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NERAMUMAI PIETŲ AMERIKOJE
Nepaprastojoje Amerikos Val

stybių Organizacijos tarybos se
sijoje Venezuela apkaltino Domi
nikos Respubliką, kad toji ruo
šianti puolimą prieš prėz. Be- 
tancourt vyriausybę. Esą, ji da
vusi Dominikoje gyvenantiems 
buvusiems Venezuelos karinin
kams, buvusio diktatoriausjime- 
nez šalininkams, lėktuvų, ginklų 
ir karinės medžiagos, kad jie 
galėtų pradėti Invaziją J savo 
tėvynę. Venezuelos delegatas 
reikalavo skubiai ištirti Domini
kos pasiruošimus invazijai ir 
imtis reikalingų priemonių, nes 
priešingu atveju teksią Venezu- 
elai pačiai imtis "teisėto apsi
gynimo veiksmų".

Dominikos atstovas l tai 
atsakė, kad Venezuela tuo "di- 
versišku manevru" bandanti nu
kreipti dėmesį nuo sunkumų na
mie. Venezuela jau penktą kartą 
per dvejus metus apkaltina Domi
nikos Respubliką. Tris kartus 
atitinkami komitetai tuos kaltini
mus pripažino pagristais, o pra
eitą vasarą, po atentato prieš 
prez. Betancourt, minimos or
ganizacijos konferencija nutarė 
imtis griežtesnių priemonių 
prieš Dominikos Respubliką -- 
nutraukti diplomatinius santykius 
su Trujillo vyriausybe, sustabdy
ti ginklų pardavimą ir taikyti ū- 
kines sankcijas. To pasėkoje 
JAV sumažino kainą už Domi
nikos cukrų, bet kitos valstybės 
konkrečių veiksmų nesiėmė.

Privatiniai sklypeliai gelbsti 
sovietinę sistemą

Ir sovietinė propaganda 
negali nuslėpti, kad privati
nė iniciatyva ir gyvento
jams leisti naudoti žemės 
sklypeliai, praėjus ketu
rioms dešimtims metų nuo 
b o 1 š e vikinės revoliucijos, 
Sovietijoje tebevaidina di
desnį vaidmenį, negu Vaka
ruose visuotinai buvo tiki
ma.

Šiomis dienomis‘išleistas 
pirmasis po II pasaulinio 
karo statistinis metraštis 
apie sovietų žemės ūkį ro
do, kad kolchozininkų ir 
miestų darbininkų 'darže
lių” produkcija prilygsta 
arba net viršija socializuo- 
tos žemės ūkio sistemos 
produkciją tokiose svarbio
se maisto gamybos srityse, 
kaip bulvės, daržovės ir pro
teinais gausūs maisto pro
duktai.

Per praeitus metus tuose 
sklypeliuose gauta 82 L' So
vietuos kiaušinių, beveik 
70L- bulvių, beveik pusė 
mėsos ir pieno produkcijos, 
beveik 45 L visų daržovių.

Be to, duomenys rodo, 
kad kai kuriose svarbiose

Caracaso universitetą užsiba
rikadavę komunistų vadovaujami 
kairieji studentai, pasivadinę 
"Stalingrado gynėjais", pavertė 
tikra tvirtove po to, kai prez. 
Betancourt įsakė universiteto ra
joną evakuoti.

Jau ištisą savaitę jie iš ten 
vykdė užpuolimus ir teroro 
veiksmus, bet policija, pripažin
dama akademinės autonomijos 
tradicijas, universiteto rajonan 
nesikišdavo. Prezidento įsakymu 
dali pastatų užėmusi kariuome
nė ten rado automatinių šautuvų 
ir kulkosvaidžių.

Naujausiomis žiniomis, nera
mumai iš Caracaso jau išsiplė
tę l mažiausiai šešias provin
cijas. Prieš tai prez. Betancourt 
buvo įsakęs kariuomenei užimti 
ir saugoti naftos refinerijas, ku
rios sudaro pagrindini valstybės 
pajamų šaltini, kad ten nebūtų 
vykdomas sabotažas. Kariuo
menė taip pat užėmė komunistų 
laikraščio spaustuvę, kai laik
raštis paskelbė atsišaukimą pra
dėti plataus masto revoliuciją, 
įvykdytos kratos komunistų par
tijos būstinėse, kur rasti dideli 
kiekiai propagandinės literatū
ros, bet partijos narių sąrašai 
jau spėti paslėpti ar sunaikinti. 
Konfiskuotas vienas stiprus ra
dijo siųstuvas ir nemaži ginklų 
kiekiai privatiniuose namuose.

Venezuelos armija remia prez. 
Betancourt, kuris buvo prieš

srityse individualinių dar
želių produkcija kilo, nepai
sant vyriausybės pastangų 
jų skaičių sumažinti ir ki
taip suvaržyti nesocialisti- 
nio žemės ūkio reikšmę. 
Taip mėsos ir gyvulinių rie
balų produkcija iš pravati
nių karvių per tą patį laiko
tarpį pakilo 15 L'.

Praeitų metų pabaigoje 
Sovietijoje buvo 54,600 kol
chozų, palyginus su daugiau 
kaip 200,000 kolchozų po 
praeito karo. Skaičius su
mažėjo, juos sujungiant ar
ba paverčiant sovchozais.

Viename kolchoze praei
tais metais vidutiniškai dir
bo 313 šeimų, ir jis apėmė 
apie 5,200 hektarų arba 
13,000 akrų. Iš viso kolcho
zuose vidutiniškai dirbo 24 
mil. darbininkų, bet jų skai
čius įvairavo pagal metų 
laikus, pvz., sausio mėnesį 
18 mil. ir liepos mėnesį 31 
mil.

Būdinga, kad tame 666 
puslapių metraštyje nepa
rodyti aiškūs duomenys 
apie kolchozininkų uždar
bius.

dvejus metus išrinktas laisvais, 
demokratiniais rinkimais.

*

Argentinos vyriausybė paskel
bė, kad ji likvidavusi peronistų 
perversmo bandymą. Sukilėliai 
bandę įsitvirtinti keturiuose 
miestuose, bet pagrindinis per
versmo židinys buvęs Rosario 
mieste, kur veikė perversmo 
organizatorius Iniguez, prieš 
metus iš kariuomenės išmestas 
brigados generolas. Jis bandęs 
perimti vienuoliktąjį pėstininkų 
garnizoną, kurio komendantu 
buvo Perono valdymo laikais. 
Per susirėmimus žuvę 4 asme
nys. Dalis sukilėlių suimta, bet 
jo organizatorius Iniguez pa
spruko.

♦

Havanoje be pertraukos patru
liuoja šimtai milicininkų, ku
riems įsakyta be jokio įspėjimo 
šauti l kiekvieną įtartiną asmenį, 
kad sukliudžius sistematiškus 
bombų sprogimus mieste.

Castro priešai, "lapkričio 30- 
sios sąjūdis", mieste išsprog
dino per 20 bombų, ir vienoje 
miesto dalyje elektros srovė bu
vo nutraukta septyniolikai va
landų.

Per susišaudymą žuvo Vid. 
Kuboje mjr. Fajardo, premjero 
asmeninis gydytojas, kuri Fidel 
Castro buvo paskyręs vadovauti 
kariniams veiksmams prieš 
sukilėlius Escambray kalnuose. 
Prieš pusantro mėnesio tuose 
kalnuose Castro kariuomenė pa
gavo ir vėliau nužudė 200 su
kilėlių, po to paskelbdama, kad 
jau visi priešai likviduoti. Da
bar aiškėja, kad kalnuose su
kilėliai tebeveikia.

Sovietams 
pasisekė

Sovietija paskelbė sėkmingai 
erdvėn iššovusi penkių tonų 
erdvės laivą, gabenanti gyvulius, 
vabzdžius ir augalus. Tai tre
čiasis sunkus sovietinis erdvės 
laivas šiais metais ir antrasis 
su gyvuliais. JAV yra paleidusi 
erdvėn didesni satelitų skaičių, 
negu Sovietija, bet nė vienas ne
buvo toks sunkus. Didžiausias 
amerikinis satelitas, paleistas 
1958 V 24, buvo dviejų su puse 
tonos Midas II, bet jame ne
buvo gyvulių. Rusai paskelbė, 
kad "eksperimentiniai gyvuliai 
erdvės laive stebimi radijo -- 
televizijos ir telemetrinės sis
temos priemonėmis".

JAV bandė viena raketa iš
kelti erdvėn du satelitus skirtus 
navigacinės pagalbos ir kosmi
nės radiacijos bandymams, bet 
raketoje atsiradusi kliūtis pri
vertė juos sunaikinti. Raketos 
dalys, kaip atrodo, nukrito Ku
boje, iš kur reikia laukti naujų 
Castro puolimų prieš "jankių ag
resiją".

Lietuvos kariuomenės šventės minėjime Clevelande istorikas J. Jakštas padarė labai įdomią kautynių 
dėl Lietuvos laisvės istorinę apžvalgą.
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ILLINOIS GALI NETVIRTINTI ELEKTORIŲ
Illinois valstijos gubernato

rius William G. Stratton spe
cialioje spaudos konferencijoje 
pareiškė, kad jo pirmininkauja
ma valstijos rinkiminė komisi
ja galinti sulaikyti 27 elektorių 
patvirtinimą senatoriaus John F. 
Kennedy naudai. Esą, Chicagoje 
ir apylinkėse konstatuota "ne
abejotinų apgavysčių" ir tikima, 
kad Kennedy nėra surinkęs 8,849 
balsų daugumos iš daugiau kaip 
4.75 mil. balsavusių gyventojų.

Cook apskrities prokuroras 
Benjamin Adomowski, kuris pra
laimėjo rinkimus, kaltina, kad 
Chicagos demokratų mašina "pa
vogusi" mažiausiai 100,000 bal
sų. JAV teisingumo departamen
tas gavęs įrodymų, kad apgavys
čių balsų skaičiavimuose tikrai 
būta, ir šiuo metu svarstoma, ar 
tą klausimą atiduoti prisiekusių
jų teismui.

Techniškai kai kuriose balsa
vimų apylinkėse tikrinami Ada- 
mowskio gauti balsai. Bet tikri
nimų metu paaiškėjo, kad, pvz., 
viename Chicagos rinkiminiame 
punkte turėjo teisę balsuoti 22 
asmenys, bet balsų priskaičiuota 
81 (NBC pranešimu) ar 77 (CBS 
pranešimu) ir jų tarpe tik 3 bal
sai Nixono naudai. Dar įdomiau, 
kai norėta balsus perskaičiuoti 
urnos, stovėjusios mero Daley 
įstaigoje, rastos tuščios.

Elektorių kolegijos savo bal
sus visų valstijų sostinėse turi 
atiduoti gruodžio 19. Illinois gub. 
Stratton pareiškė, kad jis l tą 
terminą nekreipsiąs dėmesio, bet 
ieškosiąs tiesos, kol ji būsianti 
surasta. Praktiškai tai reikštų, 
kad Illinois valstijos elektorių 
balsai nebus paduoti nė už vieną 
prezidentinį kandidatą. Tuo at
veju senatoriaus Kennedy naudai 
liktų tik 273 elektoriai, arba 4 
daugiau, negu reikia laimėti.

Tačiau pietinėse valstijose jau 
gausėja užuominos, kad Illinojui 
sulaikius elektorių patvirtinimą, 
vadinamieji diksikratai (pietinių 
demokratų šaka) taip pat atšauktų 
savo paramą senatoriui Kennedy. 
Tuo atveju prezidento rinkimai 
atsidurtų JAV atstovų rūmuose,

KAIRĖJE: LB Centro Valdy
bos pirm. St. Barzdukas kalba J 
Lietuvių Studentų Sąjungos su
važiavimo dalyvius Tudor vieš
butyje, Clevelande. Kairėje pre
zidiumo nariai.
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kur kiekviena valstija turėtų po 
vieną balsą, ir kandidatui l pre
zidentus reikėtų surinkti 26 
halsus.

Ir šitokiai būklei susidarius, 
kaip atrodo, šen. Kennedy šan
sai yra didesni, negu viceprez. 
Nixono. Naujajame kongrese 29 
valstijos turi demokratinę dau
gumą, respublikonai dominuoja 17 
valstijų, ir keturios delegaci
jos yra vienodai pasidalinusios, 
t.y. savo tarpe negalėdamos su
daryti persvaros bet kurio kandi
dato naudai, turėtų susilaikyti nuo 
balsavimo. Bet demokratų domi
nuojamos Alabamos ir Mississi- 
ppi valstijos jau per rinkimus 
yra pabrėžusios "neapsispren
dimą". Ar prie jų prisidėtų ki
tos pietinės valstijos, tuo tarpu 
tenka spėlioti.

Jei pietinės valstijos susiblo
kuotų, atsimesdamos nuo šen.

MASKVA IEŠKO DRAUGYSTĖS
SU JUGOSLAVIJA

Sovietijos ir Rytų Europos ko
munistai pademonstravo drau
giškumą Jugoslavijai, gausiai da
lyvaudami Vienoje suruoštame 
priėmime užs. reik. min. Popo- 
vic garbei tuo metu, kai Mask
voje tebevyksta pasaulio komu
nistų "viršūnių konferencija”, 
bandanti užlopyti ideologinius ir 
politinius nuomonių skirtumus. 
Būdinga, kad l tą priėmimą ne
tikėtai atvyko Molotovas, ryškus 
Tito priešas. Šis demonstraty
vus sovietinio bloko draugystės 
Jugoslavijai pademonstravimas 
laikomas reikšmingu įvykiu, bai
giantis minėtai komunistų kon
ferencijai Maskvoje.

Panaši scena įvyko pirmadieni 
Budapešte, kur Jugoslavijos 
šventės minėjime taip pat gau
siai dalyvavo Europos komunis
tai. Galbūt dar reikšmingesnis 
faktas yra vengrų komunistų or
gano Nepszabadsag straipsnis, 
kuriame buvo nepaprastai išgir
ti Jugoslavijos laimėjimai po n 
Pas. karo.

Stebėtojai taip pat atkreipia 
dėmesį, kad iš Maskvos prieš 
laiką išvyko Albanijos komunis
tai, kurie yra žinomi kaip ko
munistinės Kinijos pažiūrų rė
mėjai.

UPI iš Maskvos praneša, 
kad Chruščiovas pradėjęs pirmą 
kartą po U-2 incidento ieškoti 

Kennedy, jos išstatytų savą kan
didatą, nors ir nesitikėdamos 
laimėti. Esama spėliojimų, kad 

■ruc kandidatu būtų šen. Johnson, 
dabartinis demokratų "tikėto" 
viceprezidentas, kuris demok
ratų partijos konvencijoje buvo 
pietinių valstijų siūlomas l pre
zidentinius kandidatus.

Panašus atvejis yra buvęs 1880 
metais, kada, atstovų rūmams 
renkant prezidentą, viceprezi- 
dentinis kandidatas Aaron Burr 
išėjo prieš to paties "tikėto" 
prezidentini kandidatą Thomą 
Jeffersoną. Bet tada buvo kiek 
skirtingi rinkiminiai įstatymai, 
ir Burr kai kuriose valstijose 
buvo per visuotinius balsavimus 
kandidavęs į prezidento postą. 
Šj kartą abejojama, ar šen. 
Johnson sutiktų leisti savo pa
vardę naudoti kovoje prieš šen. 
Kennedy.

kontaktų su Vakarų pasiuntiniais, 
tirdamas naują JAV - Sovieti
jos pasitarimų galimybes. Jis, 
kaip sakoma, nelaukiąs, sku
bios įvykių eigos, bet tikįsis, 
kad ateityje būsią galima pa
gerinti santykius su JAV vyriau
sybe. Diplomatiniai sluoksniai 
skaito reikšmingu faktu, kad tai 
vyksta tuo metu, kada ideolo
ginė įtampa su Pekinu pasie
kusi viršūnę. Esą, Chruščiovas 
norįs pravesti savo koegzisten- 
cinę liniją, nepaisant Pekino 
spaudimo.

ŽINIOS IŠ VISUR

♦ Kongo prez. Kasavubuparei
kalavo, kad Jungt. Arabų Respub
likos ambasadorius Galeb Išvyktų 
iš Kongo.

♦ Amerikinė FBI suėmė už šni
pinėjimą sovietams iš Lietuvos 
kilusi dr. Robert Soblen, anks
čiau nuteisto šnipo Jack Sobel 
brolį,

♦ KUBOS prez. Dorticos pa
reiškė, kad jis nesitikĮs daug 
permainų iš Kennedy adminis
tracijos, todėl nesą planuojama 
jokių posūkių Havanos politikos 
kurse, vis labiau nukrypstančia- 
me l komunistini bloką.
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DE GAULLE: "Kas gali sakyti, kad aš nelygiuoju..."

IKI PASKUTINIO ŠOVINIO... (11)

Didžiųjų vilčių galas
"Žiemos audros" operacijoje 

dalyvaujančios tankų divizijos 
buvo pasiruošusios paskutinę 
kortą išmesti Kūčių dieną: 
buvo suplanuota gruodžio 24 vi
somis turimomis jėgomis pra
dėti paskutinĮ smūgi šeštajai ar
mijai iš apsupimo išvesti.

Viskas buvo paruošta lemia
mam žygiui, atpalaiduota kiek 
galint daugiau tankų ir artilerijos 
vienetų iš kitų, rusų jau stipriai 
spaudžiamų, fronto ruožų, buvo 
likę, kaip sakoma, tik paspausti 
mygtuką, kad paruoštoji masėpa- 
judėtų. Bet mygtukas nebuvo pa
spaustas, nes vyriausioji fiurerio 
būstinė, kaip jau minėta, norė
jo politiniais sumetimais išlai
kyti Stalingrado erdvę. Tuo tar
pu stiprėją rusų puolimai ir kai 
kuriose vietose, pvz., aštunto
sios italų armijos pietiniame 
sparne, jų įsilaužimai, sie
kią iki 45 km gilumon, aiškiai 
rodė, kad "žiemos audros" o- 
peracijos metu laimėtųjų po
zicijų nebus įmanoma ilgai iš
laikyti, norint išvengti kito apsu
pimo.

Dar gruodžio 23 atrodė, kad 
vyriausioji fiurerio būstinė pa
galiau apsisprendusi veikti, nes 
tą popietę buvo gauta pakartoti
nių užuominų, jog naktį reikią 
laukti svarbaus Hitlerio įsa
kymo. Armijų grupės štabo vir
šininkas gen. Schulz norėjo įsa
kymą pats priimti ir įsakė vos 
tik gautą radiogramą nedelsiant 
atnešti jam. Laukimo valandos 
slinko, ir tik 2:30 vai. nakties 
generolas buvo pakeltas iš guo
lio. Buvo gauta laukiama radio
grama. Ji skambėjo:

"Fiureris atkreipia dėmesį, 
kad Myškovos ruožo tiltas yra

PASIKLAUSKITE SAVĘS
SEKAMŲ KLAUSIMŲ 

APIE FIRMĄ, Į KURIĄ KREIPSITĖS, 
PIRM NEGU SIŲSITE 

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

išsiuntimą ir priruošimą dokumentu?
4. Ar naudoja geriausias dėžes?
5. Ar ši firma biznyje daugiau 25 metu?
6. Ar yra oficialiai autorizuota firma?
Atsakymas yra TAIP i visus viršminėtus klausimus, 

jeigu jūs siųsite savo dovanų %pakus per 
bile sekantį skyrių, priklausanti
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CHICAGO 32, ILL. 
FRontier 6-6399

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

979 So. Broad Street 
TRENTON, N. J- 
Tel. EXport 4-8085

vienintelis, galis kelti sunkiuo
sius tankus."

Generolas Schulz ilgai tą naktį 
susimąstęs žiūrėjo l gautą pra
nešimą. Fronte buvo kiekvienam 
žinoma, kad Myškovos tiltas jau 
prieš savaitę buvo likęs vienin
teliu perėjimu f vakarini Dono 
krantą.

"Jei dabar neįvyks stebuklas," 
pareiškė 23-sios tankų divizijos 
vadas, "tai viskas baigta."

Stebuklas neįvyko, "žiemos 
audroje" kraujas buvo veltui iš
lietas ir dėl šeštosios armijos 
likimo jau nei minėtos divizi
jos vadui, nei kitiems tos opera
cijos vykdytojams nebebuvo jo
kių abejonių.

♦

Šioje vietoje paminėtinas dar 
vienas įvykių kompleksas, turė
jęs lemiamų pasėkų ne tik Sta
lingrado tragedijai, bet vėliau 
ir visam rytų fronto griuvimui.

Komanduojantiems fronto va
dams buvo aišku, kad pergausus 
fronto padalinimas l armijų gru
pes ir eilę tarpinių štabų 
smarkiai trukdydavo strateginius 
sprendimus. Įsakymai kartais 
vėluodavo iki savaitės, opera
cijų metu būklė per tą laiką la
bai pasikeisdavo, ir pergrupavi
mai pagal gautuosius įsakymus ne 
tik nepasiekdavo tikslo, bet ne
retų atveju ir pakenkdavo visai 
fronto situacijai. Ypač tai išryš
kėjo Stalingrado katastrofos me
tu.

Šiai problemai išspręsti marš. 
Mansteinas buvo numatęs tik vie
ną išeiti: sukurti vieną strate
ginę vadovybę visam rytų fron
tui su vienu rytų fronto vadu, 
kuris turėtų didesnę veikimo 
laisvę ir galėtų reikalingus

1991.Broadway
NEW YORK 23, N. Y. 
]>Yceum 5-0900
263 Market St. 
NEWARK 2, N. J.
MArket 3-1968
6446 Michigan Avė.
DETROIT 10, MICH.
TAshmoo 5-7560
1313 Addison Road 
Cor. Superior & 71 St. 
CLEVELAND 3, OHIO 
UTah 1-0807
851 Hollins St. 
BALTIMORE 1, M D.
MUlberry 5-5787
202 Second Street 
LAKEWOOD, New Jersey 
Tel. FOxcroft 3-6621 

sprendimus daryti vietoje ir ne
delsiant.

1942 metų gruodžio vidury Hit
leris buvo linkęs iš dalies tam 
projektui pritarti,maršaluiMan- 
steinui šalia "Dono armijų gru
pės" pavedant ir "armijų gru
pę A", tačiau jis ne tik griež
tai atmetė sąlygą -- "laisvas 
rankas visoms reikalingoms 
priemonėms", bet dar uždraudė 
be jo leidimo perkeldinėti net 
atskiras divizijas.

Vieno būklės nagrinėjimo me
tu vyriausioje fiurerio būstinėje 
Mansteinas pakartotinai iškėlė tą 
klausimą, siūlydamas Hitleriui, 
kaip vyriausiam karo vadui, rū
pintis tik bendromis direktyvo
mis visiems frontams, nesilei
džiant l tokių įsakymų ruoši
mą, kurie įeina divizijų vadų 
kompetencijon. Hitleris l tai at
kirto:

"Jei aš jų neparuošiu, tai kas 
paruoš?"

Mansteinas, matydamas dieno
mis ir valandomis sunkėjančią 
būklę bei dėl. vėluojančių įsa
kymų kylančią maišatį, buvo ne
kartą galvojęs visiškai atsistaty
dinti, bet atsakomybės jausmas 
vertė ji "gelbėti, kas dar gali
ma išgelbėti".

Gruodžio pabaigoje "vyriau
siojo rytų fronto vado" klausimas 
buvo galutinai palaidotas. Tai 
atsitiko tokiomis aplinkybėmis:

Generolas Hube gruodžio 28 
buvo iškviestas l vyriausiąją fiu
rerio būstinę "kardų prie ąžuo
lo lapų" (aukšto vokiečių kari
nio pasižymėjimo ženklo) pri
imti. Ta proga jis padarė pra
nešimą apie Stalingrado būklės 
kompleksą, užsimindamas ir vy
riausiojo rytų fronto vado reika
lingumą. Hitleris suprato, kad 
tai esąs marš. Mansteino planas 
aplinkiniu keliu diskredituoti 
jo "karini genialumą". Jis įsiuto 
ir uždraudė vyriausiojo rytų 
fronto vado klausimą minėti tol, 
kol tęsis karas.

♦
Grįžkime prie šeštosios ar

mijos likimo. Gruodžio 12 ji bu
vo gavusi 23-sios tankų divizi
jos radiogramą: "Laikykitės, 
mes ateiname."

Už dvylikos dienų, gruodžio 25, 
nedideliame armijų grupės štabo 
ratelyje buvo kalbama: "Šeštajai 
armijai jau nebegalima pagelbėti. 
Viena, ką begalėtume padaryti, 
tai jai atvirai tą pasakyti."

Vėliau dažnai būdavo keliamas 
klausimas:

"Ar neatsirado žmogaus, kuris 
būtų generolui Paulus Į akis pa
sakęs tiesą?

Tiesa šiuo atveju reiškė būk
lės beviltiškumą, karinės inicia
tyvos ir ryžtingumo reikalingu
mą, aklo klusnumo Hitleriui at
sisakymą. Nevienas generolas 
yra pabrėžęs, kad jis, būdamas 
generolo Paulus vietoje, realiai 
apspręsdamas padėti, būtų ven
gęs armijos žlugimo, stengdama
sis ją išvesti iš apsupimo.

Bet daugelis l aukščiau minė
tą klausimą atsako:

"Iki gruodžio 24 nebuvo reika
lo (sakyti { akis tiesą), nes vis 
dar buvo vilčių, kad armija bus 
išvaduota, o gruodžio 25 jau 
buvo pervėlu, ir kodėl mirti 
pasmerktajam pacientui reikėtų 
sakyti, kad jis turės mirti?" 

(Bus daugiau)

LAIŠKAS IŠ HOLLYWOODO
Į 1

ALĖ RŪTA

FILMŲ KARALIUI MIRUS
Lapkričio vidury visi Holly- 

woodo ir Los Angeles laikraš
čiai dėjo aktoriaus nuotraukas 
ir didelėmis raidėmis rašė: ka
ralius mirė, didžiausias Holly- 
woodo džentelmenas ir aktorius 
mirė, nebėra Clark Gable, ne
bėra Hollywoodo karaliaus... 
Ir tos »raidės, tie žodžiai nutei
kė liūdnai visus, kas tik domisi 
filmais.

Tą pati lapkriti, 4-tą dieną, 
Clark Gable užbaigė darbą savo 
paskutiniame filme (su Marilyn 
Monroe) "The Misfits". Sekan
čią dieną jis pasakojo laikraš
tininkams, kad ilgai dabar ne
dirbsiąs, gerai pailsėsiąs, o pas
kui, po keturių mėnesių, atsi
džiaugsiąs pirmuoju savo įpėdi
niu (jis tikėjosi sūnaus). Lap
kričio 6-tą planavo vykti l 
medžioklę, bet ji ištiko šir
dies priepuolis, ir atsidūrė ligo
ninėj. Jo penktoji žmona Kay 
Williams tuoj persikėlė l ligoni
nę, kad visą laiką būtų prie 
sergančio.

Clark Gable buvo prižiūrimas 
dviejų slaugių dieną ir naktį, 
buvo gydomas kelių širdies spe
cialistų. Jo gydytojai manė, kad 
aktoriaus širdies smūgis nėra la
bai pavojingas, ir kad jis gerame 
sveikimo kely. Bet vienuoliktą 
dieną ligoninėj, lapkričio 16-tą, 
11-tą valandą vakare, kai jo žmo
na nuėjo ilsėtis į kitą ligoninės 
kambarį, esanti skersai korido
riaus, slaugė pamatė, kad Clark 
Gable staigiai atlošė galvą ir at
sikvėpė. Ir tai buvo jo mirtis. 
Be skausmo, mano gydytojai, 
staigi, netikėta, apgaulinga, nes 
šis smūgis visiškai nebuvo nu
matytas. Viskas buvo padaryta 
aktorių atgaivinti, bet veltui.

Clark Gable buvo gimęs Cadiz, 
Ohio prieš 59 metus. Tėvai buvo 
alyvų laukų darbininkai. Motina 
mirė, kai jis buvo vienų metų. 
Aktorius turėjo sunkią vaikystę. 
Būdamas 15-kos metų, pamatė 
pirmą vaidinimą, ir tai ji taip 
sužavėjo, kad metė visus savo 
darbus, vakarais medicinos stu
dijas, ir nuėjo dirbti l teatrą be 
atlyginimo. Miegodavo už scenos 
ir valgydavo už centus, kuriuos 
jam artistai duodavo už patarna
vimus arbatpinigių.

Jau buvo gavęs mažų rolių vai
dinimuose, bet pamotės mirtis ji 
paršaukė namo, ir po to su tėvu 
turėjo iškeliauti l Oklahomą, vėl 
dirbti alyvų laukuose. Už poros 
metų, prieš tėvo valią, jis vėl 
grjžo prie teatro. Dirbo įvairius 
juodus darbus. Kartą, jam betai
sant teatro telefono laidus, teko 
susitikti teatro direktorę (Port- 
land, Ore.), Miss Josephine Dil- 
lon, 15-ka metų už ji vyresnę, 
kuri padėjo Clark Gable prasi
mušti l aktorius ir kurią jis už 
poros metų vedė.

Iš pradžių jam nelabai sekėsi 
scenos darbe. Jo žmona nuolatos 
ji mokė, auklėjo ir prastume ji 
iki didesnių pasisekimų. Paskui 
jau pats Clark Gable ėmė kilte • 
kilti savo karjeroj.

Antroji aktoriaus žmona buvo 
11-ka metų už ji vyresnė. Po ne
labai sėkmingų filmų 1925-tais 
metais ("The Great Diamond 
Robbery" su 20-th Century Fox 
Studija, "Romeo and Juliet” ir ki
tų), darydamas pažangą, pradėjo 
vaidinti su Jean Harlow, Greta 
Garbo ir kitomis tų laikų filmų 
žvaigždėmis. Gi prieš Antrąjį 
pasaulini karą jis jau buvo tarpe 
dešimties geriausiai uždirbančių 
aktorių. Tarp 1936 - 38 -tų metų 
jau jis buvo aktorius Nr. 1; jo 
41 filmas buvo atnešęs 63 mili
jonus dolerių pelno.

Hollywoodo karaliumi Clark 
Gable buvo pradėtas vadinti apie 
1939-tus metus, kai jis vedė 
aktorę Carole Lombard, trečią 
žmoną, su kuria tris metus la
bai laimingai ir linksmai gyveno. 
1942-rais metais Carole Lom
bard žuvo lėktuvo katastrofoj.

Moterų tarpe Clark Gable vi
sada turėjo dideli pasisekimą. 
Pats sakęsis, kad yra gavęs laiš
kais apie 5,000 pasisiūlymų už 
jo tekėti. 1937-tais metais, Clark 
Gable didelio garso metu, viena 
anglė, kurios aktorius sakosi 
niekad savo gyvenime nematęs, 
grąsino ir skundėsi, būk aktorius 
ją mylėjęs ir pametęs, palikda
mas ją su jo dukrele. Valdžia, 
reikalą ištyrusi, nubaudė tą mo
terį metais kalėjimo už netei
singą užsipuolimą ir neteisingų 
istorijų sugalvojimą.

Clark Gable

Ketvirtoji Clark Gable žmona 
buvo turtinga našlė, su kuria jis 
tegyveno vos kelis mėnesius. Ir 
penktoji -- Kay Williams, kuri 
turėjo du kito vyro vaikus, Clark 
Gable labai mylimus ir globo
jamus. Su šia žmona laimingai 
gyveno jau penkis metus ir su 
ilgesiu laukė gimstant pirmojo 
savo kūdikio.

Clark Gable yra vaidinęs 90-ty 
filmų, iš kurių 50 turėjo dideli pa
sisekimą. Daugiausiai jis dirbo 
su Metro Goldwyn - Mayer stu
dija, kurioje išaugo pats i ak
torius milžinus ir drauge iš
augino savo studiją. Žymiausi jo 
filmai: "Heli Divers", "Strange 
Interlude", China Seas", "San 
Francisco", "Too Hot to Handle" 
"Honky Tonk", "Gone with the 
Wind" bet jo paties mėgiamiau
sias buvo "It Happened One 
Night", už kuri 1934 m. savo 
Oscar premiją, kaip geriausias 
aktorius. Po trečiosios žmonos 
mirties buvo savanoriu išėjęs

LIETUVIS DVIEJUOSE FILMUOSE

Laurence Harvey pulkininko Travis vaidmenyje naujai susuktame 
filme "The Alamo", kuris greit bus pradėtas rodyti visuose Ame
rikos kino teatruose.

Lietuvis filmų artistas Lau
rence Harvey (Laurynas Skinkis) 
bus matomas dviejose kino fil- 
mose, vadovaujamose rolėse. Jau 
dabar pradėta rodyti "Butterfield 
8" su Elizabeth Taylor vyriau
sioj moteriškoje rolėje.

Antra filmą pasirodys vėliau, 
istorinė, iš 1836 metų, "The Lašt 
Days of the Alamo", kuriojeLau
rence Harvey vaidina Alamo tvir
tovės gyvenimo vado pulkininko 
Travis rolę. Vaizduojama Texas 
respublikos (paskiau tapusios 
valstija) atplešimas nuo Meksi
kos.

Prieš kelias dienas televizi
joje buvo parodyta ALAMO filmos 
gaminimo artistų, direktorių ir 
tūkstančių dalyvių pabaigtuvių 
puota, kurios metu svarbesnie
ji asmenys ir artistai daugumoje 
patys save persistatė televizi
jos žiūrėtojams. Laurence Har
vey šitaip pasakė:

"Aš esu Lietuvoje gimęs Pie
tų Afrikos anglas..." Toliau, pa
vaizduodamas vieną savo, kaip 
karo vado -- pulkininko pareiš
kimą, savo kariams Alamo gy
nėjams, komiškai nusakė: "Pa
sakysiu jums kaip Lietuvoje gi
męs Pietų Afrikos anglas vai
dindamas Texas gynėjo vadą, kal

l kariuomenę, pradėjęs eiliniu 
ir grįžęs kapitono laipsny. Užtat 
prie jo karsto buvo padėta Ame
rikos vėliava.

Vaidino su tokiomis žvaigždė
mis, kaip ClaudetteColbert, Jean 
Harlow, Lana Turner, Vivien 
Leigh, Greer Garson, Deborah 
Kerr, Marilyn Monroe, kurios 
ji laikė ir laiko geriausiu akto
rium ir didžiausiu džentelmenu. 
Nors jis buvo laikomas "liūtu" 
moterų pasauly, bet jo draugai 
tvirtina, kad mėgęs daugiau vy
rų kompaniją ir buvęs labai san
tūrus, mandagus ir draugiškas, 
kartais net nedrąsus. Labai mė
gęs žvejoti ir medžioti.

Palaidotas lapkričio 19-tą die
ną Los Angeles Forešt Lawn 
kapinėse, mauzoliejuje. Jo kūnas 
įmūrytas netoli trečiosios žmo
nos, Carole Lombard, palaikų. 
Sakoma, kad jis trečiąją žmoną 
labiausiai mylėjęs, ir ši, pasku
tinioji; sutikusi, kad būtų greta 
anos palaidotas.

Buvo privačios laidotuvės, ne
didelės, su protestantų religinė
mis apeigomis. Taip norėjęs pats 
aktorius, kad būtų laidojamas. 
Buvo leisti ji palydėti vos 200 
kviestų gerų draugų ir filmų 
bendradarbių. Apeigų metu buvo 
griežiamos Strauso ir Debusy 
melodijos. Nei jo žmona, nei 
draugai nerodę ašarų, visi atro
dę rimti, liūdni, bet "dignified", 
kaip tikro karaliaus laidotuvėse.

Už poros šimtų jardų, polici
jos saugoma ir neprileidžiama 
prie laidojančių, stovėjo kelių 
šimtų žmonių minia, nors iš 
tolo norinčių palydėti ir atsi
sveikinti su "Gone withtheWind" 
ir kitų jaudinančių filmų heroju
mi. Diena buvo giedri. Clark 
Gable draugai aktoriai, grįždami 
iš kapinių, leidosi fotografuoja
mi, buvo sveikinami žmonių ir su 
jais sveikinosi šypsodami.

ba l savo kareivius pietiečių 
Carolina valstijos tarme..." 
(Pulk. Travis buvo į Texas nu
vykęs iš Carolinos.)

K. S. K.

FREE ALUMINUMWARE 
WITH $500.00 OR MORE 

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

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

TUESDAY, THURSDAY, FRJDAY 
9 to 5 

SATURDAY 9 to 1 
WEDNESDAY CLOSED
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DAR TRYS VALANDOS NAKTIES (15) DESZO ARVAY

PAGONIS GALIMA PAKRIKŠTYTI, DĖT 
ERETIKAI EINA Į LAUŽĄ...

Naktis buvo be galo. Ilona gu
lėjo savo celėje ir žiūrėjo į 
geltonai raudonus elektros lem
putės spindulius. "Jis lankė mano 
motiną," galvojo ji, "ir parašė 
protokolą, kuris išteisina mane. 
Ar jis opozicionierius? Bet jo 
vietoje! Ar jis mane... Nesąmo
nė! O gal? Aš niekada nemylė
čiau ruso. Vaikystės metais ma
čiau, kaip jie užpuldinėjo mo
teris ir mergaites. Man užtek
tų tik apie tai pagalvoti,'jei...

Ilona žiūrėjo į tamsią nakti
nio dangaus juostelę, kurias bu
vo neuždengęs lango dangtis. Bet 
elektros šviesa buvo aptemdžiu
si akis, jos matė tik tamsą, ne- 
įžvelgdamos jokios žvaigždės. 
"Rusai kartais yra toki," pakar
tojo ji, ir iš naujo mintys su
kosi ratu.

Buvo atidaryta kaimyninė ce
lė. Vyresnysis leitenantas kauk
šėjo savo medinėmis klumpėmis 
į tardymą. Po dviejų valandų jis 
grįžo. Pavargusiais žingsniais į- 
slinko į celę. Sunkiai sukrito ant

narų ir neramiai vartėsi. Ilona 
tyliai pabeldė į sieną.

BUVOTE TARDYME?
TAIP.
KANKINO?
NE — ŽADĖJO MAŽIAUSIAI

IKI GYVOS GALVOS.
Ilona tylėjo. Jis klausė:
KAIP ELGIASI SU TAMSTA?
KOREKTIŠKAI.
KODĖL SĖDITE?
Ilona beldė negalvodama:
KLAIDA — O JŪS?'
Atrodė, kad jis galvoja. Atsa

kymas atėjo negreit. Pagaliau 
jis pabeldė:

VENGRIJA VENGRAMS.
KURIEMS? - paklausė Ilona.
Jis neatsakė. Ilona teisingai 

išsiaiškino jo tylėjimą, ji turėjo 
nusišypsoti. Po ilgos pauzos ji 
paklausė:

KAS JUS TARDO?
NEŽINAU PAVARDĖS — AŠ

TUNTAME KAMBARYJE.
Ilona išsigando.
KAIP JIS ATRODO? - paklau

sė susijaudinusi.

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kelionių bilietų partrpinimas ir pinigų persiuntimas j visus kraštus 
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IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE
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Prekes siunčiame ir per paštą.

SUte

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
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KALĖDOS IR NAUJI METAI ARTĖJA
SIŲSK DRABUŽIŲ DOVANŲ SIUNTINIUS SAVO DRAUGAMS IR 

GIMINĖMS! SIŲSK DABAR — SIŲSK PER

Cosmos Parcels Express Corp.
Licenced by Intourist

Kiekvienas siuntinys apdraustas. Pristatymas garantuotas. 
Gavėjas nieko nemoka

Visuose mūsų skyriuose yra rudens ir žiemos reikalams 
didelis pasirinkimas daiktų žemomis kainomis.
Aplankykite mūsų jums artimiausį skyrių, kur gausite visas 
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WORCESTER, Mass., 174 Millbury Street — Tel.: SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mich., 9350 Jos. Campan — TeL: TR 3-1666 
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CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th St. — Tel. WA 5-2737

Tel: DI 5-8808
Tel: FO 3-8569
Tel: MU 4-4619
Tel: LO 2-1446
Tel: HU 1-2750

SAN FRANCISCO, CaL, 2076 Sutter Street — TeL: Fl 6-1571 
NEWARK 3, N.J., 428 Springfield Avenue — Tel.: BI 3-1797 
PHILADELPHIA 41, Pa.. 4925 Old York Rd. — Tel.: DA 4-4401 
WATERBURY, Conn., 6 John Street — Tel.: ĖLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė., N.W, —Tel.:

— 'GL 8-2006
PASSAIC, N.J., 211 Monroe Street — Tel.: PR 3-0979
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avenue, — Tel.: VI 1-5355 
VINELAND, N.J., West Landis Avenue, Greek Orthodox Bldg. 
Šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir 
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DĖVI PILKĄ CIVILĮ. KOSTIU
MĄ — MAŽDAUG TRISDEŠIMT 
PENKERIŲ.

PLAUKŲ SPALVA?
BLONDINAS.
AKYS?
MĖLYNOS.
Tada žinojo Ilona, kad tai bu

vo rusas, bet ji pabeldė:
NEPAŽĮSTU, ir greičiau, prieš 

spėdama sulaukti naują klausimą: 
ESU PAVARGUSI.

Širdis mušė greitai ir stip
riai. Ji uždėjo ranką ant kaklo 
duobutės. "Iki gyvos galvos vy
resniajam leitenantui --o man, 
ko jis nori iš manęs?"

Ji drebėjo, ir juo labiau no
rėjo susivaldyti, juo stipriau šo
kinėjo jos sąnariai. Dantys barš
kėjo. Ji įsikando apsiausto api- 
kaklę. Brėško rytas. Siauras dan
gaus ruoželis lange pamažu švi
to, ir pamažu nyko Ilonos susi
jaudinimas. Kalėjimo kieme, kur 
prieš dvi valandas tarp mūrų 
aidėjo žmogaus šauksmas, pra
gydo strazdas. Ilona sukluso. Jos 
akys prisipildė ašarų, bet ji ne
juto jokio skausmo.

Dešiniajame kalėjimo sparne 
atsidarė langas. Kuzinas negalė
jo iš karto surasti strazdą, nes 
jo giesmę atmušė visi keturi 
pastatų frontai, o kiemas dar 
slypėjo prieblandos šešėliuose. 
Pagaliau jis pamatė jį ant vieno 
iš trijų stulpų, lygiai toje vietoje, 
kur dažnai supdavosi pakaruoklio 
virvė. Sargybų pamainai žings
niuojant per kiemą, strazdas nu
traukė savo švilpavimą ir nuskri
do per stogus. Tarp AVO karei
vių Kuzinas pamatė senąjį pri
žiūrėtoją. Po to atsisėdo prie 
stalo ir parašė Ilonai leidimą 
gulėti. Su rašteliu rankoje išė
jo iš kambario.

238 celė buvo atidara. Pri
žiūrėtojas su Ilona artėjo kori
doriumi. Ji vienoje rankoje ne
šė mazgotę, antroje kibirą. Iki 
plaukų parausdama, ji praėjo pro 
Kuziną į celę.

—Kaline Farkasch, -- pasakė 
jis, -- tamsta gali miegoti.

--Ačiū, -- pasakė ji, neatsi
sukdama nugręžė mazgotę ir at
siklaupusi šluostė grindis. Pri
žiūrėtojas uždarė duris.

Po pusryčių Ilona atsigulė. Ji 
buvo ištisą parą nesumerkusi 
akių ir pabudo tik vidudienį, kai 
koridoriumi buvo tempiamas 
maisto kubilas. Kaimyninės ce
lės durys atsidarė, bet medi
nės klumpės nenukaukšėjo link 
durų. Į. celę betoninėmis grindi
mis buvo įstumtas dubuo.

Vyresnysis leitenantas Buda- 
hazy iš tardymo celėn grįžo vėlai 
po pietų. Jis išsrėbė ataušusią 
sriubą, paskui pasigirdo monoto
niški žingsniai Ilonos pusėn.

Jos akys buvo sunkios.
ILONA -
ILONA —
Ji jau nebegirdėjo beldimo.

♦

Kuzinas sėdėjo tarnautojų val
gykloje ir savo kalendoriun rašė 
pastabas.

PIRMADIENIS
jokių tardymų; administra

ciniai darbai.
ANTRADIENIS
0:10 vaL iki 3:30 vai. Far

kasch Ilona
3:45 vaL iki 5:30 vaL Buda- 

hazy Viktor
6 vai. iki 11 vaL pertrauka 

(miegojau)
11:15 vai. Budahazy Viktor
Tothas, tardymų skyriaus ve

dėjas, įėjo valgyklom Jis dėvė
jo AVO uniformą su kapitono 
laipsnių ženklais. Jo batai girgž
dėjo su kiekvienu žingsniu. Jis 
atsisegė diržą ir, senu įpročiu, 
įsikišo pistoletą švarko kišenėn.

--Tamsta atrodai pavargęs, 
drauge Kovacs, ar nesergi?

Kuzinas užvožė užrašų knygu
tę.

--Turiu daug darbo.
--Šiaip viskas tvarkoje?
--Viskas tvarkoje.
Jie valgė kartu. Tamsaus kam

bario gilumoje sėdėjo dar du uni
formuoti valdininkai, kiekvienas 
prie atskiro stalo.

—Ar darote pažangą tardy
muose? -- paklausė Tothas po 
saldaus patiekalo.

Kuzinas vietoj atsakymo pa
siūlė rūkyti, AVO kapitonas už
degė auksiniu žiebtuvėliu.

Aldonos Stempužienės koncerto pasiklausyti lapkričio 18 d. į Aula Magna teatrą Buenos Aires, Ar
gentinoje, susirinko daug lietuvių ir vietos kritikų, vėliau puikiai atsiliepusių apie viešnią iš JAV 
argentiniškoje spaudoje.

A. Kirstuko nuotrauka

PRINOKĖ RUGIAI
Raidės juodos, bet žmogų 

apšviečia.

Sunku praustis verdančiame 
vandenyje.

*
Komunizmas mėnulį, rodos, 

greičiau pasieks, negu žmo
nijos širdį.

*

Daugelis lietuvių porų mano 
kad jų poros tautai ir užtenka.

♦

Iš gerų dalių automobilį su
dėsi, bet apysaką tai jau ne.

*

Galvatrūkčiais gyvendami 
atsiminkime, kad senovėje ir 
Nojus rūpinosi - kur sustoti?

♦

Išsimokėtinai pirkti gera, 
tik, rodos, niekados negali 
išsimokėti.

*
Tegul tik širdis žaliuoja - 

paukščių atsiras!
V.

Solistei Aldonai Stempužienei po gražiai pavykusio koncerto Bue
nos Aires, Argentinoje, tarp daugybės gėlių vieną puokštę įteikė 
ir jos vyro tėvas Pranas Stempužeckas, jau ilgus metus gyvenąs 
Argentinoje.

A. Kirstuko nuotrauka

Po koncerto ir vaišių Dr. Vinco Kudirkos parke Aldona Stempužienė su grupe Argentinos lietuvių. 
Šalia A. Stempužienės (prie jos kojų rankinukas) kairėje sėdi pianistė Aldona Čikštaitė ir O. Ožinskie- 
nė. Dešinėje O. Kairelienė ir E. Čikštaitė.

A. Kirstuko nuotrauka

—Ar griežtai tardote? -- klau
sė jis.

—Ne.
--Bet dirbate su lempa?
--Dar ne.
--Tardote naktimis?
--Dieną ir naktį, tik kalinei 

Farkasch leidžiu miegoti, nes 
ji yra pervargusi. Ji buvo ko
munistinės jaunimo organizaci
jos narė, aš ją įveiksiu logika.

--Absurdas, -- atsakė Tothas 
nepritardamas, -- taip toli ne
nueisi.

Kuzinas prieštaravo:
--Budahazy greit pasiduos, 

jis...
--Jis neturi kito pasirinkimo, 

—pertraukė Tothas, — medžia
gos iš paruošiamųjų tardymų už
tenka kartuvėms: buvęs Horthy 
karininkas, ištisais gyvenęs emi
gracijoje, atvykęs nelegaliai su 
uždaviniu demoralizuoti mūsų 
armiją, šnipinėjęs ir slaptu 
siųstuvu pranešinėjęs į už
sienius. Mus iš tikrųjų tik 
tedomina, ar mes galime suži
noti jo darbdavio vardą, naujų 
jis negali išvardinti, nes jau dve
jus metus sėdi kalėjime. Mes jį 
nuteisime.

Tothas mostelėjo kelneriui.
--Pusę balto ir du stiklus.
Jis perbraukė ranka pėr 

švariai skustą veidą ir tęsė:

--Su studente kitas reikalas. 
Mes grabinėjamės tamsoje. Ji 
konspiravo su Asbothu — ar ne 
taip vadinosi tas niekšas. Jis gy
veno Debrecene, ji Budapešte. 
Jis buvo rašytojas, ji komjauni
mo narė. Mums reikia įrodymų, 
kad rašytojai, ypač iš Petofio 
ratelio, mūsų jaunuomenę varo į 
opozicijos glėbį. Komunistinę 
jaunuomenę! Ar tamsta supranti, 
ką tai reiškia?

Kelneris atnešė vyną. Tothas 
paėmė iš jo rankos bonką ir 
įpylė. Jie išgėrė. Kuzinas ran
kove perbraukė burną. Tothas 
išsitraukė sulankstytą nosinę, 
patapnojo lūpas ir kalbėjo:

--Į sveikatą, -- vengriškai at
sakė Kuzinas.

J.ie išgėrė. Tothas atsistojo.
--Viena Farkasch, mielas 

drauge, yra pavojingesnė už šim
tą Budahazy, tai žinai tamsta taip 
pat gerai, kaip ir aš. Atsimin
kite: pagonis galima pakrikštyti, 
bet eretikai eina į laužą. Visada 
taip buvo.

Tothas pašaukė kelnerį ir su
mokėjo už vyną. Jis susijuosė 
diržą.

--Einame pas tamstos globo
tinę, -- pasakė viršininko tonu. 
Kuzinas išėjo pirmas.

(Bus daugiau)

--Mums reikia įrodymų prieš 
rašytojus. Naudokitefizinį ir psi
chinį spaudimą. Moteris lengva 
sugniuždyti. Jų pasipriešinimas 
iš prigimties menkesnis. Drauge 
Kovacs, na zdarovie!

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

GERESNI NAMU STATYTOJAI 
VISUOMET ĮSTATO
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Dievas iš mažosios raidės...
Praėjusį kartą kalbėjome, kaip ir kodėl Maskva Lie

tuvoje rauna buržuazinį nacionalizmą. Kalbėjome, kad jį 
fauna todėl, jog tas buržuazinis nacionalizmas buvo ir 
bus didžiausias Maskvos komunistinio kolonializmo prie
šas.

Kitas didelis komunistinio įsigalėjimo priešas yra 
religija. Nesvarbu, katalikų ar kuri kita, bet religija. Tik 
Lietuvoje katalikų religija pati pavojingiausia, nes jos 
narių skaičius didžiausias ir organizacinis atsparumas 
tvirčiausias.

Sovietų Sąjungos užgrobtuose kituose kraštuose ko
va su religija taip pat vedama, bet ji gal ne taip kieta, 
kaip yra kieta Lietuvoje. Ypač minkštesnė kova su pro- 
voslavija, kuri šimtmečiais yra buvusi rusiškojo nacio
nalizmo talkininkė. Neretais atvejais ir dabar jos dvasiš- 
kija, tiesa, jau komunistinėse sąlygose auklėta ir net į 
numatytas vietas pastatyta, turi komunizmui reikalau
jamą duoklę atiduoti.

Jaučiama, kad paskutiniuoju metu Lietuvoje kova su 
religija dar sustiprinta. Bet tą kovą vesdami, komunistai 
nuolat rodo du veidus. Vieną, labai žiaurų — krašto gy
ventojams, o antrą — besišypsantį užsieniui. Krašte reli
gija laikoma opiumu, senų laikų atgyvena, tamsumo pa- 
žimiu. Moksleiviai, kurie lankosi' į bažnyčias, skaitomi 
nepriaugusiais mokslui, o tarnautojai — neverti užima
mos vietos. Nuolat ir nuolat kartojama, kad religijos 
pagalba žmonės tik apgaudinėjami. Dievą visur įsakyta 
rašyti iš mažosios raidės, ir mokinys, parašęs iš didžio
sios, gauna blogiausią pažymį.

Tuo tarpu užsieniui kalbama, kad jei tik kas nori — 
religiją gali praktikuoti, niekas nevaržo, visos bažnyčios, 
kurios tik neprasilenkia įstatymams, atidarytos. Propa
gandos sumetimais net dvi naujos bažnyčios leistos pa
statyti. O kiek į užsienius išsiunčiama atviručių, kuriose 
architektūriniai įdomių bažnyčių paveikslai. Pagaliau net 
du lietuviai klierikai išleisti studijuoti į Romą. Išleisti 
tada, kai kitiems išvykti tiesiog neįmanima. Tik, žinoma, 
dar nežinia, ar iš tų klierikų išaugs geri vyskupai, ar vė
liau atskalūnai ir komunistų (pageidaujami tarnai.

Kad kova su religija jiems duoda šiokių tokių vaisių 
— neabejotina. Vien kunigų perbėgėlių jau keletas yra, 
ir jie visu intensyvumu įkinkyti į priešreliginę propa
gandą. Ir buvusio kunigo J, Ragausko knyga ’Tte missa 
ėst” jau trečios laidos susilaukusi. O toj knygoj, kurią 
nesenai perskaičiau, prieš religiją ir kunigus purvo tie
siog saujomis prižerta. Atrodo, kad ją rašė ne vien pats 
J. Ragauskas, bet visi priešreliginiai kovotojai.

Kad kova prieš religiją duoda vaisių, ypač jaunojoj 
kartoj, galima pastebėti ir iš kai kurių atvykusių jaunuo
lių reagavimo. Sakysim, kai kurie pradžioje yra pareiškę 
nusistebėjimo, kodėl čia kunigai taip daug maišosi lietu
vių visuomeniniam gyvenime, kodėl jie nesėdi bažny
čiose. Bet plačiu mastu imant, kraštas tebesąs religingas, 
ypač vyresnieji. Ir tai patvirtina įvairiais šaltiniais gau
tos žinios. B. G.

i-apkričio 13 d. Chicagoje įvykusio Mokytojų Sąjungos atstovų ir narių susirinkimo dalyviai, tarp 
kurių matyti: A. Tamulis, Petrutytė, Bagdonas, Rudienė, Gulbinskas, Varnienė, A. Rūgytė, M, Krikš
čiūnas, A. Varnas, Gedvilienė, Plačas, Peteraitienė, Binkis, Serapinas ir kt.

A. Gulbinsko nuotrauka

PRADEDA ATVIRIAU PASAKOTI
Drąsesniųjų ir blaiviau galvo

jančių paskatinti, atviriau pra
deda, vienas po kito, pasakoti šią 
vasarą su raudonųjų ir paraudu
sių ekskursija buvusieji Lietu
voje. Štai Darbininkas paskelbė 
A. TAMKAUS, iš Worcesterio, 
Lietuvių bendruomenės apylinkės 
surengtame susirinkime padary
tą pranešimą.

Tame susirinkime A. Tomkus 
štai ką papasakojo:

Vykstant iš Maskvos į Vilnių, 
lėktuvo palydovė buvusi lietu
vė, ir iš Amerikos atvykusius 
keleivius lietuvius prašnekinusi 
lietuviškai. Visi lietuviai nepa
prastai susijaudino, po ilgos ke
lionės per svetimus kraštus pir
mą kartą išgirdę tėvų gimtą kal
bą. Ir čia pasakotojas, nesulai
kydamas ašarų, pareiškęs, kad 
negali Įsivaizduoti, kaip lietu
vis yra brangus lietuviui.

Vilniuje buvo sutikti giminių 
ir vietos lietuvių su gėlėmis 
ir sveikinimo kalbomis. Ne vie
nam iš atvykusių nuriedėjusi a- 
šara, išvydus savo tautiečius sa
vo tėvų žemėje. Visi ekskur
santai buvo nuvežti į viešbutį, 
kur buvo surengtos vaišės. Ta
čiau kiekvienas galvojo, kaip 
greičiau susitikti su savaisiais 
tėviškės sodybose Vilniuje buvo 
išlaikyti šešias dienas. Teko ap
žiūrėti įvairius fabrikus, Įstai
gas.

Iš Vilniaus kiekvienas gavo 
automobilį su vairuotoju, ir ga
lėjo vykti pas savuosius. A. Tom
kus vyko į Vilkiją ir už tą ke
lionę turėjo sumokėti 280 rublių. 
Iš Vilniaus Į Vilkiją vyko aplin
kiniu keliu, per Ariogalą. Kai vai
ruotojas Ariogaloje sustojęs prie 
komunistų partijos pastatų, tada 
A. Tomkus supratęs, koks buvo 
aplinkinio važiavimo tikslas.

Iš Vilkijos į kaimą teko jau 
važiuoti arkliais, nes kelias ma
šinai buvęs netinkamas. Buvusio
je tėviškėje vietos nepažįstamos, 
kai kuriuose kaimuose belikę tik 
keli gyventojai. Tėviškėje sese
rys sutikusios su skausmo a- 
šaromis:

--Broleli, tiek metų nesi
matėm. Tiek vargo ir skausmo 
esame iškentėję per tą laiką.

Troboje buvusios parengtos 
vaišės, ant stalo buvo Įvairių 
užkandžių, išgerti buvo paduota 
ir "karklinės". Prie stalo vieno 
šalia sėdinčio paklausęs, ar ga
lima laisvai šnekėtis, tai šis, 
sugniaužtą kumštį parodęs ir pa
sakęs:

--Kodėl ne? Ogi va!
Arčiau išsikalbėjus, lietuviai 

pasisakė, kad jie kolūkyje dirb
dami per trejis metus išdirbę 
po 300 darbadienių ir gavę tik 
po vieną kilogramą grūdų už 
darbadienį. Pinigų prasimaną iš 
savo nuosavo "ūkio": laiko kar
vę, veislinę kiaulę, vištų, an
čių, taigi parduoda veršelį, par
šiukus, sviestą, kiaušinius, antis 
ir tokiu būdu atsiranda pinigų. 
Kiti kitais keliais sukombinuo
ja pinigų.

Nuėjęs į svirną ir pamatęs 
išardytus aruodus, kur buvo ja
vai pilami, klausęs, kodėl išar
dyti aruodai Atsakyta trumpu 
klausimu: "O kam jų dabar be
reikia?". Svirno kampe matęs 
kabančių kumpių ir porą palte
lių lašinių, tai iš savo nupenė
tų kiaulių. Žmonės maistu ne
siskundžia.

4,000 ha. kolūkyje yra tik 115 
karvių. Jo manymu, kolūkyje yra 
daug dykaduonių: kolūkio pirmi
ninkas, sekretorius, įvairūs bri
gadininkai, bet nėra kas ūkio 
darbus dirba. Jis lankėsi tėviš
kėje rugsėjo viduryje, o ant laukų 
dar stovėjo pajuodusios rugių gu
bos, kai normaliai Lietuvoje ru

giai suvežami visu mėnesiu anks
čiau. Ir dėl tų pūvančių rugių 
gubų niekas nesijaudino ir nie
kas nesirūpino jų suvežti. Kai iš 
Vilniaus vykęs į nurodytą vietą, 
tai buvęs įspėtas, kad vyksta Į 
blogiausią Lietuvos kolūkį, tad jei 
ką gerą pamatysias tegu pagir- 
siąs, o jei ką blogą -- geriau 
nutylėsiąs.

Su kolūkio pirmininku agrono
mu teko daugiau išsikalbėti ir 
jam papasakoti apie Amerikos 
gyvenimą. Ir kai jam pasakė, 
kad jo sūnus turįs ūkį su 75 
karvėm ir tą ūkį aptarnauja tik 
du žmonės, tai jis jokiu būdu 
netikėjęs. Bet kai jam išaiški
no, kaip mechanizuotu būdu at
liekami visi ūkio darbai, tada 
jis supratęs ir išsireiškęs, kad 
Lietuvos žemės ūkis mažiausiai 
dar 30 metų atsilikęs.

KLAIPĖDA LIETUVIŠKESNE UŽ
VILNIŲ

Grįždamas lankėsi Kaune ir 
Klaipėdoje. Kaune buv. Lietuvos 
banko rūmuose Įrengtas lėlių 
teatras. Klaipėdoje lankėsi di
deliame žuvų fabrike, kur dir
ba apie pusantro tūkstančio dar
bininkų. Vaišėse buvo paduota 
apie 20 įvairių rūšių žuvies pa
tiekalų. Mieste matęs daug ka
riuomenės, žymiai daugiau negu 
Vilniuje, žmonės daugiausia kal
ba lietuviškai. Tuo tarpu Vilniuje 
labai retai tenka išgirsti kalbant 
lietuviškai, ir jei kartais nugirsti 
ką nors lietuviškai kalbant, tai 
kai prisiartini, tai pradeda ru
siškai kalbėti.

Lankėsi Palangoje, kur jam 
labai patikę. Geriausias kuror
tas, nė vieno Amerikoje tokio 
kurorto nematęs. Norėjęs nusi
pirkti atminimui gintarinių iš
dirbinių. Bet krautuvės vedėjas 
pareiškęs, kad tuo tarpu visi iš
dirbiniai esą išgabenti į Mask-

ĮKLIMPO Į RUDENINĘ 
NUOTAIKĄ

B. Beržinis Įklimpo į rudeninę 
nuotaiką dėl to, kad drįsau kai 
ką pasakyti apie jo laišką, 
buvusį š. m. Dirvos Nr. 116.

Buvau, esu ir pasiliksiu nuo
monės: bet kuriame laikraštyje 
atspaustas laiškas, rašinys, ko
respondencija ar pan., yra vie
šas dalykas ir jų vienoks arba 
kitoks paminėjimas ar panaudo
jimas citatų iš jų kitame laik
raštyje, nėra joks pirmojo skun
dimas. Dirvos neskundžiau nei 
reiškiau nepasitenkinimą pake
dendamas savo Sportinėse pa
birose B. Beržinio laišką.

Kadangi B. Beržinis sakė ir 
nedasakė, todėl, nebijodamas būti 
apšauktas skundiku, atsilyginda
mas Dirvai už jos "skundimą" 
Naujienose, skundžių Naujienas. 
To dienraščio š. m. Nr. 261 ir 
267 paminėjau Aug. Barčio iš 
Irvingtono ir B. Beržinio iš 
Chicagos III. laiškus, buvusius 
Dirvos š. m. Nr. 108 ir 116. Kam 
įdomu kodėl tuos laiškus minė
jau ir kokią "rudeninę" logiką 
dėl jų panaudojau, siūlau patiems 
įsitikinti.

Jurgis Jašinskas, 
So. Boston, Mass.

IŠ YELLOWSTONE PARKO

Dirva per paskutiniuosius tris 
mėnesius man buvo beveik vie
nintelis ryšys į lietuvišką 
žodį bei bendravimą su lietu
višku pasauliu. Tiesa, čia dirbo 
dar vienas lietuvis prie parko 
inžinerijos darbų, kuriam Dirvą 
duodavau pasiskaityti. Ir jam la
bai patiko.

Laikraštis mane ypatingai pa
traukia savo įvairumu. Straips
niai iš šiųdieninių aktualijų, ver
timai iš pereito karo įvykių, 
stiprūs literatūriniai pasiskai
tymai, įdomios nuotraukinės 
iliustracijos ir kita laikraštį da
ro labai įdomų ir naudingą.

Linkiu Dirvai ir toliau varyti 
neginčijamai gilią vagą lietuvy
bės išlaikymo darbe.

Jonas Šarka, 
Yellovvstone Park, Wyo.

Tautų Draugystės Festivalyje Chicagoje, LB rūpesčiu buvo su
organizuotas lietuviškas skyrius. Nuotraukoje rengėjai, talkininkai 
ir kanklininkės. Kairėje Z. Juškevičienė, dešinėje A. Kirvaitytė. 
Užpakaly stovi Jasaitis ir Reivytis.

Geriausia kalėdinė 
dovana yra knyga

Tokios knygos yra: 
Vyt. Augustino

Lietuvos vaizdų albumas 
LIETUVA 

yra geriausia dovana viso
kiomis progomis. Albumo 
vaizdai kalba apie Lietuvą 
visiems suprantama kalba, 
todėl jis tinka, visiems, kas 
kokia kalba bekalbėtų. Albu
mas Lietuva yra geriausia 
kalėdinė dovana visiems. 
Kaina — 5.00 dol.

Kun. St. Ylos — 
ATEITININKŲ

VADOVAS $4.00 
Prof. Juozo Ereto — 

STASYS
ŠALKAUSKAS $4.00 

Sibiro lietuvaičių 
maldaknygė —

MARIJA, GELBĖKI
MUS 1.00 

Prof. St. Šalkauskio — 
ATEITININKŲ

IDEOLOGIJA $3.00 
Kalėdiniams sveikinimams 
(20 atvirukų su vokais) $1.00 

Visus šiuos leidinius ga
lima gauti užsakymus siun
čiant šiuo adresų f

ATEITININKŲ / 
FEDERACIJA

916 Willoughby Avė., 
Brooklyn 21, N. Y.

P. S. čekius ar money or
derius išrašyti; Ateitininkų 
Federacija.

CleveChecks

vą, į parodą. Tik rytojaus dieną 
į viešbutį pristatė įvairių išdir
binių pasirinkti.

Informacijos tikslu lankęs daug 
krautuvių. Pardavėjos daugiausia 
tik rusiškai kalba. Geros medžia
gos metras 500 rublių geras kos
tiumas 1400 rublių, batai 200 - 
400 r. Vilniuje Neringos užkan
dinėje už steiką sumokėjęs 7 
rublius. Su vienu fabriko spe
cialistu išsikalbėjęs patyrė, kad 
fabrike aukščiausias atlyginimas 
14,000 rublių mėnesiui. Gimna
zijos mokytojas pasisakęs, kad 
jis uždirbąs 800 rublių ir kaip 
viengungis taupiai pragyvenąs.

Didieji keliai yra geri, sma
luoti. Yra daug dirbtuvių, bet ne 
visos jos yra moderniškai Įreng
tos, daug dar atsilikusių.

Jaunimas dėl tam tikrų su
metimų tikėjimo nepraktikuo
jąs. Lietuvoje jis nematęs to
kių veidų, kokių buvo susirin
kę Į vakarienę. Kas nori tik
rai sužinoti apie dabartinį Lie
tuvos gyvenimą, turi pats nuvyk
ti ir pamatyti.

Pranešėjo žodis buvo toks aiš
kus, kad niekam nekilo mintis ką 
nors dar paklausti.

V. Noreikos nuotrauka

PASINAUDOKITE PLAČIAI ŽINOMOS IR GERAI UŽSIREKOMENDAVUSIOS PIRMOS, 
SIUNČIANČIOS SIUNTINIUS | SSSR IR LIETUVĄ, PATARNAVIMU.

PACKAGE EXPRESS and Travel Agency, Ine.
(Licensed by USSR)

Brooklyn, N. Y. 1530 Bedford Avenue, Tel.: IN 7-6465 ir IN 7-7272;
Newark, N. J. — 312 Market Street, Tel. MI 2-2452 ir MI 2-1681; Bowling Green 9-6992. 
• Per mūsų firmą siunčiami siuntiniai paskyrimo vieta pasiekia trumpiausiu laiku. • Visi muitai apmokami 
vietoje, mūsų įstaigose. • Prie firmos įstaigų yra krautuvės, kuriose galite gauti įvairiausių prekių. • Siun
tinių pristatymas garantuojamas 100%.
įstaigos Ir skyriai atidaryti kasdien nuo 9 ryto iki 6 va|. vak., ieitad. ir sekm. nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. vakaro.

MOŠŲ SKYRIAI
76 Second Avenue 
NEW YORK 3, N. Y. 
ORegon 4-1540

107 So. Vermont Avė. 
LOS ANGELES 4, CALIF. 
DUnkirk 5-6550

11601 Jos. Campau Avė. 
DETROIT 12, MICH.
TOwnsend 8-0298

126 Tilghman St. 
ALLENTOWN, PA. 
Tel. HEmlock 5-0415

832 North 7H» Street 
PHILADELPHIA 23, PA. 
WAinut 3-1747

1241 N. Ashland Avė. 
CHICAGO 22, ILLINOIS 
HUmboldt 6-28M

643-47 Albany Avenue 
HARTFORD 6, CONN. 
CHapel 7-5164

397A West Broadway 
SO. BOSTON, MASS. 
Tel. ANdrew 8-2718

109 Burnet Park Drive 
SYRACUSE, N. Y. 
Tol. GR 8-8435

1028 Kenllworth Avė. 
CLEVELAND 13, OHIO 
Tel. PRospect 1-0696

46 Whitehead Avenue, 
SOUTH RIVER, N. J. 
Tel. CLifford 7-6320

1900 Fleet St. 
BALTIMORE 31, MD. 
Tel. Dlckens 2-4240

558 Hudson Avė., ROCHESTER 5, N. Y., Tel. BAker 5-4210 
NORĖDAMI DAUGIAU INFORMACIJŲ REIKALAUKITE MOŠŲ FIRMOS KATALOGŲ.
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PRASMINGOMIS IŠKILMĖMIS ATIDENGTAS 
ŽUVUSIEMS PAMINKLAS CHICAGOJE

Švenčiant atkurtos Lietuvos 
kariuomenės 42 metų sukaktį lap
kričio 20 d. Chicagoje buvo ati
dengtas ir pašventintas žuvu- 
siems dėl Lietuvos paminklas. 
Iškilmėse dalyvavo aukštoji dva
siškąja, Lietuvos diplomatijos, 
įvairių organizacijų atstovai,or
ganizacijos su savo vėliavomis 
ir skaitlinga visuomenė.

Iškilmės buvo pradėtos pamal
domis. Pamaldas atnašavo vysk. 
V. Brizgys, pasakydamas dienai 
pritaikytą pamokslą. Paminklą 
atidengė Lietuvos, atstovas JA V- 
se J. Rajeckas, pašventino vysk. 

,V. Brizgys. Paminklo atidengimo 
ceremonijų pradžią ženklino 
JAV-bių ir Lietuvos vėliavų pa
kėlimas. Vėliavų pakėlimą lydėjo 
JAV-bių kariuomenės atstovo -*■ 
trimičiaus garsai ir giedant A- 
merikos bei Lietuvos Himnus. 
Žuvusiems pagerbti Lietuvos at
stovas J. Rajeckas, asistuojant 
tautiniais rūbais pasipuošusioms 
birutininkėms, uždegė aukurą, 
mistiškai nuteikiant iškilmių da
lyvius.

Jaunos lietuvaitės, birutinin- 
kės ir šaulės, taip pat tautiniais 
rūbais pasipuošusios, tuo pat me
tu uždegė žvakutes ant paminklo 
pakopų. Po to sekė vainikų pa
dėjimo ceremonijos žuvusiems 
pagerbti.

Aukuro ir žvakučių degimas 
iškilmių dalyvius nukėlė minti
mis į senovės Lietuvos laikus, 
kada deginimas amžinos ugnies, 
vaidilučių globojamos, sudarė 
lietuvių senovės tikybos vieną iš 
stipriausių pagrindų.

Ugnis yra karštos tėvynės mei
lės simbolis. Ji lietuvių širdyse 
nuolat turi būti kurstoma. Šis 
paminklas kaip tik tą ugnelę mū

sų širdyse pakurstys kiekvieną 
kartą, kai jį aplankysime.

Paminklo atidengimo apeigos 
buvo labai įspūdingos. Daugeliui 
dalyvių redėjo ašaros. Ypač jau
dinantis momentas buvo dedant 
vainikus žuvusiems pagerbti. 
Vainikai buvo: Lietuvos Res
publikos atstovo, Savanorių 
--kūrėjų, L. V. S. Ramovės, 
L. V. S. Ramovės Chicagos sky
riaus, L. V. S. Ramovės Cle
velando skyriaus, Runigaikštie-

nės Birutės R. Š. M. D-jos, Chi
cagos šaulių kuopos, Detroito 
šaulių kuopos, Lietuvių skautų 
ir skaučių vadovybės, Jūrų skau
tų, Studentų jūrų skautų ir skau
čių korporacijos Gintaras, atei
tininkų, Lietuvių gydytojų są
jungos, Chicagos aukš. lituanis
tinės mokyklos, Lietuvių fronto 
bičiulių ir Lietuvių tėvų jėzuitų.

‘Prie paminklo žodį tarė Lie
tuvos atstovas JAV J. Rajeckas, 
L. V. S. Ramovės centro val-

// 'J
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Žuvusiems dėl Lietuvos paminklo Chicagoje atidengimo metu. Raiba Ramovės Centro Valdybos pirm, 
prof. S. Dirmantas.

V. Noreikos nuotrauka

Prieš uždedant žuvusiems pagerbti vainikus, ant paminklo laiptų 
uždegamos žvakutės. Iš kairės: J. Raslavičiūtė, R. Rončienė, S. 
Petrauskienė, L. Underytė ir S. Šimaitytė.

V. Noreikos nuotrauka

dybos pirm. prof. S. Dirmantas 
ir Provinciolas B. Rrištanavi- 
čius S. J. Iškilmėms vadovavo 
mjr.' P. Šeštakauskas, Lietuvos 
Laisvės Rovų Muziejaus admi
nistratorius. Vėliavas pakėlė: 
JAV -- kapralas M. P. Jaki maus - 
kas, II-jo pas. karo vetera
nas , Lietuvos -Liskevičius Alfon- 
sas, Lietuvos karo invalidas. Vė
liavas pakeliant ir pagerbiant žu
vusius trimitavo JAV kariuome
nės, 5-tos armijos atstovas ser
žantas Richard H. Willis. Iškil
mėms pasibaigus, akademinę 
programos dalis ir koncertas 
vyko Jaunimo Centro salėje. 
Akademinę dalį vedė R. Dabule-

vičius, L. V. S. Ramovė Chica
gos skyriaus valdybos pirminin
kas. Jis tardamas trumpą žo
dį, paprašė dalyvius atsistojimu 
ir susikaupimu pagerbti žuvu
sius dėl Lietuvos laisvės. Tuo 
momentu trimičius trimitavo žu
vusiems pagerbti melodiją. To
liau R. Dabulevičius trumpai pa
minėjo L. V. S. Ramovė Chi
cagos skyriaus ir bendrai Są
jungos veiklos sritis ir atliktus 
darbus. Šių iškilmių proga Chi
cagos ramovėnų skyrius atšventė 
ir savo veiklos dešimtmetį.

Toliau tarė sveikinimo žodį 
Lietuvos konsulas Dr. P. Dauž- 
vardis ir susirinkusiems prista
tė Lietuvos atstovą JAV-se J. 
Rajecką, kuris pasakė patrio
tinę kalbą. Po jo dar kalbėjo 
bei sveikino L. V. S. Ramovės 

C. v-bos p-kas prof. S. Dir
mantas ALTo pirmininkas L. Ši
mutis, Latvių veteranų atstovas, 
LB Chicagos apygardos pirmi
ninkas J. Jasaitis ir prelatas M. 
Rrupavičius. Buvo gauta daug 
sveikinimų raštu kaip min S. Lo
zoraičio, min. B. R. Balučio ir 
kt.

Roncerto programą išpildė so
listai: D. Stankaitytė ir St. Ba
ras ir Vyrų Choras Vytis. Akom- 
ponavo muzikė Aleksiūnaitė -- 
Michel. Vyrų chorui vadovavo 
dirigentas Alfonsas Gečas. Ron- 
certinei programai vadovavo re
žisorius R. Oželis, L. V. S. 
Ramovė centro valdybos narys.

Toliau sekė tuose pačiuose na
muose, kitoje patalpoje, vaišės 
--užkandžiai ir kavutė. Čiasusi-

Lionginas Leknickas prie paminklo deda Clevelando ramovėnų 
vainiką. Toliau matyti prof. S. Dirmantas, M. Rėklaitis, Tėvas 
Provinc. B. RrištanaviČius, Tėvas Vaišnys ir kiti.

rinko virš 200 svečių. Vaišes 
suruošė Rung. Birutės Draugijos 
Chicagos skyrius, padedant vieti
nėms šaulėms.

A. Rėklaitis

V, Noreikos nuotrauka

BOSTON

LIETUVIU KULTŪROS
KLUBE

Žuvusiems dėl Lietuvos paminklas Chicagoje, pastatytas prie
Jaunimo Centro namų, kurio atidengimas įvyko lapkričio 20 d. 
Paminklo autorius arch. J. Mulokas.

V. Noreikos nuotrauka

VISAIS 
APDRAUDOS 

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
642 Meadow Lane Dr. 

Cleveland 24

Alma Mater jau atspausta
Ją užsisalcykit dabar, kad 

gautumėt prieš šventes

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

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

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

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

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

R. Spalio įdomių apysakų 
„Gatvės berniuko nuoty
kiai” ir „Ant ribos” tęsinys 
— trečioji dalis, kuri vadi
nasi „Alma Mater”, jau at
spausta Dirvos spaustuvėje. 
Ją išleido Viltis.

Knyga didelė, 434 psl., 
dabar jau rišykloje. Visos 
bus kietais viršeliais. Kny
gų rinkoje pasirodys gruo
džio 10 d. Kaina $5.00.

Tai pati geriausioji šven
tinė dovana. Užsisakyk kny
gą dabar ir tuoj siųsk Dir
vai (6907 Superior Avenue, 
Cleveland 3, Ohio) už kiek
vieną knygą po $5.00. Per
siuntimo išlaidas apmokės 
pati Dirva. Užsakytos kny

gos jums bus išsiųstos 
gruodžio 10 d. ir jas dar 
prieš šventes gausite, kad 
galėtumėt arba patys pa
siskaityti, arba savo arti
miesiems padovanoti.

Geros knygos mėgėjai, 
kurie gyvenate Clevelande 
arba apylinkėse, užeikit [ 
Dirvos redakciją ir knygą 
prieš šventes nusipirkit. 
Nusipirkit sau ir dovanoms 
savo artimiesiems.

„Alma Mater” senokai 
laukta knyga. Tai gabaus 
rašytojo gili iškarpa iš stu
dentų gyvenimo Lietuvos 
žemėje. Ji kiekvieną skaity
toją pririš nuo pirmojo pus
lapio ir nepaleis iki pasku- 
tinioj’o.

Mutual ^e/Ufud Savings

Chartcred and Supcrvised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

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

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

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Trečiasis šio sezono susirin
kimas buvo paskirtas susipaži
nimui su paskutinėmis muzi
kos pasaulio naujienomis. Muzi
kologas Jurgis Mačiūnas, iš New 
Yorko, skaitė apie stilistinį 
realizmo išsivystymą nuo Mu- 
sorgskio iki elektroninės muzi
kos. Paskaitą iliustravo ištrau

komis iš plokštelių, daugiausia 
šių laikų amerikiečių, prancū
zų, vokiečių kompozitorių 
"musiąue concrete" pavyzdžiais. 
Prelegentas aptarė muziką, kaip 
garsų struktūrą laiko tėkmėje. 
Jei klasikinėje ir romantinėje 
iliuzijonistinėje muzikoje naudo
jami gamos tonai, tai realisti
nėje arba elektroninėje muziko
je jau nebepasitenkinama tonais, 
o komponuojama iš natūralių 
gamtos ar miesto garsų, kaip 
smūgiai, ūžesiai, virpėjimai ir 
kt. Parodyta paralele su pana
šaus pobūdžio japoniškąja tra
dicine muzika.

Rlausytojų buvo pilna, kad ir 
nedidelė Tarpt. Instituto salė. 
Nejučiomis praėjo daugiau kaip 
dvi valandos. Ram patiko, kam 
nepatiko atskiri tokios muzikos 
fragmentai, bet visiems buvo la
bai įdomu. Didelį įspūdį padarė 
Alban Bergo (A. Schonbergo mo
kinio) operos ”Wozzeck" ištrau
ka su terorizuojančiu monotonu.

Muzikos aparatūrą maloniai 
paskolino Jurgis Strazdas. Po 
paskaitos vykusiose diskusijose, 
kalbėjo muzikai St. Liepas, Vyt. 
Rerbelis, Jer. Račinskas, Iz. Va- 
syliūnas. Vaišes paruošė Aid. 
Grinienė.

Sekantis klubo susirinkimas 
bus sausio 25 d., kuriame kal
bės svečias iš Philadelphijos, 
dr. R. Ostrauskas apie M. K. 
Čiurlionį. (bn)

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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Štai kaip broliai latviai didina savo tėvynės plotus Lietuvos 
sąskaiton... prisiskirdami Palangą ir Šventąją savo žemėlapyje, 
kuris buvo išstatytas Latvijos paviljone Chicagoje įvykusioje Der
liaus šventės parodoje.

V. Noreikos nuotrauka

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS
ATSKLEIDŽIAMA UŽVERSTAS 

ISTORIJOS LAPAS

Vyresnieji pamiršo, o jaunes
nieji menką supratimą teturi ar 
visai nežino apie Lietuvos Res
publikos Steigiamąjį Seimą, iš
rinktą 1920 metais balandžio 
mėn. 14 ir 15 dienomis visuoti
niu, tiesioginiu, lygiu ir slaptu 
balsavimu, dar tebevykstant ko
voms dėl tautos laisvės. Tai žy
mus Lietuvos istorijos lapas, už
verstas prieš 40 metų.

Tą žymųjį istorijos lapą Det
roito Lietuvių Organizacijų Cent
ras atskleis ir vaizdžiai parodys 
lietuviškai visuomenei gruodžio 
11 d., sekmadienį, 12 vai., tuoj po 
Šv. Antano parap. bažnyčios pa
maldų, buv. lietuvių svetainės 
didžiojoje salėje Steigiamojo Sei
mo 40 metų sukakties minėjime.

Kalbėtojai^ yra pakviesti buvę 
Steigiamojo Seimo atstovai: prel. 
Mykolas Krupavičius, prof. S. 
Kairys - Kaminskas ir pulk. K. 
Žukas. Iš juostos bus perduotas 
a.a. prezidento Antano Smetonos, 
kuris pirmąjįa Steigiamojo Sei
mo posėdį pradėjo, a.a. rašytojos 
Gabrielės Petkevičaitės, kuri 
pirmajam posėdžiui pirmininka
vo ir a.a. prezidento Aleksandro 
Stulginskio, kuris pirmajamepo- 
sėdyje buvo išrinktas Steigiamo
jo Seimo pirmininku, kalbos ir

sikėl’imo gražųjį istorijos la
pą.

Minėjimas, kuris bus baigtas 
Detroito lietuvių meninių jėgų 
pasirodymu ir kurio įėjimas ne
mokamas, tęsis neilgiau dviejų 
valandų ir, kaip Organizacijų 
Centro pirmininkas Dr. K. Kar
velis informuoja, bus pravestas

TORONTE DŽIAUGSMU IR DOVONOMIS 
SUTIKTA IŠ SIBIRO LIETUVIŲ ŠEIMA

Tųronto LNT Moterų Bū
relio sekmadienio popietė — 
kavutė, įvykusi lapkričio 27 
d. Lietuvių Namuose, pra
ėjo įspūdingai su giliu įsi
jautimu į lietuvių Tautos 
istorijoj didžiausiąją trage
diją netekus laisvės. Prie
žastimi šio subuvimo buvo 
lietuvių šeima, kuri po dau
gelio tremties metų Sibire 
pasiekė laisvąjį vakarų pa
saulį.

Mes patys, daugumoje 
būdami gyvi pirmųjų trėmi
mų liudininkai, esame paty
rę daug šiurpių išgyvenimų 
ir kančios, kurie liūdesio 
šydu apgaubė visą šalį.

Tad šis parengimas ne 
šiaip jau eilinis, bet retas, 
o gal dar ir pirmas Toron

lietuvių išeivijos vienijančioje 
dvasioje, ieškant mus vienijan
čiųjų -- ne skaldančiųjų moty
vų. Labai gražu ir sveikintina.

Tik gal bus mažoka salė, nes 
Detoirto liet, visuomenės, ypač 
judriosios mūsų studentijos, šiuo 
minėjimu susidomėjimas ir no
ras jame dalyvauti, manau, bus 
didelis.

K. Jurgutis

BALFo Chicagos skyriaus koncerto programos išpildytojai ir ren
gėjai. Prie stalo sėdi iš kairės: prof. V. Jokubėnas, kun. Urbonas, 
balerina T. Stasaitė ir solistė D. Mongirdaitė, Dirvos ruoštų kon
certų laimėtojos. Stovi V. Strolia, N. Žibutytė, kun. Šantaras ir 
Brazdi enė.

A. Gulbinsko nuotrauka

rodomi jų paveikslai.

Nepaprastai įdomu ir naudinga 
išgirsti gyvųjų Steigiamojo Sei
mo atstovų, o dar įdomiau ir nau
dingiau -- mirusiųjų, ilgoką lai
ką stovėjusių prie valstybės vai
ro, persunktas entuziazmu ir 
gilia tėvynės meile kalbas, at
skleidžiančias atbudusios tautos 
sąmonę ir nuterioto krašto pri-

MES DUODAM EAGLE STAMPS

^NIAY^
DOVVNTOWN—PUBLIC SQUARE

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRoepect 8-1711 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

3148 West 63 St.
Vai.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

Trečiad. ir sekmad. ofisas 
uždarytas.

šeštad. tik nuo *1-3 vai. popiet. 
Rezid. 3241 W. 66th PLACE.

Tel. ofiso EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS JR CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė. 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:30 p. 
pirmad., antrad., ketvirtai!., 

penktad.
Tik susitarus trečiadieniais.

Telefonas:
Ofiso REpublic 7-5020. 

Namų WAIbrook 5-3765.

J. Ramunis, M. D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

2557 W. 69th Street
(įėjimas iš Rockwell St.)

Vai.: kasdien 2-4 p. p. ir 6-8 p. p.
šeštadieniais:

2-4 p. 1>. ir 5-7 p. p.-

te. Juo buvo išreiškiamas 
nepaprastas džiaugsmas su
laukus mums visiems bran
gių tautiečių, išvaikščioju
sių ilgą tremties Galgotos 
kelią sovietinės Rusijos ver
gų stovyklose lediniuotoje 
šiaurėje.

Tačiau su tuo džiaugsmu 
kartu pynėsi grandinė liūd
nų praeities prisiminimų, 
kurie ne vienam šio malo
naus susitikimo dalyviu iš
spaudė gailią ašarą. Tai mo
mentas, kur tas susitikimo 
džiaugsmas įvedė į susimąs
tymą ir nusiminimą, nes 
kiekvienoje lietuvių šeimo
je rasime okupanto padary
tų skaudžių žaizdų.

Svečiai, matomai domėjo
si ir buvo smalsūs, nes su
sirinko gana punktualiai ir

dovanų įteikimu. LNT Mo
terų Būrelio per p. Kalen- 
drienę — $662.00, Prisikė
limo parapijos per Komite
to Pirmininką p. Reginą — 
$50.00, Toronto Lietuvių 
Caritas per p. Stepaitienę 
— $25.00, Prisikėlimo pa
rapijos Katalikių Moterų 
Draugijos per p. Narušienę 
—$10.00 ir p.p. ščepanavi- 
Čių pakietėlis, kurio turinys 
ilgesniam laikui nebuvo ži
nomas.

Jaukioj aplinkumoj, besi- 
vaišinant kavute ir įvairiais 
ponių pagamintais skanė
siais, maloniai praėjo šis 
sekmadienio popietės paren
gimas palikdamas ateičiai 
gražiausius prisiminimus.

Po V.

už gražiai padengtų ir gėlė
mis papuoštų stalų užėmė 
vietas.

Pobūvį pradėjo V. Skrins- 
kas, paprašydamas atsisto
jimu pagerbti visus mūsų 
Tautos kankinius, žuvusius 
už tėvynę. Tuojau po to bu
vo pakviestas tarti žodį mū
sų tautietis, išgyvenęs 18 
metų Sibiro tremty j.

Jo žvilgsnis šaltas, daug 
ką slepiantis, baimingas ir 
atsargus. Tai galėjo susida
ryti gyvenant amžinai bai
mėje ir netikrume dėl savo 
rytojaus dienos. Veido bruo
žai rodė didelį pavargimą ir 
išsisėmimą, žmogus išgy
venęs tiek metų nužmogin
tą gyvenimą, patekęs į tokį 
jo sutikimą ir priėmimą, 
pats negali atpažinti kas 
čia yra — tikrovė ar sap
nas.

Padaryta apžvalga išgy
ventos tremtyje tikrovės, 
tai buvo ne kas kita, kaip 
objektyvus žmonių gyveni
mo pavaizdavimas Sibire. 
Charakteringa, kad už tuos 
visus nedateklius, skurdą ir 
vargus jis nieko nekaltino, 
tarytum, tai savaime taip 
atsitiko.

Po to ėjo sveikinimai su 
gražiausiais linkėjimais ir

LTS Centro Valdybos po
sėdis, įvykęs lapkričio 26 
d., praėjo daugelio reikalų 
nuoširdaus aptarimo dvasio

je. Buvo išryškinti svarbūs 
nūdieniai klausimai ir kartu 
apžvelgta tolimesnės veik
los perspektyvos bei gali
mumai.

Pasitarime dalyvavo: pir
mininkas — K. Kalendra, 
vicepirmininkai — J. Jan
kaitis ir P. Kvedaras, sekre
torius — F. Valys, iždinin
kas — V. Petraitis ir vietos 
skyriaus pirm. P. Bastys.

«

Sunkios Sibiro tremties 
kankiniai ir liudininkai An
tanas ir Kastancija Bačė- 
nai lapkričio 24 d. laimingai 
pasiekė Toronto. Malton 
Aerodrome juos sutiko duk
tė, sūnūs, anūkai, giminės, 
KLB atstovai ir būrys arti
mųjų.

Jie į Sibirą buvo išvežti 
per pirmus 1941 m.-trėmi
mus. Į Lietuvą grįžo 1956 
m. Tame 15 metų ištrėmimo 
laikotarpy 7 metus praleido 
kalėjime.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

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

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

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

J.S.AUTO SERVICE

Mašinų viršaus taisymas

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

ryto iki 7 vai. vakaro.
Nakties tel.: LI 1-4611

Atidaryta
Dienos telef.: HE

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing 

nuo 8 vai.
1-6352

NOW
EAGLE STAMPS VISADA PADIDINA SUTAUPĄS
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Lawton x£j/Cur»ed Arm Modern

l
• Garantuojami mašinos skalbimui • Stiprus, specialus stilius • Balta • žalia • Nutmeg

Jūsų gera proga pagražinti savo namus linksmam švenčių sezonui!
Paruošti medvilnės apvalkalai, su specialiai gamintų apvalkalų grožiu ir dekoratyviniu patogumu. Pilnas iškirpimas, su pilnom detalėm. Pagalvės yra 
išverčiamos ... Kraštai yra gerai sujungti. Užeikite, kol yra pilnas pasirinkimas. Pasirinkite iš visų baldų stilių, kairėje atspausto pavyzdžio.

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT.... THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES
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Dr. ALFONSAS KISIELIUS šiomis dienomis gavo titulą "Diplo
mate of American board of surgery".

Dr. A. Kisielius medicinos mokslus baigė Lietuvoje V. D. uni
versitete 1943 m. Atvykęs į JAV 1940 m. atliko interno praktiką 
St. Elizabeth ligoninėje, Elizabeth, N. J., ir 1950 m. birželio mėn. 
vienas iš pirmųjų išlaikė Ohio valstybės egzaminus, įgydamas gy
dytojo praktikos teises. 1951 - 1954 m. užsiėmė sėkminga praktika 
Piqua, Ohio. 1954 m. pradėjo specializuotis chirurgijoje St. Thomas 
ligoninėje, Akrone. Karo tarnyba nutraukė specializaciją ir JAV 
karo laivyne ištarnavo 2 metus kaip Commander. Po karinės 
tarnybos sėkmingai užbaigė specializavimąsi chirurgijoje ir 1959 
m. gruodžio m. išlaikė savo specialybės egzaminų pirmąją dalį, 
o prieš keletą savaičių sėkmingai išlaikė ir antrą dalį ir gavo 
aukščiau minėtą titulą.

Dr. A. Kisielius užsiima chirurgijos praktika Sidney, Ohio. Mūsų 
žiniomis jis yra vienas pirmųjų lietuvių įvažiavusių į JAV, 
kuris pasiekė šitą specialybės pripažinimą. Sveikiname ir linkime 
sėkmės pasiektoje specialybėje.

--- ——..... ... ........ . ... ,

LIETUVIŲ KLUBAS
ir 

SVETAINĖ
Lietuvių Svetainėje renkite lietuviškus parengi

mus, o poilsį praleiskite tarp savųjų Klube.

— Cleveland —
6835 Superidr Avenue EX 1-1143

• ALTo Clevelando sky
riaus susirinkimas įvyks 
gruodžio 4 d., 12 vai. (sek
madienį), tuoj po pamaldų, 
Šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje.

Darbotvarkėje: 1. Prane
šimas iš skyriaus veiklos, 2. 
1961 m. Vasario 16 d. — 
šventės minėjimo rengimas,
3. Einamieji reikalai ir kt.

Maloniai prašome organi
zacijas prisiųsti atstovus į 
šaukiamą susirinkimą ir 
ne vėluoti.

Susirinkime gali dalyvau
ti ir lietuvių visuomenė, ku
ri įdomaujasi ALTo sky
riaus veikla bei norintieji 
patiekti naujų sugestijų pa
gyvinimui skyriaus veiklos.

• BALFo dešimtajam sei
me Chicagoje dalyvavo: 
Kazys Gaižutis, Antanas 
Rukšėnas ir Florijonas Sau- 
kevičius.

• Adv. Julius Smetona, 
ALT skyriaus pirmininkas, 
parašė Valstybės sekreto
riui raštą ir išdėstė moty
vus, kodėl Jungtinėse Tau
tose turi būti keliamas so
vietinio kolonializmo klau
simas.

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
OPEN EVERV SATURDAY

UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

Lietuvaitės studentės iš keturių didžiųjų Amerikos miestų susi
tikusios Clevelande Liet. Studentų Sąjungos suvažiavime. Iš kairės: 
Petrauskaitė iš New Yorko, Mockutė iš Clevelando, Balsytė iš Los 
Angeles ir Paliokaitė iš Chicagos.

V. Pliodžinsko nuotrauka

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

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

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

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

Norėdami pigiai pirkti namus mieste arba priemiės. 
ėiuose, kreipkitės į mane, gausite pigia kaina. Taipgi gausit 
patarnavimą įvairiuose apdraudos-insurance reikaluose.

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

EARN
SAVINGS

ACCOUNTS
INSURED TO

* 1 O ooo

1

CORNER 68™ —SUPERIOR AVENUE

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

SCHWAB RADIO & T. V.

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Ohio

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

Nr. 138 — 7

Dalis svečių, dalyvavusių Clevelande Lietuvos kariuomenės šven
tės minėjime, kurį suruošė vietos Ramovės skyrius.

V. Pliodžinsko nuotrauka

• Ona Demenienė. atskri
dusi iš Buenos Aires, Ar
gentinos, paviešėti pas se
serį ir brolį Amerikoje, ly
dima M. Kučauskienės ir K. 
Sorokos, lankėsi Dirvos re
dakcijoje.

• Jonas Sakalas, jau il
gesnį laiką sergąs ir pava
sarį turėjęs sunkią operaci
ją, vėl išvažiavo į New Yor- 
ką ir ten atsigulė į ligoninę 
naujiems tyrimams.

20 metą tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKKN

Authorlsad Factory Servlca

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

• Lietuvos Vyčiai gruo
džio 3 d. — šeštadienį, 7 
vai. vak., ir gruodžio 4 d. — 
sekmadienį, 1:30 vai. p. pie
tų, Lietuvių salėje, rengia 
Jokūbo Stuko naujausių 
Lietuvos vaizdų rodymą. 
Visi Clevelando lietuviai 
kviečiąmi juos pamatyti ir 
Jokūbo Stuko aiškinimų pa
siklausyti.. Suaug u s i e m s 
įėjimas $1.00, o vaikams li
gi 12 metų — 25 c.

• Aldona Stempužienė, po 
koncertų Kolumbijoj ir Ar
gentinoj, grįžo atgal į Cle- 
velandą.

• LB Clevelando I-os ir
II-os apyl. valdybos žinutė
je — padėkoje, atspaustoje 
Dirvoje lapkričio 11 d., per 
neapsižiūrėjimą mūsų iš
leistas Žalgirio mūšio minė
jimo komitetas — jo ir atsi
prašome. —

Antras sakinys turėjo bū
ti: ”Už Žalgirio mūšio mi
nėjimo talką valdybos ir 
Žalgirio mūšio minėjimo 
komitetas dėkoja”.

A. A. KOTRYNA VIš- 
NIAUSKIENĖ, KILNIOS 

SIELOS, GEROS ŠIRDIES 
MOTERIS

Prieš 2 savaitės Cleve
lande mirė Kotryna Viš- 
niauskienė, sulaukusi gilios 
senatvės. Palaidota Kalva
rijos kapuose. Į amžiną po
ilsio vietą ją palydėjo tarp 
kitų dalyvių Clevelando se
nosios kartos veikėjai Mis- 
čikai, Praškevičiai, Vilčins
kai. Iš jaunosios kartos lai
dotuvėse dalyvavo inž. Juo
zas Augustinavičius, velio
nės globotas su jo šeima ke
letą mėnesių jiems atvykus 
j JAV.

Velionė buvo kilusi iš Su
valkijos stambių ūkininku 
Gustaičių šeimos. Prieš tė
vų valią buvo ištekėjusi už 
v a r gonininko Višniausko. 
Ta aplinkybė jaunus Viš- 
niauskus paskatino emi
gruoti į Angliją, čia pagy
venę kurį laiką jie persikėlė 
i JAV ir apsigyveno Cleve
lande, kur Višniauskas ga
vo vargonininko vietą prie 
šv. Jurgio parapijos bažny
čios.

Jis mirė, palyginti jau
nas, palikęs velionę jauna 
našle su 4 vaikais. Ji nepa
simetė, užaugino vaikus — 
du sūnus ir dvi dukteris. 
Abu sūnūs apsivedė ir vie
na duktė ištekėjo. Deja, vie
no sūnaus žmona mirė jau
na ir K. Višniauskienei teko 
auginti jos paliktą dukterį, 
anūkę Joaną. Velionei vė
liau teko pergyventi ir abie
jų dukterų, žento ir sūnaus 
mirtis. Tą visą ji pakelė ne
prarasdama savo geros šir
dies ir kilnios sielos.

Jos paguodai liko vienas 
sūnus su šeima ir anūke 
Joana, ištekėjusi už inž. 
chemiko Juozo Augusto, 
inž. Juozo Augustinavičiaus 
pusbrolio, kuris Standard 
Oil Co. turi gana aukštą 
vietą.

Velionę pažinojau asme
niniai ir mačiau, kaip ji at
siliepdavo į žmonių vargus.

Pati būdama neturtinga 
globojo kitus, padėdama 
kuo galėdama.

šita velionės sielos ypa
tybė ir skatina mane ją pa
minėti šio laikraščio skiltyse.

Tebūnie lengva jai ia am
žiams priglaudusi JAV že
mė.

St. Nasvytis

DĖMESIO TINKLINIO 
MĖGĖJAMS!

Šį šeštadienį, gruodžio 3 d., 
John Hay High School sporto 
salėje, 2075 E. 107-ta gatvė, 
(skersai gatvės nuo lietuviams 
gerai žinomos Cathedral Latin 
gimnazijos), įvyks tinklinio žai
dimo demonstravimas, kurį pra
ves prof. James Coleman išWit- 
tenberg Kolegijos. Prof. James 
Coleman, didelis tinklinio žino
vas, atsiveš kartu su savim ir 
Daytono YMCA tinklinio ko
mandą, kuri yra viena iš geriau
sių Amerikoje ir kurios jis pats 
yra treneris.

Pradžioje prof. James Cole
man pademonstruos ir išaiškins 
visas pagrindines tinklinio da
lis: servavimą, pasavimą, kėli
mą, kirtimą, gynybą, puolimo 
strategiją. Po to bus 15 minučių 
filmą iš pernai metų Amerikos 
tinklinio pirmenybių. Vėliau seks 
parodomosios dvejetų rungtynės. 
Tai, lietuvių tarpe dar neprak
tikuojamos, bet labai įdomios 
rungtynės du prieš du, penkio
mis sumažintoje aikštėje.

Moterų tinklinį pademons
truoti, kaip Ohio meisteris du 
metus iš eilės, yra ^pakviestas 
Clevelando Žaibas. Žaibo mo
terų komandos priešininku bus 
Clevelando miesto rinktinė.

Kita programos dalis -- vyrų 
parodomosios rungtynės tarp 
Daytono YMCA ir Manfieldo 
YMCA. (Mansfieldo YMCA yra 
pernai metų Šiaurės Rytų Ohio 
meisteris.) Taip pat yra sudary
ta Clevelando vyrų rinktinė (į 
ją pateko du Žaibo nariai). Ji 
žais prieš abidvi YMCA koman
das.

Visi tinklinio mėgėjai, žaidė
jai, mokytojai, o ypač jaunieji 
sportininkai, norį pramokti kas
dien labiau populiarėjantį sportą, 
prašomi nepraleisti šios puikios 
ir retos progos pamatyti tinklinį, 
kaip jis turi būt žaidžiamas.

Pradžia 1:30 v. po pietų. Išėji
mas laisvas.

• Reikalingi trys apsuk
rūs real estate pardavėjai 
— vyrai ar moterys, vaka
rų pusėje veikiančiai įstai
gai. Bus apmokyti, turi bū
ti piliečiai, virš 21 m. am
žiaus. šaukti Top Realty — 
AT 1-2090 susitarimui.

(142)

GERI NAMAI
Naujos parapijos rajone, 

2 šeimų, labai švarus.
Vienos šeimos medinis, 3 

miegamieji.
Vienos šeimos plytinis, 2 

miegamieji žemai.
Juozas Mikonis, Realtor 
EAST SHORE REALTY 

780 East 185 St.
IV 1-6561 MU 1-2154

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti
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KAS IR KUR?
• Per pirmuosius šiy metų 
9 mėnesius į Kanadą, imi
gravo 60 lietuvių. Iš viso 
per tą laiką imigravo 83,843 
asmenys. Daugiausia imi
gravo italų, anglų, vokiečių 
ir kitų tautų žmonių.
• J. ir A. Kazanauskai, Mu- 
tual Federal Savings Chi
cagoje prezidentas su ponia, 
išplaukė atostogų į West 
Indiens, Jamaica ir Vene- 
zuelą.
• Lietuvių Tautinėse Kapi
nėse, Chicagoje, lapkričio 
27 d. atidengtas prof. Vac
lovui Biržiškai paminklas. 
Atidengimo metu kalbėję 
Pr. Čepėnas, P. Jonikas ir 
kiti.
• Stepas Bučmys, Dirvos 
skaitytojas iš Dayton, Ohio, 
dirbąs vienoje iš didžiausių 
JAV spaustuvių ■— McCalls, 
kur spausdina pačius di
džiausius žurnalus, buvo at
vykęs | Clevelandą ir susi
pažino su Dirvos spaustuve, 
užsimokėjo už Dirvą ir pa
liko $5.00 auką. Toje spaus, 
tuvėje jis eina išsiuntimo 
skyriaus vedėjo padėjėjo 
pareigas. Toje spaustuvėje 
dirba ir daugiau lietuvių. Iš 
viso spaustuvėje dirba virš 
5000 darbininkų.

Sveikink savo 
artimuosius 
per Dirvą

Artimųjų daug, o visiems 
tikrai nespėsi parašyti svei
kinimo kortelių. Pasveikink 
juos per laikraštį. Tokį svei
kinimą skaitys tūkstančiai 
Dirvos skaitytojų, jų tarpe 
skaitys ir jūsų artimieji. Ir 
kainuos nedaug. U'ž sveiki
nimą, kuris tilps į dviejų 
Dirvos skilčių ir dviejų co
lių aukščio plotą, jūs mokė
sit tik $5.00. Tai pats pi
giausias ir daugiausia as
menų pasiekiantis sveikini
mo būdas. O neabejotina, ir 
savam laikraščiui parama.

Ypač šiuo sveikinimo bū
du turėtų pasinaudoti lietu
viškos organizacijos.

Š v e n tiniai sveikinimai, 
kad laiku pasiektų skaity
tojus, Dirvos redakcijoje 
turi būti gauti iki gruodžio 
mėn. 10 d. Iki to laiko ‘at
siųsti šventiniai sveikinimai 
bus laiku į laikraštį įdėti ir 
laiku pasieks skaitytojus.

Chicagoje surengtas DLK Birutės draugijos rudeninis koncertas 
—balius praėjo dideliu pasisekimu. Pasivėlavusiems pritrūko vie
tų. Programą išpildė moterų choras, vadovaujamas Alice Šte- 
phens. Tautinių rūbų parade dalyvavo 12 ponių, Premijas laimėjo 
Aurelija Šerepkienė, Bronė Rumšienė ir Halina Bagdonienė. Pir
mosios premijos mecenatu buvo prekybininkas Jonas Gradinskas. 
Programai vadovavo Vytautas Kasniūnas. Nuotraukoje dalis koncerto 
rengėjų. Iš kairės: Genovaitė Mieželienė, Marija Tumienė, Elena 
Strikaitienė, Gražina Musteikienė, Ona Gradinskienė, Konstancija 
Kanaukienė,

• LNF pirmininką Emilija 
Čekienė gruodžio 10-11 d. 
lankysis Toronte, kur žada 
dalyvauti LNT tenykščio 
komiteto pasitarimuose.
• Lietuvos Atsiminimų ra
dijo koncertas, 20 metų gy
vavimo sukakčiai atžymėti, 
rengiamas 1961 m. balan
džio 30 d., sekmadienį, Web- 
ster Hali, New Yorke. Die
ną prieš tai, balandžio 29, 
šeštadienį, vakare,' Robert 
Treat viešbutyje, Newark,
N. J., rengiamas iškilmin
gas banketas Jokūbo Stu- 
ko radijo dvidešimtmečiui 
paminėti.
• Rūtos radijo ansamblis 
koncertuoja Maspeth, New 
York, Lietuvių Piliečių Klu
bo ir Lietuvos Atsiminimų 
radijo bendromis jėgomis 
ruošiamame parengime sau
sio 7 d., šeštadienį. Kitą die
ną — sausio 8, Rūtos an
samblis rengia savo metinį 
parengimą New Jersey lie
tuviams, Liet. Laisvės Sa
lėje, Elizabeth, N. J.
• Muz. B. Jonušas, iš Oma
hos, atsiuntė vieną naują 
prenumeratorių ir $5.00 au
ką.

KIPRUI PETRAUSKUI lapkri
čio 23 d. suėjo 75 m. amžiaus. 
Šiuo metu nebedainuoja, bet pro
fesoriauja konservatorijoje. 
Daug kas teigia, kad dėl didelio 
pamėgimo gerai gyventi, jis pri
sitaikė prie okupacinio režimo, 
o komunistai už tai jį dažnai pa
giria ir jo darbą gerai apmoka. 
Nuotraukoje Kipras Petrauskas, 
maždaug prieš 25 metus, 
medžioklėje.

Lietuvių Bendruomenės Chicagos apygardos suruošto lapkričio 13 d. literatūros vakaro programos 
išpildytojai. Sėdi iš kairės: S. Laucius, J. Augustaitytė - Vaičiūnienė, J. Švabaitė, B. Babrauskas. 
Stovi: A. Rūkas, K. Almenas, A. Baronas, J. Ignatonis, J. Vaičiūnas.

V. Noreikos nuotrauka

• Skulpt. Ant. Mončio, gy
venančio Paryžiuje, porą 
darbų buvo išstatyta Reli
ginio meno parodoje, kuri 
buvo atidaryta Paryžiuje 
Moderniojo Meno Muzie
jaus patalpose.
• Jurgis Norkevičius, 1957 
m. baigęs trečiuoju iš 800 
prancūzų karo mokyklą St. 
Cyr, šiuo metu eina para
šiutininkų kuopos vado pa
reigas Alžire. Anksčiau jis 
aktyviai reiškėsi Prancūzi
jos lietuvių gyvenime.
• Lietuvių Bendruomenės 
centro valdyba jau atspau
de savo mėnesinį biuletenį 
už lapkričio mėn. Biuletenis 
iliustruotas, duodąs daug 
daug žinių iš Bendruomenės 
apylinkių veiklos.

• E. Balceris, iš Chicagos, 
užsakė vieną naują Dirvos 
prenumeratą savo artimie
siems.

450 NAUJŲ SKAITYTOJŲ VAJUS
Baigdami Dirvos 45-tus sukaktuvinius metus 

vykdome 450 naujų skaitytojų vajų. Tai už kiekvie
nus Dirvos leidimo metus po 10 naujų skaitytojų.

Vajus vykdomas iki 1961 m. balandžio 1 d. Per 
tą laiką visi nauji skaitytojai Dirvą metams gauna 
už $8.00, pusmečiui už $5.00. Taigi vienu doleriu 
pigiau.

Apie vajaus eigą žinias skelbsime kiekvieną sa
vaitę. O kad vajus tikrai sektųsi, kviečiame į talką 
įsijungti užprenumeruojant Dirvą artimiesiems ar 
kaimynams, raginant juos pačius užsiprenumeruoti 
ar atsiunčiant galimų Dirvos skaitytojų adresus.

Ypač Dirvos prenumerata yra gera šventinė do
vana jūsų artimiesiems, gyvenantiems JAV ar kituo
se kraštuose. Atsiminkit juos ir padarykit didelį 
džiaugsmą. Jiems užsakant Dirvą, ar tai jie gyventų 
Vokietijoje, Australijoje ar Pietų Amerikos kraš
tuose, kaina ta pati, kaip ir JAV gyvenantiems.

Mes pilnai- tikime, kad Jums talkininkaujant, 
vajų sėkmingai pravesim ir Dirvos tolimesnį leidi
mą labai sustiprinsime. Vajų vykdant naudokitės 
čia spausdinama užsakymo atkarpa.

DIRVA
U.S.MAI

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur

Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

Marija ir Danys Mikeliūnai, kuriuos karas buvo išskyręs, susi
tiko po 16 metų. Danys Mikeliūnas daug rūpinosi, varstydamas į- 
vairių įstaigų duris, kad jo žmonai būtų leista iš Lietuvos atvykti 
į J A V. Šiandien jis ir E. Chicago lietuviai džiaugiasi turėdami 
viešnią savo tarpe. Per LB suruoštą kariuomenės šventės minėji
mą lietuvių parapijos salėje Harbor, Ind., ji buvo apdovanota gė
lėmis.

BALTIMORĖS LIETUVIU ŽINIOS
Tautinės Sąjungos skyrius 

gyvina veiklą
Tautinės Sąjungos sky

rius lapkričio 20 d. turėjo 
šį rudenį antrąjį narių susi-

• Prof. A. Greimas, profe
soriaująs Ankaros univer
sitete, šį rudenį praleidęs 
atostogas Paryžiuje pas 
prof. G. Motore, grįžo į Tur
kiją.
• Knygų biblioteka nebus 
pilna, jei neturėsi Krėvės, 
Savickio, šeiniaus, Katiliš
kio, Mazalaitės ir kitų žy
miųjų autorių veikalų. Nau
dokitės dabar knygų išpar
davimu, kai jos atpigintos 
net iki 90 nuoš. Sąrašai gau
nami: Gabija, 87-85, 95 St., 
Woodhaven 21, N. Y, 

rinkimą. Skyriaus pirminin
kas A. česonis, pradėdamas 
susirinkimą, vėl pasveikino 
naujus narius: VI. Bačans- 
ką, J. Kalnietį, M. Bogutą,
J. Bačanską.

Skyriaus narių skaičiui 
didėjant, gausėja ir veiklos 
darbai. Todėl valdyba buvo 
papildyta nariu kultūri
niams reikalams, kuriuo iš
rinktas K. Pažemėnas. Iždi
ninkui J. Galinaičiui atsisa
kius, jo vieton išrinktas il
gametis skyriaus aktyvus 
darbuotojas V. Velžys. Sky 
riaus kontrolės komisijon 
išrinkti M. Boguta ir J. Kal
nietis. Jaunimo reikalais rū
pintis sutiko VI. Bačanskas.

Susirinkime tartasi filmų 
d e m o nstravimo reikalais. 
Pagal ankstyvesnę narių 
susirinkimo nutarimą, val
dyba užmezgė ryšius su fil
mų savininkais J. Jasiuko- 
niu ir Jokūbu Stuku. šiame 
susirinkime buvo perskaity
ti iš juodviejų gauti laiškai, 
sutikimai filmas Baltimorė- 
įe parodyti. Jokūbas Stukas 
be filmos dar sutiko pada
ryti trumpą pranešimą žo
džiu, ką jisai matė ir paty
rė šią vasarą lankydamasis 
Lietuvoje.

Filmos numatytos rodyti 
ateinančią metų sausio mėn. 
"Lietuva — Europos nuga
lėtoja” ir "Tremties mo
kykla’’, o vasario mėn. J. 
Stuko filmas ir pranešimas. 
Minimos filmos visose lietu
vių kolonijose, kur jos buvo 
rodomos, sukėlė dideli susi
domėjimą ir pasitenkinimą.

Žalgirio ir Durbės mūšių bei 
Lietuvos kariuomenės 

minėjimas
Minėjimas įvyko lapkri

čio 19 d. Iškilmingoje daly
je buvo prisiminti tuose 
mūšiuose, o taip pat vergų 
stovyklose žuvusieji. Jiems 
pagerbti minėjimo dalyviai 
sugiedojo Marija, Marija. ..

Dr. A. Kučas trumpame 
pranešime peržvelgė mūšių 
eigą ir papasakojo ką jisai 
asmeniškai yra patyręs apie 
Žalgirio mūšį kaip istorikas, 
b e s i 1 ankydamas Rytprū
siuose ir Karaliaučiaus mu
ziejuje.

Meninėje dalyje gražiai 
pasirodė vietinė tautinių 
šokių grupė. Solistas Arnol
das Voketaitis išpildė keletą 
lietuvių kompozitorių dainų 
ir arijų iš operų. Nors jo 
laikysena scenoje daugumai 
lietuvių yra neįprasta, nes 
išpildydamas arijas jis ir 
vaidina, bet iš klausvtojų, 
susilaukė šilto sutikimo ir 
audringo reagavimo. Klau
sytojų kviečiamas keletą 
dalykų pakartojo.

Programos metu praneši
nėjo LB apylinkės pirminin
kas V. Volertas.

Lietuviai jaunuoliai JAV 
kariuomenėje

Karinės prievolės atlikti 
iš Baltimorės šiais metais 
vasaros laiku išvyko Riman
tas česonis, Algirdas Ba
čanskas ir Jonas Timpa, o 
gruodžio 8 d. išvyksta Jur
gis Pūkelis ir Algirdas Grim 
talis. Visi šie jaunuoliai bu
vo aktyvūs lietuviškoje 
veikloje Studentų S-gos ar 
ateitininkų eilėse.

Alvydas Karaža, atliekąs 
karinę prievolę transporto 
dalyje, šią vasarą išbuvo 
Labradore ir Grenlandijoje. 
Tenai darė pakraunamų 
laivų pakrovimo apskaičia
vimus ir braižinius. Lapkri
čio pradžioje grįžo į savo 
dalies nuolatinę bazę JAV. 
Ta proga aplankė savo tė
vus ir draugus Baltimorėje.

Atlikęs karinę prievolę 
daliniuose Europoje iš ka
riuomenės grįžo Vytautas 
Dūlys. Prieš tarnybą buvo 
aktyvus jaunimo veikloje. 
Reikia tikėtis, kad ir grįžęs, 
aktyviai įsijungs į lietuvių 
organizacijas.

Kariuomenėje tebetarnau
ja marinuose Rymantas 
Svotelis ir Veliuona.

M. K-a

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