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Tempiantis Ttirl^As ir Sirijos 
nesusipratimams, 'Maskva gąs- 
dindama turkus,' ’ jų pasienyje 
pradėjo karines pn^bas, kurio- 

jpą naudojami ir atominiai 
įklaL1 Taip pat rajonui, kuris 
i prieš Turkiją ir traną; Mas

kvą paskyrė, ir naują karinį va- 
dą, i kadaise lenkams paskolintą 
ir paskiau su;nemalonumais at
siimtą J *' Rokosovskį,.

ftia'jialuyrimaš, Europos apau- 
jdM-btrvo Suprastas, kaip Mask
vos pasiruošimas visokiems gali
mumams,; bet daugiausia gasdi- 
lįimui. Rokosovskis paskutinia
jam kare aktyviai dąlyyavo fron- 

ąę# ir turte pttiaalą patyrimą, 
taippat irpegiinių ppžiūriu iš-Qi .... .........................

tikimu komunistinėms ūžiu- čioms. ™
v** ' ' "vB«t 4ąr šia'įavaitę vi

sus hturtębinofpatiėą ka: 
terio maršalo. Žukovo pakeiti
mas. Jakdan taip morenai ;vį»i 
tikino, Kad < maršalas! Žukovas 
esąs dabar pats galingiausias 
Maskvoje,‘.taid-tik. jo^maioMA val
džioje lšIUcį& ly pAte fcruščiovaę. 
Buvo ųųųipphių, kad su laiku 
maršalas Žukovas susitvorkysiąs 
su savo konkurentais ir komu
nistinė diktatūra galinti būti pa
keista karinb'dftrtatūra.

diktatūra kapine diktatūra nebū
sianti pakeista.
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Vyriausio. prokuroro 
atstetatidininuu

Dar nelabai senai vyriausias 
prokuroras BrqwnelLbuvo pareiš
kęs, kad jis tošie pareigose bū
siąs tiek, kiek norėsiąs preziden
tas Eirenhovveris. O štai jau įvy
kęs jo atsistatidinimas ir nau
juoju prokuroru skiriamas buvęs 
jo pavaduotojas W. Rogers.
. Yni nuomonių, kad Brownell 
nuvertė negriški Littlle Rock 
įvykiai, į kuriuos jis labai nema
loniai įmanevravo patį preziden
tą, Taip pat. Ubai nepalankiai 
įmanevravo Ir respublikonų par
tinius reikalus pietų valstybėse. 
\ Pasitraukęs vyr. prokuroras 
buvo dideliB Eisėtihodrerio rėmė
jas, gi naujasis esąs didelis vice
prezidento N i tono bičiulis. Iš to 
daroma išvada, ‘kad labai sustip- 
rėsiąnti viceprezidento įtaka. 
Einama net toliau ir sakoma, 
kad tai geras ženklas Nuconui, 
nes, jis galįs būti nominuotas bū
simuose rinkimuose.įprezidehto 
postą.

Pagaliau, neužmirštama pri
minti, kad naują! skiriamas vyr. 
prokuroras yra piętiętis. Mano
mą,, kad' " " ' ' * -•*- *-“J- 
kol“ 
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1Kaip iš tikrųjų yra su Žukovu, 
Maskva sąmoningai laiko paslap
ty. Juguslavijos komunistinė 
spauda tuoj paskelbė,' kad mar
šalas Žukovas dabar būsiąs prem

jeras vietoj Bulganino. Gi Bul- 
' ganinas užimsiąs Vorošilovo da
bar turimą bereikšmę preziden
tystę. Vorošilovas išeisiąs į pen
siją. Laikraščiui išeinant atėjo iš 
Londono žinia, kad Žukovas iš
prašytas ir iš komunistų parti
jos centro kouiteto prezidiumo. 
Ir jei taip, tai Kruščiovas suge
bėjo Žukovą sutvarkyti. Yra pa
laidota viltis, kad * jis dar galįs 
būti Maskvos ambasadorium 
Amerikoje, kaip buvo pradėta 
spėlioti.

Maršalą Žukovą pakeitė mar
šalas, Malinovskis, taip pat pa- 
skutiniojo karo didvyris, pačių 
komunistų laikomas nemažiau 
pasižymėjusiu ir už patį Žukovą; 
Bet už žukdvą jis skaitomas 
tuom. pranašesnis, kad jis esąs 
b e k o m promisinis komunistas, 
linkęs besąlyginiai priimti visus 

■ partijos įsakymus..,; ** ' '■ ’J '
Mariuto Malinovskio atėjimas 

.. įkaro mlnisterius la"■ ■

M Jpri- 
segregarijosf’ir bnš 

išvengti. Pietiečiams vis ' 
iauisu pietiečiais susi,, 

kąlbėtL į: i 1 < .. , , . , ,

tr pagaliau -roke tos
Pasirodo, kad < jau taip Hagai 

nebujo, kaip kai kas bandė pra
našauti, kada rusai paleido savo 
Sputniką. Buvo tadą tyjrtų'ųuo- 
monik kad JAV labai atsilikusi 
rakeųų gamyboje. Bet tos tvir
tos nuomonės dibar, kada ame
rikiečiai * pradėjo višnu po kitos 
Vis mandtyshes raketas šaudyti,- 
pradęjo keistis j gerąją pusę.' Tie 
nauji bandymai phrodė, kad 
dirbta rimtai ir daug atsiekta;;'

Naujųjų'JAV raketų vertin
tojai; pripažįsta, kad amerikiečiai 
yrai daug padarę. Ir jei pagrin
dinių reikalų tvarkytojai būtų 
įžiūrėję' sovifetinės' propagandos 
tikslą, norint pasaulį įtikinti, 
kad tik jie esą pirmieji, ameri
kiečiai tikrai jiems tą’ginklą bū-> 
tų iš rankų išmušę. Ir už tai, kad 
sovietams' buvo atiduota propa
gandinė pirmenybė, nemažai pa
kaltinamas ir buvęs gynybos se
kretorius Wilsonas.

Naujas raketas bandant rim
čiau susirūpinta ir jų apsauga 
nuo šnipų, kurie labai stropiai 
surenka naujausius davinius ir 
sugeba pasiųsti i Maskvai; Gal k* 
šiuo atveju išeis į gerą..

kyt^kad

Kolegos!

Ligi šiol neturėjome tautinės 
ideologijos periodinių leidinių, 
išeinančių dažniau negu kartą 
per sšvaitę. įvairiomis prigomis 
kėlęmė tautinės minties spaudos 
sudažninimo klausimą.

Todėl su dideliu pasitenkini
mu sveikiname Vilties Draugijos 
valdybos iniciatyvą nuo 1958 m. 
pradžios leisti Dirvą du kartus 
per savaitę.

Daždesnį ir stipresnį leidinį 
leisti reikalauja ne tik tautinė 
mūsų ambicija, bet iy gyvas rei
kalas turėti. efektingą priemonę 
dažnesnei' ir objektyviai infor- 
macijąi mūms pateikti, o taip pat 
ir,. tautinei ideologijai intensy
viau plisti. ; ' ■

Lietuvių Tautinio Akademinio 
Sh: -irūrio vyr. valdyba todėl 
kviečią Sambūrio Skyrių valdy- 
Ims.vL.1 
sus to«L._ ___ .
aktyviai įsijungti į Vilties Drau
gijos taiką1 Siekiančią suAAtyti 
jai sąlygas Bustiprinti ir padaž- 
nintį Dirvą., ,

■S. švedas, A. Siltūnas, 
Dr. J. Paplėnas, Dr. A. 
Verbickas, G. Žukaus
kienė.
Lietusių Tautinio Aka
deminio Sambūrio vyr. 

1 ' ' valdyba.
■ I , , ;

Sambūrio narius Ir vi
ralinės minties aka

. I
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esančios 
nius

pratimus sa^p} 
pristatyti,, * 
mą sugriau

• Egiptas^ 
lo įstaigą : 
Zueriche.

arinės jėgos, 
pravedė kari- 
enwaldo per

tuos karinius 
omenei bandė 
ują pasiruoši- 
ną.

■o Sueeo kana- 
'ijoje. Ji bus 

f W| į—
'"B!

rįi

SIBIRE IR•’W0J
Daug kas interesuojasi, ar lie

tuviai, kurit^^)> ištremti j Si
birą ir Lenkijhf* turi savo gimi
nių, gali persikelti j Lenkiją.

Į tokį klausimi mes gavome šį 
atsakymą»š-J:^r

— Klausiatejir lietuviai iš Si
biro atvyksta. } |«nkiją. Tai pai
nus klausimas,--^*! retkarčiais 
tokie įvykiai. MMtinka. Dabar į 
Lenkiją turit grįžti visi 
prieškariniai: iečiai, bet tik
lenkų ir žydįi’^ĮUtybės. Tokią 
savo kilmę jia« lo įrodyti ar
ba vietoje r gyvena, ar
ba jų giminėsfJlįiįtpažįstami pas 
notarą LenkiJcU»įJei tik yra ko
kių nors minėtų įgalimyblų, rei- 
kia bandyti, i ten bebūtų, 
Lenkijoj žmonAg gyvena 
laisviau.

iš VISUR
'91 * Prezidentas Eisenhoweris ir 
ateinantiems; ’mętarąe f plakuoja 
76 butonų dolerių biudžetą. Iš jų 
virš 38 bilionų bematys kari
niams apsaugos reikalams'. Taip 
pat planuojamas ir mokesčių su
mažinimas nuo asmeninių paja
mų.

• ' Italijos komunistų vadas 
Ttogliotti užklausė Italijos užs. 
reikalų miništerio, kad Šis paaiš
kintų, ką Italijoj veikia 80 JAV 
pasiuntinybės narių ir 400 tar
nautojų.

• Prezidentas Eisenhoweris 
pasižadėjo gruodžio mėn. įvyks
tančioj NATO konferencijoj Pa
ryžiuje asmeniškai dalyvauti. 
Taip pat panašų pažadą davė ir 
Kanados min. pirm. Diefenba- 
ker.

• Prancūzai įklimpo ir negali 
sudaryti vyriausybės. Ir socialis
tų vadas Mollet pralaimėjo 290 
prieš 227 balsus.

• Iš JAV kariuomenės dalinių, 
esančių Vokietijoje, per aštuonis 
šių metų mėnesius, buvo pasiša
linę 176 kareiviai, gavę pabėgė
lio vardą. Tai daugiausia visokių 
prasikaltimų dalyviai.

■jKADA GišĮt^

1638'metais žmonės taip pat galvojo apie kelionę į mėnulį. Ir tada 
ta kelionė buvo taip suprantama, kaip paveiksle dailininkas išpaišė.

Kilimo buvo iš Mažosios Lie
tuvos. Mirė eidamas 55 metus 
amžiaus. Paliko žmoną- Lidiją, 
dabar gyvenančią • Muenchene, 
Vokietijoje ir du vaikus: Janiną 
ir Arvydą; gyvenčius Rocheste- 
ryje, N. Y. Vaikai nesenai buvo 
nuvykę į Vokietiją ten gyvenan
čių tėvų aplankyti.

Jonas Grigolaitis yra išvaręs 
platų teikias batą? ėjęs įvairias 
atsakingu pareigas; buvęs kelių 
laikraščių redaktorius. Artimiau
siu laiku įneš duosime velionio

koncentracijos stovyklose ir iš; gyvenimo, ir darbų platesnę ap- 
ten išėjęs palaužta sveikata. - žvalgą. < f } ’*> į ‘ F
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buvęs, aktyvus tyčinių orgkni- 
zaci jų narys.mHdį'flgri. kalintas

Pasirašius Čiurlionio Vardo 
Galerijos atidarymo aktą, į da
lyvius kalbėjo Lietuvos konsulas 
dr. P. Danžrardia. Jis dėkojo ini
ciatoriams už gražų sumanymą 
įsteigti kultūrinę oazę, kuri stip
rins lietuviškumą ir prisidės prie 
Lietuvos laisvinimo ir turtinimo. 
Perkirpus kaspiną, dr. Daųžvar- 
dis oficialiai atidarė. galeriją. 
DaiL A. Varnas nutraukė drobę

i'^iurlranioivaiido galerija jau veikia
į tremties meno istoriją spalio t 

20 d. įrašytas naujas įvykis. 1 
Chicagos Jaunimo Centro patai- < 
pose atidaryta Čiurlionio Vardo 
Galerija. įvykis atžymėtas gau
sia programa.

A. Paukščio smuiko rečitalis
iškilmės pradėtos smuikininko 

Alfonso Paukščio koncertu. Jis 
pateikė M. K. Čiurlionio, W. A. i 
Mozarto ir B. Dvariono kurinių. 
Akompanavo VI. Jakubėnas. Jis 
smuikui aranžavo koncerte gro
tus Čiurlionio du preliudus.

Alfonsas Paukštys rūpestingai 
paruošė programą ir ją išpildė 
labai atsidėjęs. Tik ji buvo per 
ilga. Jos būtų pakakę atskiram 
koncertui. Kai kurie Dvariono 
kūriniai, kad ir įdomūs, tačiau 
atausti rusų motyvais, geriau 
būtų tikę ne šiai, o kuriai kitai 
progai.

Programos vedėjas B. Rač
kauskas papasakojo M. K. Čiur
lionio biografinius bruožus. Čiur
lionis sukūrė keletą šimtų kūri
nių, bet tikslus jų kaičius ir šian
dieną nežinomas, žymi jo darbų 
dalis esanti Lenkijoje. Kūrėjas 
dirbo labai vargingomis sąlygo
mis. Pats gaminosi dažus, o tapė 
daugiausia ant popieriaus. Pini
gų neturėjęs nei dažams nei dro
bei. Atsisakydavo visų garbingų 
ir gerai apmokamų vietų, kad 
galėtų atsidėti kūrybai.

Apie dvilypę Čiurlionio kūrybą 
— komponavimą ir tapybą — 
kalbėjo dali. A. Rūkštelė. Jis pa
brėžė faktą, kad M. K. Čiurlionis 
turėjęs retą dievišką dovaną, su
telktą viename asmenyje: muzi
ko ir dailininko talentus. Jie vie
nas kitą veikė ir papildė. Ir to
dėl Čiurlionio tapyboje matome 
preliudus, sonatas,, f figas. Savo, 
kūryboje jis siekė išryškinti gė
rio ir blogio kovą žmoguje. Jo 
kūriniai dvelkia tutino dvasia.

Dalyvių buvo žinai pasyeikin-

(Varno) nutapyto galerijos ati
darymui, Sugiedotas Tautos 
Himnas.

Tautininkų spaudoj 50 metų 
sukakčiai atžymėti ir Dirvos du- 
kartiniam leidimui per savaitę 
paremti, iŠ laukiamų 179, penki 
jau atsiliepė.

Tie pirmieji penki yra:
1. Inž. Ė. Bartkus iš Chfcagro.
2. Inž. Z. Rekašiui iš Detroito.
3. Tautinės Sąjungos Cleve

lando skyrius. -
4. Dr. Gurskytė-Paužienė iš 

Detroito ir
5. Dr. J. Bartkus iš Chicagos.
Ji viši, padidindami savo įna

šus, į Vilties Draugiją įmokėjo 
po $100.00.

Mums ypač malonu, kad pir
mieji du yra jaunosios tautinin
kų kartos energingi veikėjai. Tai 
dabartinis Tautinės Sąjungos 
pirm. inž. E. Bartkus ir inž, Z. 
ReĮušiua, elektros specialistas, 
universiteto lektorius ir Dirvos 
bendradarbis.

. Tautinės Sąjungos Clevelando 
skyrium papildomai į Vilties 
Draugiją įnešdamaa $100; iš vi
so jaįi jža įnešęs $1000. Tai vie- 
nintėlis; ‘iš’ Tautinės Sąjungos 
skyyių toklįi .stambiu įnašu parė
męs IįDraugijos darbą, 
ypač pradžioj, perkant Vilties 
Draugijos namus.

Dr. Gurskytė-Paužienė yra 
čia gimusi ir mokslus Bėjusi liė- 
tuyaitė, nepaprastai daug padė
jusi tremtiniams keltis į JAV ir 
čia kurtis. Ji, turėdama pačiam 
Detroito mieste centre gydymo 
kabinėtą ir labai daug savo prąfc 
tikos darpo, vienok randa; laiko 
dalyvauti Ir lietuvių visuomeni
nėj veiktoj.'

1 Atsiųstam laiške ji rašo*.
. Miriaa DIRVOS Rędaktoriau, 

. .n**-#*!-*:'
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,.»J j Patalpų savininkų
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ta į iškilmes iš Nebraskos atvy
kusi K. M. Čiurlionio sesuo Juzė 
čiurlionytė-Stulgaitienė.

Galerijos atidarymas
Galerijos atidarymo iškilmin

gą aktą pradėjo Lietuvių meni
ninkų klubo pirm. Z. Kolba, pa
brėždamas galerijos reikšmę, jos 
tikslus ir uždavinius. Jis prane
šė, kad šia proga yra gautas svei
kinimas Ą Lietuvoje likusių dai
lininkų. Sveikinimas su priedu 
— rūtos šakele. Baigdamas jis 
painformavo, kad galerijai vado
vaus dailininkai M. Šileikis ir A. 
Skupas (Cooper).

Galerijos vadovybės vardu M. 
Šileikis pasidžiaugė, kad galerija 
jau turinti 17 paaukotų paveiks
lų. Pageidavo, kad ji apjungtų 
visus lietuvius dailininkus.

Tai ne koka juodasis linksminto
jas, bet pirmasis Malajų Federa
cijos ambasadorius Dr. Išmali 
Rahamn prie Baltųjų Rūmų, įtei

kęs skiriamuosius raštus.

lietuvių 
jėzuitų — vardu sveikino kun. 
Bprevičius. T. Blinstrubas pa
sveikino Chicagos lietuvių^ tapy
bos ir Liet, bendruomenės apy
gardos valdybos vardu.

I
Pirmoji paroda

Pirmąją meno parodą galeri- 
. oje atidarė dail. A, Skupas. Joje 
dalyvauja: A. Skupas, J. Ka
minskas (miręs), Z. Kolba, J. 
Lukošienė, M. Markulis, A. J. 
Mosgers, J. Mulokas, B. Murinas, 
J. Paukštienė - DobkeviČiūtė, J. 
Pautienius, A. Rūkštelė, M. Ši
leikis, G. Trečiokaitė, J. Tričys, 
V. Vaičaitis, A. Varnas, VI. Vi- 
jeikis, E. Walaitįs. Be to, du kū
riniai atstovauja Lietuvos daili
ninkus. Dr. A. Montvidas paro
doje išstatė Jono Šileikos rašy
tojos žemaitės portretą, o dr. K. 
Draugelis Antano Žmuidzinavi
čiaus Regėjimą. Jie yra tų pa
veikslų savininkai.

Iš viso šioje pirmoje galerijos 
parodoje pateikta 104 kūriniai. 
Dominuoja aliejus ir akvarėlė. 
Yra keli skulptūros darbai ir ke- 

statinių projektai.

Darbas ne vienai dienai

Amerikos lietuviai dailininkai, 
susibūrę Chicagoje į menininkų 
klubą, atliko labai konkretų dar
bą, kuris nesibaigia laikiniu 
efektu. Tai permanentinis dide
lių jų pastangų vaišius, siekiąs! 
sutelkę ir apsaugoti laisvajai 
ateitiės Lietuvai jos vaikų kūry
bą. ši nauja kultūrinė instituci
ja, tikėkime, galės patarnauti ir 
kitam mūsų tikslui: sudominti 
mūsų jaunimą lietuvių meno lai
mėjimais ir paskatinti jį įsijung
ti jaunąja lietuvių-kūrėjų karta, 
kaip šiose iškilmėse galėjo 
džiaugtis veteranas Adomas 
Varnas, kalbėjęs atidarymo ak
te vyresniųjų dailininkų vardu.

J. Paplėnas

P. S. Galerijos steigėjas save 
vadina Lietuvių Amerikiečių Me
nininkų Klubu. Jis įstaigose in
korporuotas kaip IiHhpautau-

___ w • straipsni 
ir Amerikos Lietuvių Tauti- 

Sąjungos centro valdy- 
’.lkbiilpS 

•'DIRVA” 
- sodažnintai. 

Tačiau džiaugsmo ir jausmo i 
maža. Reikalinga ir . konkre
ti pagalba, ,, >, . ,

Jausdama, sąvo .pareigą 
prisidėti prie lietuviškos 
tautinės spaudos ugdymo ir 
palaikymo, siunčiu kuklią 
auką' >100.00 (šimtą ■ dole
rių).

Linkiu geriausios sėkmės 
leidėjams ir redaktoriuj 
E. Gurskytė-Paužienė, M.D.

Dr. Juozas Bartkuąyra vyres
nės kartos tautininką: veikėjas, 
aktyviai veikęs Lietuvoj, gyven
damas Vokietijoj ir dabar čia — 
JAV. Jis, kad ir būdamas vyres
nio amžiaus, atvykęs į JAV tuoj 
vėl pradėjo mokytis, iš naujo iš
laikė medicinos praktikai reika
lingus egzaminus ir atidarė savo 
gydymo kabinetą.

Atsiųstame laiške rašo: 
įdomus p. V. Rastenio 

straipsnis apie tautininkiš- 
kos spaudos 50 metų sukak
tį paskatino mane jau ne
atidėliojant įvykdyti mano 
sprendimą — pakelti Vilčiai 
įnašą-dar 100 dolerių. Tegul 
ir mano trigrašis prisidės 
prie Dirvos pavertimo du 
kart per savaitę einančiu 
laikraščiu.

Taigi, siųsdamas čekį lin
kiu Vilčiai stiprėti, kad su
darytų realias sąlygas Dir
vai gerėti, dažnėti ir plačiai 
plisti tarp lietuvių, išsibarš- 

| čiurių po visus kontinentus.
Pradžia gera. Tų 179 aukoto

jų, prieš 50 metų Vilčiai sudėju
sių po 100 rublių, atminimas pri
simenamas ir vertai pagerbia
mas. Mes tikime, kad greit atsi
lieps ir kiti. Juk tai mūsų — 
tautininkų garbės reikalas.

dž

American Art Club. Lietuviška
sis varijantas nėra šimtaprocen
tinis angliškojo atitikmuo. Bet 
jis netgi nebūtinas, ir nevisada 
yra galimas. Ar nebūtų tikslin
giau klubą vadinti Amerikos Lie
tuvių Mealnlakų KhtoaT Kol dar 
šaknys negiliai, pasitikslinti ne
būtų sunku. j. r.
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Šią sa vaitą...
Balys Gaidžiūnas

Cleveiande viešėjo Pirmyn 
choras, mums atvežęs linksmą 
šikšnosparnio operetę. Clevelan- 
de jos pasižiūrėti ir Pirmyn cho
ro ilgamečiu darbu pasidžiaugti 
susirinko tiek daug svečių, kiek 
teteko matyti tik prieš kelerius 
metus, kada mes buvom mažiau 
turtingi doleriais, bet buvome 
daugiau turtingi lietųviškųj Už
sidegimu ... Sloycnįin' Audito
rium salė, talpinanti, virš 806 sve
čių, buvo perpildyti, Mes;vėl ma
loniai galėjom pagalvoti, kad vėl 
reikia didesnės salės .;.

Kada studentų šantariečių at
stovas šių eilučių rašytojui aiš
kino jų sumanymą čia atsikvies
ti Pirmyn chorą, išdėščiau visas 
skaudžiąsias į tokių parengimų 
puses ir net Raginau būti pasi- 
ruošiuosiems, kad prie tokio di
delio užsimojiino gali tekti ir sa
vas neturtingas pinigines atida
ryti. Manau, kad jie tokių žodžių 
pasiklausę (lasė viską, darė labai 
planingai, taktiškai’f? SUkVtėtė 
tiek daug svečių. ,

čia tenka kelis žodžius paša 
kyti ir patiems rievei 
tokių paren 
kurie lygiai ti 
ir negausių Ii« 
ventojams.
mes buvom praL

gausiu 
ijfegy- 

kad

•
Dovanų skirstymas 

akaitytojams-rėmėjams 
šį sekmadiepį, lapkričio mūri. 8 
d. 12 vai. redakcijos patalpose. 
Tikimasi, kad į skirstymą atsi
lankys gausus clevelandięčty bū
rys ir bus liudininkai, kad Dirva 
už'paramą savo rėmėjams atsil^ 
gins grt&ldmls doyėnomis.

Dirvos -akait; Ui, 'kurie dhr 
neatsiliepi kvietimus, I
prašomi tai padarytu jau nė kiek 
nedelsiant. Laiškty • ąu. aukomis 
redakciją turi pasiekti ' iki šio 
šeštadiėnio. Vėliau ' atsiųstieji, 
savaime suprantama,j dovanų pa
skirstyme negalės dalyvauti, bet 
taip pat bus.mlela'aUka tam pa
čiam kilniam, tikslui i— Dirvos 
dukart savaitiniam leidimui.

Kelių mūsų: gerų bĮčjųlių-skai- 
tytojų buvom raginami, net te
legramomis, kad reikia skaityto
jų-rėmėjų talki pratęsti dar viė-, 
ną.mėpesį. Mes tai negalim įpą- 
daryti, lies duotą pažadą JTorjip- 
laiku tesėti. Kas’ norėjė -spėti 
tas tikrąi, suspėjo te skobiamų 
sąridiulluš tai geriiuatai mato, 
to. Gi kas^ nesųąpėjp^tam niekad 
ftėi^lĄ'^*vo^ pirafmj atsiųsti. I|'a 
ątatystoji parima bus lygiai tb- 
iiąmiefat kaip ir pįhnųjų ’ąiikOr

? Pagaliau, reikia pasakyti, kad

Dirvos
{vyksta

'<r-1

___ gg
- LIET^pf DALKVA#’ < 

8' ' '
mteėta/liątįivai 
utinėj Meno fr] 
oj New’ Yo»ke,| 

kuri įvyki '„Mjfcr.' 4-10 d.HNtK 
Avė. ir 84 g^lk kampas, kiekvifh 
ną dieną Mkll' vai. vak. * 

Parodą attyerys New Yorko 
miesto maydtįi R. VVagner ir 
ta proga d. ruošia savo
rezidencijojJ^tų tautų’moterų 
atstovėms priėmimą, kuriame 
lietuves atstovaus V. Jonuškai- 
tė-Leskaftletft, L. Bieliufcfenė fr 
Ė. čekienė.'Moteriškąjį jaunimą 
— K. aktaatl*. •

Lietuvių muzikos pasirody
mas buB lapkh 10 d. 1-2 vai. Pr<> 
gramai vadovaus M. Jokubaitte- 
nė. ■

Šiemet-irvpąrodos eksponatai 
ir, jietuvių 'pftigrama1 buš’ vfeM 
skirtinga i rittaLkit&iB' metais ibd- 
vusty; 'į', -.iit-r

Tikimasi štod visa liatavMkoji' 
—_Jrpenė > gausiai/ atsilankyt;

••V'.z?',’.-'’;..
ri _______ ——
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• Apie. Algirdą LantUbęrgt lai
mėjusį dramos koakpirąą, rašė 
šie amerikiečių laikraščiai: New 
York TtmeB, New York World- 
Telegram and Sun ir Long Ialand 
Daily Prese.' Kai kurie iš jų, {dė
jo A. Landsbergio nuotraukas ir 
plačiau apibudino rašytojo nuei
tą kelią bei dabar dirbamą darbą 
Pavergtųjų Tautų ištaigoje.
• Bostone gyvenąs muz. J. Gau- 
bas sunkiai susirgo ir buvo pa-- 
guldytas | ligoninę. Jį ištikęs pa
ralyžiaus smūgis.
• Skulptorius J. Rakis, apie me
tus laiko praleidęs studijuoda
mas Europoje, grjžo atgal į Ka
nadą.
• PMlądeŠpMjos Tautinės Sąjun
gos skyrius užsiprenumeravo K. 
Astrausko Kanarėlės knygą {mo
kėdamas $10.00.
• ‘ Lietuvos krepšinio pergalių
XX-mečio sukakties niinčjimo 
komitetas lapkričio mėn. S-10 d. viiūdrjienėi gausiai' 1 atsilankyk 
Chicagoje rengia plačią progra- įsigytįmg Mfetks paš Liet.1 Mot. 
mą, kurios metu bus pagerbtu AteH " ------- - ‘
1937-1939 mėtų Europos ktėpši- '* 
įnio pirmenybei l^im$$)y*ūvos 
krepšininkai.
• Atėjo tUikjlkkilkllipėdoje

gimnazijos direktorii 
’65< Ai,Keletą jhetų, U

bine liga, kuriTųįfeiTr'šiuo rpo-’ »es tolimesniam paramos telki- 
žiūriu buvo pradėjusi skirstyti,! mui turim kitus planus ir jų in? 
rūšiuoti, net džtaiigsmą kelti, jei j tensyvesnis vykdymas .pfaside- 
tik į tokias meno šveptes mažąi * 
dalyvių susirenka. Vienas korės- 1 
pondentas net tokiam "džiaugs- ; 
mui" buvo gavęs ir Drauge Vie- 1 
tos. > 1

Gal, sakyčiau, tada tokias nuo
taikas kurstė tas nelaimingas 
VLIKo sukliuvęs reikalas. Gal - 
mes vienas Į kitą buvom pradėję 1 
žiūrėti tarsi kaip lietuvis j blo
gesnės rūšies lietuvį. Gal ir dar 
kitokių nesveikų minčių į mūsų 
galvas buvo prilindę, bet tikrai 
dėkokim Dievui, kad tos .ligos nu
tolsta. Mes ramiau galim kalbė
tis, daugiau dirbti, dažniau su
sitikti ir pabendravę įsitikinti, 
kad visi vienodai esam- neblogi.

Bus džiaugsmas visiem ir atei
ty, jei tik gausiau lankysimės į 
kultūrinius parengimus, nežiūrė- 
sim kas juos rengia, bet žiūrė
sim, kad rengiama šventė būtų 
visų mūsų džiaugsmu. Tegul tik 
iš tokių parengimų išeina laimin
gesni programos pildytąja! ir 
vienu kitu centu praturtėjusios 
mūsų organizacijos. Jei tik mes 
visi būsim stipresni, visa mūsų 
bendruomenė bus stipra ir mes 
galėsim daug daugiau gerų dar
bų atlikti.

Pirmyn choras clevelandie- 
čiams paliko gražų įspūdi. Tai il
gamečių tradicijų nešėjai, tvir
tai sujungti energingo vadovo 
muz. Kazio Steponavičiaus. Ten 
matės ir tokių, kuriems 60 metų 
veikėjų rolei grimo nereikėjo. Jie 
buvo natūralūs, daug daug metų 
su choru drauge praleidę ir ne
norį jį palikti. Miela, kad ir nau
jos jėgos chorą papildė, kad tuo 
sudarė jo ateities išsilaikymo pa
grindą.

Verti didelės padėkos ir san- 
tariečiai, kurie ryžosi ji čia at- 

■' sikvieati ir clevelandiečius taip 
gausiai į tą meno šventę, saky
čiau kad .ir po šikšnosparnio 
sparnu, b&t šiltai suburti.

Tru-
_____ ...... . iiojo 

zijos direktorius, Jis ėjo 
____ .Keletą jhetų, Vutohštaem- 
tas j Sibirą ir grįžęs įpreit pasi
mirė! > l , i i ■ i. .
• Operoą solistė ^arbora Darlys 
ir dramob'aktorius1 Henrikas Ka
činskas maloniai sutiko atlikti 
meninę prograptą j p 
Washingtono Moteto 
lįuje, lapkričio utiŠB.: P 
tižiojoje sklė^en; 
liimbus’j,' >18 Mt ilsi, 
iikisi. -ukIi 
aAtinty rmįaty. ji 
|»Įi|lpdėlpMj^M
♦ Kiti. drJjtkj 
rfcan.-Jmmignj

tioni Cor 
Av4,, New'y^įį 
eitą'savaitę 
Europos grj__. ,
ką lton. dr. J? K tftiStyįjr

jwwi
? r

i
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rUbCJUMtes, p.Jokubkičiašj 
:ų ir Moterų'ViertJUte afcjJ. Gir

res, n 9g;/fude; jojimo- teka botai 
giau tekėti <žr< nebus tyaratnia* 
maa 1 etavty.fdanba6i:>:> I ».j < ii i

ritamam 
lubo ba
keną Di- 
b of Co- 
iengėjos 
Hų ir iš 
lamorės, 
ūko.
M^Ame- 
■Bn’ence 
Uligra- 

lon

r?;
b*'1'

<Ja lapkričio, mėųe»io pirmoje pu
sėje. To plano pirmieji aukoto
jai, kurie į mūsų talką įsijungia 
stambesnėmis-durnomis, skelbia
mi jau šios .savaitės pirmajam 
Dirvos puslapyje.

Visiems, kurie atsiliepėt į mū
sų skaitytoj ų-rėmė jų talką, šir
dingai dėkojame. Taip pat dėko
jame ir tiems, kurie atsilieps šią 
savaitę ar savo auką atsiųs, vė
liau. ■ ; '

šio, palydinti trumpo, tik vie
no mėnesio, vajaus apyskaitą 
mes paskelbsime kitą savaitę, 
kada bus jau visi talkos daviniai.

są xpn. ar. e;raS(<tymupkYO*< 
gšnitecijos diMktoVtyml^^h 
-7 O 
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3148 West 63 St. 
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frečiad. ir sekmad. ofiaaa uždarytas, 
šeitad. tik nuo 1-3 vai. popiet. 

Reild. 3241 W. 88th‘ PLACE

TeL offle’o EVerglade 4-7378 
1^1. buto GRaeeland 2-8288 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IR CHIRUgGA8 

Norvest Medical Caator 
2336 West Chicago Avr 

Chicago 22, IĮU
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Gnyydis Detroito skyriaus val- 
dybąn. m -'M -.

auką Santaros reikalams. Jau už 
kelintą aukąV, ftruippai auūMr- 
džląi dėkojame. .•

Loą Angelai ekyriv savo 
subrinkime 'fpiĮt'.iIt,VKw^nėka 
avamta a^tyančių* tyėtij vkiklba 
p^bą.vNtynik£yta ųžmegsti artl- 
masniu santykia Bų Los,. Ange- 
ląa visuomene. Skyriui vadovau
ja VMdaaMoehHa-lUkiiMl1 ■f
7/O MSm Va^vaiU, grižus iŠ

1 •
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Mnkimai antr, tapkr. $,

Daugelio metų Cfeveland gyventojas. 
. ' BALSUOK Už BDWABD E. VKKNIKR.

S.Rarrino, sec’y.
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Lietuvių ilįeČty KluSo'p 
pose, Brookiytyl^^ įvyko 
tinių organ|Mįiijų atatbyij! b 
rinkimas, kuįamefte į Ž5 
asmenys. Aptarus.Erettivbs ne
priklausomybės 40 m. sukakties 
minėjimo klausimą, susirinki
mas nutarė, ’ jog' 40 Jn/sukidciis 
nėra eilinis kiekvienam lietuviui 
įvykis, todėl jį reikia -paminėti 
iškilmingiau/ megu kasmet, - višą 
dėmesį nukreipti ne į aukų rin
kimą, bet į iškilmingą,, bendrą 
kiekvienam lietuviui susikaupi
mą. Nutarta 1958 m. Vasario 15 
d. ruošti banketą su vertinga 
menine programa..

Tam reikalui išrinktas komite
tas, į kurį įeina:

A. Senikas, V- Abraitls. J. 
Ginkus, V. Rastenis, S. Gudas, 
E. čekienė ir J, Baltus.

t f
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versi
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temą, bHš gėi^uiityOifeitysiiegdJ 
Įėjo sąty[,’ii*8lūW5li*š6^kdyti, 
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SANTARA ėttfL. 
registr įotlty ĮBfei 
ją visut prieina , 
čių Lietuvą, šiš td 
kalauja netik dėu^ darbo/bet ir 
informhcijų, kur tolŠų knygų įa- 
lima rasti, paV?priV«8ibSėftyrH4i 
organiiacinėse įbil bte ie! i 
, Dabartiteu teUHtbibHegrafijw 
riikimo darbas’jau yra įpusėjęs 
ir esdme surėgirtlfnvę 'knyibui. 
kurios < yra didžiųjų* miestų vie
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Jau antrą kartą Dirva

knygos apie susitikimus su vienu eiliniu Bu
dapešto gyventoju.

— Vertėjas

kad kova prieš'komunizmą yra 

naudotojų klasę, prieš raudonąjį

tpriatne dtyio metu 
.-Id/boa'ifarių. Ak- 
ąja, Uąittią veik- 
į Sąjungoje ir Stu-

Z * 
l 

i

"d e vi-
komunizmui 40-jų spalio
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> APDCMOJIMAI APIE KELIĄ Iš ROJAUS Į PRAGARĄ... 
■' yj ?, tji ■■ ■',
šiuo pavadinimu Londono Ite* j 

tuviškoje spaustuvėje pradėta 
rinkti J. Girdžiaus - Klausučio 
(slapyvardis) parašyt* knyga. 
Pardavime ji pasirodys lapkričio 
mėn. • ' i .

Raudonieji Viduramžiai turės 
apie 300 puslapių. Spausdinimas 
Europoje teiks galimybių kny
gos kainą, palyginus su JAV-se 
leidžiamų lietuviškų knygų kai
nomis, nustatyti labai žemą. 
Apie šios knygos įsigyjimo ga
limybes informuosime kituose 

^Dirvos numeriuose. r.w.<
Kas tai yra Raudonieji Vidur

amžiai?, Jei norėtumėm duoti 
jiems pa*ntraštę, kaip k*4 ja* 
mėgo Xyin-jo šimtmeičo ipšyr 
tojai, tai galėtumėm pvz. sakyti, 
kad tai yra "apmislyjinjai apįe 
vienos idėjos išsigimimą”-arba 
"apdūmojimai ąplę. kelią, iš ro
jaus į pragarą” arį* dar .^kroni
ka apie tai, kad nęreikia eiti su 
velniu grybatati". ' " ' ;

Raudonieji' Viduriniai yra 
plačiosios publicistikos veikalas, 
kuriame J.< Girdžius h.Klausutis 
pirmoje eilėje pateikia skaityto
jui lietuviškoje spaudoje dar ne
buvusio išsamumo reportažą apie 
akivaizdžiausius komunizmo reiš
kinius; Pirmoje eilėje; i Vadimu 
mas "pdlitbylas”.

šios iliustracijos, pąįeiktofljąs 
originalių dokumentų, "politby- 
lų" protokolų ir jų Užkulisių ci
tavimu. Tačiau tai yra tik viena 
pusė. Visas, tas iliustracijas, im
tas iš įvairiausių autentiškų šal
tinių, autorius sujungia į tam 
tikrą sistemą, kultoje jis vysto 
savąjį komunistinį^. ĮfeĮunpano 
aiškinimą. Tam tikroą paralelės 
vedimas su juodžiausiais'Vidur
amžių laikotarpiais suteikė ir pa
čiai knygai jos pavadinimą.

Nebus perdaug įsakyta, jei 
tvirtinkime, kaq šis' leJdiręrB^uš 
vienas iii stambiausių įnašų liė- 
tuviškdn antisovietiškon 
tūron. Dar daugiau, galima net 
tvirtinti, kad ir tarptautinėje li
teratūroje tokių veikalų, kur 
tiek sistematiškai, remiantis 
faktais, būtų analizuojama 
Kremliaus absoliutizmo esmė, 
nėra tiek daug. , .'f-;;,,,.

Tačiau šis veikalas turės dar 
ir kitą labai svarbų pliusą. Jis 

- parašytas specialiai pe akademir 
niame.ine teisininkų taksos, rim
tos kaitos stiliuje. Autorius pa- 

' teikia 'savo darbą nepaprastai 
gyvoje; temperamentingoje, sar
kazmui ir Sąmojumi išmarginto
je kalboje. Tai nėra knyga vien 
siauram, aukšto išsiiavinimo'iiy- 
telektualų rateliui.

Raudonieji Viduramžiai, ne- 
nuklysdaiųi į pigų populiarumą, 
yra . veikalas, skirtas vi
siems. Tai buvo speciali au
toriaus pastanga, nes kova su 
komunizmu išsispręs pęvien in
telektualinėje plotmėjfe; bet tik 
tada, kai visos lietuviškos bei 
kitų tautų masės įsisąmonins,

masių sąjūdis prieš naująją iš-
L r“'’”“’ 

feodalizmą, prieš tokį politinės 
valdžios ir totalinio ūkinio iš
naudojimo absoliutizmą, kurį 
šiandien pasaulis turi Kremliaus 
pavidale ir kokio istorijos būvy
je dar nėra buvę.

Ir kaip tik šia prasme J. Gir- 
džius-Klausučio Raudonieji Vi- 
duramžiai buė' lietuviško spaus
dintožpdžto pavidale šiuo metu 
bene pati geriausia 
na?’

revoliucijos metinių proga.
RdudonuoaiuoM VManunlIaa- 

«e» kaip galniekurkiturlietu- 
viškoje literatūroje, bet su me
nišku įtikinamumu pavaizduoja
ma, kas liko iš tų nuoširdžių vil
čių, kurias apgauto* masės bran
dino savo širdyse 1917 metais 
'Rusijoje ir kitūr. Raadoaieji Vi
duramžiai yra publicistinė da
barties istorijos kronika ir drau
ge originalus; Hstuviško auto
riaus plunksnos pąteiktas, vi
siems lietuviams patrauklus ir 
uždegantis komunizmo fenome
no komentaras.

šio leidinio pasirodymo lietu
viškų knygų rinkoje tenka lauk
ti su dideliu susidomėjimu.

• ■ K. D.

MŪSŲ JAUNIMAS SKINIAS1 
NAUJUSICELIUSi į

. i

1 spausdina mūsų energingo 
jaunuolio Rovijo Jąąiukonio,!, 
besiveržiančio į naujas molą- 
slo sritis, įdomius rašinius, 
‘šį kartą jis skaitytdjųs, 
ypač jaunuosius, informuo
ja filmų mokslo-galimybė
mis. , , , ; . . .

Ta pačia proga mes skai
tytojus plačiau supažindina
me ir su pačiu Povilu Janiu- 
kpniu. Red. '

Povilas Jasiukopią gimė 1932 
'te. liepos tąėn.>9 d., Kaupę.. Pra
džios moįcsįą , išėjo Lietuvoje^ 
Kaip ir daugelis liętuvjų, taip-, ir

rado vakarinėje Europoje. Lan
kė Wuerzburgo, Schweinfurto, 
Schvvaeb. Gmuendo ir Vasario 
16-tbsloslieturi< gimnazijas Va
karų Vokietijos tremtinių sto
vyklose. "

1950 metais V. Vokietijoje 
■pradėjo leisti ir. redaguoti religi
nio turinio jaunimo laikraštį 
Jaunimo Ratelis, kuris, kitų re- 
dagtiojamąs, dar pasirodo ir šian
diena, .tik kitu ’ vardu, • būtent 
Svečias. ., t . . . . ( s
, 1950 .metais atvyko į JAV ir 
apsigyveno > Los Angeles mieste, 

jis, antrojo pasauiipįo karo pa-į 15)53 pietų pradžioje. įstojo. į Pie- 
sėkoje su tėvais ir, broliais ,ątsi- tų Kalifornijos Universitetą, ku-šėkoje

» i
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meno ir 
.gikii^'cflindamiįdi 
(takcįft^

Nuo 1958 
navo JAVĄ 
desną tairnybb* b 
dainas V. V 
mas, 1954 m., 
fono juostose ni 
16-torios lietuvių ijoa mo
kinių ir mokytoją nimo są
lygas ir veU^'Ą'.'i--^

. Nuo 1955 i*U* studijų, 
stengėsi filmuose- įdokumen- 
ttioti Los Angeles;-“ • • - 
nijo* veikią. Ikį^ll 
mis ir vietinių' on 
miamas, yra paga 
dokumentiniu* fik 
Draugai — Loe An 
skautų veiklos4ųį, a._ 
viai Technikos PMaoJyje — In
žinierių ir A etų. Sąjungos 
Los Angeles skjiį*^ įsisteigi- 
mas ir laimėjimai; Baimių Pavė
sy— Los 'Angeles .Santaros sky
riaus humoristinis••veiklos pa
vaizdavimas; Skautai. .Akademi
kai — vietos skyriausiįsisteigi- 
mas ir vefld*;: Mykolas
Biržiška — jo dabartinis gyve
nimas ir darbai (dar. pebaigta) 
Ir daugelis kitų trumpesnių fil
mų veiklos temomis.*',

9į rudenį visuomenėje pasiro
dys trys stambesni istorinio do
kumentinio pobūdžioifOmai, ku
rių gamyba jau eina įirie galo.

P. JasiUkonis prikkUteo ame- 
rikiečių -įmofesonalų 'filmų ga
mintojų klubui1 SMkLrį' (Society 
of Motion Picturės *Ad Televi- 
sion Ėngeneers) ir-Pietų Kali
fornijos Universiteto filmų gar
bės klubui, kuri 
yra vienas iš rali 
tyriai dalyvei 
lbjė, Studentų 
dentų Santaroje. ‘ <«■<

1 Turi progų aplankyti Holly- 
Vroodo filniij Btėdijki’ir stebėti 
gamybos procesą* tiSp1 pat ėa- 
g?tt)£ji . šalia npįkyklipity rojek- 
tų,i f ik ių, gaminipie universiteto 

■ ■' Ui įąmybps vienetui į— dirb
damas kaip garęo |echpiltąą > 
redaktorius... r-): .

Labai prie širdies jam yra lie
tuviškų filmų gamyba bei išsau- 
gojimas, ir sutya^iws lietuviš
kos filminės medžiagos, atvežtos 
dar iš N«»rįklau»onu>B Lietuvos, 

Povilas , Jasiukonis taip yra 
vienas.iš pranešėjų Los Angeles 
lietuvių radijo programose. Jau 
antrius metus transliuoja seriją, 
pavadintą Lietuviškoji Scenai 
kurioje naudojamos originalios 
ištraukos iš lietuviškų koncertų, 
vietos muzikinių pajėgų, chorų, 
Solistų bei instrumentalistų. Ne
naudojamos plokštelės.

Povilo JasJukonio pasiruoši
mas filmų darbui, neabejotina, jį 
nuves į filmų gamybos plotus. 
Džiaugdamiesi jo energija, lin
kini toje srityje daug laimėti vi
sų mūsų džiaugsmui ir garbei.

SrC. 5 metų Hollyvoodo kaimo tvarte
inę re

tį, 
etų tar- 
e — di-
į praleis^ 
en būda-

agneto- 
Vasario

Hefgvių kolo- 
W-**vo jėgo- 
■Oecijųre- 
untyęs tokius 
mn*: Gamtos 
tfalės lietuvių 
(valga; Lietu-

buvo sukamas pirmasis filmas
' ’ ’ ' . .«/» ’ x i’.- * . • ■:; .

Spalio mėnesio 17 d. Los An- filmo "Grafas Monte Christo”, 
gėlės miesto Prekybos Rūmai 
viename ištaikingiausiam mies
to viešbuty surengė šaunius pie
štus paminėti 50 metų sukaktį čia 
klestinčios fihnų pramonės. Pie
tuose su Californijos gubernato
rium dalyvavo daug filmų žvaigž
džių, tos pramonės magnatų, ra
šytojų, menininkų ir kt.

Dabar Los Angeles miesto 
apylinkėse klestinti su 500.000.- 
000 dolerių metinės apyvartos 
pramonė čia savo istorijos pir
mąją dieną žymi 1907 m. Bpalio 
mėn. 17 d., nes tą dieną į Los 
Angeles, po ilgos kelionės trau
kiniu, iš Chicagos atvyko du vy
rukai. Jų geri atsiliepimai apie 
Kalifornijos klimatą ir kitas są
lygas filmavimui kaip tik ir bu
vo tuo Skatinu, kiuris Amerikos 
Rytuose jau gerokai išsiplėtusią 
filmų pramonę pradėjo stumti į 
Vakarus, į Los Angeles miestą.

Tai buvo tūlas Francis Boggs, 
filmų direktorius ir Thomas Per
sona — filmuotojas. Jie negalė
dami užbaigti Chicagoje pradėto

1907. 10. 17 d. atvažiavo į Los 
Angeles pažiūrėti ar tai negalėtų 
padaryti čia, kad nereikėtų lauk
ti sekančios vasaros, jei vėl tek
tų filmuoti Chicag'oje.

čia oras buvo toks puikus, tiek 
daug mėlyno dangaus, saulės, 
žalsvo vandens ir puikių laukų 
bei kalnų, kad juodu dar tą pa
čią 'dieną Hollywoodo kaime iš
sinuomavo tvartą (tuo laiku čia 
nieko daugiau ir nebuvo kaip tik 
keli stambesni ūkiai ir neužma
tomi plotai nedirbamos ir negy
venamos žemės). Jame ir pradė
jo darbą. Kai baigę filmą grįžo 
į šaltą, apšarmojusią ir suodiną 
(jau tada) Chicagą ir ten parodė 
savo darbą — visi buvd sužavėti. 
Jų filmoje buvo užfiksuoti pui
kūs Kalifornijos gamtovaizdžiai 
ir puikus darbas. Tai buvo pa
siekta tik esant nepaprastai ge
roms klimatinėms sąlygoms.

• "
Nuo čia ir prasidėjo filmų pra

monės kėlimasis iš Rytų į Vaka
rus. Ir dar daugiau — kūrimas 
visai naujų studijų.

»DIR VA* Nr,
/

Pirmoji kino studija čia buvo 
pastatyta 1910 m. Paskuijau 
kita — 1911 m., vėliau 1913 m. 
ir t.t. ir t.t.

šiandien, čia Los Angeles 
miesto apylinkėse,' yra net 20 ki
no studijų, kurių metinė filmų 
pramonės apyvarta siekia 500.- 
000.000 dolerių, su šimtais 
"žvaigždžių" — gaunančių pasa
kiškus atlyginimus, su tūkstan
čiais darbininkų, direktorių, tar
nautojų, rašytojų, menininkų, 
techniškų specialistų ir "armi
jomis” įvairaus pagalbinio per
sonalo.

Pats Hollywood —‘ yra Los 
Angeles miesto dalis, kaip kad 
pav. Šančiai buvo Kaune. Filmų 
studijos yra išmėtytos po pla
čias Los Angeles miesto apylin
kes. Pačiame Hollywoodė jų vos 
kelios. Taip pat ir "žvaigždės” 
gyvena daugiausia už jo ribų. 
Daugiausia jų gyvena kitoje Los 
Angeles miesto dalyje — Bevėr- 
ly Hills vadinamoje.

Hollywood vardas yra kilęs 
nuo apylinkės kalnuose augan
čio "holly” augalo (tam tikra 
palmių rūšis).

KADA YRA LAIKAS 
ATSIGAIVINTI, 
PASITARNAUK 

TIKTAI AMERIKOJ 
UGNIM VIRTU

Stroh’s turi skoni, kuriuo ne
gali prilygti kitas Amerikos 
alus, nes Stroh’s Amerikoj vie- 

M^nintelis ugnim verdama* alus 
... verdama* prię 2000 laips
nių. .. kas duoda gerinusį sko
nį iš geriausių malonumų.

Jums patiks yra šviesesnis!

Dabar už vietines kainas!

Trys B»vaitė« ii 1958 m. rudens neužmirš
tamos. Su nerimu, kvapk sulaikydamas, pasau
lis stebėjo nelygią vengrą kovą, žavėdamasis 
sukilėlių didvyriškumu, baisėdamasis okupan
tą klasta ir žiaurumu, tačiau..-. nebuvo kam 
ištiesti pagalbos rankos... Ir istorijai beliko 
užfiksuoti dar vieną tragediją.

šis sukilimas prieš bolševikini okupantą 
nebuvo pirmasis, tačiau už visus kitus, nema
žiau didvyriškus ankstyvesniuosius sukilimus 
jis labiau išgarsėjo tik dėlto, kad ji galėjo 
stebėti ir atpasakoti laisvojo paMulio spaudos 
atstovai. Vienas ją buvo Ch. Wassermann, 

. austras, kelerius metus buvęs Kanados radijo 
ir televizijos reporteriu, vėliau grjžęs Euro
pon ir paskutiniaisiais trejais metais drauge 
su žmona atlikęs kelionių | Rytą Europą. Prieš . 
porą mėnesių Vokietijoje buvo paskelbti Jo 
užrašai, pavadinti "Laisvės dienoraščiu", ep
inių 1956 ip- išvykas Lenkijon ir Vengrijon.

Šią metą pradžioje amerikjniam TIME 
pradėjus dairytis, ką paskelbti 1956, ni. žy
miausia asmenybe, po ilgesnių svarstymą bd-. 
vo parinkta pe kūno norą mokslininko, poli
tiko ' ar, kita kuri garsi payardi. o beyardis 
Vengrijos Sukilėlis. Paremdami to parinkimo 
tikslingumą,' sukilimo metinių proga taip pat 
norime paminėti nežinomą aūkUžli, (Įuodami 

. keletą fragmentų iš minėtos Čh. Wassermanno

domėjosi mūsų automobiliu, negu mumis pa
čiais: jis buvo iŠ visų pusių apžiūrinėjamas, 
tapnojamas, glostomas. Nežinodami net, kaip 
pasakyti žodį "prašau", iškišoms galvas pro 
langus ir nuolat kartojome tuo pačius žo
džius: "Grand Hotel, Grand Hotel”. Tuoj 
kažkas prišoko prie mūsų ir, temperamentin
gai gestikuliuodamas, kažką paaiškino. Mes 
buvome jam labai dėkingi, tačiau... jis kal
bėjo vengriškai. Mes likome toki pat gudrūs, 
kaip ir prieš tai. Staiga išgirdome:

— What do you want?
— Was vrollen Šie?
— Qu’est-ce-que vous voulez?
Dabar jau bus lengviau. Tačiau nevisai. 

Mes gavome paaiškinimą kalbomis, kurias 
mes supratome; tačiau , gatvių vardą! mums 
visiškai nieko nesakė. Vienas paslaugus vy
ras išsitraukė popierio ir pieštuką ir pradėjo 
braižyti miesto planą. Tuo metų minia virto 
tikru judėjimo kliuviniu. Du mėlynai unifor
muoti -policininkai prasiveržė Ugi mūsų ir

KELI BUDAPEŠTO VAIZDAI

Budapeštas, 1956. V. 5. — Atvykę Buda- 
peštan, radome visai kitą komunistinės Ven
grijos vaizdą, negu tikėjomės. Įvažiavome į 
miestą, visai net nenujausdami, kur mūsų 
viešbutis yra, nekalbant jau apie tai,'kaip 
jį pasiekti. Vienoje nebuvo. įmanoma gauti 
Budapešto miesto plano.

Kažkaip pasiekėme upę. Greičiausiai tai 
Dunojus, nutarėme. Radome platų tiltą ir per
važiavome J antrąjį krantą. Ten, buvo plati 
gatvė su nedaugeliu automobilių, keletu tram
vajų bei autobusų ir begaline pėsčiųjų srove 
.šaligatviais. ' ‘.

Privažiavome prie šaligatvio ir nutaisė- grubiai įsakė miniai išsisklaidyti Niekas na
me beviltiškas minas.- Pasisekimas didžiulis, kreipė, dėmesio; policininkai, pamatą mūsų 
Tuoj, buvome apsupti gestikuliuojančios ir automobilį, sustojo, nusišypso jo.ir.pasakė: 
besišypsančios minios, kuri, atrodė, daugiau "Szepl” —. iodL kuris turėjo rąįlšti ką nors
Tuoj; buvome apsupti gestikuliuojančios ir aut

gražaus.
Po to, kai naujai gautasis miesto planas 

mums dar kartą tiksliai išaiškinamas, mes 
nuvažiuojame tolyn, palikdami šūkaujančią, 
plojančią ir besijuokiančią minią.

Nepraėjus nė penkioms minutėms, mes 
vėl esame beviltiškai paklydę: atsiduriame 
tuščioj nuošalioj gatvėj, kurioj nėra nei auto 
judėjimo, nei pėsčiųjų. Ką darysim dabar? 
Ir staiga — visažinanti, visagalinti valdžia 
šalia mūsų: didžiulis CIS limuzinas, kokius . 
teko matyti Vienoje rusų okupacijos metu, 
sustoja šalia mūsų. Užpakaliniai langai akli
nai uždengti baltomis užuolaidomis, mes te
matome tik šoferį nublukusiu mėlynu kostiu
mu, marškiniais be kaklaraiščio ir nešvaria 
kepure.

— Norite į Grand Hotel? — sušunka jis 
mums.

Aš linkteliu.
— Sekite manę,, aš važiuoju ten.
Po poros minučių grįžtame tuo pačiu ke

lių per tiltą ir pasukame salon. Pervažiavę 
prižiūrimą parką, atsiduriame ties viešbučiu. 
Limuzino šoferis apsisuka ir nuvažiuoja.

Grand Hotel anksčiau tikrai buvęs labai

prabangus. Tačiau dabar bėra likęs tik šešė
lis. Įrengimai sunykę ir sudužę, kilimai nu
dėvėti, visur stinga elektros lempučių, pra
ėję daug metų nuo paskutinio dažymo.

Viešbučio tarnautojas, senyvas žmogus 
nudėvėtoj uniformoj, parodo labai abejingą 
veidą, kai pareikalaujame rezervuotų kam
barių, kuriuos buvome užsakę per Vengrijos 
kelionių biurą Vienoje. Jis peržiūri sąrašus 
ir praneša, kad mums laisvų kambarių nesą.

Tada griebiuosi ankstesnės patirties iš 
kelionių po Rytų Europą.

— Bet užsienių ministerija žino, kad 
mes atvykstame, — protestuoju.

Tarnautojo veidas, staiga pasikeičia ir 
jis vėl- pradeda vartyti sąrašus.

— Ak taip, užsienių ministerija, spaudos 
skyrius, žinoma! Mes turime jums kambarį. 

f Aš niekada ministeriją nebuvau prašęs 
užsakyti mums kambarį.

• •
Dairausi po salę. Čia yra keletas prekybi

ninkų iš Vakarų — juos pažinsi iš kalbos, 
portfelių ir drabužių. Jie sėdi, laukia; pas
kui ateina vengrai, kurie moka atitinkama* 
kalbas, ir nuveda juos į rudus rusiškus Po*
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Lašas po lašo ir aknirai pratašo
Jau kiekvienas žmogus Ame

rikoje dėtų kuriam nors tikslui 
tik po 1 c., tai sudėtų net $1,750,- 
000. Ką? Tai jau pusėtina sumą.

Lietuvių Amerikoje esama 
apie 1 milionas. Jei kiekvienas 
jų dėtų tik po 1 c., tai sudėtų 
$10,000. Tiesa, tai neįspūdinga 
suma, bet tokia suma, paaukota 
Vasario 16 Gimnazijos išlaiky
mui, būtų jai didelė pagalba.

Jeigu tokios centinės aukos 
tam tikrais laikotarpiais plauk
tų pastoviai, tai ir dideli užsimo
jimai galėtų būti nesunkiai įvyk
domi.

Kiekviena parapija turi kele
tą stambių aukotojų. Tokios au
kos turi nemažą reikšmę. Bet 
kiekvienam aišku, kad parapijos 
išlaikyma.- nesiremia keleto to, 
kių- dosnių aukotojų pastango
mis. Parapija tik išsilaiko, kad 
didelis žmonių skaičius deda ne
dideles aukas reguliariai, kaa 
sekmadienį, Tai tenka atsiminti, 
ruošiantis Dirvos leidimą pądąž- 
ninti, leidžiant ją du sykių sa
vaitėje.

Dirvos išlaikymą* remtai ir 
ateity jos gausiai? taaitytająl*. 
kurie rūpestingai laiku ųžalmo- 
kės prepumėratą, rūpinais pa
dauginti jos skaitytųjų skaičių 
ir talkipinkaus kitokiais būdais. 
Atsiminkime priežodį: lašas po 
lašo ir akmenį pratašo.

Nauji būdai pašalinti 
bolševizmą

. - Vysk. V. Brisgys (Draugą*, 
spalio S* 1957) rašė ajtie tai, kad 
šiemet sueina 4O,melų.nuq4ta 
galėjftno bolševizmo-Rusijoj. Nu
rodė, kad ta progą bolševikai rū
pinsis savo propagandą .praplės
ti. Mūsų gi pąręiga, rašė Jo Eks
celencija, yrą kitokia, negu ju, 
būtent: • •' >

svarstyti ‘ būdus. -bandyti 
naujus kelįua. hoįševbūną Ir 
jo sukurta- vergiją greičiau 
pašalinti, Reikia daugiau su
manumo ir energijos sukel
ti visą padoriąją žmoniją 
greičiau baigti su tą mūsų 
laiko didžiausia tmontioa 
gėda ir nelaimę.

- Vienas iš naujų būdų kovoje 
prieš bolševizmą yfa tai Euęopos 
vidurio katalikiškų tautų sugeri- 
nimas ir apskritai viso katalikiš
ko pasaulio solidarumo sudary
mas. Kad amižų. bėgyje tokiu v>- 
lidarumo sudarymo nebuvo ir 
kad -jo nei dabar nėra, tai juk 
aiškus faktas. Tokio sęlidarumo 
nebuvimas sudaro didelę žmoni
jos gėdą ir nelaimę. Dėl katali
kiškų tautų nesugyvenimo galė
jo kilti ir įsigalėti ir bolševizmas, 
ta didžiausioji žmonijos gėda ir 
nelaimė.

40 metų sukaktis. Tas stebuklas 
įvyko Fatimoj, Portugalijoj.

Taigi bolševizmas įsigalėjo Ru
sijoj ir saulės stebuklas įvyko 
Portugalijoj veik tuo pat laiku- 
Autorius nurodo, k*d tos sukak
ties proga reikią susimąstyti 
Apie ką? Nurodo vieningumų 
Stoką lietuvių tarpe, Galop ra|o 
šitaip:

Tad sukruskime, atnau
jinkime mūsų pirmykštį iš
tikimumą švenčiausios Mo
tinos Marijos prašomam pa
maldumui ir atgailai pa
klauskime mūsų sąžinės, ąr 
dera munjs dar delsti, kai 
Damoklo kardas kabo ant 
visos žfnonijos!

Kadangi Damoklo kardas kabo 
ant visos žmonijos, tai privalo 
sukrusti ne vien lietuviai Ir pato 
autorius aukščiau buvo priminęs, 
kad Rytuose yra susitarusi be
dieviškoji valstybė, kuri grąpo 
išplėsti savo ideologiją pa vis* 
pasaulį.

žinoma, čia pamaldumo ir »t- 
agilos nepakanka. Reikia ir veik
lai- į tą veikią privalo įsijungti 
vfe* Ūąvąąt* pasaulis. Kad to 
visų įsijungimo į bendrą veiklą 
būtų '* ‘ sulaukti, tai tautos 
prlvąi ti. Visų pirpvi
privalo susigėrimi katalikHko 
aįo* tauto*'; lietuvi*! ir lenksi 
lenkui ir ukrainiečiai, lenkai ir 
čekai, italą! Ir austrai ir t.t.

Kodėl neužsimenama, kad toks 
susigeriaima* privalo būti atlik
tą* dabar, egulėąstebuklo sukak- 

*ito susigerinimo 
į W v^ įkiji darb*l', fcgėis 
v? 5-Š .! ž . . ; V-. 4

t ■ ; . ‘|.
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Pe< di<tetyi lęręditaą bo||evikanui

A. Tampšaitri & (UUškai 
Lietuviam*, N<*>s*v° 
straipsnyje Bažnyčios pąvėjai >r 
viltys, užsiminė apie bolšąykwe 
įsigalėjimą Rusijoj ir jo tariamą 
galybę, Be kitko va kąpąrąšA;, 

„ , x A___ r
i

Saulės stebuklo sukaktis
Julius GravręgVas (Draugas, 

spalio 18, 1957) priminė, kad 
šiemet pripuola saulės stebuklo

I IK I N K
m.

JuNĮWfo*». ..d
t A’

ilįfakak Malis ________ _

yitsu J. Macijariką ir ■ b* 
dfes^u Ant. .fet>wvWii> VI& 
Mriušl tedr.8^. fedrj (visi Chb 
riarią). Fašaagųmo iymoriu 
apdovanoti — vyę, vltn, V. Va? 
Uitis, v, V.IU B. Ėąmlkaa Ir yltR- 
& (y^i Tbręnte),

** ‘ t * •< V‘ '
IŠSKAUTtšKOJO 

rf NEJV YORKO
(aks) SpalioįlŽ d. dideliu pa- 

ęisekimu pri^p;, "New _ Yorko 
Skautų vskąTia-. irožnvną jdę- 
piiai pravedė vlth. U Ęarm*r 
pas, Pasirodė sk. vyčių Oktetas, 
yadctoMA >;jįiuĮririki?. >utt- 

rankdi^KaraližkamefetMrfeH 17. T
į NAUJlSNAm 

PINIGAI shafemt S-«*
Lietuvą, tatriją, Estiją. 

Minai garantuota (r 
1 a šie UI U t
. lOOmMląflMO

■' i j PrfcUtori* 2 savaite* •
■ Parsiuntimas atseina |W>0« 

jUriakios didžiau*!* suma IMU* 
- Tačiau galite siųsti perlaidų

GRAMERCY
I ?44WW|8T?IEĘT, !

rLicewri'M4{l 
.'Btątejtalita

1-

I
‘ rs-i’S'.VK" 

U ■Mėty'* HAI !*" ;

LAUTAI
(sksj'’Garbė Tau.Tėvųfepe, 

kuri dailei mums lietuvio yžurdą. 
ir tiek daug tautas dvasjUių vetr 
tyb|ų.>'fenis mes lengvai iHrimi- 
m« Tiufc:garbę ir Tavo Vardą ifr 
aukštlnįcie. šią vaaąžą'VMvd tris 
apalvfr;iėliava pakįkt'Imklčlaią 
ne* ją-pišė ir kėlė tvirčiau mŪW

1 __ __ . —
ke, Anįiljoje, jąi pagarbą atida, 
vė aštutoiasdešimt keturios tau- 
tos. Radijo bangomis'skrido mūr 

'sų malda, dainos ir-sveikinimai 
iš Vąlley Forge ir Sutttm Paiko 
pavergtajam broliui. StaVyklcM 
prie kiu vakarą!* tvirtu žukj- 
bę rankemis mes tdedaėifeJuui 
”Lįėt»>p!brąngi. nupk* 1Wvypp. 
šalį* .kur miega kapud* aidyN’ 
risi! ..i-į’. 1. .’ *»,g .i 1 t i. <-<

Jai yra žodžiai iš spalio mėp. 
Sk. Aido vedamojo; tpąrąkyta 
psktn. Ant. Banionio — vieno iš 
puiąukojančių Lietuvoj ^autų 
Brolijos reprezentantų j praė ju- 
sio**vaparos skautų juhiliejinėąe 
ątoyyktose. .i , ■,,

' šią- Sk. Aido .Jir,. yri 
pasaulinės skautybės < ų0-mriiuį

LOUIS K,
T B18 B -

CLEVELAND MUNICĮ^ COURT 7

"Turi daugląū kaip 40 metų, pątyt^^ąip advokatą?, Yęa 
nery* cieveląnd Bar Ąaaępiątįoą ijįjįęuyahoga Coųdty

- Aasoclation.
BALSUOK UŽ LQUI8 R<XANZA

T-.'."'", .i.. Imlli'l
shingtono ir Londono nutarimas 
gelbėti Maskvos despotu*, tai 
bolševizmo šiandien bebūtų tiek, 
kiek Ura nacizmo. Reiškia, na
cizmas buvo keleriopai galinaoR- 
ni«, negu bolševizmą*. O dabar
tinė bolšlvizmo galybė .remiąąl 
laisvojo pasaulio nevieningumu-

Ypatingi priąkaUtai 
tautininkamB

Jonas Kupriūna* Naujienose 
(rugsėjo 30, 1957) "zalatijo” tą. 
ką buvo nukalęs tame pat laik
raštyje J.lūudžįus.

JA £ųpr. "bezalatydamas” pa
reiškė;

Nors eiliniai tautininkai 
beveik bo išimtie* yra žmo- - 
nėe, kurie vykdo religinę 
praktiką, jų vadai ir vadu- 
kpi yx«i gal daugumoje ate
istai.

Ką? Juk tai iš tikrųjų ypatin
gą* priekaištą* tautipinkams. 
fe čia .tuoj prašosi toks klausi
mas: Na, Q kaip tuo žvilgsniu 
Stovėjo it. stovi .socialistai ir 
liaudininkai? Kokie jų vadai ir 
vadukai ir kss jų sekėjai ir jų 
laikraščių skaitytojai?

L ir., vadukai ne 
j vreistai, o visi, 
t priimtum ir 

-Jąfeinkų yądams
prikišimą,,kad kadangi iąutinin- 
aą ridt W riaukų dalis yra ą^e- 
irtąk. tai sigmai, bet kadangi sb- 
eiąįištų įrmudįninkų visi vadai 
ir>Yądąkai yri ątęiątai, tai gerai.

Niekę sau logikai 
Tolipu|ąi pat Jiupr. rašo: 

newdi kalbėti nuc> 
eliberalą* apie n- '■

Ta| visai reikia 
mattme kot - 

/ojM ątraipanį
tWWv 

Mątytlįljąd' autorius save lai- 
profę*oriuni, Jš- 

takių profesorių atestatai be 
feęltUflttoą Čįąi tai, ką 

ąarafcs gerbiamas kan. My-

«VI
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Room 925 .

nių šokių grupė, pianistė D. Au- 
dėųaJtė, ąkv ir akąrdęęnjstas L. 
Karmąsinas, R, Keaie melode- 
Ųamącįja, jpatydint oktetui. Po 
programos buvo metinis sk.tė- 
vų-rėmšjų suaįripkimąs. Naujai 
kadencijai ak. tėvų k-ta* išrink
ai:. Rimavičienė, Maurukas, J. 
Montvila, dr. Br. Nemokąs, dr. 
p. ?• 9vą«W«>, P.
Ulėnas,• i" r

" ■ ’ -I t
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. MARGUTIS 
yra peri i senlansiaa AnuntoM 
lietuvių iurnaiae.JislMpa kiek
vieną mėnesį — yrigamini ffins- 
trpotapturiningas, (vairus ir 
skaitomas m maiontnnn.
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galybę. Be kitko va k4.1
.*• j* .

Ęaf |uo tarputę 
bandymai *ukun 
imperiją, Nąai 
cija Vokietijoje t 
ponijoje — buvo 
ir 8upHuiko. Kom 
voliucija ne vien pergyveno 
bandymus ir krkfe bet nū
dien valdo vieną trečdalį vV 

. so pasaulio gyvento^rap- 
iiojusi daugiau negu tteč- : 
dalį viso žemė* rutuno plo
ta! Prieš ją šiandien ^Vaka
ru demokratijom* drebia. 
kinkos, kad nebūtų nušluo
tos nuo žemės paviršiaus.

Aišku, kad čia tikrai per di
deli* kreditas atiduodamas bol
ševizmui. Jo galybę autorius per- 
vęrtįną. Tik pasvarstykime.

Nąciamas įsigalėjo Vokietijoj 
dauginki kaip d*šimtw<*ta **- 
linu, negu bolševiHnaą Ruąijej. 
Ir nepraėjo kitą* dešimtmetis iv 
'nacizmas tik viena 1 ’
tvoti galvą bolševL._ ___________  ___________ „ _
si gerai atsimename, kas dėjęsi, valui. Tai jau nekokia atestaci- 
BolSevizmas apglufio. Jei ne Wa-

a Minti.

ranka M W>tu tik 
vižmųi. Vi- lietuviški

ko 1(_
duodančiu liborąHzmo atestatus. 
Bet "f 
verti

kolaJ:VąitĮw» Ueįtuvių va
dus. J

Neteptai pasirodžiusiame vei
kale Mistiniame Sode kan. M. 
Vaitkų* rašo:

”14 Hetųvlį) vndlško tipo galė
tume naminiu Voldemarą ar 
Krupavičių, o švelnesnės rūšies 
r- Smetoną ar Sleževičių”.

Liąudnūnkų ir soęiąlistų libe
ralizmas apsireiškė jų valdymo 

"c suteikimu laisvės anti
lietuviškam ir maskviniam gai-

ja! Stebėtojas

taraną Vienoje. Tačiau jo apranga ne. Jo bal
tas švarkas neapsakomai nešvarus, o Servie- 
tėlė ant kairios rankos dar nešvaresnė. Jis 
senas žmogus pavargusiu veidu. Žvilgteri j 
mane akylai, paskui silpnai šypteli:

— Liaudies demokratinėje - Vengrijoje 
visi lygūs, prašau, išskyrus tuos, kurie nėra 
lygūs.

Moterys blogai apsirengę. Drabužiai seni
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bieda automobilius, čia yra delegacijų; Rytų 
valstybės be nuolatinių delegacijų įsivaizduo
ti negalima; inžinieriai iš Rusijos, fabrikų 
darbininkai iš Lenkijos, studentai iš Rumu
nijos ir retkarčiais viena kita korfiunistų par
tijos delegacija iš Vakarų. Dvi delegacijos 
tyliai sėdi salėje, laukdamos palydovų. Viena 
grupė — kiniečių būrys mėlynomis unifor
momis; antroji — rusai, tai visai aišku; jei 
moterys nedėvėtų sijonų, jas palaikytum vy- ir nemodernūs sukirpimu, bateliai žemais, 
rais.

Be manęs, salėje sėdi dar keletas vengrų. 
Kelios jaunos poros geria kavą ir gelsvą deg
tinę. J mano klausimą kelneris, atsako, kad 
degtinė čia vadinama baraku ir ji yra paga
minta iš abrikosų. Kiek perankstyvas laikas 
degtinei.; ir keista, kad,tiek daug jaunų žmo
nių užsieniečių viešbuty.

— Kas jie yra?__klausiu kelnerį. ’
— Valdininkai, -kurie čia praleidžia lais- ' prie stalo, kuris prieš minutę-liko laisvas. 

valaikĮ. Arba menininkai, muzikai ar šiaip Ant jo rusiška vėliavėlė, Prieina kelneris ir 
privilegijuoti. tartum nenoromis ištiesia valgių sąrašą. Jis

— Privilegijuoti? — nustembu. •— Ar surašytas vengrų kliba.' Mum* taip bevHtii- 
tokių yra Vengrijoje? kai bežiūrint į tą sąrašą, pro šalį eina kitas

Kelnerio akcentas primena vengrų res- kelneris, išgirdęs, kuria palba mes kalbamės, 
. ’ " -.į . -V "- • ’

plačiais užkulniais. Dar nemačiau nytono ko
jinių. ' ■ ' ’

ne
Valgykla perpildyta; visur pilna stipraus 

riebalų ir gulašo kvapo. Ant stalų stovi ma
ži stiebeliai su įvairių kraštų vėliavėlėmis — 
kaikurių Vakarų valstybių, tačiau daugiau
sia Čekoslovakijos, Kinijos fir Rusijos.

Vyresnysis patarnautojas nuveda mus

prišoka prie mūsų stalo, staigiu judesiu nu
traukia vėliavą ir, draugiškai nusilenkę*, vo
kiškai paklausią, ko pageidautume. Jo ma
nieros aristokratiškos. Paaiškinęs sąrašą, pa
siūlo mums keletą patiekalų ir nueina atneš
ti. .■OO-V." ,

Turime jAugos stebėti kitus kelnerius: 
jų judesiai rodo nėsiinteresavimą. Svečiui ką 
nore užsakiusį jje lėtu žingsniu pasuka vir
tuvės link ir dingsta ten Ilgam laikui Grįž-

Atpešęą naują pątiekalą, jis vi* prideda nė* nuosavybės uusąvinimąs. Tai tikriausias 
savo pažiūrų porciją į dabartinį gyvspimą kėlia? t bankrotą. O, jį galite gauti ir *u kre- 
Vengrijoje. Jo pastabos dvelkia nusivylimu, mu. 
rezignacija, kartais sarkazmu. Kai jis vėl su 
valgių sąrašu, kad m.ęą galėtame pąsirinkti 
desertą, aš pasakau, kad valgykla esanti per
pildyta.

— ęt, — numoja jis, ^. Ąš turėjau res
toraną, kuris buvo dvigubai didesnis už šitą. 
Pastai vieną, dieną atėjii’valdžia ir pasakė,

darni abejingalitoša padėklus fr dėlioja patle- kad lolūlas nuo dabar priklausąs vengrų,liatk 
kalus su regiriui'Attlpatija: svečiams ir lėkš- džiai, ir aš turįs išeiti. Netrūkus restoranas 
čių turiniui. Daugumas jų vyral apie pen- turėjo užsidaryti < 't . - _ >
kiasdešimt, mė4ėry*~ keturiasdešimt metų. < -- Ir dabai ji* išlieja vteą-tUlšį. Tai jis at- 
Visi atrodo vienodai- pėvasfe^t 

tačiau čia tuo* vnMiaius ketandu* jie šiek " ritkartialš rodia^ too pat t*
tiek išjudintų^ . riėfu 'draugiškai auafei^dainM nusišyri

pat grįžta auf>riife.7''Jiiplšri  ̂ • sįius^tfltkai vjmriyri*eife prašau, jis stąL
.pastabą. <^ î„ giai ngjotetol* temą, ir ries girdime:

— Taip, V
' laikomi kaip-^Įką:.........

fhabininka* i^rittygtetmas, jii ir tądfr-'. vatetybą! AršttM tortas.
ba tik tiek,

Taip praeina bent 10 minučių, kol išsi
renkame desertą.

n *
Kąd Ęudąpęštas per kąrą, ypač pasku-S 

tinėmia dienomis prieš rusų įžygiavimą, la-' 
hsj nukentėjo, męs činpjomę, Kad visuotinis 
griuvimą*-yra komunizmo pažymy* taip 

alrodytų, niekada negalėjome įsivaizduoti, 
ytęūr- np, tflą 4*Wįybė' i»mbų; duobių ir su-

lieka labai apsukriai. Me* vis dar tabeiire*- ’ 7“, r . 77 A, . ,,. .777. - . .v griąųtųpMnih bst te rinklų,
• stegmfe mtoiau sudaužy- ,

v Mūsiškis iii W niritai^iilmfe^iioj sb&mta8.7r*čfo
’. visai aęz ■egan'ej* rerr

.Vaidiloj pilna kriminalinio ė>ea*N»to.

i
f'

®3s

remon- 
darome

C****:
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tliko laiko rimtai pradėti vykdyti pasiimtuosius kari įira UŽdft- 
ni^JndOM ŽAM33V.H5i> .?£.„
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vado,
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ž i U t

Mes duodainir iškeičiam Eagle Štampe
M < Jlt. 1-. L l ! >’ i I* . . • ’
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grįžti Vo

gtinio

.bet

------,» _ybai buvo griežtai uMrai ........ ....  
su airių arnijė — t R. A., vlstįek ar tai bįįty pųčioje AiriioJ6-

' j Ulster provipcįJoj,?I>i0. Britanijoje ųr U 8. A. (L įLA*
airių karin< organizacija, atekta»ii Airijos
salos dalį —, Ulster provinciją — prie Airijos valst>IA*. Vert). 
Ncrapasvoktečius.bųvoąpteAirijft nemaža Wędžiag<*')l*^rtaJu 
atšvilgijĮ jinai Jtetifrėjo jokios vertfo '• ‘

- Paskutiniais mėnesiais' prieš kuro pradžių Mtelu į kon
taktą su Airijos ūkiniam gyvenimui vadovaujančia: 
viešai ,qępriktemiė. airių respiiblikoi *" ' " ">e

. vadais pažįstamas buvę. Tačiau 1 ’’

klėčių J

viešai ąeprikteuąė airių respublikoniškam judėjimui, betzrii’jpe 
vadais pažįstamą* būvą. Tačiau prasidėjuų karui jįfo kąntajrty »r 
nebųvų pakankamai glaudus, kad ji panąudojus abipttelgm infor
macijų paaihetthjuta.Tądėl žvalgyba per neutralius knritns pustau- 

kamus. kodus, nes tikėtasi ateityje įrengti radiją ryšius, TWi*» 
pasirodė, kad >is pasirinktas kelias yra labai nępraktUUias, todėl 
likta prie senojo būda: Žbiiaa perduoti asmeniškaĮAW

, agentus, kurią lankydavosi Airijoj. F į • ’
Pęr vlsų karų tik vienam airių kurjeriui pavyko paSwi 

Vokietijų! iBųndral j«f įalrių vadai
biauti su vokiečiais norėjo, bet griežtai atsisakė priimti iš bet 

• , kokius įaakym ' '
'■ LiverpoolitE Smar

kiai nusilpusi, nes daugelis jos gabiausių narių sėdėjo 
karinė akcija, nei p<Vokiečius daugiau domino,karinė akcija, nei polltinls- 

pagandįpis veikimas. Į tat atsižvelgiant nutarta Airijoj pasiųsti 
kapitonų Dr. Goertz, kaipo ryšių karininkų tarp si tos Žvalgy
bos te 1. R. A. vyriausio štabo. į . , ■■■" te

jo misija visu 100% nepasisekė. Per klaidų jis v*tašlutu. 
siųstuvus^ Vonios atara

t
F ' • '
im pa -

■ t

radijo siųstuvus, 
cijos nagų Ulsteryje.

tik teko rūpintis, kad opozicija jį neišduotų Airijos-vi 
nei
^iuij—, r,-'..'

Ai afera smarkiai paveikė Dr. Gąertz. Jis ryžosi 
kietijon. Tačiau te tai nepavyko: — buvo suimtas ir iriterauotas.

aulio gražuolės 
Pietų Afrikos, o

' deštaėj DaaijoB graJtaolfe į

BUTOVlNŠ LEGIMOfiARBA -

Mąntrcafijp Lietuvių Dnunoa Teatras Detroite
! I it I : mALANTAS- '

• 11 :- ■./ > ,jrr
ji mums kartų ir labai artima te 
labai' tolinto Burotas legenda 
jrpatingaf mums aktuali šian
dien, kada lietuviškai dvasiai 
gręsių didėli, pavojai tremtyje ir 
ypatingai ffraynėje.

"Bąltąraglę Malūną” scenai 
pritaikė B^Pūkelevičjūt'ė te K. 
Veselka. Tiesų sakant, tai1 nėr: 

IpritaBckdaa* kaip męs tai ^a- 
ptastau suprantame. Mbnttealie-

Tai nu jausdavo, nepasisekimo slegiamas ir nenorėdamas išduoti 
savo

Vokiečių kurinė žvalgyba Antrojo pakulinio ba
ro metu Anglijoj nieko negalėjo nuveikti.

''Darbiau sėkmės-hA-ėjc^khMPUųį švrifflrbfeisii airių I. R. A. 
Amerikoje. Išilgai rytinio pakraščio jie buvo gerai organizuoti, a 
nariai išlavinti sabotažo aktų preAedimuL Viskam vadovavo Reąa 
Ruasel, savo taiku LR. A. centrinio štabo šefas. 1946 metais ji8 

ių lųivu George Vfashington atvyko Italijon, o 
M /Al Vąlstyhjtąą jfaĮn pasidarė per< karšta. .Jis 

*WVokipįM-Žvalgyba suėjo į kpųtakją 8U 
— per [savo sk^ių Meksikoje, gurigm vado,

gabus'PPekybmlhkRs, (Tąčiau greitai paaiškėjo, Wneri'- 

Į i. R.’A. ym-ne^ antity-itiška, bet ir smufthl ųjįflkųpita, 
ca. Ta^itai^aipMų kolegoe -Airijoj, jiezatata«M įnrttaU1 M 

kokius vokiečių- instrukcijas ar patarimus. -j’p
Praktikoje jie dirbo priešingai, kaip norėjų kurte

tuo'metei stengėsi išvengti bet kokių nesusipratimų Ajaųrika. 
Užsienio Reikalų-. Ministerija buvo griežtai utdtatahHVfkdytj 
sabotažo aktus. Tačiau I. R. A. šį įsakymų ignoravo fr kuę tik 
galėdama ųįąggėai *>W sprogdinti febrikufį
dirbančius Anglijai.
' ’ Saugumo dūliai, po kurio laiko-teko žvalgybos skyrių Mkllh 
ųlkoje likviduoti. Prasidėjus Įtarui tarp Vokietijos te Rusijos, 
antikapitalistiniai I. R. A. sluogsniai tolimesnį bendradarbiavimu 
su šia orgąniaacija padarė neįmanomą.

Seam Rusnei liko Berlyne, UJs, reik- ministerijos globoją. 
Kaip žinoma, vojįiąėių kepimas daryti invazijų Anglijon, Air|» 
joj nerado jokiu Pritarimo, Ibčiau galvotu, kad karo veiksmam^ 
plečiantis, britai greičiausia užimtų Airijos respublikų. Tuo atvąj 
ju buvusio I. R. A. šefo vaidmuo galėtų būti naudingas.

Britų mvazijos Atrijau atveju, vokiečiai neketino ten siųą, 
ti savo kariuomenę, bet tiį dtipriąi paremti pogrindinį judėjimų. 
Įš to tikėtasi daugiu naudos. Tam U ‘išritate pasiruošti minėtus 
gean Russel po\-apdfriniu fctvu turėjo vykti Ąirijon. Si akcija irgi 
baigėsi helaiBitngaį, pe8 pųidųntipys padėliui mteė'plyšus skra^ 
džio žaizdai. Laivas grįžo atgal į Lorient uostų.

Po to-kdi operacija "Jūros liūtas” (invazija Anglijon) pų- 
pirodė neįvykdoiri! į/AHų VėkĮetijai rūpėjo, kaįd
Airija liktų neutrali. Todėl vįsųs slaptosios ■ žvalgybos veikimų* 
ten buvo sustabdytas i« uždraustas. Tačiau 1948 mbtais, jūros kų-. 
•rui Atlante vis labiau besiplečiant, Anglija pajutę Airijos uostų 
reikalingutaą. Atrodė, jog britų invazijos pavojus ten auga. %.

Vokiečius tais visais klausimąja tyitųų^iėjo žinomas airįv 
politikas, kurio karjeros kelias nėra kasdieninis^ Jis kurį tailrn 
buvo karininkų Ispanijos respublikonų Internationalinėje Brigųį- 
dojė. Pateko nėtalmtea te gan. Francą būva paamirktas mirti.,Vfr 
liau sprendimas pakeistas į 30 metų kalėjimų. 1940 m. admiroĮ 

įCanaris gtaf 
karo pabaigų.

Taigf," aittejor: paėaiiHnto karo metu vi

“zuikiu” 
iš čia V 
norėjo 
jo draugais 
yavo | 
kiečių 1 
listiškė.Tal

kalėjiųįęėl
V • > ; - ” ’ *

< 
f j . .

Ai 'gal kibk1 ilgoka antraštė 
tikėliai'hutako Kazio Burotos 
"Baltaragio'Malūno” knygos tu- 
rinį ir dVasių. Joje legenda taip 
pupinių su kasdieh^be, kad1 tik- 
!W’nebieg*!i;pMrakyiikur baigto- 
si gyvenimas ir prasideda -pasa
ka arba kur prasideda pasaka ir 
baigiasi gyvenimas.

Bdgpntetų laistei 
įsia,

„ „______v-—) “te W—..
tuvlškos būtovės dvasių .te'patie
kė mums jų gyvų, asluojančių te 
mus pačius įtraukiančių j jos gel
mes. Burota kalba apie tai, "kas 

>si anuo metu Paudruvėrfl 
kiišta”,- bet tautoj pažįstai, 
tįems Lietuvos gyvenimą, atrii 
de, ksid steloje'vizuojama le
genda tebegyvena mumyse, kad 

; j.,----------- ——-

ne

scenos menas. Jei eiliniame spėk-Į] 
taklyje žiūrovo dėmesį patraukia i 
ne tik valdyba, bet b* kostiumai, i 
dekoracijos bei šviesos efektai, i 
tai čia viso to nėra: žiūrovo dė- ' 
mesys visų laikų sutelktas į ak- ' 
tariaus žodį ir jo veido išraiškų.

"Sodėmbji” vaidyba ir žodžio 
padavimas ' turi išvežti visų 
spektaklį. "Vjena falšyva balso 
intonacija, vienas gestas Tleati- 
tinkąa to.ą akimirkos aktoriaus iš
gyvenimui ir jau bus plyšys tra
piame tik kai kuriomis scenos 
priemonėmis pastatytame meno 
pastate ir, žinoma, tai žiauriu 
disonansu nuaidės žiūrovo išgy
venime/

Nors Mantrealio Lietuvių Dra
mos Teatras turi stiprų kolekty
vą jr išmanią, ilgai scenoje dir- ' 
busią, vadovę Birutę Pūkelevi- 
čiūtę, bet ir jam teko gerokai pa
sitempti kol "Baltaragio Malū
nas” sojos! kūliu seenoje. Kolek
tyvas turėjo daug ir labai ątsj- 
dėjęs padirbėti, kad Burotas vei
kalas praskambėtų scenoje ma
niškai ir įtikinančiai. Ir reikia 
pasakyti, kad jų pastangos apsi
vainikavo tikrai stambiu scenos 
menę laimėjimu. Jų žodis buvo 
skambus, vaizdingas, lakus ir 
muzikalus. Jų spektaklis praėjo 
kaip gerai.suorkestruotas ir at
liktas muzikos dalykas. Jie at
kūrė Burotas legendą su>pasiti- 
kėjimuTr nemeluotu išgyvenimu, 
žiūrovai sekė spektaklį susiža
vėję ir nustebę. Ne vienam buvo, 
keista, kąd galima padaryti gerą 
spektaklį be jokių sceninių prie
monių ir butaforijos.

Birutė 'Pūkelevičiūtėį tą veika
lą režisavusi, turi -jautrią sceni- 
>-1—i ifr ---—r-H— ---------

■■■• 1 

' i >-u i u

f; kaip męš tai į>a- 

grimų^kosįtįumb1.
dekoracijų Ir be mizanscenų. Jiė 

..................... . ir kųlbk. Yra Šiek
,'šiek tiek scenos 

|tui pailiustruoti, bet 
g. Visas spektaklis 
idžfu, mimika ir ju- 

L kiek aktorius 
įdama?.

ii slidus ir-rizikingas

žvalgybos veikla Anglijoj tepasireiškė \hinkai ir karo vedimui ne
turėjo jokios reikšmės. Priežagčių Ieškoti'nereikia. Pirma — tai 
nepasisekusi Dr. Goertz akcija, antra — ankstyva mirtis buvusio 
j, R. A. šefo. Be to, antrasis slaptosios Žvalgybos skyrius, kuris 
jomavosi vien karinių akcijų pravedimu, turėjo nuolat sunkumų 

SU Uis. reikalų ministerija, ši į viekų žiūrėjo iš politinio taško.
1 faktiškai atitiko žvalgybos planų minavimą-gripvimą. Ir bendrai 
paėmus antrojo pasaulinio karo metu politiniai sprendimai Vokie
tijoje buvo augščiąd statomi už karinius reikalavimus.

(Bus daugiau)
Nauji uždaviniai iškilo 1940 m. vasarą. Tada rinktinė buvo 

priskirta prie kariuomenės grupės štabo Sįt. Germajne, kad paruoš
tų atitinkamus'dalinius numatomai "Jūros liūto” — Anglijos už
ėmimo — akcijai. Tąm buvo numatytu* dvi smogiamosios armijos: 
Į8-toji ir 9-toji. 6-toji armija turėjo sekti vėliau, kaip rezervas ir 
pakaitalas. Prie kiekvienos armijos norėta sudaryti specialias žval
gybos grupes aktyviam žinių, rinkimui te apsaugą* nuo priešo agen
tų. Ypač daug dėmesio skirta aprūpinimui radijasiųstuvais, žemė
lapiais, mieštų bei fabrikų planais -x_ žodžiu, viskam, kas galėjo 
;Urėti reikšmės vietoj bei greitesniam žygiui.

ftųnciUv sekimas
1940 mėtų vėlų rtAienj, atsisakiūs nuo "Jūros liūto” akcijos, 

prasidėjo darbas Breste. Prancūzai ėmė atsigauti. Demobilizuoti 
Įtariai grįžo namo. Veiklesnieji ir karišką gyvenimų mėgstantieji 
norėjo patekti j naujai organizuojamą de Gaullekariuomenę, žve
jų laivais iš Bretagne’s pakrantės jie bandydavo pasiekti Angliją. 
Paugelis jų nenorėjo atvykti tuščiomis rankomis, bet su žiniomis 
apie vokiečių armiją, jos sudėtį, jos apginklavimą ir t.t.

Taip pat ir de Gaullą agentui stengėsi įsigRverbti Prancūzi- 
jon. Pasidarė būtina sekti Ir kontroliuoti didelį skaičių mažų žjidjų 
Jcaimelių, išsimėčiusių uolotoje, gausiai įlankomis išraižytoje Bre- 
įanijoje. Teko sudaryti tankų pakrančių bei uostų apsaugos tink
lų, kurį dar papildė "sustiprinta pasienio, policija”, suorganizuota 
įš muito valdininkų, senesnių atsargos karininkų ir patyrusių ką- 

; 1940 metų pačioj pabaigoj pasisekė pirmų kartų suimti bėg
lių, grupę, kuri su gatisia medžiaga apie vokiečių pajėgas ir pa
krančių sustiprinimus bandė jūjos keliu pasiekti Angliją. Tuoj po 
'to į vokiečių rankas pateko žvejų kuteris su dviem agentais iš 
Anglijos ir radijo siųstuvam, Ž,vęjąį turėjo sa#ę. ąutąrtas vietas 
idOKi. kvĮė99toi*..P«riDi<Įųva ir perduodavo
'agentus bei informacijas. Jie laiveliais nuplaukdavo iki 100 jūros 
mylių ir galddavo. kalk«ėje;įįi!Ūli hąltea dtenafl, Būtų buvęs pa
prastas dalykai'visųžvejybų, uždraust? ar jų teteikti tik pačiame 
pakraštyje sekant nūo kranto, tačiau to daryti neleido sunkiipity- ?Ų.;. .
■J; Vokiečių žvalgybos kųctaiųkaį, dirbę okupuotoje Prancūzi
joje, lifldyja,' kid jie Gauftfetagėiitai’vėHcė garbingai te'Hdįjdžtai- 
tai pasikeitė pradėM^f^tĮHjkmo

ųę nuoyokų,. gerų ak<mį ir ne- II 
«yjrtw>jančta/yųdąvte rajtkų. Jųį 
pavyko savo ansamblį sulydyti 
ir darnų, vienetą, kuria atkūrė 
Ruroios legendą takių, kokių 
vaizdavosi autorius ir kokia ji 
glūdi kažin kur nuskendusi lie
tuvio- dvasioje.

Sunku užsakyti, kuris vaidin
tųjų buvo geras, geresnis ar ge
riausias. Vieniems labiau patiko 
davatka Uršulė-Bronė Mąlaiškie-. 
nė, kitiems — malūnininkas BaL 
taragis — Henrikas Nagys, tre
tiems — velnias Pinčiukas ~- 
Kazys Veselka, o dar kitus suža
vėjo Pasakotojas — Juozas Aks
tinas, nevienam maloniai pra
skambėjo ir Marcėlės — viitM 
Vaičiūnaitės'juokas, bet vtekNMS 
'labiausiai krito | akis viao ų*. 
aamblio darnumas, pastatymo iš- 
bąigttaųmas ir jų visų dalių la
bai išteškėtas sųskambte.

Negalių čia nestabtelėti ir ties 
montręalįečių lietuvių kalba- 
Tremtyje mes be galo pasiilgo, 
me gražios, taisyklingos lietuvių 
kalbos. Tiek mūsų spaudoje, tiek 
kasdieniame gyvenime mes savo 
kalbų Žalojame neišpasakytai. 
Per montrąalįečip spektaklį mes 
turėjome pragos truputį atsi
gauti Mes su didelių malonūmų 
klausėmės skambančios nuo Sce
noj gražio?, muzikalios lietuvių 
kalbos.

Amerikoje per dešimt metų aš
■ taip puikiai skajnbaųčią lietuvių 
i kalbą išgirdau pirmą kartų. Tai 
i buvo mųmą didelė ir .malopi
■ staigmena. Bet kokio teatro, pre- 

tendųojapčįo būti teatru, vįęna* 
svarbiausių, jei ne pats svarbiau
sia? uždaviny? yra .kalbos puo-

k ■/- K* '■ i
KONCERTAS

- į į - Y K

Waterburio Santaros skyrius - 
rėngia koncertą, kuris įvyks lap- 
kričio' i m, 9 A, 7 vai., vakare, 
103 įreėh'Štreėt salėje. Progra
mų .išpildys lietuviai studentai 
menininkai.

Po koncerto seks linksmi stu- , 
dentiški šokiai.
L Rengėjai visus maloniai kvie
čia dalyvauti.

0

selėjimaa. Deja, mūsų tremties 
teatrai tai per dažnai pamiršta. 
Montroaliečių pavyzdys rodo, 
■katk‘ nors ir sunkiose sąlygose 
dirbanti galima daug kas pada
ryti ir šioje srityje.

šias savo pastabas aš galėčiau 
baigti šabloniniu linkėjimu mon- 
trealiečiams pasisekimo. Bet man 
čia kažin kodėl apie linkėjimus 
nesinori kalbėti, nes, man atro
do jie čia būtų ne vietoje, kaip 
ne vietojo būtų linkėjimai "gero 
vėjo” ištryškusiam šaltiniui. 
Mdn neteko matyti kitų montre- 
aliečių pastatymų, bot, spren
džiant Iš jų 'spektaklio, įvykusio

• L 1 i • . 5 •
Detroite spalio 13 d„> mes ga'.i- 
joiųe ąuąidųryti labai aiškų įspū
dį, kad Moptreąjio Lietuvių Dra
mos Teatras .turi pajėgų, veržlų 
kolektyvų te kompetetingų vado- 

' ėybę. Tbdėl mes1 Visai pagrįs'ai 
, (tolime turėti vilties susilaukti iš 
. jo dar’ ne vieno sceninio meno 
■ laimėjimp.

. may basement
. f . . [n č «•• • 2 • <’ s ; n »
. VYRŲ reguliariai 10.-^6 ,,

quii.t-pamusai.o . -
NYLAGAB: •

Pasirinkimas maišytų 
ir lygių spalvų

Ilgai nešiojantys; gražiaį pasiū
ti Nylagab Sur Coats s|i įdėtu 
pamušalu; sutraukti rankovių 
galai, kad būtų šilčiau .geras 
ziperis ir kalnierius. Lygtos na- 
vy, rudos ar charcoal grąy spal
vos. Dydžiai 36-46.

Paštu te telefonu užsakymai 
priimami.., šaukite CHerry 
1-3000. Atidaryta pirmadienį 
nuo o vai, ryto iki 9 vai. vąk.
The May Ca’s Basement Men’s 

Člothing Department

Vyrų geri 
Combed Cofton

T

Mažos klaidos 
iš 89 c. kainos

Patogūs, ilgai nešiojantys, forma 
išlaikantys susukti cątton trum
pom rankovėm, aptempentys T- 
shirts mažų, vidutinių ir didelių 
dydžių. Pilno kirpimo geriausiam 
patogumui. *. m • .?.

The May Co,’s BaAement Meū’ų 
furnishinga



JUOZAS J. BAČIŪNAS
LIETUVIŲ SPAUDOS

BADUOSE
JO SPAUDOS DARBO 50 M. SUKAKČIAI PAMINĖTI

r

VYT. ALANTAS

— Kaip Vincas Kudirka, paskaitęs Basanavičiaus "Aušrą”, 
susižadėjo su lietuvių literatūra, taip ir aš norėčiau jums, redak
toriai ir laikraštininkai, slaptai pasisakyti, kad jau prieš 47 metus 
pajutau pagundos susižadėti Amerikoje su lietuviškomis raidėmis, 
spaustuvėmis, laikraščiais, knygomis ir leidyklomis. Ir tų savo 
"sužadėtinių" ligi šios dienos neapleidžiu, nors kartais kiek ir nusi
dedamas '"ištikimybei”, nes, kai vedžiau žmoną, protarpiais gaiš- 
davau laiką ir kitokiems bizniams.

Taip rašo Juozas Bačiūnas "Lietuvių Dienose" gegužės mėn. 
1954 m. Kadangi tais metais, kaip jis sako^ sukakp 47 m. kai "su
sižadėjo” su lietuvių spauda, tai šiemet, 1957 m. sukanka 50 metų 
kaip jis įžengė į Amerikos lietuvių spaudos barus.

Bačiūno vaikystės metai ir vėliau subrendusio vyro veikla 
yra glaudžiai susijusi su spaudos darbu. Todėl šia proga teks klek 
stabtelėti ties jo vaikystės metais bei Bačiūnų kūrimusi Chicagoje.

Bačiūno ryšiai nenutrūko su spauda net ir tada, kai jis pa
keitė savo verslą, būtent, įsigijo Tabor Farmą ir ėmė verstis va
sarviečių bizniu.

Tabor Farmoje 1928 m. jis įsirengė pilną spautuvę su lino- 
tipu, automatine ir neautomatine spausdinama mašina ir kitais 
spaustuvei reikalingais reikmenimis. Jš pradžios, kol naujais Ta
bor Farmos savininkas nebuvo taip plačiai įsitraukęs į vasarviečių 
verslą, savo spaustuvėje jis atlikinėjo visokius spąudos darbus, 
spausdino knygas ir savo vasarviečių reklaminius leidinėlius. ,

Spaustuvė Tabor Farmos kieme tebestovi ir šiandien. Tai 
žemas, neperdidžiauias namelis, prikimštas mašinų, spaustuvės 
reikmenų ir daugybe spintelių, kurių stalinėse sudėtos iš įvairių 
laikraščių bei žurnalų surinktos iškarpos, liečiančios Tabor Farmą 
ir kitas Bačiūno vasarvietes. *

žodžiu, kai Bačiūnas susipažino su linotipu A. Olšausko 
spaustuvėje 1907 m., taip su juo ir nebesiskyrė per visą savo gy
venimą.; Ir reikia manyti, kad ir šiandien jis .atsisėda- už lįpotiflo, 
nes Tabor Farmos reklaminių leidinių dalis spausdinama vietoje.

Jaunas BaČiū
Juovaa Bačiūnas.

Jis tada ėjo ketvertuosius metus.
Mums įdoiųu Sįiisidarytį bent apytikrį vaizdą, kokiose so

cialinėse, ekonominės* ir kbRfirinėse Sąlygose teko augti Juozukui 
atvykus į šį kraštą. Tačiau toks vaizdas susidaryti nelengva; nes 
žinios apie pirmųjų mūsų tautiečių kūrimąsi Amerikoje yra labai 
skurdžios.

Man teko naudotis dviem šaltiniais: paties Bačiūno išmėty
tomis spaudoje atsiminimų, nuotropomis bei jo gyvų žodžiu pasa
kojimais ir 1954 m. pasirodžiusia knyga "Šv. Kryžiaus lietuvių 
parapijos 50 m. istoriniai bruožai”.

Toje knygoje yra įdėtas straipsnis "Chicaga ir pirmieji lie
tuviai”. Jo duomenimis, 18 lietuvių atvažiavę į Chicagą 1870 m. 
jų jau galėję būti apie keletą šimtų.

Straipsnyje pasakojama: "Pradžioje daugumas lietuvių bu
vo susitelkę šiaurinėje miesto dalyje, bet vėliau ėmė kurtis arčiau 
skerdyklų, kur buvo lengviau gauti darbą Pačiame Bridgeporte 
tada dar nebuvo daug gyventojų. Halstedo ir Morgano gatvėse na
mai buvo reti. Gatvės negrįstos, pelkės, pavasarį sunkiai išvažiuo
jamos ... šaligatviai mediniai, išdaužyti.,. Halstedo gatvėje 
tramvajų dar nebūva Statė gatvėje tramvajų buvo, bet traukiami 
grandinėmis, kurios tiesėsi tarp bėgių. Ashlando gatvėje tramva
jus traukė arkliai. Kai daugiau susėsdavo keleivių, arkliai nebe- 
patraukdavo ir važiuojantiems išlipus tekdavo jį stumti. 47 gat
vėje taipgi buvo arkliais traukiami tramvajai. Iš Town of Lake 
nuvažiuoti į miestą imdavo gerą porą valandų... Gyvenimas buvo 
gana skurdus. Namai daugiausia mediniai. Darbininkų drbužiai 
paprasti, nors tada eilutė kainavo 5-7 dol., o už 10 dol. buvo galima 
gauti puikus paltas”.

Kitame kalbamos knygos puslapyje pastebima, kad vieta, 
kur šiandien yra šv. Kryžiaus parapija, 1890 m. atrodžiusi kaip 
pelkė. Todėl ta vieta ir buvusi pavadinta l’own of Lake, Ežero 
Miestu.

1904 m. į Chicagą atvyko iš Westvillės kun. Aleksandras 
Skripkus ir pradėjo organizuoti Town of Lake lietuvių parapiją.

Bačiūnai, atvykę į Chicagą, apsigyveno besikuriančioje lie
tuvių kolonijoje. Kaip minėjau, jie atvažiavo j Ameriką 1897 m. 
Tuo būdu juos galima priskaityti prie Town of Lake lietuvių ko
lonijos pionierių. Aplinka, kurioje teko kurtis naujiems ateiviams 
buvo skurdi ir nyki, nors jau ir buvo pradėjęs reikštis šioks toks 
visuomeninis gyvenimas ir ėjo gan gyvas naujos parapijos organi
zavimo darbas.

Iš pradžios į Ameriką atvažiavo senis Bačiūnas vienas su 
Juozuku ir tik po keletos metų jis atsiėmė iš Lietuvos savo žmoną 
ir kitus du sūnus; Aleksandrą ir Vladą, kurie buvo jaunesni už 
Juozą. f

Senis Bačiūnas iš profesijos buvo mašinistas. "Aš dirbu 
ten, kur dūmai rūksta”, jis mėgdavo sakyti. Jis gavo darbo kaip 
mašinistas' Swifto( skerdyklų bendrovėje ir čia išdirbo visą savo 
gyvenimą.

Bačiūnai iš pradžios vertėsi gan vargingai. Ta skurdi šei
mos medžiaginė būklė kilo ne tiek dėl šeimos galvos kaltės — senis 
Bačiūnas buvo neblogas amatininkas ir darbštus vyras — kiek dėl 
bendros ano meto Amerikos ekonominės padėties. Bačiūnai, išlipę 
j Naujojo Pasaulio krantą, pateko tiesiai j žiaurios depresijos glėbį.

1893 m. JAV prezidentu antrą kartą buvo išrinktas Grave
ris ęisvriandas. Ir tik jam perėmus pareigas krašte prasidėjo vie
ns; jbodžiausių depresijų Amerikos istorijoje.

H. W. Elsonas, savo 1952 in. išleistoje istorijoje "History 
ofthe Uh)ted Statos”, tarp kitko apie kalbamą depresiją taip rašot

/

lūpa* — Tęwn <įt Lake parapijietis
*.’« *4V^įr« *tv*žiąrų j .Aąąerilęą 18f7 <W

"Krašto biznis buvo sujauktas, o paskum kilusi ir keletą metų už
trukusi pramones depresija buvo viena žiauriausių mūsų krašto 
istorijoje. 1893 m. panika, kuri jau buvo pradėjušivtelktis per ke
letą mėnesių prieš Clevelandui perimant pareigas, kilo dėl {vairių 
susikryžiavusių veiksnių. Ji buvo krašto finansinio stovio, visuo
menės noro taupyti auksą, netikros Bidabro padėties, perrėproduk- 
cijos ir kitokių ekonomisto plunksna neapbūdinamų priežasčių pa
sėka". (864 psl.).

Daugybė fabrikų užsidarė, ir armijos bedarbių lankiojo 
miestų gatvėmis. Nebepakeliamo skurdo sjegiaipi darbininkai 
griebėsi-streikų. Ypatingai didelis streikas jvykbChicagoje, Pull- 
mano Vagonų Bendrovės fabrikuose. Streikas taip jsisiūbavo, kad 
prezidentas Clevelandas matė reikalą pasiųsti kariuomenę jj mal
šinti. ...

Bačiūnai turėjo paragauti karčių depresijos, "skanskonitj”. 
Bačiūnas, atsimindamas anuos laikus, sako: "Tuomet 5-6 vyrai 
per dieną maitinosi viena silke, seha duona įr vandeniu". Depresi
jos atoslūgio žymių ėmė rodytis tik 1897 m. "

Depresijai praėjus, Bačiūnų reikalai kiek pagerėjo, bet ne
ilgam: užpuolė kita nelaimė —diga/Tuo metu Chicagoje dar ne
buvo lietuvių gydytojų. Tad seniui. Bačiūnų! susirgus teko kreip
tis į daktarą lenką, kažin kokį žurowstį.' Ta£ ųŽubdęs, kad Ba
čiūnus turi susitaupęs keletą centų, "gydė” j j porą metų, t. y. tol/ 
kol iščiulpė paskutinį skatiką. Račiūnų šeima atsidūrė tokioje skun
džioje būklėje, kad turėjo kurį laiką maitintis iš njieato teikiamos 
pašalpos, o vaikai turėjo rinkti apglis nuo geležinkelio, kad turėtų 
kiek kuro‘žiemą. , . : ' ' Z'i : ■" l , •1 ■'5. ' ’

Sužinoję apie Bačiūno > nelaimę jp fabriką j draugai sumetė 
kiek pinigo ir patarė kreiptis j kitą gydytojų.; f^^aš g^d^tojas 
ligonį pagydė’per vieną mėnesį, ir Bačiūnas galį jo-Y&grįžti į savoligonį pagydė’per vieną mėnesį, ir Bačiūnas galėjo. 1 
darbą. • ': •“ '•, ,,..

(Bus (La a g ią'ū)

/ gyvenimo 36 metų

f. -i«l
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JkNAVICKAlTt-PUšKORIENfi 
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landoZVlešąją ibl tek*. Trum- 
pal apžvelg*U8jos istoriją, knygų 
rihkin) j>ęl specialius P^tarhavi- 
mus .Visuomenei, pabrėžiau, ka<f 
Glėvėlahdo miesto piliečių dėka 
ši institucija išaugo {vieną di
džiausių irvertingiaueiųkultū- 
nacentru visoje-Amerikoje.

filandien ll bibliotąka yra rei
kalinga, Jūsų, k*iP brisuotojų, 
paramai f, Ateinant}Antradienį, 
lapkričio mėn. 5 dieną Clevelan- 
do mieste Vykstančiuo* rinki
muose nprim*< pravesti visą «ilę 
taip vadinamų "bond lssuės" — 
pasiūlymų pagerinti mieste pa
tarnavimus savo piliečiam*. Vie
na* iš- jų liečia biblioteką.
,-į Biblioteka prašo Jūsų atiduoti 
savo balsu už Bo*d ImeNo. 14, 
pavadintą Cleveland City School 
District Proposed Bond Issue 
Library Purposes, kuris {galintų 
mus nupirkti Cleveland Plato 
Dealer kalmynin} pastatą. *■ 

Šiandien Centrinėje Bibliote
koje jau nebeužtenka vietos kny
gų rinkiniui, kuris iš 569,000 to
mų .1925 metais užaugo ligi 1,- 
563,000. Ją statant nebuvo nu
matyta, kad ji taip sparčiai plė
sis ir šakosią. Nuo naujojo pa
stato atidarymo 1925 metais ligi 
šiol susikūrė šeši nauji departa
mentai: Biznio Informacijos, Li
goninių ir Institucijų, Suaugu
siųjų Švietimo, Jaunimo, Filmų 
Biuro bei Reklamos.

, Rinkinys akliesiems, kuris ap- 
rųpiM literatūra i visą šiaurės 
OhįJgalstybę.yra tąip sugrūs- 
tiranud jo dalį; reikėjo perkelti 
j- katilų kambarį. Perteklius iš 
kitų departamentų yra pakrau
tas sandėlyje esančiame Hamil- 
ton gatvėje, bet ši* nėr* nei tal
pas nei lępgvąl prieinamas. |,

Cleveland Pląįn Dęalerito ,sar 
vtotokaįpf |P*f

•5?
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Mūsų siuntiniai pasiekia gavėją Mes duodame 100% ąjarantija, Pailginkite mūsų firame kainas 
per 3 -6 savaites. kad shintlhys paslėk* gavėją. : su kitų firmų kainomis. *

MCSŲ KALfiDI^Š, dovanos i
Kaip ir praėjusiais metais, taip ir š|met BROWNEJONES LTD, LIETUVIŠKAS SKYRIUS prane-

. kaipo nemokamą dovaną pasirinkimui vieną iš jų:
‘ I I .
8 moteriškas skareles 27x27, vilnones. t ( ,
8 svarus cukraus. - 1 , į ’

1 vyrišką vilnoni šaliką. v
1 skustuvą solingen ar Sheffield išdirbino.
4 H yds. moteriškai suknelei medžiagos. . • .
1 plaukams kirpti mašinėlę 0r0000.
8 poras moteriškų kojinių.
3 poras vyriškų kojinių.

STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIAI
9 svarai. Kaina: US *45.00.

( - - - -  ----------,-------------- ----------— r ----- — — - —- — v ^1* (MSV—
ša: kiekvienas, kuris užsakys vidutinės vertės siuntini U* standartini) gaus apačioje išvardintus dalykus, 
kaipo nemokamą dovaną pasirinkimui vieną iš jų: 1 ' ' ’ ■ 1 ■ i

i. i . . . ‘ ’
1.
2.
3.
4.
6.
6.
7.
8.

Sukaktuvininkai yra anksty
vesnės kartos ateiviai. Jau dau
gel) metų laiko Brooklyne N.' Y. 
(495 Grand Štreet) kaVinę-Cuk- 
rainę, kuri yra tapusi šios kolo
nijos lietuvių susitikimo vieta. 
Kavinė užlaikoma pavyzdingai ir 
atsilankiusieji svečiai būna šei
mininkų maloniai priimami ir 
aptarnaujami. Ypač yra jaučia
ma šeimininkės p. O. Ginkuvie- 
nės rūpestinga ir nuoširdi globa;

-Juozas Ginkus be tiesioginio 
darbo savo versle, nemaža laiko 
ir jėgų skiria visuomeninei veik
lai. Apie 80 metų jis išlaikė ir 
vadovavo lietuviškai radijo, va
landai. Per ją lietuviška daina ir 
žodžiu palaikė vietos kolonijos 
lietuvių tautinę dvasią, Jis daly
vauja centrinėse BALFo.ir ALTo 
vadovybėse, yra Amerikos Lie
tuvių Tautinės Sąjungos 1 Sky
riaus jmrbėa pirmininku. Preky
bos Buto pirmininkas, JaųtinėSj 
Akademinės Korporacijos Neo 
Ętthušnia mecenatų A kitų or
ganizacijų aktyvus nanrs.

Rrąėjųsiė karo ‘mėtų J. Gin-' 
kus išplątiid JAV paskolos lakš
tų daugfeū' kifp liž vlenfą’tolHoną' 
dolerių, už kį.-Ai'neHkos vyriaul 
sybė jam suteikė Mėlynosios Bri-

•ti-i -J H >■( -i d’.! .1 
retai pasitaikančią progą biblip- 
tetooe augimo problemai išspręs^ 
tl» ■ ’i -. > ■ J , i . i : ■

Jeigu balsuotojai bijotų dide
lio mokesčių pakėlimo,, norėčiau 
^pastębėti, kad pravedimas No. 14 
.šituose rinkimuose Jums kainuo-: 
tų tik apie 8. centus Eretams už 
$1,000 vertės nejudomo turto.
. Atsiradus daugiau ’ klausimų 
prašau kreiptis { Centrinę1 Bib
lioteką. ' "' . ■ - : t

Vedybinį sukakties proga 
Juozo irOno* Ginkų draugai, ar
timieji fr.biČiuliailinkt sukaktu
vininkams geriausioš/klotfesto-' 
limėsniame jų gyveninė/{; ? > ; 
*" ." ■ “ ' 7 1 ■ s1'1 jį * r 'į' ■ f.'

kandidatuoja i Municipal 
teisėjus. Jis tiki, kad gy 

bes savo pareiga* yra geriausiai 
Atlikęs. ■ “ -■ ' ” ■ 1

Jis yra gimęs slovėnų ateivių 
šeimoj/ išėjęs sunkią gyvenimo 
mokyklą ir gerai pažuta, ką 
reiškia’pdr vargus pasiekti mok
slą. Pažindamas sunkiausias są
lyga*, jis ir Bavo nelengvam dar
be . gali- parinkti pačiu* teisin
giausius sprendimus.,
■ f

Court’; 
LeinejuB. >iu> .mm, kad gyvento
jai jj tam darbui vėl perrinks, j-------- ------- 1-----------—i-—i_i
atlikęs. •

Ji- .Ltt_ . 
šeimoj. išėjęs su;

, • • > I i .

Elmer G. Bartuaek■ V , l, .

buvęs Ohio valstybės legiatratū- 
ros narys, kandidatuoja {.Čia-. 
vbUnd Municipal Court. p .. 
vietą. Darbui esąs gerai pasi
ruošęs, turi* praktikos, Mėgs-' 
tąs žmonėms’padėti. Jo1 Bkdbi- 
mas spAusdinanias šiame nume
ryje. Jis tikisi,: kad. bus slinki
muose paremtas ir uį jj bu* ati- 
duotas bą^a*. ,; i . , ,.
11 - i I I . : ■ . I I I | J j-

, jJulluįĮ j.' I>iraeh 1 '

kandidatuodamas { Municipal 
Court darką vietą,teigia, kad ją. 
.bai daug lėšų išmėtomą visiškai 
ueteįsnigaį... Tokį kaltinĮtpi jfe 
palaiko ir prieš1 dabarfin -’ ’ 
bernatorių. Todėl jW eina rin
kimus norėdamas žmonėms-'pa" 

1dėti ir daug sutAupyti. . Jo-skel
bimai yra Dirvoje jau antrą; sa
vaitę. Jis, gyvei.L-„, 
rajone, mano, kad liet

palaiko ir

indiūųąs lietuviu 
----------------- - _ad lietuvei j{ 
ir. atiduos savo balsą. Jako ypa- 
tiiįgai rūpi vyresniu amŽ

1
tai yra pasiryžęs kovoti. ■

- . __r. ----- ---------------------IUS
žiūonių gera apsaugą. Ir jis UŽ

Atgal. . .
-V i *.

. juogeaugust
PRYATEL

.. OF. , r;.. ;
MUNICIPAL COURT 

Remiamas Cleveland Bar Ąssociation.
s. Teisėjas Prayatel yra patikėtas Frąnk J. 

Lausche. ., ‘.XI AŲGOST PRYATEL
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SVORIS —
4H yds. moteriškai suknele! medžiaga.
8 yds. 54” medžiagos koeciumųi, labai stiprios, šviesiai žalsvos, pilkos spalvos.
1 pora žieminių apatinių.
1 grynos vilnos moteriškas megztinis, ilgom- rankovėm.
2 poros moteriškų kojinių.
8 vilnonės skarelės 27x27.
1 svaras šokolado.

standartinis siuntinys vvąui
Svoris: 7 svarai. Kaina: US *50.00.
1/4 yds. medžiagos kostiumui, lygtu, ar juostuotas, vilnonis, 
yds. medžiagos viršutiniams baltiniams. įvairiausių syfclvų, 
atlenkiama apįkaklę megstinis, ilgom rankovėm, vilnonis, 
pora žieminių apatinių, šiltų.

8
8
1
1
1 pora vilnonių kojinių.
1 vilnonis šalikas 50xlL

50 cigarečių Players. ,
STANDARTINIS SIUNTINYS NR. 17 

Svoris: 16 svarų. Kaina: US *110.90.
8 1/4 yds. geros rUles atkarpa vyriškam kostiumui.
3 yds. grynos vilnos atkarpa moteriškam paltui.
3 yds. grynos vilnos atkarpa vyriškam paltui.,
8 yds. stiprios mišinio medžiagos moteriškam kostiumuL
1 vyriškas, žieminis "Windęheater” megstinio pavyzdžio,' užtraukimas "Zip”.

. 1 moteriškas vilnonis megstinis, ilgom rankovėm. 'z
1 vilnonis vyriškas šalikas. •
3 vilnonės moteriškos skarelės.
1 skustuvas, Sollingen, ar Sheffield išdirbinio.' •
1 moteriška bluskuti. 1

Viios kainos ir mokesčiai yra jau iškaityti. Gavėja* nieko patari primokštL
PRAŠYKITE MOŠŲ KAINARAŠMŲ. Iš JŲ JUS GAUT* PAPUJjYTI IKI PILNO SVORIO PAS! 

RINKDAMI NORIMŲ DALYKŲ JŪSŲ SIUNTINIUI. - J ____ \
RAŠYKITE TIK LIETUVIŠKAI: BROWNEJONE8 —• ĮJETUVIBKAM SKYKŪL VISI JŪSŲ PA- 

cz „ _ _ ~ 1 " ’
T? DOVANŲ JŪSŲ ARTIMIESIEMS Į LIETUVĄ.

NEGALINTIEMS Iš KARTO SUMOKĖTI, DUODAMAS 
KELIŲ MENESIŲ. '■ "

BROWN|EJONES

GEIDAVIMAI BUS GERIAUSIAI IŠPILDYTI. PA8KUB*KITE, KAD NEPAVtLUOTUMETE PASIŲB- 
“ -.nnn..^n.ua r TTTvBTr.,, ■ ■ > -..-j/: Z Z', .

liSlMOKffTI DA 18. TERMINAS Kį

i :
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KULTŪROS CENTRĄ 
incineratoriu 
KELIUS
TILTUS

n.ua


t

*

Juozą MHconi,t?

n

giant tunto skautų stovyklų. 
Vėliau skautai gražiai pažaidė 

ir parungtyniavo YMCA baseine.

TURIME W

ypatingai Eddy — St. CUIr

Suinteresuoti namų pirkimu kreipi

aami

, Karolis ir Ki

vaišes, K. Š BGUdžiŪ-
nu, K. Gaižutis, P. Maželis, p. 
Traniauskaitė, . F. Saukevičius, 
V. Mackevičius ir.Z. Jankus; Kal
bėjusieji išryškino A. Banio mei
li lietuviui ir tietuvak
; ’ Pabaigoje žodį tarė ir pats A. 
Banys, kuris pažymėjo.kad gy
venime visad laikėsi dešimts Die
vu įsakymų: niekad, nedavė 
tiems, kurie už jį turtingesni, 
bet visad atidavė viską tiems, 
kurie buvo varge ir nelaimėse. 
Taip pat jis ragind visus dirbti 
Lietuvos laisvei, nes tos laisvės 
esam alkani mes, bet dar labiau 
tėvynėje esantieji.

r.
RAY NAU8NER REALTY • '

11809 St. Ctair Ava. Tai UL 1-3919^1’

ar namuose MU 1-2154 > ■'

■»Iera Titai

AKADEMIKtS SKAU- 
TtS FAGERBR A. A. 
DORĄGUDeNIENĘ

Vos kelios savaitės praslinko, 
kaip a. Ą Dorą , pusk utinį kartą 
buvojo sesių akademinių'skaučių 
tarpe, savo pakilia nuotaiką |r 
neišsenkančia energija užkrės- 
dama visą aplinką. Tada niekam 
nedrįso kilti nė mažiausią itaiii- 
tis, kad štai po kurio laiko, spa
lio 10 ,d. jos sesės , akademikės 
skautės rinksis'specialiom suei- 
gon prisiminti ją, taip tragiškai 
ir taip ahksti ja* palikusių, ne- 
grįžtamaj.^aihžiriai • -;

Giliai, j susikaupus' ąkądemi-

Iš Clevelando | Los Angeles 
išsikelia p. Chmieliauskal

Jiem išleistuves lapkričio mėn. 
3 d. Gaidžiūnų namuose rengia
Tautinės S-goš skyrius.

Viši jo bičiuliai apie dalyvavi
mų išleistuvėse iš anksto prane
ša valdybos nariams arba Dirvai,

kėms tįąs. ap, Doros prisiminimų, 
širdin smingančiu žodžiu aktų, 
šenbergidnė apibudino ši m. rug
sėjo 27tf.įvjitaiągūtvėls ‘nelai
mę, kurios auka buvo Cfevelah- 
do ASD tikroji narė Dora A’ntu- 
lytė-Gudtaienė,, siely) 
si vy Jonų, dif sui 
metų t y/t- mėtį Vy
tukų, 
lį bei

ta"? iliuš—b3

Sveikino J. Tautas
Clevelando KYW radijo stotis 

suorganizavo aštuonių tautybių 
laikraščių redaktorių sveikinimą 
Jungtinėms Tautoms savomis ir 
anglų kalba. Dalyvavo lietuvių, 
slovėnų, slovakų, čekų, vokiečių, 
vengrų, lenkų ir rumunų atsto
vai. Iš lietuvių dalyvavę redak
torius B. Gaidžiūnaš.

1
šikšnosparnio operetė ' i 

Clevelande praėjo gražiu pasise
kimu. Plačiau skaityk 2 psl.

1 • •.....
Tėvų susirinkimas *

Sekmadienį, lapkričio IĮ d? po 
lietuviškų pąipąldų, šv. Jurgio 
parapijos alėje įvyksta Lituanis
tinės Mokyjdęs rėąąėjų, minkyto
jų ir tėvų susirinkimas, įcųpamę 
bus pateikta metinė vęiklos apy
skaita^ išrinktas tėvų komiitėla^ 
ir aptarti kiti aktualūs mokyk
los reikalai.

Lituanistinės Mbkyklos rėmė
jus (organizacijų atstovus ir pa
vienius asmenis), mokytojus ir 
mokinių tėvus kviečiame gausiai 
ir aktyviai mokyklos reikalų 
sprendime dalyvauti.

Tėvų Komitetas

į naujus namus;>1^298 Šuperior 
Rd., Cleveland HtfcJiOhio. Telef. 
YE 2-4691. . 6>4

ReikaHngšs bendradarbis 
real etate bižhit&J Kreiptis į Ed
vardų Kahlėną L GU Oshen Real
ty & Insurancę Šartre, 1 l^l 1 An- 
seį Rd., tel.- ŠW B-48O8.

■ • •.b-'-l?
. , ■ ■ ParduodataMfianinas

Geram Stbvyjeį’įamsaus me
džio. Vidutinio. Ry^lžio. Prašau 

' ~v'1 ~'T'V~r ’ - kreiptiš pas'p.’ ĖaMlūnus. Telef.
perėjo dirbti į BETTY HANSEN ER1-18Ž3. 1 -.5^

Buvusia Lithuanian Bakery 
krautuvę

— 6924 Šuperior Ave„ yra per
ėmę* Vincas SaJtas-Sukadęlakas.

Jis kviečia visus Clevelando 
lietuvius atsilankyti į jo krautu
vę ir apsirūpįnti. reiįčalingonds 

' prekėmis. Dauguma prekių par
duodama su nuolaida. (,

Krautuvėje taip, pat galite nu
sipirkti naujausią Dirvą.,.

, • ; i M< Blynąą ,. t • ,

namų pardavimo'agentūrą,, kuri 
turi daug įvairių namų visame 
Clevelande ir ypač; N- Parapijas 
rajone. .. . i i.; > < .

■ M. ‘Blyno telef, LL1-6613; Bit-

7

GERINAMAI
E. 186 St. -y Laką Shore Blvd. 

apyknkfcp ^b.'iį^eHa, gražu* 
vienos šeimos narnąs, kuris leng
vai guli būti perdirbtas ir į dvta 
jų šefttią itantų. Didėlis sklypas 
(170x600),,ant kurio gali ĮAti 
pastatyti dar trys namai. "

šv. Jurgio- parapijos rajone 
4-rių butų po 4 kamb. mūrinis 
apartamentas. Prašo $24,500.

Rcchmond Hgts. 2 metų, 7 k. 
rar.ch; gaso apšildymas; gara
žas: didelis, gražus Sklypas.

E. 129 St. — Eddy Rd. dvi«įjų 
šeimų 4 ir 5 kamb.; gaso apšil
dymas ; 3 garažai. Prašo $13,900.

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

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

Kovac Realty
960 E. 185 St.

KE 1-5030 ,

. . I

Parduoda Delicatessen 
krautuvė

ra namu. Namas gęram stovyje: 
Gaso lildynsas. Psnki kaiab. ir 
virtuvė viri krąųttivės, gi 4 k. 
apačioj. 3 garsiai. .

’.'.-J . .*•?. ** h-'" ■ '
\ Turima* leidimas parduoti vy- 

ir alų.
Kreiptis: 8415 Šuperior Avė. 

Tel. RA 1-0987.
i..i;.iinmimiiii<niiiuiuitiniuuiiiiin

♦ B.-IRTJU ^1*. =
—nūnM.g.n ■ M „i. i .
f“.......... X'

J. C U OMSKAS 
L AIKRODIMIMKA8

Taiao ir parduoda laikrodžius 
apyrankes ir kita* braacanjrbai 
Sąžiningas ir garantuota* •tar
tas prieinamomis kainomis.

753 E. 118 St. 
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1-5466

K,I, i , ■ ,
--------------<-------------------------------------

ėirų'Kinadojfe' ir-br»- 
*letiiVojė.

ox balandžio 2^ 
d. Klai e, jjen augo ir mo
kėsi. Oimnariją įbaigė Kaune. 
1941 m) neteko motinos ir kartu 
šeimos žMihfou 1944 m. su gimk 
nėmis htsirbdb Vokietijoje, Ful- 
doje. Vėliau įstojo j Karlsruhes 
universitetą^ kur, studijavo che
miją. Ten ją randame 1947 me
tais kaip vienintėlę studenčių 
skaučių- draugovėe sesę, -prisi
glaudusią prie Korp! Vyties vie
neto. 1950 m. atvykusi į Cleve- 
landą, tuojau įsijungi į skautiš
ką gyvenimą, įstojo j vyr. skau
čių skiltį, o 1951 m., įsikūrus 
akadeniikių skaučių vienetui, ta
po aktyvi jo narė. Spalvas gavo 
1953 įdėtais.

Gėlėse skfendo a. a. Doros kar
stas, pierjuostas ASD- spalvomis, 
kada rinkosi jos artimieji ir 
draugai, kurių ji turėjo nepa
prasta) daug, atsisveikinti su ja 
paskutinį kartą. Liūdėsio pri
slėgti ASS nariai ir gedulo šydu 
perrišta ASD vėliava ėjo garbės 
sargybą.

Kalvarijos kapinėse išdygo 
naujas kapas, priglaudęs mūsų , Skautų mecenatas 
mieląją Dorą, kurio* tauraus gy-. vytauto DidįloJo skautų drau- 
venimo payjffdyĮ'ph^iliks amŽi-gOy6 apaii0 jį' d. savo sueigoje 

Padėjo rudens-žiemos sezcJią, 
susirinkę į YMCA salę pilnoje 
skautiškoje uniformoje.'

Ijraūgininkas R. Minkfnas 
pranešė, kad draugovės ir skilčių 
veikla bus yedama Varžybų būdu 
ir skautams bef skiltims bus duo
dami taškai. R. Vizgirdas dar 
priminė, kad žiemos metu vyks 
krepšinio, stalo teniso ir kitos 
sportinės varžybos tarp skilčių.

Draugininko pakviestas vyr. 
sktn. V. Kizlaitis įteikė praeito 
konkurso laimėtojai Briedžių 
ąkįlčiaĮ sąvo asmenišką dovaną 
— skautišką skydą. Be te, I-mai 
BrisiiŽių skilčiai ir draugovei 
iteikė 50 dolerių vertės sporto ir 
žaidimų ręlkmenų bei įrankių.

Aukos Lituanistinę! Mokyklai
Dr. V. Ramonas-Ramanauskas 

Lituanistinei Mokyklai atsiuntė 
$25-auką.. Ačiū.

ij|uni;1uun bariai 
Galitną .naiidotis yii tuve Tei- 

i m. >»iyno ieiei, LaiJi-boio; nei- raiitisį Viktorija Bernatonis — 
ty‘ Hansen lofisų: ,ULl 1-6150 7922 Russell Rd., Cleveland 3, 
(East Clevelande) ir. IV. 6-21B0 
(819 E. 185 g-vėje>.i :, < : <

. . i iii,- .-.C,
>V. Unguraiii* su šeima i 

jiersikėlė‘gyventi J naujai pirktą 
naūią -L 1®44‘ CŠfaptndn ’Ave.) 

‘Cleveland 10,'OhkJ. Ttelerf'PO 
1-^585.- >1 ' •* ■ , f i . i <

‘ i , i i i 1' 11 : ! ? i-. -.. ' i iI t 
r Paieškojimas a ; . > i 

' L.:iaseWd*,,tfė.':3g MdMRlaii 
Bf, N.;BankįtWū, S^dney,‘AniJ 

si Kaąsei-Mattęiilk^g, ’ Vokite 11 jo - 
je ir berods, lįisf U. ’išvjiktei^u 
šeima i f U; 8>‘ *. ‘Prašom «t*ittap^

i Giminės iš Lietuvos Ieško 
. i : i ; i •• > i ,' ..i 1 I. > i 4 

Kazimiero Cięęvįčiaus ir , Jono 
Žvirblio, kilusių iš Joniškėlio 
valsčiaus. Abu į JAV išvykę prie# 
pirmąjį pasaulinį karą- 

žinahtieji pranešk:! • K. Titas
14298 Šuperior Rd., Cleveland 18 
Ohio. ■

rautis: Viktorija Bernatonis —

Ohio. •' • ■••• ■'*«,»
.•••■f,;-1 ’ 7—f-■ t --------------
DiEVASį NtJ$L UOSTO 
Vj ŠAŠ AflĄ|ĮA.S NUO 
V A R ąp i E.ęjl Ų A K I

1:1 < Apreiš. 21:4
KSbdėi pasaufiš šiandien vaito- 

'Ja ir verkia? Biblija tikriausia 
Parodo: Sutvertoj® cpla ną; pra-

' r

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 šeimos namas -
East Cleveland, prie Rozelle 

mokyklos, 7 kamb. Nauji kilimai, 
didelė ir moderni virtuyė, karšto 
vandens šildymas. Garažas. Pra
šo $13,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

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

ar namuose KE 1-4080 •

PRANEŠAMA...
NATIONWIDE’S 

naujas 

SEIMOS 

DRAUDIMAS 

Vienas gyvybės draudimas pa
dengia visą jūsų šeimą... net 
automatiškai kiekvieną naujai 
prisidėjusį (po 14 amžiaus die
nų) NE KIEK NEPAD1DĖJANT 
už mbkamą vieną draudimą!

Skambinkit: • .
PAULINA MOZURAIT1S, 

Agentas 
SK 1-2183

JUOZO KAMAIČIO 
IR JONO BALEIK.OS,

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. 1 1

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

TRIJŲ ŠEIMŲ NAMAS
I šiaurę nuo Šuperior, netoli 

E.-124 St. švarus trijų šeimų na
mas. Pirmam aukšte 5 k.,'Iškai
tanti kilimus ir: užuolaida^. Ant.

$^u$£Jjrogo8 £u; raut 6 k. įskaitant Valdus. .Tre
ki sti-Dievu, todėl L. L - v r „ / T,„a ’ ;;5

d tų Meilyk^ laikyktmės
Biblijos. Faktais, protu galima

.Grandinėlės šokėjų tėvų . 
susirinkimas

įvyko Gaidžiūnų namuose pra
ėjusį sekmadienį. Apie Grandi
nėlės darbą platesnį pranešimų 
padarė jos vadovai L. Sagys. 
Apie tautinius rūbus aiškino p. 
žygienė. '

Visi . susirinkusieji skatino 
Grandinėlės darbų rie tik tęsti, 
bet ir jį plėsti, gi jei reikės pa
ramos — tėvai visaip talkins.

Po susiriiikimo tėvai dar ilgo
kai pasikalbėjo prie N. Gaidžiū- 
nienės ir p. Žygienė3 paruoštų 
vaišių.

i

. Edward 'E. Veroier 
kandidatuoja j Cleveland Muni- 
cipa) Court clerko vietą. Pasi
ruošimo karjeroj jis yra buvęs 
įvairiose atsakingose pareigose. 
Kandidatuodamas į šį postų jis 
mano, kad galės labai daug pa
dėti savo balsuotojams, nes jis 
pasirengęs visų darbą pertvar
kyti.

Jo skelbimas yra spausdina
mas šiam Dirvos numeryje. Jis 
tikisi, kad lietuviai balsuotojai 
jį parems.

Ar jau 
įstojai )

V I L T I R P 
draugi tat

gilia užuojauta mūsų širdyse jos 
šeimai — vyrui ir mažiesiems, 
netekusiems brangios mamytės, 
ir tėvui, likusiam be taip karštai 
jį mylėjusios dukrbą. i*;

MES ESAM ALKANI NE 
DUONOS, BET LAISVftS...

Alekna Banyš atšventė 61 < 
gimtadienį

Praėjusį sekmadienį, Sv. Jur
gio parapijos bažnyčioje minint 
Kristų Karalių, Alękas Banys, 
Švenčiantis 61švenčiantis 61 gbnĮadięnį< buvo 
Užpirkęs mišias už Lietuvos lais
vės kovose, žuvusius lietuvius. . 
į Po pamaldų į lietuvių salę pie

tums susirinko per 50 jo kviestų 
■ piįąi'PMšinb^^ L., ,,,...

tųval C^^tįizeBTiį lando skautų tunto tėvų koinite-
žpdJ pasikėŽ. DnČmanas. vėdęs to jHm įteiktą dovanų čekį bąi-

rd?
ragti^ įšprendimų visų klausimų 
liečiančių žmonijos likimą.
« mft«bMW-*DI«Vas Ššvė ■ labai 
pastebėtiną patari ėjimą. Dievas 
pasakė: 1 ii taVįo 1 -
bus palaiminta* visor žei 
minės. LMpe«12:l-3. Bet Abrao- 
jjąas mir^.,uęijvydęs Jtų. pažadų 
išsipildymo. Abraomas reiškia 
Jėzų.ADievą* taip nupiešė planą 

’ žydų /tautai; Kad bus vienas ga- 
lipgąą pasaulio karalius ir bus 
pajųotųs visos giminės ant že
mės. Giminės reiškia visas Die
vo sutvėrimas, kad bus viena 
tauta, vienas tikėjimas ir vienas 
Dievas ir tas karalius, šitie pa- 
’adėjimai įvyks Viešpatyje. Ga
lą 8:16.

Rašoma Biblijoj apie pasaulio 
Išganytoją. Protinga išvada yra. 
kad Dievas ^ra nutaręs įtikint 

- pasaulį ir išgelbėt žmones iš 
mirties, miego, bet ne iš pragaro^ 
šv. Jono 5:28r29. Pasaulis dabar 
Dievui netiki. Beveik du tūks
tančiai metų laiko nuo Jėzaus 
buvimo žemėje. Kuomet Vieš
pats ateis antrą kartą ar ras ti
kėjimų ant žemės ? Todėl tai fak
tas, kad pasaulyje visai mažai 
tų, kurie tiki į Bibliją, kad Die
vo sūnus buvo pasaulib atpirkė
jas ir kokis santykis bus tarp 
pasaulio ir Jehovos. Jėzus bus 
karalius ir išgelbėtojas iš šėto
no vergijos.

Skelbia WM. SHIMKUS, 
1977 E. Wallings Rd., 

BrecksviUe, Ohio

ižiloje 
lėk gi-

PARDUODAMA KAVINE 

turinti alaus ir degtinės parda
vimo leidimų. Geras biznis. Sau
kit EN 1-9628, tik po 7 vai. va
karo, gi sekmadieniais po 2 vai. 
p. pietų. ... (44)

čiam 3, k, ir yonia, ,Tryą(gąražai. 
Gražus sklypas, geras įvažiavi
mas. Dabar už ,$23,000.

*
Į pietus nuo Euclid, Šuperior’ 

— Euclid prekylįinlaip. rajone,’ 
vienas prie kitodViejų būtų po 6 
k. Gaso pečius. Prie gero, susi
siekimo. Kaina $23,000..

* l
Vienos šeimos 6 k. Gaso pe-* 

čius. Du garažai. Gražus sklypas.1 
Arbor Rd., netoli St. Clair. Pi
giai.

♦

Vienos šeimos 7 k. Eddy Rd. 
Gaso pečius, garažas. Parduoda 
už $11,600.

C. Ray Billings 
Raltor 

13538 St. Clair 
GL 1-2518 (43)

J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352 

Atdara nuo ryto 8 ikt 7 v. v.

AUTOMAŠINŲ 
TAISYMAS

Mašinų viršaus taisymas 
ir dažymas; motorų, stab
džių patikrinimas ir taisy
mas, greičio dėžės ir kt. ma
šinos dalių įdėjimas. '

Parduodami amžini aku- 
m.dlatoriaL
24 houra towing.
Dienos telef.: HE 1-6352. 
Nakties telefii LI 1-4611.

1

LOKOR DELICATESSEN j
6502 Šuperior X

(kampas E. 65'ir Superfoę) X
Sveikiname visus lietuvius kli.ientuę. Būtinai atsilan-, V 

kykit į,mūsų krautuvę ir pareikškit savo pageidavimus, vi
kokių geriausių maisto produktų norėtumėt visad gauti. 1 

( *1 * • 7 '* v * ■ • * |
Manome atidalyti specialų lietuviškų delikatesų Sky- , 

rių piirdavinėtLIietuvių mėgiamus maisto produktus.. (
r ,;.P4s mus puikiausią lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus

■tf' vynsis. . ''-j'
Telef. EN 1-9142f' i'’ A- <

v

r

I . .

visokius pyragus, lietuvišką

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis .ii,.

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

1404 E. 66 Strfcet ' ‘ Tel. EN 1-4551
' Čia Jūs gausite įvairiausių vyną, alų ir geriausius mėsos

, prodūktn*. ■

Kreipkitės į mus h būsit patenkinti

Mes kepame
« 

duonų, tortus ir kitus skanumynus. Prašant
išvežiojame į namus.

■ > : 1 • . .

4 i .
’-i

MONCRIEF 1 ORO VSDINIMASI 

š Attid’vasarą —feitllO'žiteifti’ I 73
tąf 1

Ii .j i 7T

I. J. S AMAS jEWELER
■ , » ... <

šveicariški ir gerinusi Amerikos laikrodžiai 
laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 

pasirinkimas, j

7007 Šuperior Avė.. Greta Ezella Theatre
Telef.:, EX Į-3969. Bute: WA 1-2354

ėtM. i —..........     ■ ■ ■ i. - —.

LIETUVIŲ KLUBAS f
6835 SUl’ERiOR AVĖ. EX 1-1143 i.

♦ Ar žinote, kad klubo ir sales vedėjas yra Juozas GRAŽULIS, ku> * 
ris pasiruošęs visiems suteikti geriausj patarnavimą.

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuveš, kreipiktės j 
Juozų G RAŽU L] t ‘Savi pas savus!

Norėdami praleisti laisvalaiko, sutikti draugus, pasiklausyti radijo 
muzikos ar pamatyti televizijos programas ateikite | LIETUVIŲ 1 
KLUBĄ.

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

’l

į

l.

■

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFNCIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiesčiuose, kreip

kitės į mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimą įvai
riuose apdraodoa-insurance reikaluose.

Sutaisau paskolas pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės i mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
* Delta E. Jakobą & VVilliam J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 

6621 Edna Avėnuę ENdicott 1-1763
936 East 185 Street KE K7779 '



P. Vaičaitis, Cteveland
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BeuHKcjm- ir administracijos adresas — DIRVA, 1272 East 71 St., Cleveland 3, Ohio, —- Telefonas: HEndanoo 
1-6344. Redaktorius Balys GAID2IŪNAS (buto telefonas: GL 1-8978).

jEtection Tuesday Nov. 5, 1957

Mes tikrai nesame 
mažas kupstas

Kas remia tuos minėtus genu darbus
EMILIJA ČEKIENĖ

J. Bachunas Dirvos 37 ir 38 1 
nr. dėstė-savo minti--, kaip mūsų I 
politinės. Imi kultūrinės institu
cijos dirba ir kaip turėtų dirbti 
keldamos Lietuvos laisvės bylą 
tarptautinėj plotmėj. Jis primi
nė daug nuveiktų bei dirbamų 
Lietuvai labai naudingų darbų, 
siūlydamas juos paremti mūsų 
politiniams veiksniams, kultūri
nėms organizacijoms ir visiems 
lietuviams.

čia noriu gerb. J. Bachuno 
mintis papildyti, kad daugelį i? 
jo suminėtų Lietuvos laisvės by
los kėlimui naudingų darftų, per 
kuriuos turime progos vienokiu 
ar kitokiu būdu įeiti į laisvųjų 
tautų didžiąją spaudą, rądiją ir 
ątlikti stambiuosius kultūrinius 
uždavinius tarptautiniu mastų, 
yra parėmusi ir teberemia Lie
tuvos Nepriklausomybės Talka 
per Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondą.

Gerb. rašytojas šį kartą dau- 
gjaų dėmesio nukreipė į Europoj 
likusiu lietuvių platesnio masto 
darbus, tai papildant jo mintis ir 
aš daugiau sustosiu prie anų 
darbų.

Taip. av.. Pabaltijo visų trijų 
tautu Europoj leidžiamas ‘a'rigių 
kalha politi!’'ms. ekonominėms 
ir kultūrinėms "•nblem7ms pro
paguoti žurnalas "E°st and 
West” buvo nekartą finansuo
tas.

Kalbant apie netrukus Euro
poj ipleidžiąmą čekų kompozito
riaus V. Nelhybel labai vertingą 
"Daina Sųite” orkestrinę parti
tūrą, pravartu priminti, kad šio 
veikalo išleidimą remia Lietuvos 
Nepriklausomybės Talka per Lie
tuvos Nepriklausomybės Fondą, 
nes LNT Lietuvos laisvės bylos 
kėlime pripažista ne vien politi
nį kelią berašinėjant vien memo
randumus ir besidairant į Wa- 
shingtoną, bet ir kultūrini, ku
riuo jgijama ne vien aukštųjų 
politikų, bet ir plačios laisvojo 
pasaulio visuomenės palankią 
opiniją.

Tuo pačiu skaitytojus pravar
tu trumpai supažindinti su to 
veikalo turiniu bei autorių. Tai 
bus 4-ių dalių "Daina Suite”. At
skiros dalys išimtinai naudojasi 
lietuviškų liaudies dainų tema
tika.

Pirmoji dalis iškilminga, rim
ta, majestotiška. Naudojamasi 
daina ”0 ko jūs liūdit", šioj da
ly girdisi tartum Lietuvos didy
bė. istorija.

Antroji prasideda variacijom 
lietuvių liaudies šokio "Oželis” 
tema. Tai lyriška, humoristiška 
kaimo nuotaika.

Trečioje daly — pastoralinė 
variacijų pynė tema "Ėsk kar
vute”. Girdima pasikartojantis 
piemenėlio raliavimas.

Ir ketvirtoji dalis — kaimo 
gegužinė, čia naudojami visi 
įmanomi orkestro triukai ir kom
binacijos.

šis muzikos veikalas skirtais 
dideliam orkestrui, Į jį įpinta 
daug lietuviškų liaudies dainų 
motyvų. Grojimas truks 20 mi
nučių.

Jo audrius yra vienas didžiau
sių šio laiko talentu čekų muzi
koj. Jo veikalai g’ojami šveiea- 
rijoj, Belgijoj, Olandijoj, Vo-

mui apie Vengriją (Ungarn in 
Flammen).

Veikalo įžanga bus parašyta 
lietuviškai, angliškai ir vokiškai. 
Reikia tikėti, kad jį mielai gros 
daugelio kraštų orkestrai bei ra
diofonai ir patiks klausytojams. 
O tuo kiekvieną kartą bus popu
liarinamas Lietuvos vardas.

LNT taip pat daug dėmesio 
kreipia j mūsų jaunimą ir pagal 
išgales per LNF-ą skiria lėšų Eu
ropoj ir čia mokslus einančiai 
studentijai sušelpti.

Šiais metais paskyrė paramą 
Studentų Santaros suvažiavimui, 
vykusiam rugsėjo pradžioj Ta- 
bor Formoj, ir ąkautų "jambo- 
ree", kuriame mūsų skautai re
prezentavo Lietuvos vardą pa
saulinėj skautiškoj šeimoj.,. . ,

Be to, LNT finansuojama LNF 
leidžia anglų kalba* neperiodinį 
(tai pareina'Puo naujausių, dė
mesio vertų įvykių)' Biuletenį 
LNA ("Lietuvės Naujienų Atran
ka); šidmėt tšTėibta 141 hUrtfdrii). 
Puslapių 'skalčiūš 'taip pat nevie
nodas. Jis šiuhtinėjatnas'ėtrtėri- 
kiečių spaudai ir įtakingesniems 
asmeninas.,,, i . .

Gi, kaip teko girdėti, artimiau
sioj ateity nuinatbina paremti 
jdunimo ■ leidžiamą anglų 1 kalba 
’nrnalųi.r’UhrmiilS’", 'kuris' tikt 
rai, anot žurne’o ”Į Laisvę" yra 
taip pat laisvi^mo veiksnys, ta
čiau, kad ir k.-'ib beskelbdamas! 
aukų rinkimo vajų, mažai tesu*, 
silaukia visuomenės bei organi
zacijų dėmesio., nežiūrint,, kad 
lis dvigubai vartas visokios pa- 
>-amo8 jau vien dėl to, kad yrą 
paties jaunimo iniciatyvoj.

Lietuvos Nepriklausom y b ė s 
Talka per Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondą remia kiekvieną 
Lietuvos laisvės bylos kėlimui 
naudingą darbą nežiūrint ar jis 
politinės ar kultūrinės organiza
cijos ar pavienio asmens dirba
mas.

Teisingai J. Bachunas pastebi, 
kad ir Europoj turime, nors ir 
blogose sąlygose gyvenančių lie
tuvių,tačiau kukliai ir tyliai Lie
tuvos naudai dirbančių didelį 
darbą. Jei kiekvienas nors maža 
lėšų dalimi tuos darbus remtu
me,, mes tikrai būtume, anot J. 
Bachuno, nemažas kupstas. Ir 
tada jokį v$imą nebūtų sunku 
bendromis jėgomis pavežti.

DĖKOJAME 
DIRVOS 

RĖMĖJAMS
Į Dirvos paskelbtą talkos vajų 

atsiliepė šie skaitytojai, atsiųs
dami savo aukas:
K. G., Cleveland ...... .........I
K. šilinis, Cleveland .......
Pr. Pračkys, Cleveland .... 
B. Gražulis, Flint ..........
K. Bačauskas, Brooklyn ....
G. Vėžys, Chičago ... 
St. Virpša, Chicago ... 
K. Rūkas, Hartford ...
E. Vegelis, Hudson ... 
B. Bugenis, Detroit ... 
J. Veselka, Chicago,...
M. Mozūras, Detroit 
P. Baltuška, Chicago 
J. Viliušis, Canada1 ...
PI Bakanauskėš, Baltimore 2.00 
T. Karolis, Cleveland ......... L0Q
A. Aleksa, Cteveland .......  5i0O
V. Mackus, De Kalb ......... 3(00 
A. DragasiUs, Toronto....... S.00
R. Bajoraitis, Cleveland ..... 4:0d
J. Merkys, Hartford ............ 2100
V. Dabrila; tVoroester j..... SiOCl
V. Mažeika, Lake1 Zuerick 5i00
K. Musteikis, Chicago/....... 2,00
P. SAliadžius, 'Rbchestėr .... 5:00 
V. Jonaitis, Toronto........... 5100
A. Miiėknis,. Oltieago ...... . 5100
S. Mickusį Gairdnfeh'...........  5100
Si C. Doūran, Ctevetond .... 5AM 
K. BarmfaB) Hamilton....... BjOO
M.^VlndlOVas,'Cteveland .... 2.00 
O. Altnihienėi, Tortrtrtb ........ 5.00
J. ArriaBtėuskasi iPateraon 5,00
V. BntklenėĮ Great Neck*...i 5.00 
Ai Lileikis, IVoreėster ........ 0.00 
Marija1 Itotritenskis,11' :r % ((
ii Clevelahdl.'.A.l.i..'..1.........  5.00

VI. Krivickas, Clovetend ....
Kiršciūls',! Toronto .......  5.00
Zupkas, YorkVilte'....... l'.OO
Bastys, TbTOnto ...........  5.00
Imputevičius, Phila. .... 3.00

$5.00
3.00
5.00 
2.00 

. 5.00
5.00 

. 5.00 

. 2.00 

. 2.00 

. 5.00 

. 3.00 

. 2.00 

. 2.00
5.00

St. Orantae, Cleveland .... 5.00 
B. Grindus, Cleveland ......... 5.00 
!E. Varekojis, Cteveland .... S.OO 
’j. P. Vaičaitis, Cteveland.... 5.00
J. Citavičius, Cteveland .... 5.00 
Bronius Bernotas, Cteveland .5.00
K. GasparaHis, Cteveland .. 5.00
VI. Blinstrųbas, Cleveland* 5.00 
d. Kaklauskas, Cteveland .... 5.00 
A. Petrauskas, Detroit .... 5.00 
Br. Snarskis, Cleveland .... 5.00 
Dr. J. Maurukas, Elyria .... 6.00 
S. K., CKičigo .................... 5.00
J. Jasiukaitis, Chicago.......  5.00
E. Balceris, thicagb...........  5.00
S. Vidmantas, Melrose Park 5.00
A. RukutaŲ Berwyn .......  5.00
B. Jakaitis,1'Cleveland.... . 2.00
VI. Braziulis, Cleveland .... 5.00 
A.' Lapinės; Montreal ........ 7.00
F. Motuzas,"Detroit.........  5.00
M. Vilkišiūs, Lawrente .... 5.00
C. Bogušas, WaterbUry .
E. Skujehiekas, Cteveland 
A. Kriząn. Barberton .....
J. KrygeHs, Cleveland ....: 
Ig. Stankus; Cleveland....
J. A. Jankus, Cteveland . 
,A. Jonaitis j Cleveland .....
V. Vilkaitięnė, Cleveland 
S. švedas, Chicago

A. 
D. 
P;
A.
J. Gerutis, Amsterdam .... 5.00
I. Jatulis, GarV/ood '.j..:.’.'..-. 2.00
A. Jankauskas, Cteveland .. 1.00 
P. Mikšys, Clevėland .......  5.00
V. Kecoriuš, Toronto .......  5.00
J. Bražinskas, Yėrtkers .... 1.00
V. Labanauskas, Chicago .. 3.00 
A. Jankūnas, Mjami’.'..........  5.00
'A. Musteikis, Detroit .......  5.00
Ign. Stungevičius,: Chicago 300
A. Ramonas, Chicago ........ 3.00
B. Ambraziejus, Chicago .... 500
S. Radzys, Chicago ...........  200
S. Mankus, Chicago...........  5.00
B. Ketarauskas, Los Angeles 3.00 
P. Dzekdn8kas, Detroif.... 5.00 
J. Pročkys Chicago ............ 5.00
A. Stankevičius, Waterbury 5.00 
S. Vilinskas, Windsor.......  5.00
Br. Kalvaitis, Boston .......  5.00
Ligija Bieliukas, New York 5.00 
J. Stelmdkas, Media ............ 5.00
J. Kamaitis, Cleveland .... 5.00 
J. Chmieliauskas, Cleveland 5.00 
V. Giedraitis, Cleveland .... 5.00 
------------------- —u------- -------------

Balsuok už
ELMERGEO

r * < '•< ■'

B ’i RTUNEK

For Clark Of 
Municipal 1 į4 of Cleveland

X I ELMER (3EO. BARTUFgiT7

KETUMI METAI OHIO STATĖ LEGISTRATŪROJ.

BUVĘS SEKRETORIUS,CLERK OF THE JMUNICIPAL

Hofmaklerio o

.siekimą ir tuoj'prigijo. Vėliau 
Hofmeklerlo orkestras (grojo i 
ptokštelę.Daug tų ptoMteliųdar 

kiai. Įrašyti, kiekvienas gali pa
tikrinti. •; /■ J ,

Ir be to, pats valsas buvo su-; 
kurtes .'ue^-jaukioje Kauno ”Bo- 
žsgiaikolv'^fietttekstas ~ma-’ 
no studentiškame Žaliakalnio, 

uzlka — pia- 
Kęstučio gato 

vėje, netoli Valstybės Teatro. ;

COURT... 8.00
.. 3.00 
d 8.00 

5.oo
... 5.00!
... 5.00

5.00 
5.od

1.6.00
B. Kastkaitis, Chicago .... 5X10 
Š. Kliorė. Chicagė ..............5100 -.„T___ ...
A. Tveras, Chicago ......  5.00 ^. Beleckas, Amsterdam
A. Kaauba, Uhicago ......i tkOOį jj . Asevičiua, iGtevetand2.00*V. Minkūnas, Cleveland ...5.00 v, Šimonis^ AngeteB„.. 6.0d 

2U)0 ątatųtevifilus, Toronto lO.OOį 
8'^°|'A- Enaniftąs, Thomson (.i.. &00! 

+—• B/®0 ;V;; Jasįrevičiųs^, Canada ;..a 8C00 
—1 l6'W|,A)uMlinskSMNj. IY. <2.00
: >P. KuldiiuA!ęteVelHnd ..^ BtOO

K. ■Krau^iūnąs.i New ;Yęrk 5.90
J. Urbonaviėiūtė. Thiells ^ 2.00 Ą. Ripekia,)Chkago .z4..u... Z.:" 

... 5.00 į j Gaimbelevlčiue, 9t..Louis|5.00 
. i...!..’. 2.00

> Jh ;Ką ,Pąteraon?iUjLj^z.i..... 5.00 
•v Si Grabauskas,: Cleveland .. 5.00

B» {Aras,.; Cleveland ...4.14.1. 5D0 
Vi. Stuogis, ęiBvątendbuu..4;-5;0O

>.f f r; j; 13.1 m< '< t 
1<n > 4<ii..:?.į as;ic

M. Valiukėnas, Chicago
A. Broga, Canada
B. Gircyap Chicago- —a.i 
J. >Vaičiūnienė, Cicero

; I. AndraŠiūDas, Chicago: 
Vi Tereijoaas, Thiells> i.u.

TIKRAI DRAUGIŠKAS DARBE’

- I.‘iJUj/IV LUHslt •'
Valterį įVTjntprtury .... 5.1 

A.Jucys,ĮToropto
Ą. Krinickas,.; Cleveland u/..' 2 J

i —u 5?

V.

:p.i Vedeika  ̂Detroit 
J. MitkuBi Detroįt_ 

jB.- Masiu|iši Chicago,'5,00 
tT.i Kašėta,; Brooklyn ..,4 ,- 
^. .Rmnafl/(Ę|izabeth ^,.^,5^)0 
A- Balaeyičtos, Cląyęląnd r! 5.00 
D.fAdpntettk Gąry 6,00
Pg Budniį^ąa, Gąyy
K- TupJ«pis, rPętrpii^ ,^^,..5^0 |am,s.. 
1J,.!JukfPft¥WiuB, ChfeągQ„„.pM0 įif(į.hl

Lįohįgviumi rnj.51-

> 1 ■IGinMHKO

_________
rr 5 £ Li Eimantas, (Canada ;

..itTJh:

l‘ ųf :,!)£•& jnę.

IBie£‘X4H*
su neluvii
kos pionieriumi Mykolu Hofmęk-

pr' Ii*
itų

..i.

Įi^i

Bartanek for Clerk Comm, 
JoMPh,. Poląl*..Sscrotarz

maišo. Taip, turbūt,' atsitiko da
bar dėl Spaudos Baliaus v^o au-

urnOni 
ptotaėje,ir

llcad jei valsas bus vėliau, kitur 
i 'naudojamas,! «š liksiu tik valso 

teksto autoriumi, a jis muzikos 
Butojriupoit kąin : lemiamai įprfe 
jos sutvarkymo prisidėjęs. Teks-

' . f j i / J j i 4* Ji. 11 ■ I 1 , / i < >
| • t J- I f-

p r
todėLdrtar paskleistoji - 
atitaisyt^.,šlųok^Uslmu galį
būt kiek plačiau ketinu parašyti 
6a*Uąwėa žurnale.! / j> ne i

Bronys Raila
i: K.:,

I

5.00

►f *

tikiu grupių suražta^into ‘pi* ogrataa! — Suvddavimas — Diri 
ve-jnMMgnMnlme-Šetf tie.-.-*-;5hd-Wa- Vfltter Dnntfjvir ptrmtaia- 
kaa ;J.; Bariūnai. Bus panirs lomos Vilties Draugijos akcijos.

P

teriu.4DtamN»- (ĮMe PRno bran- 
įgHB kolegą.VajĮtejtą.Banaitis.ąV. 
pąsa^pją ^itoMP&rmaciją, Imte 
ir, kianą. buvę ^ųrtas p 
rysią ■ Spaudys ’-ęąijąui;;. vatą^ 

lustelr
rusii ■ Spppdpa c^ąliail^,, vaĮsjif 
"Paįnųok: ir e panašus telr
gimęs ,trumi^įĮx^a minėtas 
katame JabuL Įdomiam# V. į 
nęičjo sti®ipšiWjė SANTARVĘ 
3 nr*,apie bi^iflft muziką. j (( 

i M. Hofmektorte jiąyoj prisieit! 
nimgpse teigiu, Jtad Sjpaudos Ęa?

n"

ba,

Valso Žodžių 
riugtl buvo jie R. Binkis, ku- 

■ ■ ■ -

ItoMr teorsf : "lietuvišlfą

tod<m'liuvąu.%ihiMHsto stl-Ullt 
įgo. drauggiį didriavtoto
šutomi

V

' 'Lapkričfo’ !ihiįi- zirz 17 d. Tautinių ori 
BoMbiie1 Hvyks ‘rytinių tautinių y- i------- ’
grikių žūva/ia^imAs.' ’ ’' n

IšifthtiigM AŪimŽiaviinci atida-
HniaB MkA lipkr. 16 d. 10 vai. 
ryto ' Uet- Tautinės
^gos riiihuose1 —1 484 4Ž|{ fet., 
Sol Bdstoiiel.''^ ' '' 1!j; f K'Hji '
(i tBuvažtovimoiprognima: u

> Ątidaryrmas, suvužiavimti pro* 
zi<Uup;e sudai’ymBsrkėmtoijų iš* 
^S&re'Lto.'Wuiih^' S-gos 

ęentnp: valdybos* pirmininku inž.
.E. Bartkaus kalba.
■ž''LjlN? Talkos centro valdybos 
birtAinihko V." Pi»stetflX italba; 
1' t’, bfi. Fbnid piAiiihinko k. Še- 
MkoPran^fni^r' I "> /%l 

- imrau&htar;!
1 Taiitiiato AlčAd, Sambūrio.

1 ‘TaįrtinėA ’Š-goV skyrių; '#or- 
cesterio, WatAA>ūrio, Nėw Yoi1-

Neyp:Jersey,- Bostono.l

/

liaus vyn organteatoriumi anuo- 
met/buvęs poetąs Kazys Binkis^ 
kgd jis paraktam valsui žų-i talkomffofB>eklerio:otie8tro **1 
džius, kad paguituos žodžius rt litei b'lr' a mHotUstą Baijt 
Hofmekleris sukomponavęs yal- M > melodijo!i

metęnenispdirbamei ubų pusę din-- 
nos/irvalsasbuvogalutinaipą- 
ruoštas^ Jus litaniją paruo
šė toippątBa > Sutarėme*

met/buvęs poetHą. Kazys Binkis,

• - * •■. ’ b',/.-- ii . .
Arkansas gubernatorius O? Faubuš prie Laisvės Varpe Uttle Rock 

kiėtijoj, AusDijo, ir k. Taip pat taifi primena, kad tas miestas laisvės neturi, nea federalinė ka- 
nęmaža muzikos yra sukūręs ir j ri liemenė vis dar tebesaugo 9 negrus, einančius į vlduriniąją mo- 
fi’isams, o ptisk'.itiry- buvo fil- . ’ . kyklą.

Hofmekleris sukotnponsvęs yaį- 
sni muziką ir ksd, visa tai atsiti
kę Kauno "Bpžegraikos" resto
rane ir t.t. ,:ĮI.» I;’ l- • |.

Gerai pažnįėti Mišą Hofmekle- 
r{, labai jį mėgsti!ir tebemėgstu 
ir dar labiau ifiUūgiuosi, kad po 
daugelio skaudžių! odisėjų jis vėl 
sumezgė saitus sUTiėtUviška mu
zika. Jo atsiiįiihiftuli apie Lietu
vą ir Kauną lsbkl gražūs. Visa 
tai buvo jau tonokai, ir man ne
nuostabu, kaį tfek daug nuoty
kių turėjusiai® M; Hofmekleriui 
vienas kitas Kteiminimas galėjo 
susimaišyti. Taip atsitiko dėl 
spaudos vaisa '/Dainuok ir šok", 
Ir man labai palik, kad turiu čia 
įsimaišyti...?/

Visos toe apie Spaude* Baiteoa 
valso atsiminimų informacijos 
yra kiaurai klūdingpe.

Baliaus vyk organizatoriumi 
buvo ne K. Binkis, bet Lietuvos

....  '!■*■ '"M- • -■ . ■ ,

Ar' jūė galit ramti 6 mitom? doferijl «Įtofcr$se aero

dromo statybą, numatytą altoMtiesJyauriniąaą kankpe? Iš « 
mil. kainoetik11,026,00 gal ĮtonukŠiįfedarii^ vaL

džla. Gi 5 mlLturtaltapuKikšUjas, Tat irtatomd’.........

mery 5 CoMty Btmd lMue balote. ■

Property ihraero Piptective Ine.
- ‘

R. C. Wittaker, Preą

t Jąųnin PI^ 
vinis. rėferatM) a
f 1
i.! d □ ..t ? o /.i t ’] j į
Lapkričio/Mi d) įti.i.i,,

11 V*l? ViltfesDnUHrijospirm. 
L Bačiūnų kalite.!

VBtteM' DraUgijite bei
paaižMėjimų 'mtetmlnuMK

RiMliUcijū'iitlfroiMAirti ko- 
MišlfųipiMtoMliMii.

8ūvėžiaVlMw'tiM«tWM-h‘111
I - Spva^iavtoini rengti komite- 

vy^^ujų iš 
anksto pranęšti asmenų skaičių, 

atbus .s*
vietoj,
mirose. Visi w>ijyijM]wu<i.,Mu^.- 
pinti nakvynėmis pas vultos re 
draminčius. i r.hj!<*•«-

Pūt ___ ______________________ ;__________ ._____ ,_____
L$Š^Ulp t’rfi®^Ui3*6M RlŽkOlftEbtoAC’ljbSf. ' ’ IftteRINKiTp'1

TEISĖJU 
CLEVELAND MUNICIPAL COURT

< I 1 1 : >' i 1 , i /.' _ . r - ' ' U •
■•f, NON-PARTISAN BALLOT, RINKIMAI ANTR. LAPKR. 5
I K I ■■ ' r-' ! .1 r.i.p ■ 1 U H t ■

- ■ ' ■ REMIAMAS CLEVELAND BAR ASS'N- IR
• CLEVELAND PRESS. 1, (

“i ' , ____________

; tini hii ... ’ . . f

HSJ

PERRY R.JACKSON

t

■„—■■a.... . -, -ii CADMUAUS
AKUMULIATORIUS

AUTOMOBILIUI
Europoje naudojamas nuo iš- 

1909 m. darradimo dienos 
tebeveikia. Amerikoje vadinamas 
amžinu. '*• '

Negenda nuo šalčio, karščio, 
slektroe,smūgių. Daug ldtii 8*rų 
savybių, ^arentjjtoitotate nęaM

< ..
Supažindinimui'parduodamas 

" " i.i Skambinkite R

CLEVELAND

AND COUNTY

.p/* •

B<WDS
LEVIES

Balsuok UŽ pažangu

mnumtH>mu

r~ -


