorų — 18 ir 
bosų — 18. Dabartinę choro val
dybą sudaro: pirm. J. Račys, 
sekr. V.. Aperavičiūtė ir ižd. Al. 
Kuolas.

Verta paminėti,’ kad per pen
ketų metų yra padaryta 531 re
peticijos, kurių kiekviena užtru
ko nemažiau dviejų valandų. Ne
sunku sumesti kiek laiko sugai
šo choristai ir dirigentas, už ku
rį niekas nemokėjo. Choristai 
kuklūs — jie ir nelaukia kažko
kio atlyginimo pinigais. Jie Ir 
nešaukia savo nuopelnų, kaip kai 
kurie visuomenininkai retkar-

LOS ANGELES
■ Amerikos ■ Lietuvių Tautinis 
S-gos Los Angeles skyriaus val
dyba šiomis dienomis posėdžiavo 
pas valdybos narį dr. J. Jurkūnų 
Lomitoje. Svarbiausiuoju apta
riamųjų klausimų — Lietuvių 
Tautiniai Namai Los Angeles 
mieste. Be to apkalbėta Dirvos 
rėmimo ir visa eilė bėgamųjų 
reikalų.

Kova su Prancūzijos pogrindžiu .
Kovų su priešo agentais bei šnipais pradžioje vedė vien ka

riuomenė, t. y. slaptoji karinė žipių. t*rayba,Kkrui besi tęsiant, tas 
darbas via daugiau perėjo j SD rankas. Ši organizacija dįrba ketoje 
dvasioje ir visai kitais metodais. Deja, ir Vyriausioji Kariuome
nės Vadovybė, Hitleriui reikalaujant, darėsi vis radikalesnė, ypač 
įtiek jai lietė bausmes, įkaitų ėmimų ir jų sušaudymus. - ? -

Slaptoji 'gynyba laikėsi nusįątatymo, kad įkaltų sušaudy
mas nrųsiįgqglą;tarptąutmei teisei, O be toji ĄųWitewiĄi* 
norėt© tikslo įgąsdinti,’ bet greičiau veikla vteaį ptleRinŠrttf." ’ :

. J” Kovoje sų gaulizmu <W- laikėsi riterilkai- ja J jungus 
komųnįzmui tei įgavo vįsųį kitų ąharaktorį, ir.Ąbžrj^pjrt
komunistai išstūmė gaūlisfus išrvadovybės; Vis dažniau įvykdavo 
paiftėštahMŲpriU Kartos, sandėHm ir kitus.kartni« įmrtąus.

1942-siais'lr ,1943-siaiajpetais. prięĮo Špionažo ir sabotažo 
-■veikla nuolatRtiPĖėjp,
.kurjeriai, šnipai. iį43 Wųį 

<džio grupių veikla. Tas vyko
i

artimiausiais bendradarbiais pasirinkęs gabius žmones iš mažes
niųjų tautų. e

"Interallie” dirbo labai gerai ir jos reikšmė prašoko tięk 
britų, tiek gaulistų atitinkamas organizacijas.

Po šio susekimo agentų veikla okupuotoj Prancūzijoj kiek 
aprimo, bet 1942 metų bėgyje ėmė vėl atsigauti, stiprėti. Jos "im
porto" svarbiausias kelias ir toliau liko jūra: žvejų kuteriai bei 
angių karo laivyno specialūs latveliai.

Kaip minėta, visą ilgų pakrantę su daugeliu įlankų, pilnai 
apsaugoti buvo neįmanoma. Kitas kelias vedė iš Ispanijos per Pi- 
rėnėjų kalnas. Ir čia apsauga buvo sunki. Bet gi didžiausių "skylę” 
sudarė demaritacijois linija tarp užimtosios ir laisvosios Prancū
zijos. Katas Rusijoj tiek sumažino okupacijai skirtas pajėgas, kad 
čia iš viso tebuvo'menkai saugoma. Priešo radijo siųstuvai neoku
puotoje dalyje galvojo dirbti veik netrukdomai ir lengvai gauti rei
kalingas žinias.

Vėliau prisidėjo dar oro kelias. Vis dažniau ateidavo prane- 
tirttai Apie lėktuvas, kurie sukinėdavosi virš jokios karinės svar
bos neturinčių Sričių, taigi nežvalgydava, o taip pat ir bombų ne
mėtydavo. Jie numesdavo agentus, propagandinę medžiagą, gink
lus, šaudmenis, sprogstamųjų medžiagų su nurodymais kaip ją 
vartoti, be to, radijo siųstuvus.

Vokiečiai budriai kovojo, bet savaime suprantama, kuo di
desnis pasisekimas, tuo atsargiau dirbo priešai. Pirmoje 1942 me
tų pusėje, rądijo-telegtafistas dažniausia kartu buvo ir žinių rin
kėjas. Tik nekurie iš jų turėjo vienų ar kelis bendradarbius. Grei
tai padėti* pasikeitė taip, kad kiekviena grupė, gavo savo vadovą 
ir agentfed viėnna kito net nepažįndavo. Pasidųrė beprasmiška lik
viduoti surastą' siųstuvų neišaiškinus visos grupės.

Palengvinti kovą su agentais buvo panaudotos kariuome
nės ir Viešosios peticijos radiją kuopos. Jos naudojo specialius į 
radijo bangas reaguojančius aparatus, nurodančius siųstuvo kryp
ti. Bū didėlių, pastovių Mųstuvių ieškotojų, naudota ir mažesni: 
automašinose ir rankiniai-nešiojamieji. Be pastarųjų negalima 
apsįeiti-tirŠfaigyvenamosę vietovėse, ypač miestuose, kur tek
davo ieškoti nustatytam kvartale ar bloke.

Siųstuvų nustačius darbus nesibaigdavo: reikėdavo stropiai 
sekti pavienius būtus, jų lankytojus ir t.t., kad suimant kuo di- 
deenė grupės tfaMs iš karto būtų Areštuota. Vien radijo-telegrafisto 
suėmimas daug naudas neduodavo. J

19'4Ž rtidtki8 pasisekė Prancūzijoj pirmų kartų paveikti vie
nų priešo fądHo4eIegrafistų, kgd jis dirbtų vokiečių naudai, per- 
duodamas spetialtat tam paruoštus žinias ir vaizduodamas, jog jis 
Įr tęliau tarnauja anglams.šįdjg slaptoje kovoja priešu buvo anglų 

a.v J į ;
... i? i Toliį: rwio "žaidimų” palaikyti nėra paprasta. Reikia ne 
vien klausiateRUakyti;. 8i* nerodymus išpildyti, taip pat nega- 

' ra neteisingus ar klaidinguspranešimus perduoti. Tos in- 
još tuH'būti melo ir toisyk^- mišiny^

(Bus dau g i a u )

Krikšto tėvais buvo Ontario par
lamento narys J. Yaremko, J. 
Matulionis, J. Strazdas, P. Ra
dzevičiūtė ir P. Monkienė.

Choras per savo gyvavimo 
penkmetį turėjo 72 koncertus: 
1952 m. — 1, 1953 n). — 12, 1954 
m. — 14, 1955 m. — 13, 1956 m. 
— 23 ir 1957 m. _ 9.

Per visą penkmetį, nuo pirmo
sios dienos chorui diriguoja muz. 
SIS GailevičiuB. Ir jei choras šiuo 
laiku yra pasiekęs aukšta tobu
lumo dainų išpildyme, tai di
džiausias nuopelnas tenka diri
gentui St. Gailevičiui, kuris be 
kitų muzikinių gabumų turi dar 
vieną neabejotinų gabumą — di
riguoti chorus.

Varpas neapsiribojo savo gim
tąją vieta Torontu. Jis koncer
tavo veik visose didesnėse Kana
dos liet, kolonijose: Montrealy, 
VVindsore, Hamiltone (3 k.), TilI- 
sonburge, St. Catharine ir Nia
gara Falls. Taip gi koncertavo ir 
USA: Čikagoje (2 k.), Clevelan- 
de ir Detroite. Pora kartų kon
certavo ir angliškai kalbančiai praktinių žinių.

DETROIT
SKAUTIŠKA VEIKLA

Psktn. želvyrai šimoliūnienei 
iš "Gabijos” tunto skaučių tunti- 
ninkės pareigų pasitraukus jos 
vieton paskirta nauja tuntininkė 
psktn. Jūratė Pečiūrienė.

Spalio 13 d. įvyko pirmoji ru
dens "Gabijos” tunto skaučių 
sueiga, kurioje oficialiai J. Pe
čiūrienė pradėjo eiti tuntininkės 
pareigas. Sueigoje prisistatė vi
sai naujai susiorganizavęs gra
žus jūrų skaučių būrys. Jūros 
skautėms vadovauja dar iš Lie
tuvos prityrusi jūros skaučių va
dovė Irena Laurinavičienė. Į su
eigų buvo atsilankiusi ir Skaučių 
Seserijos Vadijos narė v. s. K. 
Kodatienė. Sueiga praėjo labai 
jaukioje skautiškoje dvasioje.

Spalio 13 d. įvyko ir psktn. A. 
Banionio paskaita "įspūdžiai iš 
Jubiliejinės Skautų Jamborės 
Anglijoje”. Paskaitininkas ne 
tik nupasakojo įspūdžius, bet ir 
skautų vadovybės kovas bei pa- 
tangas atgauti teisinę padėtį 
Tarptautiniam Skautų Biure.

Lapkr. 2 ir 3 d. Detroite "Ga
bijos” tunto skautėms įvyko 
Skaučių Dienos. Eilė skautų va
dovų davė reikalingiausių nau
dingų skautėms teoretinių ir 

K.

•
Los Angeles miesto valdyba 

per Amerikos Lietuvių Bendruo
menės apylinkės valdybų yra pa
kvietusi lietuvius šiemet daly
vauti tarptautinės Kalėdų eglu
tės surengime. Eglutei rengti su
darytas ponių komitetas, kūrin 
pakviestas: ponios Bielkienė, 
VVaitekienė ir Yelič.

šalę eglutės bus ir tautodailės 
dirbinių parodėlė. Taip pat ir 
meninė dalis.

•
Aioniia dienomis čia mirė di

džiausias pasaulio filmų pramo
nės magnatas, vienas stambiau
sių Amerikos filmų pramonės 
pionierių — Louis B. Mayer.

Sava laiku čia ir kitur plito 
gandas, kad L. B. Mayer esųs 
(kilimo) Lietuvos žydelis. Bet 
dabar paaiškėjo, kad ne — jis 
gimęs 1885 m. Minske, Rusijoje 
ir šį kraštų, su savo tėvais, pa
siekė būdamas dar vos 3 mėnesių 
amžiaus.

Clevelandiškia Vytautas Aisei" 
ka atvyko j Los Angeles ir čia 
bando pastoviai įsikurti.

•
Amerikos Lietuvių Bendruo

menės Los Angeles apylinkės 
valdyba paskelbė, kad padariusi 
galutinę prof. M. Biržiškai (jo 
75 metų amžiaus sukakties pro
ga) pagerbti pietų apyskaitų, ra
do 42.51 dol. likutį. Visa ši suma 
valdybos nutarimu atiduota prof. 
M. Biržiškai.

Pačių pietų metu prof. M. Bir
žiškai su sveikinimais buvo per
duota dar šios piniginės dova
nos: Vilniečių S-gos Centro $25, 
Kenoshos Lietuvių Bendruome
nės apylinkės $10 ir Lietuvių 
Profesorių Draugijos Ameriko
je $50.

Los Angeles lietuvių tautinių 
šokių gfupei dabar vadovauja 
ponia St. Fledžinskienė, o grupės 
reikalu vedėja yra Žibutė Balsy
tė.

Fledžinskai anksčiau gyveno 
Australijoje, iš kur prieš metus 
laiko atvyko į Ameriką ir apsi
gyveno Los Angeles , mieste.

•
Los Angeles BALFo skyrius 

aukų, rinkimo vajaus pabaigtu
vėms surengė vakarą. Vakaras 
praėjo geru pasisekimu ir davė 
gražius pelno.

pati laikas
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JUOZO J. BAČIŪNO 50 METŲ
Spaudos darbo sukaktis

JIS PIRMASIS 
KLAPČIUKAS IR 
ZAKRISTIJONAS

VYT. ALANTAS

Socialinė, ekonominė ir kultūrinė aplinka, 1 
kurioje teko augti Bačiūnui, buvo nepavydėti- ' 
na. Tokioje aplinkoje Bačiūnas ruošėsi į gyve- ; 
nimą ir žengė pirmuosius visuomeninės veiklos, 
žingsnius, kuri buvo susijusi su Town of Lake 
parapijiniais reikalais.

šiandien Bačiūnas nebe pasididžiavimo pri
simena, kad jis buvęs'pirmas Town of Lake lie
tuvių parapijos klapčiukas. Paūgėjęs jis ėmė 
dainuoti parapijos chore.

Bet duokime žodį pačiam Bačiūnui. Savo 
straipsnyje "Prisiminimai ir patikslinimai” paskelbtame "Drau
ge” sausio 24 d., 1955 m. jis pastebi, kad žinia apie Town of Lake 
lietuvių parapijas pasiruošimus švęsti savo 50 metų jubiliejų, jį 
sužavėjusi ir sujaudinusi.

— Ji man staiga priminė, rašo jis, mano paties vaikystės 
dienas. Aš esu išaugęs toje parapijoje, tarp jos žmonių, tarp jos 
namų, gatvių, apylinkių. Kaip šiandien prisimenu tą apylinkę, kur 
šaligatviai dar buvo sukalti iš lentų, o gatvės grįstos apvaliais me
džio rastais išmirkytais smaloje. Ir prisimenu, kaip tada mes, vai
kai, tose vietose, kur šiandien stovi namai, žiemos metu čiuožinė- 
davome...

Pastebėjęs, kad pirmutiniuoju prie mišių patarnautoju bu
vo ne kas kitas, o jis, Juozas Bačiūnas, paminėtame straipsnyje 
jis tęsia toliau:

— Aš buVau ne tik patarnautojas prie mišių, bet atlikinėjau 
ir zakristijono pareigas, kada parapija dar neturėjo savo bažny
čios, ir lietuviai pamaldas turėdavo lankyti airių parapijoje, kur 
klebonavo kun. Haynes ... Linksma prisiminti, kad anuomet kurį 
laiką kun. Haynes aš mokiau lietuvių kalbos ..

— Vargonininkas Vladas Daukša išmokė mane minigtran- 
tūros. Gerai atsimenu tuos vaikystės laikus, kada per didžiąsias 
šventes aš, kaipo pirmas ir seniausias patarnautojas, turėjau gar
bės su smilkylu, einant aplink bažnyčią, smilkyti kun. Skripkui, 
kuris norėdavo, kad smilkalo būtų daug... Už tinkamai atlieka
mas pareigas Parapijos Komitetas nupirko man uniformą, kuria 
labai didžiavausi...

— Taipgi atsimenu tuos laikus, kada po Kalėdų eidavome 
kalėdoti. Eidavo klebonas kun. Skripkus, vargonininkas Daukša, 
zakristijonas ir aš, kaipo pirmas patarnautojas. Vakare, grįžtant 
namo, kun. Skripkus man visada duodavo 50 centų, na, iš para
pijiečių gaudavau po penketuką, dešimtuką, o kai kada ir daugiau. 
Per dieną susidarydavo arti dviejų dolerių. Anais laikais tai buvo 
didelis pinigas...

— Kai paūgėjau, dainavau-šv. Cecilijos chore, giedodamas 
susipažinau su Precinausku, taip pat choristu, ir su jo rekomen- 1 
dacija (jis tada dirbo "Lietuvos” laikraštyje kaip raidžių rinkė- 1 
jas) gavau darbo "Lietuvos” spaustuvėje kaipo "spaustuvės vėl- ' 
niukas”. Taip mano gyvenimas visą laiką sukėsi tarp lietuvių. 1

Taigi, Juozukas buvo veiklus naujosios parapijos narys. Iš 1 
vienos pusės jis gyveno Ežero Mieste kaip gyveno ir visi kiti lie
tuvių, o gal ir nelietuvių vaikai. Jis tarnavo prie mišių, žiemos 1 
metu čiuožinėdavo, žaisdavo su savo draugais ir t.t. Bet iš kitos 
tas jo gyvenimas gerokai skyrėsi nuo jo draugų gyvenimo. Juo
zas buvo šeimoje vyriausias tad ir didžiausia sunkumų našta, su
negalavus tėvui, turėjo užgulti ant jo pečių. Jis turėjo labai anksti 
imti rūpintis uždarbiu, ir tai, be abejo, negalėjo teigiamai atsi
liepti j jo lavinimąsi mokykloje. (

Bačiūno atsiminimai apie mokyklos lankymą nėra tokie 
spalvingi ir pasakyčiau, jausmingi, kaip kad apie jo, kaipo klap
čiuko, "veiklą”. Jis pasitenkina tik faktų konstatavimu:

— Lankiau amerikoninę viešą pradžios mokyklą, o kai Town 
of Lake įsisteigė lietuvių pradžios mokyklą, ėmiau lankyti ir ją. 
Mokyklą vedė vienuolės Nazarietės, atvykdamos iš lietuvių šv. 
Jurgio parapijos Bridgeporte. Mokykla iš pradžios įsikūrė papras
tame "Store” prie Hermitage gatvės, ties dabartine šv. Kryžiaus 
bažnyčia. Mokykla įsikūrė pirmame aukšte, o antrame — vėliau 
apsigyveno seselės mokytojos. Vėliau parapija pasistatė savo mo
kyklą, o antrame aukšte įrengė laikiną bažnyčią. (Iš mano atsimi
nimų, šv. Kazimiero Akademijos Aidai, gruodžio mėn. 1950 m.).

Grįžus iš mokyklos, Juozuko laukdavo kiti darbai. Jis pa
sakoja:

— Tėvams buvo sunku išgyventi, todėl, grįžęs iš mokyklos, 
turėjau eiti dirbti: pardavinėti saldainius, saldžiuosius gėralus ir 
ledus iki 8-9 vai. vakaro. Rytą reikėjo keltis apie 3 vai., nes buvau 
susitaręs su duonvežiu padėti jam išvežioti duoną po namus. Va
žinėdavau su suaugusiu vyru, bet man tekdavo nešioti duonos ke
palus į antruosius ir trečiuosius aukštus. Taip dirbdavau Iki 7 vai. 
Parėjęs namo, truputį numigdavau ir eidavau į mokyklą.

Iš tų trupų atsiminimi) nuotropų mums sunku daryti, kad 
ir apytikrias išvadas, krfip ta aplinka paveikė į jauno Bačiūno cha
rakterio doroj imąsi. Lietuvių išmintis sako: nėra to blogo, kas 
neišeitų j gerą.

Jei Juozukas būtų augęs geresnėse sąlygose, gal būt, jo 
charakteris būtų susiformavęs lygiai toks pat, kaip kad Town of 
Lake aplinkoje, bet viena, man rodos, mes galime nesvyruodami 
pasakyti: tos sąlygos, kuriose augo Bačiūnas, suformavo arba 
bent daug prisidėjo prie susiformavimo tų jo charakterio bruožų, 
kuriuos mes vadiname iniciatyva, veržlumu, apsukrumu, suma
numu ir judrumu.

Tos charakterio savybės reikalingos kiekvienam žmogui, 
norinčiam šio to pasiekti gyvenime, bet ypatingai jos reikalingos 
verslininkui.

Gyvenimo sąlygos Bačiūnų pačioje jaunystėje išstūmė į 
gyvenimo kovą, kaip boksininką į ringą. Iš ryto jis mokinys, po
piet — "prekybininkas”. Ir pastebėtina tai, kad, skaitant jo ano 
meto atsiminimus, mums nesusidaro įspūdis, kad jaunas Juozukas 
būtų "prekiavęs” tik gyvenimo sąlygų verčiamas. Mums atrodo, 
kad jis tą darbą mėgo, taip sakant, jį dirbo iš pašaukimo, .kad jau 
tada ėmė reikštis jo verslininko gyslelė, kuri paskum išsivystė į 
plataus masto burninius užsimojimus.

Analizuojant Bačiūno atsiminimus mums krinta į akis ir 
kitas džiugus momentas^ jis neiškrito iš lietuviško vežimo, nors 
daugelis jo amžiaus lietuvių verslininkų, susižavėję turto burtais,

Ateinantį savaitgalį, lapkričio 
9-10 d. Chicagoje įvyksta vienaą 
iš didžiausių šių metų lietuviško 
sporto įvykių — Lietuvos Krep
šinio Pergalės XX-mečio Minė
jimas, prisiminti Lietuvos vals-1 
tybinės vyrų krepšinio koman
dos Europos krepšinio meisterio : 
titulo iškovojimui, Il-siope* Eu
ropos vyrų krepšinio pirmenybė
se 1937 m. Rygoje ir tokio pačio 
laimėjimo pakartojimui III-siose 
Europos pirmenybėse, 1939 m. 
Kaune.

Daugelis iš mūsų gerai atsi
mename, koks buvo entuziazmas 
1937 m. gegužės mėn. visoje Lie
tuvoje, kada mūsų krepšininkai, 
dalyvaudami Europos krepšinio 
pirmenybėse Latvijos sostinėje 
Rygoje, finalinėse rungtynėse 
nugalėję Italiją, parsivežė Euro
pos krepšinio nugalėtojų laurus 
į Kauną.

Trumpai prisiminkime šias is
torines pirmenybes. II-siose Eu
ropos krepšinio pirmenybėse da
lyvavo 8 valstybės: Italija, Pran
cūzija, Egiptas, Lenkija, Latvi
ja, Čekoslovakija, Estija ir Lie
tuva. Visos komandos buvo pa
dalintos į 2 grupes, kuriose jos 
žaidė kiekviena su kiekviena. 
Lietuva papuolė j I grupę, kartu 
su Italija, Estija ir Egiptu.

Pirmose rungtynėse Lietuva 
nugalėjo Italiją 22:20, sekančio
se — Estiją 20:15 ir trečiose 
Egiptą 21:7, tuo būdu savo gru
pėje laimėdama T vietą, palikda
ma Italiją Il-je vietoje.

Antroje grupėje, I-mos vietos 
■ laimėtoju išėjo Prancūzija, o 
, II-j e vietoje liko Lenkija.

Pagal nustatytą tvarką I gru- 
i pės laimėtojas turėjo žaisti prieš 

II grupės 2-rą vietą ir atvirkš- 
> čiai. Tuo būdu Lietuvai teko 

žaisti prieš Lenkiją, o Prancūzi
jai prieš Italiją. Mūsiškiai len
kus supylė 32:25; Italija įveikė 
Prancūziją. Taigi finale dar kar
tą teko susikibti su Italiją ir ją 
nugalėti 24:23.

Lietuvos pergalė buvo didelis 
netikėtumas, kadangi lyginant 
ankstyve sniuosius Lietuvos 
krepšininkų pasirodymus, mik 
siškiai buvo skaitomi toli gražu 
ne favoritais.

Lietuvos valstybinėje rinkti
nėje šiose pirmenybėse žaidė: 
F. Kriaučiūnas (kapitonas), Pr. 
Talzūnas, Žukas, Z. Puzinauskas, 
A. Andriulis, L. Baltrūnas, Pr. 
Mažeika ir Kepalas.

Šie vyrai išgarsino Lietuvos

vardą ir, pastatė Lietuvos sporti
ninkus gretapįrmaeilių kitų Eu
ropos, krištų spprtin i nkų.

Visiems žinojna.kad ši perga
lė buvopasieit* dėka užjūrio 

Amerikos lietuvių —
lė buvo-pasieiįadėka užjūrio 
brolių — Amerikos lietuvių — 
F, Kriaučiūno, Pr. Talzūno ir Žu
ko, kurie sudarė Lietuvos ko
mandos pagrindą. Pranas Talzū
nas laimėjo geriausio Europos 
metiko vardą.

Taipogi dideli nuopelnai tenka 
prieš tai Lietuvos krepšininkus 
treniravusiam Amerikos lietu
viui ,Dr. Savickui ir vėliau, Pč. 
Lubinui, kuris -buvo JAV-bių 
Olimpinės krepšįnio komandos 
kapitonas ir a Ukso' medalio lai
mėtojas 1936 m.' Pasaulinėje 
Olimpiadoje Berlyne. ! -I

Po šios pergalės, krepšinis 
žaibo greitumu pasidarė populia
riausia sporto šaka Lietuvoje. 
Visame krašte buvo statomi 
krepšinio Stulpai, pilama aikšte
lės. Krepšinis išplito netik dides
niuose miestuose, bet ir tolimiau
siuose užkampiuose. Tiesiog ne
įtikėtina, tačiau taikė 2 metų 
krepšinis pasidarė mūsų tautinis 
sportas ir IlI-sios Europos krep
šinio pirmenybės, 1939 m. Kau- 
ne, buvo sutiktos jau su pasiti
kėjimu ir pasiryžimu Europos 
meisterio titulą apginti.

1939 m. pirmenybėse Kaune 
dalyvavo vėl 8 valstybės: Latvi
ja, Estija, Lenkija, Suomija, 
Vengrija, Prancūzija, Italija ir 
Lietuva, šį kartą nugalėtojas bu
vo išvestas žaidžiant taškų sis
tema, t. y. kiekvienas su kiekie- 
nu.

Dešimtstūkstan t i n ė žiūrovų 
minia su didžiausių entuziazmu 
sekė septynias dienas trukusias 
varžybas, specialiai pastatytoje ■ 
puikioje sporto hatėje.-

Supuolimo dėka nugalėtojas 
buvo išspręstas jau pirmą dieną, 
kada mūsiškiai SMitiko su stip
riausiu varžovu Latvija. Po la
bai įtemptos ir jaudinančios ko- 

, vos Lietuvos rinkt'&ė paskutinė- 
■ se sekundėse išplMė1-pergalę 
į 37:36. Likusieji 6 varžovai buvo 
. lengvai nugalėti atigštomis pa

sekmėmis ir Eurojkte meisterio 
titulas tapo apgintas, o Lietuvos 
sportininkų prestižas dar labiau 
iškeltas.

Po šios pergalės visu rimtumu 
buvo ruošiamasi dalyvauti Pa
saulinėje Sporto Olimpiadoje, tu- 
rėjusioj įvykti 1940 m. Suomijos 
sostinėje Helsinkyje. Tačiau už-

ėjusi karo banga viską apvertė 
augštyn kojomis.

šiose pirmenybėse Lietuvos 
rinktinės svorio centrą sudarė 
vėl Amerikos lietuviai su gar
siuoju Pr. Lubinu priekyje, ta
čiau Šį kartą jau turėjome prisi
auginę visą eilę pirmaeilių vieti
nių žaidėjų.

1939 m. Europos pirmenybėse 
Lietuvos spalvas gynė šie žaidė
jai: F. Kriaučiūnas (kapitonas), 
Pr. Lubinas,,V. Budriūnas, A. 
Andriulis, Ruzgys, Z. Puzinaus- 
kas, Pr. Mažeika, J. Jurgėla, L. 
Baltrūnas, Nlkotekis, M. šliupas, 
V. Leščinskas, V. Norkus ir Pet
rauskas.

Svetimieji užgrobė mūsų kraš
tą, karo audrą, išblaškė mus po 
visą pasaulį, tačiau 1937 m.

įžiebta ugnelė daugiau neužgeso. 
Vokiečių okupacijos metu krep
šinio buvo žaidžiamas ir tobulėjo 
kiek tik tuolaikinės sąlygos lei
do. Kas gi neatsimena garsiojo 
Dešimtuko Turnyro 1943 m. 
Kaune, kada 10 geriausių Lietu
vos komandų pademonstravo ge
rą krepšinio klasę.

Užgriuvus raudonajam rytų 
okupantui mūsų krepšininkai 
buvo priversti skinti laurus savo 
pavergėjams. Juk ar ne lietuvių 
dėka Sovietų Sąjunga laimėjo 
visą eilę Europos krepšinio pir
menybių ir sidabro medalius 
1952 m. ir 1956 m. paaulinėse 
sporto olimpiadose.

Atsidūrę tremtyje mūsų krep
šininkai irgi parodė savo gaju
mą. Tremtinių stovyklose krep-

. ę''lM> visus kraštus 
dr toliau tęsia iią tra- 

dicŲą. štai Australijoje L. Bal
trūnastreniruoja,; Australijos 
krepšinio': ririlctinę. Uį®tuviii žai
džią Australijos dippįtriėje 'ko
mandoje.' VasariolūGimnazijos 
krepšininkai vieni’iš stipriausių
jų Vokietijoje. Pridygsta lietu
vių, sporto klubų JAV-se, Kana
doje, Australijoje, Anglijoje ir 
kt. Bei šios dienos pasauliui įro
dėme, kad esame krepšinį žai
džianti tauta!

Dabar grįšime prie minėjimo. 
Minėjimas yra rengiamas Vid. . 
Vakarų Sporto Apygardos ini
ciatyva su F ASK-to pritarimu ir 
patvirtinimu. Faktiškas minėji
mo rengėjas yra specialiai šiam 
reikalui Chicagoje sudarytas ko
mitetas, pirmininkaujamas žino
mo Chicagos lietuvių veikėjo Dr. 
St. Biežfo. '

Minėjimo' programoje yra nu
matytas iškilmingas aktas, kurio 
metu bus pagerbti JAV-se gyve
ną buvę Lietuvos valstybinių 
rinktinių dalyviai 1937 ip-fr 1989 
m. Europos krepšin eny-
bėse. Taipogi bus šiuo
metu geriausių* JAV-bių ir Kana
dos lietuvių krepšinio komandų 
turnyras, kuriame dalyvaus 
Brooklyno Lietuviu Atletų Ka
bas, Chicagos L8K Nerta, ASK 
Lituanica, Toronto LSK Vytie ir 
Detroito LSK Kovas. Turnyro 
laimėtojui FASK-taS yra pasky
ręs dovaną.-

Dar viena įdomybė — tai į mi
nėjimą suvažiavusių, buvpsių 
Lietuvos rinktinės dalyvių pasi
rodymas aikštėje, sužaidžiant 
parodomąsias rungtynes tarpu
savyje.

Susidomėjimas minėjimu Chi
cagoje yra labai didelis. Taipogi 
laukiama atvykstąnt daug svečių 
ir iš kitų miestų.

GREIT PATIKIMAI PIGIAI

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

nuoi lietuviško kamieno atskilo ir dingo amerlkonizmo jūroje. Ko
dėl Bačiūnas nenutraukė sąsajų su savo tauta, mes tik galime 
spėlioti, nes išsamesnio atsakymo, dėl medžiagos stokos, bent šiuo 
metu patiekti neįmanoma.

Vienoje savo atsiminimų vietoje, kaip jau buvo pastebėta 
aukščiau, -Bačiūnas išsitaria: "Taip mano gyvenimas visą laiką 
sukėsi tarp lietuvių”. Tai padiškina daug, bet visdėlto neduoda 
išsamaus atsakymo į mums rūpimą klausimą. j

Daugelio į šį kraštą atkeliavusių lietuvių vaikystėje ir jau
nystėje "gyvenimas sukėsi tarp lietuvių”, bet šiandien apie juos 
mes nieko nebežinome. Matyt, tas "sukimasis tarp lietuvių” Ba
čiūną veikė kažin kaip kitaip, kaip kad kitus jo amžininkus, ma
tyt, lietuviška aplinka sugebėjo jo dvasioje atremti besibraunan
čias, neviliojančias šio krašto įtakas, matyt, Town of Lake buvo 
ta lietuviška pastogė, kurioje pasislėpęs Juozukas sugebėjo atsi
spirti didžiosios Chicagos, to amerikonizmo šimtanuošimtinio įkū
nijimo, žiburių vilonėms...

Bet "sukmasis tarp lietuvių”, kitaip sakant,” gyvenimas 
Ežero Miesto parapijiečių tarpe, nebuvo vienintėlis šaltinis, iš ku
rio jaunas Juozukas sėmėsi sulčių savo lietuviškai dvasiai for
muoti. Turėjo būti ir kitų, galbūt, svarbesnių veiksnių, kurie ne-, 
leido jam atplyšti nuo'lietuviško kamieno. Tokiais atvejais šeima 

' vaidina svarbiausią vaidmenį. Deja, mes nieko tikresnio nežinome; 
kiek prisidėjo prie Juozuko kaipo lietuvio, išsiauklėjimo jo šeimai

Bačiūnų šeimoje, reikia manyti, viešpatavo lietuvių kalba, 
bet kiek sąmoningi lietuviai buvo jo tėvai, kokias dainas dainavo 
ir pasakas sekė motina savo vaikams pats sukaktuvininkas niekur 
apie tai neužsimena. Mes tik galime spėlioti, kad Juozuko tėvai 
buvo geri lietuviai ir kad jie savo vaikus auklėjo lietuviškoje dva
sioje. •

Kiek prisidėjo prie lietuviškos dvasios skiepi j ilgoJaunimui 
ano meto lietuviška parapijinė mokykla mums vėl lieka mįslė. Ba
čiūnus apie jai irgi niekur neužsimena, nors mums būtų labai įdo
mu tai patirti. 4 . •

Tik vienas momentas mums yra kiek aiškesnis. Kaip vėliau 
pamatysime, j Bačiūno kaipo lietuvio formavimąsi didelės įtakos 
yra padaręs spaustuvininkas, leidėjas, verslininkas ir didelis lie-“ 
tuvis Antanas Olšauskas, kurio spaustuvėje jaunas Juozukas ėmė 
dirbti ir su kurio šeima jis likę glaudžiai susirišęs per' yisą, gyve
nimą. ‘‘-r *'..'-“f •

Taigi, "sukimasis tarp lietuvių", šeima, lietuviška mokyk
la, Antanas Olšauskas, galbūt, ir kiti veiklesni lietuviai, ąu kuriate 
Bačiūnui teko susidurtilr dirbti,.ir,hus tie veiksniai, kurie padėjo 
Susiformuoti mūpų sukaktuvininko lietuviškai sąmonei ir padarė 
iš jo tvirtą lietuvybės Šulą šiame krašte.

£Būs daugiau).

MUSŲ KALĖDINES DOVANOS
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir šįmet BROWNEJONE8 LTD, LIETUVIŠKAS SKYRIUS prane

ša: kiekvienas, kuris užsakys vidutinis vertės siuntini (ne standartini) gaus apačioje išvardintus dalykus, 
kaipo nemokamų dovanų pasirinkimui vienų U Jų:

1. 8 moteriškas skareles 27x27, vilnones.
2. * ’ *
8.
4.
5.
6.
7.
&

6 svirus Cukraus.
1 vyriškų vilnoni šalikų.
1 skustuvą aolingen ar Sheffield išdkbino.
4H yda. moteriškai suknelei medžiagos.
1 plaukams kirpti maUnilų 0-0000.
8 poras moteriškų kojinių.
8 poras vyriškų kojinių.

STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIAI
• svarai. Kaina: U8 845.00. •SVORIS —

4% yds. moteriškai šaknelei medžiaga.
8 yds. 54” medžiagos koeciumui, labai stiprios, šviesiai žalsvos, pilkos spalvos.
1 pore žieminių apatinių.
1 grynos vilnos moteriškas megztinis, ilgom rankovėm.
2 poros moteriškų kojinių.
8 vilnonis skarelis 27x27.
1 svaras šokolado,

STANDARTINIS SIUNTINES VYRUI
Svoris: 7 svarai. Kaina: U8 85t.ee.

3 1/4 yds. medžiagos kostiumui, lygus, ar Juostuotas, vilnonis.
8 yds. medžiagos viršutiniams baltiniams. įvairiausių spalvų.
1 atlenkiama apikalde megztinis, ilgom rankovėm, vilnonis.
1 pore žieminių apatinių, tūtų.
1 pore vilnonių' kojinių. -
1 vilnonis šaUka*’50xlL

50 cigarečių Hayare.
/( STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17

Svoris: 18 svarų. Kaina: US 8U8.M.
8 1/4 yds. geros rūšies atkarpa vyriškam kostiumui.
8 yds. grynos vilnos atkarpa moteriškam paltui. 

*8 ydl. grynos vilnos atkarpa vyriškam paltai.
, 8 yda. stiprios milinio medžiagos, moteriškam kostiumui.
t vyriškas. žisminis **Wtndęlieėtei* megztinio'pavyzdžio, užtraukimas ”Zip”.
1 motoriikas vilnonte jMgittinls, ilgom rankovėm.
1 vilnonis vyriškasšalikas, v
8 vilnonės motariškoa skarelše. ' , .'
1 skustuvas, SoIUngon, ar iBbeffield UdMinio.
1 moterišta-Masinį .‘'.Yį-re?/'

Visos kalnas ir moksečiri yra Jau iškaityti. Gavėjas nieko neturi primokėti.
T*nA»'totypeifftgŲKATWARAMIŲ.Il JŲ JUS GALITE PAPILDYTI IKI PILNO SVORIO PABL 

RINKDAMI NORIMU niT vlnT J,>«’T «I1TKTrNnTT ' -"'-'T * ■■■> ■■■ ■yš-K&yy
RAŠYKITE

GEIDAVIMAIBL 
TI DOVANŲ JOJ

KELIŲ MENESIŲ.

. LIETUVIŠKAM SKYRIUI VI8I JONIJĄ-,

DUODAMAS IŠSIMOKYTI DALIMIS, TUMINAS IK
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ngob(skyriaus Drhųgo' koreąpopden^į
....... s,^•^•dmas; ' telktas Bąlygas visuomenės in- 
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vpą redakcijos , pa|alp0se. Na-

4 riams dalyvayipias būtinaę

J. J. C|unie|iauskų išleistuvės, 
jiems išvykstant pastoviai apsi
gyventi į Los Angeles, ten anks- 
čląu niwikė|u3 dukrelei su šeima, 

|lk Tautinės Sąjungos skyriaus bu- 
" vp surengtos praėjusį sekmadie

nį, paįdžiūnų, namuose.
Pfrm. Julius Smetona, vado

vavęs tome išleistuvėms, pasakė 
ilgesnį žodį i ir visų susirinkusių 
vardu, kaip prisiminimą, įteikė 
J. Savickio terpė Dega du tomus. 
Pianistė Ęirutė Smetonienė įgu
dusiai paskambto kelius kūri- 
nlus ir tuo išleiątuves labai pra
turtino menine programa.

Vaišių mėtų kalbėjo eilė jo bi
čiulių ir artimųjų. Jautrų žodį 
pasakė ir pats išleidžiamasis J. 
Chmieliauąkas dėkodamas už šil
tą draugystę, kurią jis aukščiau
siai vertiną.

taip pat priklauso dau
geliui kitų, kurie įvairiais dar
bais ir patarimais prisidėjo prie 
minėto vakaropaslsekimo..San
tara taria nuoširdų lietuvišką 
ačiū sekantiems: p-lęi Abraity- 
tei, poniųms Jarašiūnięnei, Rin- 
kevičienei, Barkauskienei, Tallat 
Kelpšienei,, Židonienei, p. Stuo- 
giams ir Šiaučiūnams, p. Johan- 
sonUi, Kaklauskui, Kazėnui, Mar- 
gevičiui, Maželiui, pask. R. Min- 
kūnui ir Vyt. Didž. Draugovės 
skautams, p. Raulinaičiui, Ryde- 
liui, Sejonui ir Sperikaičiūi.

Pelėdų vaiduoklių naktis
’ ■■ J t* ’'* ■ ’.(sks) Halioween. papročių pa

skatintos Clevelando LR Birutės

Dr. J. Abraitis perkėlė savo 
' ■ kabinetą ;

į 12429 St. Clair Avė. (virš Mo
dom Drug vaistinės).

, Dirvos rėmėjų dovanos, 
kurios buvo skirstomos lapkričio 
mėn. 3 d., traukė Arūnas Lazdi- 
nis, Algis Daukantas" ir Jono 
Aleknos anūkas taip pat Jonas.

Apie laimėjusius skaityk 2 psl.

Birutė Smetonienė 
yra pakviestą ątliktį muzikos 
programą Čicilia MųsU c'ub fii 
penktadienį, ląpkyįįĮio mėų. 8 d.

atstovavo jben
drovę tarptautinėj^ njęcjianfzipų 
konferencijoje 
tete, Ind.

Suinteresuoti namų p|rltimu lu

. '■"i..?,‘L

Juozą Mikonj,

Ąžuolų oktetą koncerto 
. j » belaukiant

Džiugu, kad jaučiamas didelis' 
"lietuvių visuomenės susidomėji
mas lapkričio,16 d. koncertu, ku
ris įvyks lietuvių salėje. Daugu
mas eis pasižiūrėti jaunos, Ka
nadoje gimusios, neslepiančios 
savo lietuvybės, lietuvaitės Rū-

j.!
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Taiso Ir parduoda IfrilprocUlu* 

SŠžirtngM ir -/(fe*
bas prieinamomis kainon 

't .■ <75i E, V18-SL
Clęveland 8, O'rūo 

' 7 - Teląf.; UI 1;54M

GERI NAMAI
Mes turime "vienos šeimos ir 

dviejų šeimų namų Eddy Rd- — 
St, ęiair rąjone su mąžais įmo- 
kėjimaįs.

RĄT NAU^fiUI 
Nąmų prekybai namų,

1 Clėvąlahd Rgisi.^-jų šeinių po 
5 kambariuą; 2 nąųjl gaaei pa
čiai; didelis, gtažus sklypas. ’

Richpipjlį Hgts. 2 ■mėtą' įĮ 
kamb. randi; gaao-apšildymąs; 
garažas.

Euclid Beach apylinkėj* du na
mai ant vieno sklypo;’gasb ap
šildymas. Prašo $10,990.

Grovewood — E. 170 St. 7 
ljamb. ccJonial; gaso apšildymas;
2 garažai; didelis sklypas. Pra
šo 313,590.

Neff jRd. — Sphenęly Avė. 4 
metų mūrinis bungolow — 5 di
deli, gražus kambariai pirmam 
ąukšte, gaiso apšildymas, gara
žas.

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030

t

i W * 
X t >. »

V^baldgir 

automašinų apdrauda.
11809 St. Clair . i 

UL 1-3919 Lt 1-9216
.iu>Miiiiiiiii|iiiuim;uiuunmuuuuin-

PRANEŠAMA...
NATIONWIDE’S ąątMM 
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

JUOZO KAMA1CIO 
fR JONO BALEIKOS,

ST. CLAIR SHOE STORE,
12915 St. Clair Avė. .

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

Siuntimui į Europą duodama 
nuolaida.

Batų taisymas paimamos ir 
pristatomos į namus be mokes
čio.

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

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

RĄY NAU8NĘR REALTY 
11809 St. Clair Ąvą. TeL UL l-SOMĮ^ 

k namuose MU 1-?154 ,; - %“■"

O'TU f f ■■!■■■?■

20 AKERIŲ ŽEMES SU GERU

Apie 58 myljpą puo Clevelan
do, netoli Andoker. miestelio ir 
Pymatuniac ežęro 2Q akrų žemės 
plotas su moderaĮaf įrengtu na
mų, kuriame yra dvi vonios, 5 
miegamieji, karštp.'.Vandena šil
dymas. Prie namo dviejų auto
mobilių garažas su’dirbtuvėle.

Nupirkta žemė gali būti pada
linama j sklypus ir pardavinėja
ma atskirai.

Dviejų šeimų namas, 
Cleveland, Hts., netoli šv. Onos 
bažnyčios, po 8 k.-ir dvi vonias 
kiekvienam bute. Karšto van
dens šildymas, 3 automobilių ga
ražai.

Vienos Beimąs
Ęa3t Cleveland, prie Rozelle 

mpkyklos, 7 kamb-jĮauji kilimai, 
didelė ir .moderni yįrtuvė, karšto 
vandens šildymas. Garažas. Pra
šo 313,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
ųių. Kreipkitės į

p. širvaiti

z“

t

NAMAI PARDAVIMUI
Superior Avė. Dviejų šeimų 

namas su Pelninga krautuve. 3 
garažai. Labai geras pirkinys.

Ansel Rd. Trijų šeimų namas: 
6, 5, 2 kamb. Prašo 315,709.

E. 82 St. Vienos šeimos namas 
— 8 kamb. Garažas. Prašo 
311,500.

Kelso St. (tarp Lake Šhore 
Blvd. ir E. 140 St.). Vienos šel
ptos puikus namas: 6 kamb., ”re- 
creation” rūsys, elektrinis džio
vintuvas, karpetas. Garažas. La
bai geram stovy.

E. 185 St. Keturių krautuvių 
mūrinis namas. Pelningas pirki
nys.

Turime ir daugiau namų. Tu
rime pirkėjų dviejų šeimų na
mams šv. Jurgio ir šv. Kazimie
ro parapijų rajone.

Kreiptis į
Edvardą Karnėną 

J. G. Oshen Realty and 
Insurance Service 
1141 Ansel Rd.

SW 5-4808 arba ER 1-4732

*

dr-vės Pelėdų skilties skautės TOS.
Jos ilgas, pasaulio artistų 

mieste, Hollywoode keliąs, gal
būt, po naujai statomos filmos 
"MARGOR1E MORNINGSTAR” 
atneš ne tik jai vienai pasidi
džiavimo, bet ir džiaugsmo vi
siems lietuviams.

ĄŽUOLŲ oktetas, vadovauja
mas Juliaus KAZĖNO atliks ne
tik lietuvių, bet ir pasaulinių 
kompozitorių kūrinius. ĄŽUOLŲ 
oktete, be vadovo Jul. Kazėno, 
matysite Fab. Kaminską, Pr. 
Stempužį, Leoną Kazėną, Felik
są Zylę, Vaclovą Jurgelį, Anta
ną Kavaliūną ir Praną Petraitį.

Solistė Juzė KRIŠTOLAITY- 
Tė, kuri. ąu malonumu sutiko 
talkininkauti ĄŽUOLŲ sukaktu
viniame koncerte, taip pat išpil
dys dalį programos.

Visįems pianinu palydi p. Re
giną BRAZAlTiENĖ.

Daug laikė nebeliko, tačiau 
ĄŽUOLAI rutĮšiąąi, Ne tik Ąžuo
lai, bęt ir p. JokūbaitĮenė paruoš 
visiems syąčiaųiĮeL ąęrą vaišių 
programą apatinėj lietuvių salėj. 

Dėl biletų kreipkitės pas Pr. 
STEMPUŽĮ telef MU 1-8450, 
pas okteto narius bei Stepulionių 
valykloje.

spalio 31 d. pas Juškėnus turėjo 
vaiduoklių naktį. Pirma tokio 
pobūdžio sueiga su nuotykingais 
žaidimais ir natktipiečiais pasi
baigė gerokai po vidurnakčio. 
Sekantį rytą Pelėdos po smagių 
pusryčių, įspūdžių pilnos išsi
skirstė po namus.

•*'q

Aldona ir. Jųąząs SįeąiRUžiąi 
persikėlė į naujus namus — 506 
East 118 8j., Cleyeląnd 8, Ohio.

Pr. Karalius Pilėnų tuptįnipkas
(sks) Iš Toronto yra gautas 

Vyriausiojo Skautininko įsaky
mas, kuriuo aktų. Vytautas Ka
mantus, jo paties prašymu atlei
džiamas iš Clevelando Pilėnų 
skautų tunto tuntininko pareigų. 
Nuo lapkričio 8 d. Pilėnų tunti- 
ninku yra skiriamas vyresn. 
sktn. Pranas Karalius, gyv. 484 
East 123 St., Cleveland 8, Ohio; 
telef.: POtomąc 1-2308. Vyriau
siasis Skautininkas reiškia nuo
širdžią padėką buv- tuntininkui 
ir linki' sėkmės pareigas per
imančiam.

Lapkr, ?4 d.į, po sumos šv. 
Jurgio bažnyčioje, Lietuvių Salė
je bus mėtinį Netingos ir Pilėnų 
tuntų sueigą, skirta Lietuvos 
Skautų S-gos spiečiui atžymėti.

Baltic Delicatessen krautuvėje
(6908 Superior Avė.) Jūs gausi
te viską parengimams:

Kumpius, palengvicas, lašišas, 
ungurius, minagas, ikrus, kai
miškus sūrius, dešras, vynus, 
šampanus, likerius ... .Be to šią 
savaitę jau įsigysime duonai 
piaustyti mašinėlę.

Čia pat jūs galite pasiųsti pi
giuosius švediškus maisto ar 
angliškus medžiagų siuntinius į 
Lietuvą. Pasiskubinkite, kad jū- 
ąų ąrtifniejį galėtų dar Kalėdoms 
juos gauti ir turėti šventėms 
džiaugsmo.

CADBIĮJAUS 
AKUMULIATORIUS — 

RATTĘRY 
AUTOMOBILIUI

Europoje naudojamas nuo
radimo dienos — 1909 m. dar 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu.

Negenda puo šalčio, karščio, 
elektros smūgių. Daug kitų gerų 
savybių Garantijos laikas neap
ribotas.

Supažindinimui parduodamas 
papiginta kainą. Skambinkite B 
Snapskiui — KE 1-0210 arba rei 
kniaukite garažuose.

BALTIC SUPPLY CO„
71 E. 207St., Ęuclid 23. O.

'irr:’. '■‘■f- p

Mes turime spalvuotų pirkėjų.

siRvlni
Wm. T. Byru m- Re:..... _ ‘ai Estete
1535 Hayden Avė. MU 1-6100 

ar namuose KE 1-4089 GERESNI NAMU STATYTOJAI
VISUOMET ĮSTATO 

Lįv Šildymą ir oro.vėsinimą

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant ■ 
išvežiojome į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

* I
produktus.

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti
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GERI NAMAI

2 šeimų, netpli js’ottingham 
g-vės. 2 nauji gašo p.ečiąi; labai 
tvarkingas, gražiai .įrengtas, 
įrengtas ir trečias aukštas. Dvi
gubas mūrinis garažas.

Pigus vienos šeimos didelis 
namas East Clevelande su su
jungtu garažu, virš kurio yra at
skiras 2 kamb. butelis išnuoma
vimui.

1 šeimos mūrinis 6 kamb. na
mas su garažu. Naujos Parapi
jos rajone. Kaina $16,900.

Šaukite: M. Blynas, LT 1-6613 
arba Betty Hansen ofisus: UL 
1-6150 (East Cleveland, 1247 
Hayden Avė.) ar IV 6-2130 (819 
E. 185 g.).

$
. J

J. P. MULL-MULIOLIS 
6606 Superior 

UT 1-2345
| šiaurę nuo Superior. 8 vienos 

šeimos namai, $8,500 ir daugiau, 
mažiausias (mokėjimas $1,500.’ 
Kodėl moki nuomą, pirk ir tau
pyk, mokėdamas už savo namą.

2 šeimų po 5 erdvius kamb.,1 
gazo šilima, netoli šv. Jurgio mo
kyklos, labai prieinama kaina.

Eddy Rd. — St. Clair. 2 šei
mų, žemai 3 mieg.. labai gerai 
prižiūrėtas namas. Tik $16,500.

Yra ir daugiau gerų niftnų ry
tinėje Clevelando pusėje.

Bendradarbiai
Algimantas Dailidė, Antanas 

Gailiušis ir Albinas Pastemokos
UT 1-2345 HE 1-8516

I. J. S AM A S JEWELER

Greta Ezella Theatre7007 Superior Avė.

i

tf3T
’l

aku-

Parduodamos audimo staklės 
(pilnas . komplektas) ir gazo 
mengelis.

Teirautis: telef. UT 1-0561. 
Adresas: 1328 E. 55 St.

Pigiai parduodama 
ialdytujnas, sofa ir visi valgo
mojo baldai.

Tel.: LI 1-8847
1130 E. 141 St.

Šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 
Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasiripkimas.

Ar žinote, kad klubo ir salžs vedėjas yra Juozą* GRAŽULIS, ku
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausi patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-veBtuvęs. kreipiktės Į 
Juozą GRAŽULI. Savi pas savus!

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

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

SanhFiefht dėkoja . 
visiems šikš
nosparnio opeįrętg. Būdąmi ne- 
. _ i- - i- ■ - - ėitalčiumi Clevelšm

It Vynas.
■ ’ i ■

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

ifi-

Jūrų kud. ių rudens veikla
(sks) Lapkr. 1 d. pas jūrų 

sktn. VI. Petukaųską buvo Cleve
lando jūrų budžių sueiga. Joje 
buvo aptarta Jubiliejinė Jūrų 
Skautų Šįovyjcja, regata bei ap
tarti ateities veiklos planai. Jū
rų budžių įgulos vadu perrinktas 
j. s. VI. fetukauskas. Programi
nį referatą apie pilietiškumą 
skaitė j .į s. Pr. Petraitis. Savo 
žinioms ^pagilinti jūrų budžiui 
rinksis jį sueigas, pramintas — 
burluotojlškais penktadieniais.

Lapkr^j39 d. Stp. Dariaus jūrų 
skautų laivas rengia nuotaikįngą 
vakarą. «

gausūs ąavo ėk
de santąi-jgfiąj 
Vieni viadilarb
T^riąŠ^I ... .. „
GĮIdžiūnįi, 0}^;

Skautų Tėvų Komitetas rengia 
koncertą-balių

Š, m. lapkričio 24 d. Skautų 
Tėvų Komitetas rengia nuotai
kingą vakarą su koncertine da
limi ir šokiais, grojant geram 
orkestrui. Svečių taip pat lauks 
gausąs bufetas.

Vakaras bus lietuvių salėje, c 
smulki programa bus paskelbta 
vėliau..

Reservuokite tą vakarą savo 
malonumui bei mūsų skautų 
naudai.

Kreipkitės ir męs parduosim 
Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO. 
7032 Wade Park Avė.

Arįhųr O. Mays, broker 
Telef.: UT 1-7551

Vienos šeimos namas
į pietus nuo Euelido.

2 šeimų Eddy Rd. rajone.
Capas Realty

MU 1-4545, 13923 Euclid Avė.
Sunkiai sužeistas Stasys 

Pabrinkta
Automašinų nelaimėj, dėl kitų 

kaltės, sunkiai sužaistas Stasys 
Pąbrinkis. Guli Mt. Sinai Hospi- 
tal, 205 kambarys.

Išnuomojami kambariai
Galima naudotis virtuve. Tei

rautis: Viktorija Bernatonis — 
J022 Russel Ct., Cleveland 3, 
Ųhio.

dienj gastroliuoja Clevelande Musič 
5' &^tą4iėni &30 vai. r

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 7 v. v.

AUTOMAšlNU 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, 'stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas.
Parduodami am.ini 
muliatoriai.
24 boųra towing.
Dięnos telef.: HE 1-6352. 
Nąkties telef.; L) 1-4611.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. PEBBS PAINTING CO
WM. DEBESIS

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

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

OFISO TELEF.: MAin į-1773. REZIDFNCUA: PENINSULA 2521 
Norėdami pigjąi pirkti nąmus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į piane, gausią pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą jvąi- 
riuosa apdrąudoa-įnęųnuięę reikaluose.

Sutąiaąu pąąkąlas pirmo morgičio. Patarnavimas ir ilpildymai

LOKOR DELICATESSEN
į 65(fe Superior

('kaąipas Ę. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijęnlįua. Būtinąi ątailan- 

kyklt į mūsų krautuvę ir payeikškit savo pageidavimus,
i Jcpkių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti.

Manpme atidaryti specialų lietpyiškų delikatęsų ąky- 
’ tių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maiąto firoduktųa. 
I •' j,‘ * v . x" **
I ^Pšs mus puikiausia lietuviška duona, sūrią!, ikrą, alus

Telef. EN 1-9142

‘M

gsrąntųoįemą. įtrąip|cit4e į mene telefonu arba asmeniškai.

JAUKTOS <&SON 
FUHERALHOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
DelU E. Jaknba & VVilliam j. Jakubs

Licpnsljųoti jąičĮotijvių direktoriai ir balsamuotpjai
’ šinipAtingo ir rimto patarnavimo
•pu* ' ' ' ' ENdicott 1-1733

»«flea»^Ta/į3nL2arKx3Tji

'I
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į A. Krakauskas, Chicago .....5.00

Redakcijoj* ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 8, Ohio.Telefonas: BEnderacv 
1-6344, Redaktorius Balys GAIDŽIONAS (buto telefonas: GL 1-3976).

KĄ REIKIA NEUŽMIRŠTI PASAULIO 
LIETUVIŲ SEIMĄ ORGANIZUOJANT

EMILIJA ČEKIENĖ

DĖKOJAME 
DIRVOS 

RĖMĖJAMS

.. . ■* 
i ’ • -V; ’■*. >MARGUTIS PAMINUą $UKAKTl

’ ............ ........... ■----*''f'^.f^ęįt : •:

filmo daliai talkino kotnp. VI. 
Jakubėnas. Filmo direktorius 
Ant. Olis. , 1 ‘

• •
Koncerto atrakcija — abudu 

Įjb solistai:' plotiesiems! lietuvių 
'sluoksniaihs negirdėta Lily Poną, 
buv. Metropolitano operos daini
ninkė, ir čia dar nepasireiškęs 
po Italijos stldijų populiarusis 
mūsų tenoras Stasys Baranaus
kas.

Koloratūrinis , sopranas Lily 
Ppns, gal jau ir neviršūnėje sa
vo^ balso stiprumo būdama; pa»- 
dęrtibhstravo^ ge^ < ilgtf Stažo 
techniką ir aukštą lygį, padai- 
nuodauu Bishop-La Forge/ĮLo, 
hęlą į įuife gentie lark”į i Garo 
Nome ariją išfVerdi "Rigoletto”, 
feacheleto "Chere Nuit" ir Strau- 
sšo| Dunojaus valsą. Publikos 
.prašoma, ji dar pridėjo Meksi
kiečių daįną.
■i Stasys Baranauskas, metus 
tobulinęs balsą Romos Bellcanto

goę.sim^Hw ^^^lų ęrlpą. 
•trąą; • >..

"Kbhcėrto pradfitf bė ’to. or- 
kestfas pagrojo ‘Vi. ’ Jąkubėno 
Kaimiečių šokį ir w—A - 
baigai Berllozo RaftoČI'r 

’ ?>•■. f l'.'t t i--.' 
, L, yąnBgąitienėįŠįįu-gučio va? 
dovė, jautriai padėkojo gausiems 
Mąrgi(čid <(arbo ^tlntojams ir 
talkiiilnkams,/? taip, pat ir daly
viams įspūdingo minėjimo, ku
rio vykiausias kaltininkas esąs 
Ant. Oįis.- j

Koncerte leidinyje eilė sveiki
nimų : Lietuvos diplomatijos še
fo St. Lozoraičio, Lietuvos mi- 
nip|ėrio Lomjone Br. K. Balučio 
(mlitiotas), jOhaiįį d’Affaires a. 
i. iVaMlngftme* S. Rajecko, Ge- 4 
neralinio konsulo J. Budrio, kon- 
fculo Dr; DaūŽvMnlžty, Chica- 
gi>s LiętiĮviųitfatybos.Ir.kt.

Minėjimas buvo ne tik didelis 
estetinis pasitenkinimas gražią 
sukaktį minint, bet ir gera pro
ga meditacijai, kokią gilią vagą 
lietuviškoje Amerikot dirvoje 
yra išvaręs genialusis Antanas 
Vanagaitis! Sėkmės jo tradicijų 
tęsėjams. j

V
J ,'y 

"i t <

A. Viikauiitfas, Harfisori ..„ r5.0b 
Ei Ma^CIevelahd l...'.’.... (į.OO 
Dr.SabatJdtis, CleVelandj:.10.00 
J.> Milius, Cleveland ..<........  5.63
Jr, D. Degesys, Cleveland 10iOO 
A. PlaūŠinaitis, Chicago .... 5.00 
V. Vitkus."Rochester .......  2.00
J. Podžiųlcaš, Chicago ........ 5.0tf 
J. Baublys, Detroit ............ 5.00

Baltrušaitis, Rochester 5.00 
VaišnysĮ VVaterbury .... 5.00 
Petrauskas, Chicago .... 2.00 
Ratkus, Cleveland ........ 5.00

V. Jablonskis, Cleveland .... 5.00 
A. StrimaVičienė, Springdale 5.00 
A. Vileniškis, Boston ...... i 5.00
L. Pu8kępalaitienė, Detroit 15.00
P. Peckaftls, Worcester .... 2.00
J. Jurkūnas, Lomita ............ 5.00
K. AndrtiŠkįevičius,.

Mpntręal ...............  :
A. Gantautas, Bridgeport ..
?. Žilinskas, Calif...............
•T. Švarcas, Cleveland .......
P. Lanys. Ėjizabeth...........
K. Jakimaitis, Worcester ..
B. Bilvaišienė, Boston ... 
S. Qželienė, Manteno ...
P. Kerais,,jCleveland ...

V. 
A. 
V. 
M.

, .. .' r,<> 1.’.. < ■ i....., 1

.• > ;• r:’'' 1

Margučio koncertai visad di
dingi. Toks yra buvęs ir'Šis, su- 
kaktuviiiis,^ skiltąš Margučio 30 
metų veiklai paminai. > .-

Jubiliejiniam spaįlė127 dienos 
koncertui rengėjai p&irinkb. vie
no didžiauiidtohickivs viešbučių
— Conrad Hilton -*-> patalpas 
miesto centre. Grand Bkllroom 
salė, talpinanti' apie' 8500 žmo
nių, prigužėjo'pilitaf.

Istorinį minėjimo įvadą suda
rė spalvotas dbkumentihisfilm&s
— Margučio 30 ,męti| darbo ap
žvalga. Slinko vaizdai'jiUO pirmo
jo ”RedaktoriįHiBvHkižiojiinp!’ 
pirmame Margučio numeryje iki 
nūdienos. škįtaj^ąrgtįjįtoį'įęČeigA. 
jo A. VaMįf4«io:-M Jdįljifhilid, 
įkvėpėjaiJir rėmėjai: J. Bachu- 
nas, Ant. Olis, Dr. S. Biežis, o 
vėliau ir'jaunesni talkininkai: A. 
Lapinskas, Kazys Deveiklą. Dr. 
Br. Dirmeikis, Pranas Gūdas ir 
Ilga eilė kitų. Būdingu jiems šir- 
dingUmu, žiūrovus iš ėkraiio

10.00Į Dirvos paskelbtą talkos vajų 
atsiliepė šie skaitytojai, atsiųs
dami šavo aukas:

— Mus visus jungia bendras : 
tautinės kultūros pagrindas, ant 
kurio mes stovime ir ant kurio 
norėtume matyti kitus stovint, 
bendra sielos kultūra, auklėjama 
krikščionybės principais, — sa- I 
kė A. JSmetona.

Gi šiuo laiku viena iš tokių di
džiausių laisvojo pasaulio lietu
vių jungėjų yra Pasaulio Lietu
vių Bendruomenė. Ateinančiais 
metais įvyksiantis jos seimas pa
dės šiai organizacijai tvirtus pa
grindus ateičiai, parodys jos 
reikšmę lietuvybei, tautos kultū
rai, a taip pat PLB-nės atstovų 
sugebėjimą tas kultūrines ver
tybes savo nariuose ugdyti de
mokratinėj dvasioj.

PLB-nė turėtų eiti tuo tikruo
ju vidurio keliu, kuriuo savo lai
ku, dar caro priespaudos laikais 
ėjo viltininkai, o jų ideologas A. 
Smetona dar pirmuose Vilties 
numeriuose, būdamas tuo kelro
džiu rašė:

”... Viltininkų tikslas telkti 
tautines pajėgas ir taikinti jos 
taip, kad darbe neprieštarautų 
vienos kitoms, kad iš vieno ar ša
limais eidamos, netrukdytų vie
nos kitų. Partijos darbas dauge
liui pasirodė per siauras ir per 
ankštas, dėl to rados noro dideliu 
ir plačiu būriu darbuotis Savo ša
lies naudai. Daugumas gęįdžia 
dirbti vieši, nepartinį darbą. O 
toks darbas i imtuvai labai reika
lingas ...”

Šitos A. Sneto --.s skelbtos 
mintys nei kiek nėra p.<. Tįsios 
ir dabar. Toks darbas šiandien ' 
Lietuvai nemažiau reikalingas. 
Ir tinkamiausia tokio darbo vyk
dytoja kaip tik ir yra PLB-nė, 
kurioje gali ir turi sutilpti visų 
pažiūrų žmonės, visos mūsų kul- 

, tūrinės bei .organizacinės jėgos. 
Tokiai bendruomenei turime pri
klausyti visi lietuviai ir kiekvie
nas savo energijos bei materiali
nę dalį, pagal išgales, jai atiduo
ti.

Kas gi kitas, jei ne PLB-nė 
turėtų nagrinėti visus klausimus, 
susijusius su lietuvių tautine 
kultūra plačiausia to žodžio pras
me, kelti visas dvasines lietuvių 
vertybes: kalbą, literatūrą, me
ną, mokslą, religiją, dorovę. Nors 
tai iš dalies atlieka ir kiekviena 
organizacija bei pavieniai asme
nys, tačiau šiems visiems įsijun
gus į vieną bendrą organizaciją, 
darbo rv-ultatai visad galimi 
daug didesni.

Iš praeitų PLB-nės balsavimų 
matėme, kad aktyviai įsijungu
sių j B-nės sąrašus narių buvo 
7.00(1. Bnt gi žinome, kad mūsų 
ne pagal sąrašus, o pagal prigim
tį, yra daug daugiau. Vieni iš jų 
aktyviau dalyvauja politikoj, ki
ti Įvairiuose sambūriuose, dar 
kiti paskendę asmeniniam gyve
nime. Tačiau ir tiems reikėtų 
bent dalį savo dėmesio paskirti 
PLB-nei, kurios ribose jie dirba, 
nes be jos emigracijoj greitu 
tempu išnyktų visi sambūriai ir 
nustotų savo prasmės lietuviško
ji politika. Juk PLB-nė yra lie
tuvių ateities kūrėja ir išlaiky
toja emigracijoj, o visų mūsų 
kūrėjų, politikų ir kiekvieno lie
tuvio vienintėlis tikslas yra ne
priklausoma Lietuvos ateitis. 
Todėl dėl PLB-nės organizacijos 
reikalingumą ir reikšmės nei vie
nam netektų abejoti. ■

PLB-nės Seimas

1958-ji metai Bendruomenei .... . ... į • • ' i.-
bus itin lemtingi, istoriniai. Kaip, Vakarę Vokietijos kancleri? Adenaueris apliūri ore pakabinto Į siuntė kiek pavėlavę. Jaa akelb- 
jr,” tada įvyks PLB-nės1 traukinio kelią.

Seimas, į kurį suvažiuos iš visų 
laisvojo pasaulio kraštų Bend
ruomenės Tarybos nominuoti at
stovai. Bet gi demokratiniam 
krašte atstovavimo problema la
bai lengvai išsprendžiama — tau
tos balsas yra lemiąs balsas (rin
kimai).

PLB-nės vadovai yra demo
kratiniu būdu išrinkti, tad kodėl 
negalėtų būti tokiu pat būdu ren
kami ir į Seimą atstovai. Ar at
stovų gautas mandatas iš visų 
savo narių nebūtų svaresnis ir 
patikimesnis, negu vien tik iš 
Bendruomenės Tarybas.

žinoma, Seimo Organizacini.s 
Komitetas yra perkrautas dar
bais ir daugelio smulkmenų ne
pastebi, todėl gal būtų pravartu 
išklausyti ir eilinių narių balsų, 
kurie Bendruomenės vadovus 
rinko, jais pasitikėjo ir suteikė 
įgaliojimus septynių tūkstančių 
įvairių srovių narių vardu veikti.

Kad apie šį didžiulį lietuvių 
gyvenime įvykį — Seimą, jam 
praėjus, nebūtų atsiliepimų, kaip 
apie Kultūros Kongresą Čikagoj, 
būtent:

”,.. Kongresą dominavo krikš
čionių demokratų srovė, jos bu
vo pagrindiniai kalbėtojai ir pa
skaitininkai, jos buvo dauguma 
žmonių prezidiumuose ir rezoliu
cijų komisijose ...” (Darbas, 
1956, nr. 3-4). Panašiai rašė V. 
Meškauskas Vienybėje.

Jeigu toks atstovų nominavi- 
mas j Seimą pagal Bendruome
nės įstatų 35 paragrafą Tarybai 

' ir priklauso, tr i dar nereiktų pa
miršti, kad ši os įstatus suda- 
vant buvo tik irmieji Bendruo
menės organi; vimosi žingsniai. 
O l:e to, 
mams,
arnauja, jų yr i 

ėiami.
Daug sveikų 

klausimu davė 
Drauge 1957. 9.

Antras didelis ir svarbus PL 
B-nės įvykis sekančių metų pra
džioj bus nauji rinkimai JAV 
LB-nės Tarybos ir Centro Valdy
bos. Būtų didelis praeitos vado
vybės nuopelnas ir laimėjimas, 
o kartu ir kiekvieno lietuvio 
džiaugsmas, kad sekančiuose rin
kimuose balsuotojų skaičius bū
tų dvigubai didesnis.

v. 
v. 
K.
R. 
B.

2.0C
5.0C 
5.0C 
5.00
5.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
5,00 
2.00 
5.00 
5.00 
2.00 
5.00
1.00
2.00 
5.00 
2.00 
5.00 
5.00
3.00 
7.00

Juk r: žmonės įtaty- 
o js .-t ymai žmonėms 

kuriami ir kei-

pasiūlymų tuo 
ir V. Kutkus 
27 d.

K. Demikis, New Britain $5.00 
S. Banelis, Toronto ...........

Abraitis, Richmond Hill 
Remeikis, Chicago ........ 
Šeputa, Detroit ...........
Nemickas, Highlknd .... 
Vyliaudas, Elizabeth ....

N. Mazalaitė-Gabienė,
Brooklyn .....................

J. Alekna, Cleveland .......
V. Suzelis, Newton Falls ....
K. čėsna, VVorcester .......
A. Sciuka, Dorchester.......
P. Lalas, Amsterndam___
V. Bankauskas, Chicago ....
K. Kodatienė, Linden .......
P. Narbutas, Montreal.......
J. Spakevičius, Brockton ....
L. Dargis, Milwaukee .......
J. Rugienius, Detroit .......
J. Pivoriūnas, Cleveland .... 
J. Tūbelier.ė, Washington .. 
J. Vaičius, Cicero...............
J. Masteika, Linden...........
V. Lozoraitis, Linden .......
P. Ambrazevičius, Cleveland 5.00
K. Dūlys, Baltimore........... 5,00
J. Sandargas,

North Royallon........... 5.0C
A. Žvirblis, Chicago........... 5.0C
P. Gustas, Los Angeles .... 8.00 
J. Leimonas, Chicago ... 
J. Daunoras, Chicago ... 
J. Kalnietis, Baltimore .. 
A. dilvydis, Detroit.....
J. Lesčinskas, Detroit .. 
A. čampė, Oakville .....
J. Preibys, Detroit .....
Dr. J. Pavilionis, Chicago .. 
A. Matioška, Dorchester .... 
P. Zailskas, Cicero ...........
G. Biskis, Cicero ...............
J. Gaižutis, Detroit ...........
J. Gaižutis, Chicago...........
V. Skirmuntas, Kenosha .... 
V. Jakimavičius, Brockton
J. Jankaitis, Toronto .......
K. Dobilas, Cicero ..........-
St. Pažėra, Detroit ...........
S. Čepas, Toronto...............
A. Zablockas, Detroit .......
K. Žukauskas, Canada.......
V. Nagius, Willoughby .... 
A. Ramanauskas,

New Haven .................
L. Garbačauskas, Canada .... 
S. Lukoševičius, Elizabeth 
J. Vilkas, Naugatuck .. 
V. Šurna, Philadelphia .. 
P. Jankus, Philadelphia

.. 5.00 
... 3.00
... 5.00
... 4.00
... 5.00
... 5.00

5.00
5.00
5.00
5.00
5.(fo
5.00
2.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00
3.00
5.00
2.00

5.00 
5.00 
5.(fo 
5.00 
5.00 
8.00 
5.00 

.10.00 
S. V. Malūnas, Andover .... 5.00 
A. Palatos. Racine ............ 5.00
P. Gaižutis, Cleveland.......  1.00
Ė. Noakas, Ozone Park .... 5.00 
Wm. Ziogąs, Allentown ...,-5.00 
N. Aukštuojienė, E. Chicago 5.00 
M. Židonis, New Haven .... 
M. Saulinskąs, Pgh. ......
V. Mickurias, Boston .......
J. Jakubauskas, Cleveland .. 
A. Vaivadlenė, Cleveland....
K. Rartionąs, Westfięld ....
J. Zuras, Rpchester...........
K. Krulikas, Brooklyn .......
L. Pračkaila, Chicago........
S. Skirmantas, Sacramento 3.00 
A. Vaįtaitjs, Cleveland .... 5.00
J. AdomįaltiB, Villė Lasalle
K. Vjlkauskas, Canada.......
G. Ceputi^JjSeattle ............
J. Puzinas,. Philadelphia ....
A. Dilba, Bjridgewater.......
A. Braškys, Canada............
P. Staniopis, Detroit .......
B. Dūda, Įjos Angeles.......
P. StoncplK Cicęro ............
S. Vizgi^dąp, Cįeveland ....
K. širvinskAs, C!r. 
Dr.JJU>#
T. Meškausjk 
J. Rinkus, G 
P. Vilkas, I r 
M- Blynas, Cleveland ...

5.00
1.00
5.00
5.00
5.00
5.00
5.00 
5.00
3.00

sveikina Lietuvos konsulas. Dr. mokykloje, įspūdingai padainavo 
Daužvardis ir p. Daužvardieriė, "Vanagaičio Mamytę, Banaičio Aš

5.00
5.00
5.00

5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
2.00 

Cleveland .... 2.00 
CįeYeland .. 5.Oo 

s,jfc. Chicago 5.00 
(hęV^land......... .'. 2.00
Cleveland........... 5.00

‘ ’ ...... 5.00
J, Urbšaitis^Clęveland___  5.00
J. Stimburys, Cleveland .... 5.00 
J. Naujoka^,Cleveland .... 
P. Molis, Dętrpit ................
Vi Alksninis, Maspeth.......
J. Nereika, Medina ...........
A. Zatkus, ędlifornia .......
J. Sostakas, Detroit ...
L. Vismantas,

Highland Pfcrk ... 
G. Martinkus, Florida
I. Verbyla, Cleveland 
V. Balsys, {Toronto ...
K. Dabulevičius, Chicago . .. 
V. Žukauskas, Brooklyn ....
B. Balsaitytė, Chicago.......
S. Šimoliūnas, Detroit.......
A. Ambražiūnas, Chicago ..
M. Ęriaučionis, Montreal.... 
K. Pažemėnas, California .. 
M. Knystautięnė,

Dorchestėr'...........
J. Saladžius, Rochester ....
V. K. Banaitis, jBrooklyn .... 
J. Peteris, Los Angęles .... 
P. Karalius, Cleveland.....
E. Skrabuly^, Cleveland .... 
P. Jocius, Cleveland...........
E. Karnėnas, Cleveland ....
J. žemaitis, Cleveland ,......
A. Rukšėnas, Cleveland .... 
A. Laikūnas, Cleveland ....
F. Mackus, Cleveland .......
A. Jonaitis, Cleveland.......
A. Andriulioniu, Boston .... 
J. Nasvytis, (Cleveland ........ 
V. čepukaitis, Cleveland ....
A. Mikulskis, Cleveland 5.00
Z. Peckus, Clęyeland ........ 5.0f
J. Stempužię 'Cleveland ..
B. Garlauskaa, Cleveland .... 8.00
K. Juška, Detroit - -— 
A. Banionis, įtetroit....
L. Sagys, Cleveland —
Pr. Stempužis, Cleveland .... 3.00 
V. Vinclovatį, Cleveland .... 5.00 
J. Bružas, Cląyęląnd ............ 5.0d 
P. Ziurys, Cfeveland ........10.00

Labai ačiū visiems rėmėjąms 
už atsiliepimį į'iBūsų prašymą; 

| Dalis rėm^jų-' sąyb auką- at-

linkėdami tęsti A. Vanagaičio 
platųjį {lietuviškosios kultūros 
barą. -

Visą A. Vanagaičio triūsą ly
dėjo daina, tad it j filmą įpintą 
jo kūrinių. Juos lietuviškiems 
gamtovaizdžiams labai artimathe 
fone padainavo J. Vaznelis ir M. 
Kripkauskienė, pasipuošę' tauti
niais drabužiais. . , ' į

Daug, sako, mylių filmudtojai 
sukorė, kol Michigano valstybėje 
rado lietuvišką berželį.

Moderatoriai Lapinskas ir 
Gandrimas nuosekliai apžvelgė 
visą margąjį 30 metų tarpsnį. 
"Pelkių žiburėlio" rengėjai pa
vaizdavo savo valandėlę Margu
čio radijo studijoje. Muzikinei

per naktį, Nessun Dormos ariją 
iš Puccini "Tarandot” ir Giorda- 
no Improviso di Chenier un di 
All’azzųrro Spazio. Visad labai 
galingo balso Baranauskas dabar 
mažiau akcentuoja savo drama
tinio tenoro stiprumą, o daugiau 
kreipia dėmesio j jo rafinuotu
mą. Ir tai jam sekasi. Gaila tik, 
kad klausytojai neturėjo progos j 
išgirsti dar vienos jo interpreta
cijos — arijos iš Verdi "Aidos”, 
nors ji ir buvo programoje įra
šyta.

Gerą atramą šolistams sudarė 
buvusio Lietuvos valst. operos 
dirigento (dabar Hartfordo uni
versiteto lektoriaus) Vytauto 
Marijoša’us diriguojamas Chica-

IŠLIKUS GAISRO
nelaimei

KaflsV’jŪsų namai arba n- 
kandai (limpa sunaikinti arba 
sugadinti ' ugniės, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Bavinga Bldg. • 

Telef.: MAla 1-1773 
Rezidencija: PEN1N8ULA 252

Dabar yra’taikai pirkti Matchleša Oaio Plytą turinčia' degtn- 
. tuv« bu protu. Ji* PABAIGIA puodų saugojimai Jūs verdat 

pagal Tiuitatyma. Jūs tiktai uiitatot norima temperatūrą tr 
degintaVM'iu protu padaro viską. Maistai nfesudegl. rrtpri- 1 
degi; nsparrin ir ąeildliiu. Ir,atsiminkite, virdami su.'gasu , 
ant bet kurio, dtgintavo, Jūs gaunat puikų kontroliavimą ... gMta'JtaNliė'ljurithna ir IMunginią • .'. viską, kas feikalln-

. ga maloniam virimui;

PAMATYK NAUJAS MATCHLESS GASO 
PLYTAS SU GREEN DOT SPECIAL DALIM 

: Dagtatavai M prote padaro kiekvieną' puodą jūsų Virtuvėje 
automatišku, Nėra reikalo pirkti brangius, vietą, jiiimaniius 
italo <aikiąan|us. . .

v

sim kitą savaitę.

i

iuV2.00
5.00
5.00

5.00

italo nikn^iniuį,. " ’
Rotiaerta plytaįa kepi viščiukus ar mis* dšl geriausia iko- 
nio—»‘jtsipyi»ą»v*je.'‘’..<» L':‘j; • < |T%‘ ■ ■■
PeilaM tašaėa.tarroaaietrap. Užatatykite kontrolę silpnam, 
vidutiniam ar smarkiam — ir kepsniai bus tokie, kaip jums 
patinka, automatiškai iškepti. 7 .. . ?. ,;

JOKIO IMOKSJiMO: M MĖNESIAMS IŠSIMOKĖTI

•. G »’• *•»•> Ją’
m uši llll 6AS ĄciMPARY I

DABAR PAS JŪSŲ GA8O 
REIKMENŲ 

PREKBININKĄ


