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• D. Britanijos M 
bieta baigė? avėMsti 
Kanadoje'. Pirmai . _ 
ji iškilmingai Atidarė parlamen
to sesiją. Trečiadienį rytą kara
lienė su princu Pilypu atvyko j; 
istorinę britų imigrantų vietovę 
Jamestovn, Virginia valst. JAV.

• Sirijon atvyko' Egipto ka
riuomenės dalįnial. Jie sekma
dienį buvo išlaipinti Latakijos 
■uoste. Sirijos šaltiniai aiškina, 
kad egiptiečių daliniai atvykę 
sustiprinti sirijiečus, ryšum su 
vis augančiu įtempimu Sirijos — 
Turkijos pasieny. Egipto ir Si
rijos kariuęmenės yra apgink
luotos sovietų ginklais.

• Rytų Vokietijos vyriausybė 
sekmadienį visai netikėtai pa
skelbė valiutos pakeitimą. Per 14 
valandų sovietinės Vokietijos da
lies gyventojai galėjo santykiu 
1:1 išsikeisti tik ligi 300 rytų 
Vokietijos markių. Valdžia pa
aiškino, kad tai daroma* ryšium 
su Vakarų Vokietijos "monopo- 
lietų ir mllitaristų” veikla.

Aiškinama, kad šis naujas žy
gis įrodąs silpną ūkinę padėtį 
Grotewohlio Vokietijoje. Dėl va
liutos pakeitimo daugiausia nu
kentės milionai vokiečių, taupu- 
sių markes, kad vėliau jas galė
tų investuoti į Vak, Vokietijos 
stiprią valiutą. Nuostolių turės 
ir Lenkija.

• Prezidentas Eisenai 
spalio 14 d. susilaukė 6wl 
žiaua. Jis gavo daug dovi! 
buvo pasveikintas vicepreziden
to Nixono vadovaujamos respub
likonų delegacijos.

• Vokiečių emigravimas į Mk 
slėnius auga. Nepaisant Vak. Vo
kietijos gerbūvio, vis daugMtt 
vokiečių vyksta ieškoti laimės 
užjūriuose. Per praėjusius me
tus iš V. Vokietijos emigravo 
68,000 vokiečių. Didžiausias skai
čius, 36,600, išvyko į JAV. Kiti 
-emigrantų pasirinkimo kraštai 
— Kanada, Australija ir Pietų 
biriką. .-uKugiausia emigruoja 
pabėgėliai iš rytų Bričių.

• Du Bostono pasižymėję gy
dytojai pranešė, kad jfe išradę 
naują patikimą vaistą prieš auk
štą kraujo spaudimą.
. • Suomijos gražuolė Marita 
Lindahl Londone buvo išrinkta 
1957 m. pasaulio gražuolė. Ji yra 
19 metų ir gavo dovanų 20,000 
anglų svarų.

• Nobelio 1957 m. taikos pre
mija paskirta buvusiam Kana
dos užsienio reikalų ministeriui 
Lester Pearson. Premijos dydis 
$40,275.

• JAV kariuom 
' ėmėsi priemonių apsau

"šnipinėjimo iš. ęrdvės’^ , ,,
slaptus karinius objektui T^i’. 
daryti paskatino žinios', kad vė
liau leisti numaįomi satelitai ga
lės turėti televizijų ar . fotogra
finius prietaisus’ ir it&ti 'šnipi- 
nė'jimo darbą. ' -* 1
-------------------------------------------------- . Į -a .

■ '' a? ’sisakytų savo demokratinių In
stitucijų bei tradicijų. TaČiAti, 
ligšiolinis nesutarimas, vietomis 
ir -apsileidimas gyvybinėse' kraš
tui srityse jau toliau nebegali 
būti toleruojami.

Šviesiai žiūrėti į ateitį.
Amerika gamybos srity gali s 

atlikti stebuklus, žinoma, jei at
siranda valia ir ryžtingumas. Vi
si gerai atmename, kad į antrąjį 
pasaulinį karą šis kraštas įstojo 
nepasirengęs. Tačiau po poros 
metų įsibėgėjusi JAV ginklų ga
myba pasiekė milžiniškų rezul
tatų. Užsukta karo mašina dirbo 
nepaprastu tegugu ir pajėgumu 
ir čia sovietinis varžovas toli 
atsilieka. Valia, gyvybinis išsi
laikymo instinktas, plius, dar 
pramonės, žaliavų, kapitalo pat- 
jėgumas — visa tai galėtų vesti 
į laimėjimą. .ifc'...

Todėl ir britai į ateitį štūri 
šviesesnėmis spalvomis, kaip jų 
kraujo broliai šioje Atlanto pu
sėje. į Pagal. Londono 
dienraš^^^us, vison Įfo* te-

■

i

«';’8paltoJ

iptiučlus betarpiškai Le- 
(įradmlntetracijal, Lietu- 
'entojų išvykimas nesu-.

, jiįįtelkia tiktai turėti kę- 
įti^^lOgų -te drąsos įvhlrįau- 
riėmA siurprizams, ypač su rusų 
policija bei galimybe kitur užsi
dirbti; ąąupragyvenimą.
' '-*r.;P,lkaip.:mi .laisva darbą'pa- 
stettittL Uėtuv^s?

-4 Lietuvos kaimas sukolūldn- 
tas ir nepaprastai skursta, todėl 
visi stengėsi pabėgti į .miestus, 
Įaį^D^ų to* kitokiems' darbams. 
DM; to pradėjo stigti darbininkų 
kollikiuoee ir jų gyventojams 
buvo uždrausta kitur išsikelti. 
Pirmiau dar leido miestuose kur
tis kolūkiečiams, gerai atitarna- 
yusiems SSSR armijoje, bet da
bar te tokie kariai turi grįžti j 
Savus kolūkius, jei nepasilieka 
Rusijos platybėsą.

—.Vietos valdžia seka, kad vi
si dirbtų ir jei kuris asmuo bent 
trik mėnesius nedirba, tai poli
cija tardo, kodėi jis nedirba ir iš 
ko pragyvena. Kaime ir mies
tuose visi dirbantieji turi darbo 
knygelės, be kurių į naują dar
bovietę persikelti neįmanoma, 
nes tiesiog neduoda darbo ir 
tiek. Tik su atitinkamais leidi-

*. i ■ ‘

varžyt
MIELI TAtiirn^Mil .
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 minties ūdos Stiprinimo klausimas, tautinės spaudos reikalui

, prieš kelią metus įsteigta: Vilties Draugija, perėmusį Dirvos lel- 
I. Ir nors Dirva žymiai pąi^jo, ji vta dar nepatenkina tauti- 
srovėė reikalavimų. EaslgeiMiame gausesnės informacijos, gy-

. < ebųtro valdybos, Sąjungos tarybos prezidiaiųo Ir Voties Draugijos 
( valdybos posėdyje š. m. rugsėjo 8 dleną’ryltaėi Dirvą Mali dukart 

perMvaitų. \ /-j-į ■ ■■’
; f : '• } Dabar, belieka visų mūsų norą praktiškai realiąUotL Sis di- 

dėiis užsimojimas — žengti gerą žtagshį tautinės spaudos ątipri- 
ląįkno heliu — reikalauja visų, mūsų talkos,

. Vilties Draugijos Valdybos skaičiavimu, DIRVAI REOR
GANIZUOTI BENDROMIS PASTANGOMIS TURIM* SUTELKTI 
APfE Zą,000 DOLERIŲ- Pbpildoinas kapitalas reikalingas, nau-

> joma priemonėms, nes esamomis techniškai neįmanoma paruošti
i dukartaavaitinę Dirvą.
i ,; . Papildžius Vilties spaustuvę naujomis mašinomis, dultart- 

savaltinė Dirva ir ateityje Išsivers savo reguliariomis pajamomis, 
kaip ji išsiverčia ir dabar. Papildomas kapitalas reikalingas ne su- 

, dažnintam leidimui finansuoti, ne jo išlaidoms dengti, bet nepa
prastam tikslui — techniškam leidimo pagrindui sukurti. 
/ Todėl kreipiamės į visus tautinės spaudos bičiulius, tautinių 

Organizacijų narius, tų organizacijų vadovybes ir į visus tautinės 
Ideologijos lietuvius, kviesdami įsijungti į talką — padėti Vilties 
^ĮraugljaĮ suteBcti reikiamą kapitalą ir. apdaryti Dirvos padvigu- 

ui būtinas sąlygas.
Mūsų įsitikinimu, ši taika nesunkiai pasiektų tikslą, jeigu:
.(1) kiekvienas tautinės organteseijos narys ne tik presu-pinais ir tokia darbo knygute ten

(2)

' i

meruotų Dirva, bet Ir įstotų Vilties Draugijos nariu; 
visų tautinių ir joms artimų organizacijų vadovybės 
įrijungtų į Vilties Draugiją savo įnašais ir Ino būdu 
jas tik ųarantų Jm tOtshm, bet ir įsigytų teisę spręsti 
jos relltalns; ' 
vtai jąn m į Vilties Draugi ją R*iri

•W įnašus vnttos Dm

, A meni , lf šį planą, bendromis taųiinėė min-
tleė žmonių, tautinių organizacijų vadovybių ir ttf 'taganjaacijų

(8)

narių, rėmėjų ir prijaučiančiųjų pastangomis mes sutelksime rel- 
kiaMas lėtas ir sudarysime pagrindą dvigubai spartesnės Dirvos 
startui.

Tik neatidėliodami įsijunkime į darbą.
Pradėkime j| dabar,,dar šį — spaudai pašvęstą — spalio 

mėnesį.
Pagerbkime tautinės minties spaudos 50 metų sukaktį nau

ju laimėjimu!

• Chicago, 
1957 m. spalio 9 d.
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turialv^į 
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nizuoti Ūi4-i 
darbą ir oi 
nes be mecl) 
siškas pai ’

Mechan 
gal. O iš : 
iždas ir gyven 
čioB.

štai ' 
išdirblmotiM 
nuoja apli 
tasdizėlio 
16,000. V 
apie 9,000 
rugių — i

Dabar d 
šaltas, 
ves. Dėl lh 
bai susi 
vą: vargas nėti

• Ež| 
rinkę ši 
Vakarų 
rončijoje aŠtii 
sakė prieš JAI 
abejo 
ginti 
ta, kad 
jus varžybas 
pasitarnavę

4^.11

'J

Ii Užtarta atvykusius savo pažįstamus ir jų pokalbio mintimis 
čią- dalinamasi su mielaisiais. Dirvos skaitytojaid.

9

JOS 
RAŠO

į atžvilgiu lie- 
1 gyvena skur- 
įrdui galo nesi- 
jsiog užburtame 
į to skurdo pur
into.
į kiek sumecha- 
ipalengvinti sau 
ati ūkio ateitį, 
rijos-gręsia vi-

£| reikalingi pini- 
“ imti. Valstybės
1 ų kišenės tuš-

vyzdžių: čekų 
lis dabar kai- 
zlotų, papras- 
ūkio darbams 
arklio kaina 
kg. (200 sv.)

|iai lietingas ir 
pliais kasa bul
iai rudens dar- 

įiusimetė į krū- 
’ įsakytas.
j~—

X,

• I ■

Per paskutinįjį karą Olandijos sostinė Roterdamas buvo skaudžiai 
nukentėjęs. Dabar sugriautos vietos atstatytos ir Roterdamas yra 

labai modernus miestas.

Po pasauli polžvalgiu* V. RIMVYDAS

J

galima keisti darbovietę, supran
tama, su nemažais "patepimais", 
bei protekcijomis ir t.t.

Kokie .darbininkų uždarbiai 
kainsė bsi sdeste?

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
Centro Vaidyba

Inž. E. Bartkus, T. Blinstrubas, inž. J. Jur
kūnas, adv. A. Lapinskas, dr. J. Paplėnas

— Na, kaip Čia atsiradot, ar 
iš dangaus? — buvo pirmi mano 
togžlai, nutikus senai nematytus 
gaž^j^teįmron.

ig iš Lietuvos re
petoti; to šatrą kartą;
1941 ' Hitlerio-Stali-
no' g. _ .^d!' ’įtabar — • pagal.
Adenauerio-Chrųščiovd susitari
mą.,Mat, nemaža 1941 m. Lietu
vos vokiečių —. yepątrijantų 4>u- 

" ' ’ pabėgti..ntio rusų

Lietuvon paėmė 
įjitėmė' vok, repa- 
■ dokumentus, iš^ 
Ęus. pažymėjimus

vo nesuskubo l
1944-45 mėtais ir tada rusai juos 

« viauš t gi||taę " ‘ ’

*tbe pilietiti^^ ir visą laiką pri- 
....... ..

•. ■ v

'■ į

Kasiš repatr ijantųtam ru- 
? «ų.spaudimui pasidavė ir ’

j žadėtų lengvatųį^^^. .
K

— Ar lengvai rusai jūs išleido 
ir kuriuo būdu pasiekėte vaka
rus? -

— Rusai, arba jų valdiniai 
vietiniai, labai nenoriai leido 
mums išvykti. Kaikuriems iš 
mūsų teko net keletą kartų šauk
tis pagalbos V. Vokietijos Pa
siuntinybės Maskvoje. Dėl įvai
rių rusų trukdymų nemažai dar 
ir šiandien grumiasi su stato
momis kliūtimis, nes mūsų at- 
vykėmė tik keliolika asmenų bei 
šeimų, o jau turėjo atvykti vien 
iš Lietuvos, per 200 šehnų. Jei 
kuris nors.šeimos narys yra pri
ėmęs SSSR pilietybę, tą rusai 
j>-^tSdun^hrn|-iT "»yt» pu

^pasiS 

K srhrnąUi 
ilmokėję^

' - ■ - - -

•K"

BŪTINAI SIEKIA NAUJU NUOLAIDU
Blaiviau žiūrima j satelitą. — JAV-ės rengiasi nugalėti erdves. — 
Maskvai pirmoje eilėje rūpi propaganda ir šantažas. — Sovietijos 
gyventojai didelėmis aukomis priversti kelti Maskvos prestižą.

Gerai žinoma, kad amerikinė riomis kalbomis Šaukia Maskvos 
visuomenė yra išauklėta sporti- radijas, tai lengvai bus galima 
nėję dvasioje ir rungtyniavimas įžiūrėti tikslus, kurie nesiderina 
bet kurioje srityje jai labai ar
timas. Tik dėl to galima išaiš
kinti Įtūps beveik jau isteriją pa
siekusius ' spaudos balsus, tuos 
sveikinimus maskviniam konku
rentui, dėl paleisto satelito, pa
galiau ir nuogąstavimus, kad 
krašto saugumui gręsiąs nepa
prastai didelis pavojus. Vienok, 
po didesnio sukrėtimo, į viską 
pradėta žiūrėti blaivesnėmis aki
mis.

su mokslinės pažangos siekimais.

. JAV planavimai keičiami?
Nauji įvykiai įgalina teigti, 

kad praėjusi kartą Dirvoje pa
minėta galimybė keisti planus 
gynybos ar mokslinių tyrinėjimo 
srityse yra visai reali. Apie tai 
buvo paminėjęs ,Eisenhoweris 
savo spaudos paiAkalbėjime, o 
gynybos sekretorius McElroy 
aiškiai nurodė, kad teks pasku
binti darbą. Kitaip tariant, ame
rikiečiai turės pasispausti ir bent 
keliais mėnesiais anksčiau at
likti ųumatytus planus. lįruo- 
džip mėn. numatytas iššauti sa
telitas čia geriausias tokio ,pa-

■m. f
,,,.¥į

■, susi- 
jtybių atstovai 
gUnijos konfe- 

žodžiais pasi- 
. Jie pareiškė 
V sugebėjimo 
pat pasisaky- 
ms pralaimė- 

litų srity, jie 
m priešui.

ūkis išaugina ir pagamina ž. ū. 
produktų. Gerose žemėse ir tvar
kingesni kolūkiai atiduoda nu* 
Btatytą duoklę valdžiai, o liku
sius ž. ū. produktus proporcin
gai išdalina saviems kolūkie
čiams. Bet ne visus, nes dūlis jų 
"nubyra" nežinia kur, dalis par-. 
duodama ar jais apmokama kai- 
kurios kolūkių išlaidos. Todėl 
kolūkiuose, be atlyginimo natŪ-- 
ra,, dar mokama, nors ir Iširi 
menkai, pinigais. Visas kolūkie
čių atlyginimas apskaičiuojamas 
nuo jų kolūkyje dirtitų darbadie
nių ir, ypač netvarkinguose bei 
prastų žemių kolūkiuose tateąi 
atlyginimas nepaprastai men
kas. . '

— Visas išganymas, kad Kol
ūkiečiams leidžiama naudotis 
mažais 60 arų Žemės sklypeliais, 
kuriuose jie užsiaugina sau dto'- 
žąvių; laiko sparnuočių, kartais 
.net kiaulių ar karvę. BM ir už tų 
sklypelių derlių bei paukščius ar 
gyvulius jie turi mokėti valdžiai 
didelius mokesčius. Taigi, ltol- 

(Ptorinlta i 4 p41.y

Ii-*, š-

JAV kariniai fotografai Aliasko
je padarė šią rus^' paleisto sate- 

lito kelio nuotrauką.
——— r——-—---------  - ■■ ■ .

šiandien jūs, o ryt mes...
Baltieji Rūmai Washingtone 

parodė šalto kraujo pavyzdį. Jei 
ne didelė iaiSyė šio krašto spau
doje, viešoje nuomonėje, žino
ma, visas sputnikiiįįa^ftąinyšia 
būtų buvęs’ '{vertintas Visai ki
tokioje plotmėje. Tat ir prezi
dentas Eisenhoweris nurodė, kad 
apie sportinio pobūdžio rungty
niavimą čia nereikia kalbėti. 
JAV-ės raketų ir satelitų srity 
dirba rimtai ir su pasiektais re
zultatais nesidrovės pasirodyti 
prieš pasaulį.

Gruodžio mėn., kaip praėju
sios savaitės trečiadienį paskel- linti raketų, satelitų tyrinėjimą 
bė prezidentas, JAV-ės jau pa- ir gamybą. Kitaip tariant, pri
leis savo bandomąjį satelitą. Ki
tų metų kovo mėn. aplink žemę 
skris gerai ištirtas ir visa eile 
precizinių instrumentų aprūpin
tas amerikinis dirbtinas mėnu
lis.

Savo pasikalbėjime su NY 
Times atstovu Maskvoje net ir 
Chruščiovas sugebėjo kalbėti 
blaiviai, pareikšdamas, kad, gir
di, svarbu pasiekimai moksle, o 
ne rungtyniavimas, šiandien pir
mieji kurioje nors srity sovietai, 
rytoj juos pralenks amerikiečiai 
ir vėl atvirkščiai... Tačiau, jei 
pasiskaityti Pravdos skelbiamas 
mintis ir pasiklausyti, ką įvai-

d

• »-

Praėjusią savaitę Washingto- 
ne posėdžiavusi, prezidentui pir
mininkaujant, Tautinė Saugumo 
Taryba verčia spėti, kad šio 
krašto vadovybė skiria didelį dė
mesį raketų ir dirbtinių satelitų 
srity.

Jau pradedama kalbėti apie 
centrinių įstaigų organizavimų, 
siekiant paskubinti ar patobu-

pažįstama, kad daugiau ir sku
biau įmanoma pasiekti tokiu at
veju, kai svarbus darbas atlieka
mas vienoje vadovybėje. Tuo 
tarpu, pvz. raketų srity ligšiol 
buvo pastebimas nesutarimas, 
net rungtyniavimas. Tarp savęs 
varžėsi, begamindamos raketas, 
sausumos kariuomenė, aviacija 
ir laivynas. Išmesta milionai do
lerių ir buvo net atsisakyta kai 
kurių raketų gamybos.

Vėl tas nuomonių skirtumas 
Kongreso narių tarpe ... Neap
galvoti apkarpymai gynybos sri
ty ... Niekas nenorėtų, kad JAV 
virstų totalitariniu kraštu ir at-
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ybM posėdžio, kuriame buvė'M
ra, Dr. J. Bartkus, A. Lapinskas, A. OUa, K. S. Karpius, pirm. E. Bartkim 
taas. Dirvos nuotr.
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šiame Dirvos numeryje, pir
majam puslapyje atspaustas j 
Tautinės Sąjungos centro valdy- . 
bos atsišaukimas-raginimas. Ja- t 
me pasakyta, kad rengiantis nuo 
ateinančių metų pradžios Dirvą 
leisti dukart per savaitę, reikia 
sukelti $20,000 sumą. Tie pini
gai reikalingi ne laikraščio išsi
laikymui, bet įvairioms spausdi
nimo priemonėms įsigyti, kad vi
sas laikraščio išleidimo darbas 
jau būtų atliktas savojoj spaus
tuvėj ir, žinoma: pagal dabarti
nius reikalavimus, sumodernin
tas.

Neturint visų savų spausdini
mo priemonių ir jau laikraštį 
leidžiant du kartus per savaitę, 
visad susidaro daug nepatogu
mų, gi svarbiausia, labai daug 
pinigo išmetama kitiems, kada 
tą darbą gali pilnai atlikti savie
ji, ir dar net pigesne kaina. Mes 
apytikriai esam apskaičiavę, kad 
Dirva, neturėdama pilnos spaus
tuvės, iki šiol svetimiems yra 
išmokėjusi virš $100,000. Tai jau 
didelė ir daug sakanti suma, kuri 
ateityje turi pasilikti pačioje 
Dirvoje. Ir kad tai įvyktų, todėl 
ir šaukiamasi visos ta utinės-suh 
vės veikėjų talkos.

Juk dar nesenas laikas, kada 
Dirva neturėjo ir nuosavų patal
pų, kurių nebuvimas laikraščiui 
*arp pat sudarė daug sunkumų. 
Ėmėmės iniciatyvos ir tas patal
pas turime. Dabar imamės ini
ciatyvos pilnai savai spaustuvei 
įrengti, ir jei tik visi norėsime, 
ją turėsime. Tai daroma ne vįe- 
neriems metams, bet ilgesniai 
ateičiai, todėl ir ta $20,000 suma, 
iš pirmo žvilgsnio gal atrodanti 
didelė, bet giliau žvilgterėjus yra 
pakeliama ir įgyvendinama.

Ją turime sukelti, nes tai mū
sų pačių garbės reikalas. Reikia 
tik, kad kiekvienas iš mūsų at
silieptų į nesenai paskelbtą V. 
Rastenio konkretų planą, reikia 
kad visi išgirstų dabar skelbia
mą Tautinės Sąjungos atsišau
kimą ir tuoj ateitų į talką.

Ir laukiame pirmųjų 
talkininkų!

• l JAV ir Kanada* Liet. Scenos 
Darbuotojų S-goa Centro Valdy
bą Brinkti: Spfija Adomaitienė, 
Balys Račkauskas, Zita Kevalat- 
tytė, Elena Petrokaitė ir Bronius 
Macevičius; kandidatais Janina 
Monkutė ir Zigmas Motiejus.

I Revizijos Komisiją išrinkti: 
Ant. Sprindys, Vyt. Valiukas ir 
Andrius Mironas; kandidatais 
Ona Petravičiūtė ir Jonas Kele
lius.

Į Garbės Teismą — Aleksas 
Kutkus, St. Pilka, Alė Kalvaity
tė; kandidatai: O. Mironienė ir 
Iz. Motekaitienė.

L. S. D. Srga įsisteigė JAV ir 
Kanados Liet. Kult. Kongreso 
metu. Jos laik. centro valdyboje 
iki šiol dirbo: Aleksas Kutkus, 
St. Pilka, Vyt Valiukas, Ant. 
Sprindys ir Simaą Velbasis. Vi
suotinas metinis narių susirin
kimas, įvykęs š. m. spalio 6 d. 
Menininkų Klube, Chicagoje, pa
darė eilę svarbių nutarimų.

• Energingoji dant. gyt. A. Ma- 
čiuikienė, savo aukomis 
bais padėjusi ne. vienai

1 zacijai, ir LITUANUS žurnalo 
leidėjams atėjo į talką. ~ 
gesnį laiko tarpą ji žurnalo leidi
mą parėmė stambiomis aukomis 
bei iš kitų tautiečių surinko 
$161.00 ir juos atsiuntė leidė
jams. Tarp šių aukų pažymėti
nos: LAS sureng'.oy vakarienės 
(pagerbti besilankanti p. Kiau- 
lėną) metu sudėtinė $76.00 au
ka; Venezueloje gyvenanti gafl. 
sės. p. 'Mikalauskienė $50.00; dr. 
J. Adomavičius — $10.00; Mu- 
tual Federal Savings per J. Ka- 
zanauską $10.00 ir dr. B. Gaižiū
nas, dr. V. Tauras po $5.00. Stu
dentija šiai nenuilstančiai jau
nimo rėmėjai yra begaliniai dė
kinga.

• Lietuvoje mirusi Elena Žalin-
kevičiūtė - Petrauskienė, Kipro 
Petrausko žmona; Ji karo metu 
buvo pasitraukusi į vakarus, bet 
1948 metais iš Vokietijos grįžo 
į Lietuvą. ų..'...................

• Gauta paminėti labai gražiai 
išleista Lietuvių Beletristikos 
Antologija. Virš 600 psl., įrišta 
į kietus viršelius. Redagavo B. 
Brazdžionis. Kaina $7.00. Gau
nama Dirvoje ir pas leidėjus —

kų Susivienijimą ir Lietuvių Li
teratūros Draugiją.

Taip einant, turbūt ir "Laisvė” 
su ”vilnim” kUsilauks paliudiji
mo, kad joe ttėra Maskvos.tar
naitės... I?,:;
• Amerikos .Lietuvių Bendruo- 

,menės centro,:Valdyba savo lei-
ka (fe); J. Vaičjurgis (64), V. 
Vakauskąs, (44),A. VHėniškiS 
(64), Ign. VUėnlškis (64),:. N. 
Adomkaitis (54), A. Karosas 
(44), inž. E. Cibas (39); Br. 
Venckurienė (36),'A. Andriullė*- 
nis (39), K Adomavičius (28); 
E. Eitas (24), A. Dilba (12), 
prof, J. Raųktys (12), A; Bačiu
lis (12), J. Kapočius r<12)L ,-R. 
Jasiūnas (4), Br. Strikattis (6) 
ir Jon. Adomonis (8)»j^;: 4 ..

-Būreliui nepriklausą *$m<eny*Į 
VI. Mickūnas (5), A- S. (1) ir L. 
Itbickas (1). ' j ";

Be minėto būrelio, Liet. Enėf- 
ktopedljos leidėjas; J Kapočių*, 
dr. Br. Kalvaitis įĖtivi Eitas -.it* 
Ad. Dilba priklauso,dar irį ki
tiem8 gimnazijos rėmėją būre
liams.

Nuo pat įsikūrimo pradžios 
būrelis globojo R. Valdukaitį. 
Jam šių metų pavasarį išemigra
vus j U. S. A.; būrelis sutiko glo
boti 7 klasės mokinę T. Kelerytę, 
ev. kun. šen j. Kelerto dukrą.

Kaikurie būrėliaf jau payąrgo. 
Tačiau 155 Vasario 16 d. gimna
zijos rėmėjų būrelis savo” veildą 
tęs ir toliau. 1 J. V.'

L.—

BALTIMORE

Pinigų siubtlmb išlaidas $16.87 
'{ sumokėjo B. lr, K. Ma*iuliai

džiamą biuletenį, kurio jau anks
čiau yra išėję,T numeriai, dabar 
pradėjo spausdinti spaustuvėje. 
Paskutinysis 4L 8 numeri* at
spaustas 6 puslapių. Spaudė Dir
vos spaustuvė; v '
• Teisininkų^ gintų — Lietuvių 
Teisininkų .Draugijos laikraščio 
naujas adresą*: 5611 So. Eme- 
rald Avenue, CĮjicago 21, Illinois, 
telef. TRiang}* .3-5353.
• Dailininko Viktoro Vizgirdos 
darbų paroda rengiama studentų 
saptariečių spalio 26-27 dd. Bos
tone, Tautinės, Sąjungos Namuo
se.

- z 
i.

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai visiems

SIMĄ EDSEL INC
• PAMĄTYKNAUJĄ 1958 EDSEL

lė ir jai skirtoji suma’ nepatei
sins dedamų- vilčių, visiškai at
puolė. Premijai skirta suma, 
kaip dabar atrodo, paskatino ra
šytojus, gyvenančius įvairiuose 
kraštuose, konkurse gausiai ir su 
geresniais veikalais dalyvauti.

Reikia pasidžiaugti ir Ohio 
valstybėje, dauginusia Clevelan
de, įsikūrusiais lietuviais gydy
tojais, kurie savo materialiniu 
įnašu sumanytą darbą labai tvir
tai parėmė. Jie, skirdami visą 
premiją — 1000 dolerių, malo- 
niąi sumaišė Bendruomenės apy
linkės premijai skirtą biudžetą. 
Turbūt retas įvykis, kad premija 
pilnai išmokėta, o kasoj dar keli 
šimtai likę. Bet nereikia nė kiek 
abejoti, kad pinigai, geram tiks
lui skirti, geram tikslui ir bus 
išleisti. Apylinkės valdyba, ka
soj turėdama pinigo, skirto kul
tūriniams reikalams, galės ir di
desnius 
daryti.

Ohio 
parodę 

į Amerikoje gyvenantiems gydy- 
, tojams, o taip pat ir kitų profe- 
į sijų specialistams, kurie daugiau
■ uždirbdami, neturi užsidaryti sa

vo materialiniam kiaute, bet at
vertomis akimis ir jautria šir-

’ dim pasižvalgyti ir patalkinti lie- 
. tuvybės darbui.
. # Minint šio gražaus darbo kaip
■ ir pabaigtuves, tenka keliais žo-,
' tižiais prisiminti ir tą konkursą Draugas, 4545 W. 63 St., Chica- 

laimėjusį rašytoją • Algirdą %c> !"• 
Landsbergį. Ypač, kad laimėju
sia yra iš pačių jaunųjų lietuvių 
rašytojų kartos, kuriems likimo 
lemta bręsti svetimuose kraš
tuose ir dažnai svetimose mo
kyklose. Miela, kad jie pajėgia 
tvirtai remtis į lietuviškuosius 
reikalus, jais sielotis ir jiems 
dirbti, štai neperseniausiai A. 
Landsbergio romaną premijavo 
Draugo leidykla. Tat ši dramos 
premija yra jau antras jo vie
šas pripažinimas, gi metų skai
čius dar netoks didelis — A. 
Landsbergis yra gimęs 1924 m. 
birželio mėn. 23 d; ’ Studijavęs 
Lietuvoje, Vokietijoje -ir aukš
tuosius mokslus baigęs jau šia
me krašte. Neabejotina, kad sve
timų didžiųjų tautų kalbų mokė
jimas jam atidengia platesnius 
kūrybinius šaltinius ir net di
desnes kūrybines galimybes, 
Reikia tik linkėti ,kad gražiai 
prasiskleidusi kūrybinė jėga 
augtų ir dar ne kartą mums 
džiaugsmą keltų. ;
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BOSTON
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SUDARYTAS SUVAŽIAVIMO
KOMilTETAS \

• • > :■ X. , ■ .
Lapkričio, nįėn, 16 ir 17 d^e* 

nqmis įvykstąnčiąmBostope tau
tinių grupių apvažiavimui suda
rytas komitetas iš Tautinės Są
jungos Ir Akad. jaut. Sambūrio i 
pirmininkas — Ignas Vileniškjs, 
nariai: inž. Juęzas Dačys, prof. 
Juozas Rauktys, Jonas Kasmaus- 
kąs ir Kazys-Adamavičius.

Suvažiavimo reikalais kreiptis 
į pirmininlį 
□o. Boston .

Su važiavĮmįpįkomitetas prašo

Sveikinimai ir geriauti-linkėjimai visiems

USHER WASTE OIL SERVICE
I - .

TO 1-1907
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užsimojimus ta linkme i »

I •

625 BeHvard Read v-

Sveikinimai ir geriausi linkėjimai viniems

, SERVICLNG GAŠ STATION EQUIPMENT

2416 Bridge Avenue SU 1-0102

dosnių

eilinis

10715 Briggs Avenue

\

lietuviai gydytojai bus 
gražų pavyzdį visįems

• Komunistiniai "Laisvė” ir HERB KAY CO.

AttLatvė- 

(42), inl.

STROH’S MEATS

2171 West 3rd St.

EX 1-0571

Ir reketo.

•
Clevelande įvyko ne 

mielas įvykis, gal teisingiau pa
sakius, skelbto dramos konkurso 
premijos įteikimo šventė. Joje 
paaiškėjo, kad lietuviškoji scena 
yra praturtėjusi 17 veikalų ir jų 
tarpe komisijos daugumos ge- 

' riausiuoju pripažintas Algirdo 
Landsbergio veikalas "Penki 
stulpai turgaus aikštėje”. Tos 
pačios komisijos pranešimu, su 
premijuotuoju stipriai lenkty
niavo kito autoriaus veikalas 
"Menas šventykloje". Komisija 
taip pat nutarusi ir daugiau vei
kalų rekomenduoti lietuviškajai 
scenai. Atseit, tuo lyg paskati
nama, kad tie veikalai būtų iš
leisti pirmoje eilėje ir jais galė
tų lietuviškoji scena greičiausia 
pasinaudoti.

žinantieji lietuviškųjų veika
lų trūkumą mūsų scenai, be abe
jojimo, tas Clevelando Lietuvių 
Bendruomenės pastangas, labai 
aukštai Vertina. Tik jos iniciaty
va 'ir rūpėsiu konkursas galėjo 

, būti įgyvendintas. Aukščiau kai 
kurių reikštas nuogastavimas, 
kad paskirtoji premija perdide-

9 pą- 
tt ii. 
aiku-

atsiųsti k 
vų iš Wa
Neny York 
Drauge, prį 
ių dėl *uv|
Suvąžiavi 
nės bus 
mlnčiuš.

S-gos Cėn 
Žiūrimą atvyksti* 
inž. E. 
pranešė, kad'ti 
daryti pranešilS 
N, Fondo p- 
žiarime 
pranešimą.'; į
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PENKERIŲ 1CHICAGOS
. GYDYTOJAI n)

Tel. ofixo FRoepect 8-1717 
Reiideneijos REpubHe 7-78*6

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Trečiad. ir sekmad. ofisas uždarytas.
SeStad. tik nuo 1-3 vai popiet. 

Reiid. 3241 W. ttth PLACB

Tel. offie’o EVer»lade 4-7*7*
■ Tel. bato GRarataad ***** 

, Dr. Juozą* Bartkų* 
GYDYTOJAS IK CHIRURGA8 

Narveat Medieal' C*uter 
2336 West Chieago Avė 

Chieago 22,
VAU: 1-8:30, 6-8:30 p. p. pirmai, 

antrad., ketvirtas., penkūuL,
Tik (šaitanu trečiadieniai*.
11-* p. p. Mtndtaniai*.

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI | SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETU4 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA ž 
PARCELS TO RUSSIA, INC^
1530 BEDFORD AVE„ BROOKLYN 16, N. Y. 

TeL IN 7-7272, IN 7-6465
Brooklyn* |stai*a atidaryta kaaditn, ir Mianadi«nia& nuo t iki • 

, MtadienUia ano S iki 4 vai
Pristatymą* taraataojamaa (avėjo paraku.

Siuntiniai iiaiunėiami skubiai.
Priėmimo punktas: ..?J'
New Tork City, 78 fisesad Av*M TeL' ORchard 4-1*4*.

M 0 s ų skyriai.: .Afc
Datrolt 12, Midų, 114*1 Jaa. Campaa Aro, TOvtbmM • 
Hsrtford, Coniu, *51 Altaay Aro, (Sąpšl 7-51*4. ?.v; 
Lo* Angdra, Cahf, UI So. Vormant Are, DUnkirt S-4M*. 
PhHaddphia 23. Pa, 8*3 Narth 7th SU T*L WA &TlV * 
Chicato. IIL 3741 W. 2tth SL, TeL CR 7-2124. 
Nevrark, N-J., 263 Market SL Tel. MA 3-«937.

Būrelis š 
m. rugsėjo m 
Bostono (10) 1 
stangomis, 
rinktas inž. D.- 
riems nšriąms 
kus,^kitiems —Įį, 
jus, be to, 
mirus, to būi 
kriko ir pinigtj 
nazijai buvo atidU---------
sių. Praeitų metų ąpaljo mėn. 27 
d. liauju būrelifi. yadovų išrink
tas J. VaiČju^riii«> Būrelis iš 
naujo persitvarkė. -.

Penkerių ^laikotarpyje
(Iki 1957. 9.\> ' ttllii su
rinkta $1,219. _ , . .(*4 60
mėnesių) pasiųsti $1,200. Per
siuntimo išlaidos ĄlS^O-Jdkutjs 
būrelio kasoje $6.60.

Per minėtą laikotarpį gauta 
aukų (sklausteliūose skaičiai ro
do bendrą sumą dohįiiais):;;

Mirę būrelio nariai : R. Ghaiū- 
nas (4), A. Strockls (4) ir St. 
Mockus (14).

Iš Bostono jjyyi-ž- 
nas (H), vet.fi 
M)! W R- 
Br. Veltas (42)';fr^8tonss«R 
:!/V-

Iš būrelio išstojai 
11)7 inž. D ' 
iričius (8),

Volmerytė (11 
'į Šiuo metu būi 
Bėriai rėmėjai (jįj 
10 : dail. V. A “ 
A. Brffkus (64) 
tis (62), J. Kasi 
Lendraitis (64) į’O 
($O);StftMiBlt^f

DR. AD. LAŠKAU8KUI ' 
76 METŲ

Anykštėnui Dr., Adomui Lan
kauskui,, ^venčianfianą .šiais mp- 
iaią 70-tięs .npetų amžiaus nu

šalta, lietuviškoji Baltimorės vi- 
suoihenės dplis, rugsėjo mėn. 29 
d. bįuvo surųošuai lietuvių salėj 
minėjimo pobūvį. ,

įtvjrko Dr. Adomas LaskausRas, 
Jjditnas vienintelio sūpaus Kęs
tučio su ponia ir būrelio artimų
jų. Atvykusia buvo sutiktas il
giausių mėtų dainos Žodžiais.

Pokylio metu ądv. EI. Armo- 
nienė pasakė jautrą kalbą, pa
liesdama ? sukaktuvininko ąyvę- 
nimą. pradedant mokyklos suo- 
lu/ šaltu beląįsrių lageriu,' žiau- 
rfli bolševikišku kąlyimū ir pil
nu graudaus ilgęšių. tirėmtmlo 
gyvenimu. Dr. A^omAs buvo ąpi- 
ibudintaą kaip pirmasis besdcii- 
Hįuičios Lietuvos Anykščių kb- 
męndantaSj Lietuvos kariuome
nės gydytojas, AnįykžčiuoBe akių 
ambulatorijos įsteįgėjas ir vedė
jas, savivaMybininkaš, visuome
nininkas ir savo profesijos uolus 
ir nuoširdus atstovas.

Dr. Ad. iMskdusltas gimęs 
: 1887 m. Lagęčfų dvare (prie pat 

Anykščių)'. Gimnaziją baigė 
Mintaujoj — 1908 m., Universi
tetą Dorpate 191i m! 1914^1^18 
lietais dalyvavo kare.. 1916 ta- 

■ pakliuvo f vokiečių belaisvę, ii 
kurios sugrįžo į Anykščius 1918 
m. pradžioje. Nuo 1940 m., lie
pos mėn. 12 d; iki 194L m., bir
želio mėn. 24 dienos komubistų 
aūvo č. d^rbų
kalėjime. Iš kalėjimo .tų pačių 
kalinj^įbųvoįiĮtaežtas^nes gfū 

, ^ėbegaMjft jtaėitį-^ •
; ^trą luff^j-Lietavą veri

Vok 
Wid ........
lagerio 
riko* atvyko 1949 m. ir ąpsigy- 
veino BalUmorije.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai mūsų draugai^*

i '.
ji” '

4 »

M TO 1-0651

Geriausi sveikinimai draugams ir rėmėjams

>

SUPREME CARBIDE TOOL CO

W1 1-7733

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems lietuviams
>

K.&^M<>VIN^CQMPĄHY

priklausą.



IĮ pasikalbėjimų

' i'.t ' į '
Po karo Miša ilgus mėnesius 

išgulėjo ligoninėje. Jį susirado 
brolis * Robertas, Pittsbųrgho 
Municipeir Črchestrū violoričelis- 
tafc, Amerikon išvykęs 1988 m. 
Norėjo Mišą pasiimti Amerikon, 
bet dėl kiaurų plaučių jo nepra
leido. ’ ■ '■' ‘ :< "

1949 m. jis išvyko į Izraelį to
jau ieškoti saVo šeimos narių) ir 
^teidirbti pragyvenimą. Izraelyje 

netrukus ir'Vėl iškilo energingas 
ir vikrus muzikantas: koncertuo- 

^ja Jeruzalės radiofone ir vado- 
)?auja pasaulinio garso “King 
David Hotel” orkestrui. Iki 1955 
m., kai vėl atsiliepė kaceto* lai
kai. Jis Suserga, lieka be darbo, 
išvyksta Vokietijon paskubinti 
savo invalidumo pensijos reika
lų. • . v . _

Tylime. Sunku ant dūšios pa
galvojus, kiek žmoghs iškentė
jo — ir kiek žmogus gali iškęBtį. 
Be didelių aiškinimų Miša man 
kiša laišką.- Skaitau: '

— Retas kuris laiškas man . 
yra padaręs tiek malunumo, kiek 
Tamstos. Aš labai džiaugiuos su
žinojęs, kad Tamsta esi gyvas, 
nežiūrint sunkių persekiojimų ir 
pavojų, kuriuos Tamstai teko 
pakelti. Mes čia... dažnai pri-; 
atmindavome malonius susitiki
mus su Tamsta Kaune, kurio vi
suomeniniame ir muzikiniame 
gyvenime Tamsta su savo or
kestru turėjai Bavo gražią vie
tą...

Po laišku pasirašęs Stasys Lo
zoraitis, jungdamas Mykolui 
Hoftnekleriui Lietuvos Diploma
tinės Tarnybos pažymėjimą.

žiūriu aš j jo nuplikusią kak
tą, raukšlėtą, bet energingą vei
dą ir sau tariu: kas nežinojo 
Hofmeklerio kapelos Metropoly, 
kas nesiklausė Five O’Clock’ų 
per radiją, kas nežino jo plokš
telių?! Juk šis žmogus yra mū
sų seno,* mielo Kauno gyva da
lis, jo inuzika dar ir šiandien 
skamba mūsų ausyse! Kaip ge
rai, kad tąsyk susiprasta nors 
dalį nepriklausomo gyvenimo už
fiksuoti į tuos "juoduosius bly
nus”!

— Kaip ten buvo?
— 1929 m. vokiečių kilmės 

prekybininkas Schuetze, pama
tęs, kad mano plokštelės gerai 
eina, pasišovė daugiau gamintis. 
1929 išvykau į Berlyną ir ten 
ODEON firmoj, jau su mikrofo
nais, igrojom kokį 20 plokštelių 
(40 veikalėlių) — jų tarpe Marš, 
marš kareivėliai, Sunku gyventi, 
keletą fantazijų liet, temomis, ir 
t.t. Plokštelės buvo grobstyto iš
grobstytos.

— 1932 m. Columbia firmos 
įgaliotinis Sakalauskas mus iš
siuntė į Londoną; Ten vėl įgro- 
jom 25 plokšteles — 50 dalykė
lių. Kartu buvo dainininkas Dols- 
kis. Ir kiek juoko buvo, kol aš, 
Miša * Hofmekleris, jį išmokiau 
bent kiek švariau lietuviškai tar
ti... Vargšas, po metų pasimi
rė persišaldęs koncerte kariams, 
2 p. p. rajone. Tada įgrojom ir 
Gailevičiaus maršą Prezidentas 
Smetona (Du broliukai kunigai). 
Tais pačiais metais Columbia 
atsiuntė ekspediciją j Kauną. 
Kipras, Grigaitienė ir kiti atliko 
šavo {grojimus; dar ir aš pridė
jau vieną kitą.

— Dar vėliau, jau beveik prieš 
/pat karo pradžią, išvykau į Ko

penhagą, kur vėl įgrojau bent 
tuziną naujų plokštelių pas His 
Masters Voice.,Ir kažin dar kiek 
būtume padarę — jeigu ne tas 
karai...

štai, vieno Lietuvos muziko 
įnašas į mūsų nepriklausomą gy
venimą.' Jo nėišbfaūksi.

Bet man buvo įdomu, kaip ten 
buvo su Spaudos Baliumi.

— Nu, labai paprastai, — sa
ko Miša. —. Smagiau eitų pasa
koti. jeigu čia tie bavarai turė- 

rtų lietuviško Krupniko; mat, vl- 
Olą tai vyko garsioje "Bočegrai- 
*koje”, kur be krupniko nė iš vjer

toš.‘ / Y. r . •

— Kazys Binkis buvo Spalidos 
Baliaus vyr. organizatorius. Ma-

ląidėgimu,

muziko* pi jonierhun

M. Kofmeklerfa, i Muenchene, Vokietijoje.

ne jis buvo pakvietęs muzikos i 
specialistu.

Pasiruošta buvo gerai: net ke- ■ 
■Ii orkestrai, vienaę valsams, ki- ] 
-tas fokstrotams ir t.t. Ir jau vis- : 
kas, galima sakyti, .buvo sutar- : 
ta ir paruošta. Naktį, iš Metro
polio ištrūkęs, nuėjau aš pats 
nubaliavoti __ žinoma, į Bože-
graiką. O ten netrukus prisistatė 
Binkis ir sako,-girdi, baliui bū
tinai reikia atrakcijono. Išsitrau
kė tekstą: "Tris dienas, tris nak
tis ...” na ir taip toliau. Sako 
jis man — tu Miša sėsk ir su
galvok ką nors. Be didesnių de
rybų ir krupniką begurkšnojant 
parašėm tą valsą, šabaniauskas 
spėjo, išmokti, surepetavom va
landą prieš baliaus pradžią; ir 
žmonės pasiuto!

— Per balių grojom tai vie
nas, tai kitas orkestras, jau ne
bežinau kiek kartų ... Na, o pas
kui labai prigijo...

Negi, pagalvojau, nebūtų ga
lima ir šiandien ką nors pana
šaus padaryti? O kaip būtų, jei
gu tą patį Spaudos Baliaus Val
są iš naujo perredagavus, sumo
derninus ir išleidus? Rfeiktų jam 
užsiminti!

Bet Miša vėl paskendo minty
se, praeityje. Ne tik šokiai, ne 
tik restoranai! Būdavo išvyksta 
koks vyriausybės narys-į užsie
nį __kodėl nepasiųsti į ten lie
tuviškos muzikos gaidų, kad ten 
pagrotų? Pasvarstyta — pada
ryta. Ir tikrai ėmė lietuviška mu
zika tuo keliu praskambėti ir už
sienyje! Ar būdavo, Kaune di
desnių priėmimų ar prezedentū- 
roje, ar užs. reikalų ministerijo
je, kad apsieitų be Hofmeklerio? 
Nebuvo!

— Žinai, senas dragūnų arklys 
pažįsta ■ trimitą, — sako staiga 
Miša. —« 1953 m. Jeruzalėje bu
vo priėmimas Amerikos Amba
sadorius žmonos gimtadienio 
proga. Turėjau groti su savo vy
rais. Gavom parėdymą užgroti 
"Happy Birthday to you”, kai 
baigsis kalbos ir pakels šampano 
taures. Nu, laukiu. Kalbos, — 
geros, mažiau geros, ilgos, trum
pesnės — lygiai taip, kaip kad 
būdavo Kaune.

— Tas diplomatų svietas vi
sur vienodas, visur išlaikytas, 
visad saikus — ir aš visa tai jau 
pažįstu iš Lietuvos. Užsisvajo
jau. Tik žiūriu, jau kelia taures, 
duodi! ženklą muzikantams, pa
sitempiu smuiką iškėlęs, ir kad 
plėšiau, tai plėšiau — “Ilgiausių 
metų ilgiausių!...’’

— Sumaišiau etiketą; muzi
kantai į mane žiūrėjo ir, turbūt, 
manė, kad man galvoj negerai... 
Beį; aš tada supratau, kad vistięk 
mano širdis Lietuvoj ir ten pa- 
•llkis...Neblogai gyvenau Izraely
je; .Kraštas puikus — bet senam 
žmogui, ypač muzikui sunku 
gauti darbą, — ir labai karšta. 
'Mano ilgiausi metai buvo ir yra 
Lietuvoje...

Čia Hofmekleris pats užsimi-

:■ Negi 
Tiesa, 

i Ame-
’OS, su 

^pasitarti, 
■ir pinigo 

torių Arrle- 
pinigas

-

riko«;-kur'yra-m0iwjkqieg< 
kuriais 
paprašyti-;gal 
kaspaklotų,'. 
rikoje -
jiems grįžtų. Yra Ir tutinas lie- 
tuviškų radljovalandėlių. juk 
jonu tokios muzfkoe reikia!

įtą mintis: 
visiems 

Įėįišpopulia- 
ire! Juk 

Sdaug gra

Dar blykstelėjo 
pirmenybę duosime. 
tiems dalykams, kurt 
rėjo senajame repėrtuai 
tame tarpe yra tiek da ..„ 
žių, modemiškod/^vasios veika
lėlių, tikri "ever-gre i”!

Mintys sukasi galvoj, išge
riam, bet jų nesuvaldom. Myko
las Hofmekleris i atgavo 
savo pilną aįy Jis nebe
klausia — kas .buk rytoj; jam 
įdomu, kur gauti dar jo senų 
plokštelių, kad paklausytų, at
rinktų, atkurtų ir prikeltų nau
jam gyvenimui!

Galų gale laikas eiti namučių. 
Nugabenu savo svečią iki jo 
"namų“ — pas Srimcetininką, 
buvusį Kauno rangovą šochatą. 
Nuo durų staiga dar sykį grįžta 
Miša. Už rankos nusitvėręs sako 
man:

— Ir aš kažkaip instinktyviai 
žinojau, kad susiradus savo žmo
nes lietuvius bus Man daug leng
viau ant dūšios. Ir*'nebenoriu, 
kad kontaktas su mano žmonė
mis lietuviais nutruktų. Dėkui 
už tai, dirbsiu ir rinksiu medžia- 

------ . nea 
būtina. Juk tas mūsų laisvas gy-lmano sieloj šiandien ir vėl šven- 
venimas buvo toks pilnas, kad 
jo užteks dar ’kartų kartoms! 
Kodėl jo nepalikti , kitiems. Juk 
ir ne visų dienų pabaiga — ateis 
ir vėl laisvės metai! Juk ir 
aniemB reikės muzikos, ne tik 
sename ir mielame Kaune, bet 
ir Tavo gimtajame mieste Vil
niuje !

Rezultatas — ne diskusijos, 
bet pasiūlomai. Prašo mand sve
čias paidų, lietuviškų šokių, 
naujesnių kūrinėlių; kurie tikti) 
pramoginiam žanrui.

— Aranžementais pasirūpin
tume, tai niekis. Apmesime, kiek 
kaštuotų visas reikalas; jis nė
ra nerealus! Tik kažin, ar ir kur 
mes gautume kokį dainininką?...

nė, ko norėjau jo paklausti:
— Ar nemanytum, kad lietu

viai paties nepamiršo? — įsiter
piau. — Kaip būtų, jeigu ir vėl 
Mykolas Hofmekleris mestųsi į 
savo seną sritį?

Sena markė dalykas geras — 
lengvos muzikos, lietuviška at-

Muz, Juozas Bertulis Dir- ėjau, krautuvė buvo tuščia. Sū4j

mosfera persunktos, išeiviams g*, kaip kadaise Kaune — 
būtina. Juk tas mūsų laisvas trv-' mano sieloj šiandien it vėl š

>

Jonaa AvėHd Kkfešospando ope
retėje dainuoja kalėjimų virši- 

ninko Franko rolėje.

vos redakcijai atsiuntė įdo- | 
mų laišką, kuriuo prašo duo- 
ti jam rūpimais muzikos 
klausimais atsakymus.

Muziko Juozo Bertulio 1 
įvadą ir tuos klausimus čia ' 
ir skelbiame. Tikimės, kad 
tų reikalų žinovai greit at
silieps ir į iškeltus klausi
mus atsakys. Atsiliepusiems 
iš anksto dėkojame. Red.

1932 m. bedėstant muzikos pa
mokas aukštesnėse mokyklose 
gimė mintis panaudoti dar ligi 
šiol nenaudojamas dvi gama3, 
kurias sumaniau užvardinti: 
"Naujoji Dur gama” ir "Naujoji 
moli gama”. Apie tai tuo laiku 
niekam viešai neskelbiau, nes ti
kėjausi, kad tą bus pastebėjęs ir 
kitas kas nors iš muzikų. Vienok, 
rašydamas muzikos metodikos 
vadovėlį (1934 m.), šias dvi ga
mas buvau irgi įtraukęs.

Kai Klaipėdos Konservatorijo
je draugė su manimi ėmė pamo
kas dėstyti grįžęs iš Prahos mu
zikas Jeronimas Kačinskas, kai
po naujosios muzikos žinovo už
klausiau, ar jam yra Žinomos 
šios dvi gamos. Jis atsakė, kad 
su panašiomis gamomis jam nė
ra tekę susidurti, ir patarė jas 
iškelti viešumon.

1935 m. tose tonacijose para
šiau porą dalykėlių. Viena iš jų 
yra pritaikyta poeto Stasio San
tvaros žodžiams: "Buities verty
bė”. (Turiu užsilikusį juodraš
čio III tomą, kuriame taipgi yra 
sukurta ši daina. Datuota: "Gi
ruliai, 1935. VI. 8 d.”);

Apie tą laiką Klaipėdoje buvo 
viena nedidukė muzikos krautu
vėlė (kiek prisimenu, savininko 
pavardė buvo panaši į ”Slo- 
nimskis”). Mano pažįstami pata
rė mano gaidas perduoti šiai 
krautuvei komisan, nes jis turįs 
ryšių su Amerika ir užsiima net 
gaidų leidimu. Paklausęs patari
mo, savo atspausdintas gaidas 
atidaviau komisan. Taipgi paro
džiau ir "Buities vertybę”. Savi
ninkas patarė ją palikti, taipgi 
mielai priėmė ir kitas gaidas. 
Prašė užeiti po trijų mėnesių, 
nes jam reikalinga susisiekti su 

■ užsieniu (nesakė, kad su Ame- 
• rika).

Bet kai po trijų mėnesių už-

Dabar už vietines kainas?

Parodyta viršuj yra vienas iš Stroh’s 19 blizgančių va
rio katilų. Apačioj šių katilų, liepsnos virš 2000 laips. 
temperatūros, juos verda. Sis didelis karštis duoda ge
riausią skonį iš puikiausių dalykų. TAI IR YRA UG
NIES VIRIMAS! ,
Ugnies virimas duoda lengvesnį, skanesnį, daugiau 
gaivinanti alų, nepalyginamą, su kitais. Joks kitas 
Amerikos alus nėra verdamas taip — ugnimi verdamas 
2000 laips. — ir tas yra dėl to, kad joks kitas Ameri
kos alus neturi skonio kaip Stroh’s I BANDYK 
STROH’S ŠIANDIEN! >

bankrutavo. Mano visos gaidos 
dingo.

1950 m. atvykęs į Ameriką, 
tas dvi gamas paskelbiau Muzi
kos Žiniose, Nr. 4/131. Laukiau, 
kad tuo reikalu kas nors išsitar
tų, bet keltui laukta. Nepasiti
kėdamas mano turimomis žinio
mis, ėmiau klausinėti, pas ame
rikiečius. Gavau įvairios litera
tūros, bet panašių gamų nebuvo. 
Pagaliau University of Califor- 
nia man patarė patikrinti N. Slo- 
nimsky "Thesaurus of Scales 
and Męlodic Pattems”. čia jas 
radau. Pavadinta: "Heptatonic 
Scales”, Nr. 1042 ir Nr. 1043. 
Tiktai yra toks skirtumas, kad aš 
rašiau chromatinius ženkliukus 
prie rakto, Slonimsky gi — prie 
atskirų gaidų. Harmonijoje ma
no buvo įjungta j klasikinius rė
mus naujuoju pagrindu, SI. gi 
davė pavyzdį grynai laisvame 
stiliuje. Mano buvo apibūdinta 
tų gamų giminingumas, jų atsi
radimas klasikais nenustatytu 
keliu, SI. gi rašo, kad tai yra pa
imtas iš bažnytinių (?) gamų ir 
turi 1 arba 2 padid. sekundes. 
Mano gamų tonacijose veikalių- 

, kai pasirodė (deja, neviešai) 
1935 m., Slonimsky gi turi Copy- 
right 1947 m.

Labai prašau neatsisakyti pa-
1 tarti:

1) Tų gamų tonacijose esu 
. parašęs dalykėlius, kurių vienas 
, yra atšapirografuotas mano ope

retėje: ‘'Abejotinas asmuo”. (15 
egz.). Išdalinau nemokamai. Tai 
operetei turiu Copyright 1955 m. 
Ar pagal USA veikiančias pa
tentų taisykles N. Slonimsky ga
li reikšti pretenzijų?

2) Šias gamas buvau manęs 
paskelbti viename iš Amerikoje 
leidžiamų muzikos laikraščių. Ar 
Slonimsky už tai turėtų pagrin
do prikibti ?

3) Kaip minėjau, Lietuvoje 
buvau parašęs muzikos metodi
kos vadovėlį ir patiekęs Knygų 
Leidimo Komisijai prie švietimo 
Ministerijos. Tame vadovėly bu
vo taipgi paminėtos šios gamos. 
Komisija nesutiko savo lėšomis 
to vadovėlio spausdipti, kol ne
ištaisysiu nurodytų trūkumų. 
Tas rankraštis dingo (iš užsili
kusių metmenų baigiu jį atgai
vinti), bet komisijos raštą turiu. 
Ar tai nebūtų argumentas įrody
mui mano gamų autentiškumui? 
(N. B. Komisijos rašte anos ga
mos įsakmiai nėra paminėtos).

Jei tai būtų grynai mano as
meniškas "biznis”, klausimą pa
likčiau ramybėje. Bet teko nu
girsti ir iš kitų, kad kartojasi 
mums neįprasti reiškiniai, todėl 
vertėtų išaiškinti šį realų klau
simą pricipiniai, nes ir kitam 
mūsų tautiečiui gali panašiai 
įvykti.

Ir dar vienas klausimas.
Praeitais metais mano duktė 

ir p. R. Dapšys televizijoje šoko 
kombinuotą šokį lietuviškais mo
tyvais. Man teko jiems akompa
nuoti fortepijonu.

Prieš skambinimą televizijos 
stotis iš manęs pareikalavo įro
dymų, kad ką aš skambinsiu, 
nėra kieno nors Copyright. Nors 
stengiausi įtikinti, kad skambin
siu grynai liaudies dainų moty
vais, jie nesutiko, nes prieš porą 
metų buvęs panašus įvykis su 
kitos tautybes asmeniu. O vis- 
tiktai atsirado asmuo, kuris tai 
dainai turėjęs Copyright ir sto
tis jam turėjusi sumokėti (be
ne) 10,000 dolerių. Man buvo 
leista skambinti tik tada, kai su
nešęs Amerikoje išleistas liau
dies dainų rinkinėlius įrodžiau,

Albertas Snarskiš atvyksta į Cle- 
velandą su Chicagos lietuvių cho
ru Pirmyn spalio mėn. 27 d. Jo- 
hann Strausso operetėje šikšno
sparnis jis dainuoja Dr. Falke 

rolėje.

jog ką aš skambinsiu nėra .Co
pyright.

Todėl maloniai prašau praneš
ti ir šiuo reikalu:

1) Nejaugi liaudies dainas ir 
jų melodijas gali kas nors užpa
tentuoti kaipo jo asmeniškus da
lykus?

2) Nejaugi mums neleista pa
naudoti tas liaudies dainas, ku
rias mūsų motutės mus išmokė, 
kurias mūsų visa tauta dainuo
ja, kurias mes patys Lietuvoje 
ir net Amerikoje būdami iš'senu- 
čių surinkome ir kurias mokome 
vaikus ir studentiją dainuoti pa
mokų metu?

3) Jei tokie patentai egzistuo
ja, ar negalima būtų surasti ke
lių, kad visuomenės labui tuos 
nenormalumus ištaisytume?

Už suteikimą žinių ir kitų var
du gražiai dėkoju.

Juozas Bertulis, 
Los Angeles, Calif.

NAUJ1ENA!!!
PINIGAI siunčiami į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
109 rublių $10.00

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.

GRAMERCY
744 BROAD STREET, 

Room 925 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

Dabar 
pats laikas 
užsisakyti 

DIRVĄ!

Nedelsk nė vienos dienos, bet šiandien pat siųsk 1 do
lerį ir užsisakyk metams jau aštuntus metus šiame konti
nente einantį iliustruotą humoro-kritikos žurnalą

Jums patiks PELĖDĄ

ivie»esni«! Tbs Stroh Brewery Canpany

Išeina kovo, birželio, rugsėjo ir gruodžio mėn.
Rašykite dar šiandien: PELĖDA, 231 Wallace’Ave. Š 

. Welland, Ont., Canada.



Ii Šalies žiūrint
J

Jie pajudino žemę
pirktom kokį mėnkBtrtį^spi

Aleksoto

4 - •DIRVA*

Kai prieš keletą metų žydai 
kurdami savo valstybę Izraelį 
pajudino žemę, tai dėl to nerei
kėjo per daug stebėtis. Juk ly
dai galingi ir kapitalais, if susi
klausymu, ir gausumu mokytų 
žmonių. Galingi didžiule įtaka 
visose didžiosiose valstybėse. Be
pigu jiems buvo savo planą vyk
dyti.

Bet kad Amerikos juodukai 
įstengė pajudinti žemę, tai jau 
kitas dalykas. Jie nepalyginamai 
silpnesni už žydus. O visgi atsi
rado ir vadovybė, ir ryžtingu
mas, ir pasiaukojimas, ir susi
klausymas. Rado pritarimo Wa- 
shingtone ir žymioj Amerikos 
visuomenės dalyje.

buvo auka politikos be Dievo? 
Ar Jalbrzykovskio veikla rėmė
si politika be Dievo? Ar Suvalkų 
sutartis, pasirašyta kryžiaus 
akivaizdoj, buvo auka politikos 
be Dievo? Kas gesina paskuti
nes lietuvybės kibirkštis lietu
viškose žemėse, esančiose dabar
tinės Lenkijos rūbeliuose? Ar 
ten tą daro politika be Dievo ar 
politika su Dievu ? Ar lenkai, sa- 
vindamiesi Vilnių ir Lvovą, išpa
žįsta politiką be Dievo ar su Die
vu?

Iš šalies žiūrinčiam išrodo, 
kad pirmiausia reikia šukuoti tą 
politiką, kuri tariasi einanti su 
Dievu, bet nesilaikanti teisingu
mo.

Juodukai ir lietuviai
Ką?_ Juodukų ryžtingumas, su

siklausymas, pasiaukojimas gali 
būti pavyzdžiu lietuviams kovo
je už išlikimą ir teises? Jei juo
dukai gavo talkos net iš Vatika
no organo, tai lietuviai dar la
biau gali tikėtis talkos iš tos 
aukštybės, tik kas ta talka pasi
rūpins? Ar negalėtų tą darbą 
atlikti aukšti mūsų dvasiškiai? 
Ypač, kad dabar nebūtų skriau
džiami Lenkijos lietuviai

Maskva ir integracija
Maskva ir visas raudonasis 

pasaulis nuduoda esą integraci
jos ir juodukų teisių gynėjai. Bet 
jiems kitkas rūpi. Jiems rūpi, 
kad visur laisvajame pasaulyje 
eitų piautynės ir rietenos. To
dėl Amerikoje dabar raudonieji 
šaukia integraciją, bet veikia se
gregacijos pusėje. Juodukų tei
sės raudoniesiems tiek rūpi, kiek 
pernykštis sniegas.

Apie įdomų leidinį
Draugas (rugsėjo 26, 1957) 

paminėjo apie žurnalo Jaunimo 
Žygiai naujai išleistą numerį. 
Pasakyta, jog tai įdomus leidi
nys. Tarp tų įdomybių besąs pri
skirtas australiečio Br. Zumerio 
straipsnis, kuriame jis stipriai 
šukuojąs politiką be Dievo.

Lengva pripažinti, kad politi
ka be Dievo gali užsipelnyti stip
raus šukavimo. Bet kartu čia 
statytines klausimas*, o politika 
su Dievu ar jau yra tokia, kad 
šukavimo neužsipelno? Sakysi
me, nepriklausomosios Lenkijos 
politika nebuvo be Dievo. O at- 
simenenant jos elgesį su Lietu
va ir kitais kaimynais, ar .ji ne
užsipelnė šukavimo? Ar Vilniaus 
vyskupas Jurgis Matulevičius

EleonorOs pastabos apie Rusiją
Eleonora Rooseveltienė, išbu

vus Rusijoj porą savaičių, grįž
dama namo, Kopenhagoj pareiš
kė apie savo patyrimus toje ša
lyje. Sakė, jog ji radus, kad ten 
gyvenimo lygis besąs geresnis, 
negu ji maniusi. Rusija padarius 
per pastaruosius 40 metų milži
nišką progresą. O Chruščiovas 
besąs stiprus vyras, bet kuris 
galįs supykti.

Ką galima pasakyti dėl tokių 
pareiškimų?

Kad raudonieji ponai Rusijoj 
puikiai gyvena tai seniai žino
mas faktas. O kad milionai dar
bininkų badauja ir skursta, tai 
kitas gerai žinomas faktas.

Kad Rusijos raudonieji valdo-1 
vai padarė tam tikrą milžinišką 
progresą, tai irgi plačiai žinomas 
faktas. Juk raudonieji carai savo 
kredite turi daugiau žmonių gy
vybių, negu bet kokie kiti despo
tai pasaulio istorijoj. Jie įvedė 
didesnę vergiją, negu yra buvus 
bet kur ir bet kada žmonijos is
torijoj. Jie degte dega neapy
kanta prieš Ameriką, kuri išgel
bėjo juos iš nacių nagų. Taigi 
raudonieji despotai chamiškumu 
viršija visus chamus žmonijos 
istorijoj. Toliau raudonieji des
potai savo begėdišką nedėkingu
mą Amerikai parodė išvystę 
čia tokį šnipinėjimą ir išvogę 
atominės* bombos paslaptis. Ir 
kažin ar daug čia yra tokių pa-: 
slapčių, kurios nežinomos Mask
voje.

DIRVA

LAUKIA

JCSŲ TALKOS!

LIUDAS VISMANTAS

I
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Sunkaus darbo diena baigėsi. Vyrai su
sėdę ant suoliuko ilsino kojas, ir juokaudami 
taikėsi vis' ką nors gudresnio pasakyti.

— Na, — prabilo dėdė, vadinamas Ja
nusu, — kai prisisrėbiau tos buizos, velniai 
žino, net visos kelnių sagos baigia išlakstyti

— Gera šeimininkė, — pasakė Pranas, 
— reikia geriems darbininkams pavalgyti 
sočiai ir skaniai; o kąjli, tokį lauką bulvėms 
užsodinome.

— Ona ir Nastė visada dar užtraukdavo 
prieš miegą gerai skambančią sutartinę, o šį 
vakarą, žiūrėk, — ne vampt, lėkštes suplovu
sios dingo svirno duryse, — tęsė Janušas, — 
matyt pavargo.

— Ką jos pavargs,__atsiliepė Jonas, —
niekas nešnekino. Nei tu dėde, nei Pranas; 
o aš nė nepamačiau kai dingo.

.— Taigi, drąsuoliai, — juokavo Janušas, 
tikriausiai su kakta būtumėt svirno duris 
pabučiavę. Ona ne avis, užtrenks jas prieš 
pačią nosį net neatsigręždama.

— Atrodo, kad visi, išskyrus mus tris, 
nuėjo poilsio. Tylu, net žąsinas pašiūrėj ne- 
begirgsi.

— Na, vyrai, dar po vieną dūmelį už
trauksim. Janušai, suk rūkalą; nuo tos senos 
pajupdusios pypkės ir lūpa persikreips į vie
ną pusę, — pasiūlė Jonas.

— Matai, geras tu vyras, Jonai, pirkti-

t

Kauna buvom
krJintatauUį UoriarmM*,

tfsaia^Jtėms nereikia stovėti. J>ei par^eBI 
nsretainet periltlsasrikktia.

(Atkrito U 1 pei.) ■: j 
ūkiečiai nėpaprutai skursta ir i 
neretai net badauja, kas juos i 
verčia ’’kombinavimu” nora.kiek | 
pagerinti savo būklę. ' j 

— Kolūkių pirmininkai bei ad
ministracija, daugumoje rusai I 
ar jiems parsidavę vietiniai, to- ' 
kius "kombinatorius” neretai bi- I 
jo įskųsti policijai, nes įskųstojo 
draugai skundėjus tiesiog pa- I 
piauna... O kadangi neretai i 
kombinuoja ir kolūkių kdminis- i 
tracijos, kurių padėtis daug ge- į 
resnė už kolūkiečių, tai taip į i 
viską ir žiūrima pro pirštus, I 
nors Už kombinacijas ir labai į 
smarkiai baudžiama — už men- I 
kniekio nukombinavimą baudos j 
duodama po 10-15 metų Sibiro 
katorgos.

— Žymiai geresnė padėtis tų 
kaimiečių, kurie dirba valstybi
niuose ūkiuose (Sovchozuose). 
Jie ten gauna atlyginimą už dar
bą pinigais, kaip pastovias algas 
ir taip daug nepriklauso nuo tų 
ūkių produkcijos dydžio, ar jų 
rusiškosios administracijos sau
valių. Vidutiniai tokio ūkio dar
bininkas gauna apie 200 rublių 
algos mėnesiui, apie ką kolūkie
tis tegali tiktai svajoti, neb ne
retai metinis jo uždarbis iš kol
ūkio tesiekia tiktai 200 rublių.

— Miestuose bei pramonėje 
didžioji darbininkų masė uždir
ba mėnesiui vidutiniai arti 500 
rublių. Už tą vieno mėnesio už
darbį darbininkas gali nusipirk
ti:

1 metrą menkos kokybės pus- 
vilnonės kostiuminės medžiagos; 
arba — už 450-500 rb. sov. ga- 

I mybos rankinį laikroduką; arba
— už 450-500 rb. sov. gamybos 
prastus odinius pusbačius; arba
— apie 13-14 kg. lašinių ar 
sviesto; ir pan.

— Kai palygipi, kiek tokių da- 
’ lykų. gali vakaruose tos rūšies 

darbininkas nusipirkti už savo 
vieno mėnesio uždarbį, tai net 
galva svaigsta... O rusai ten 

. mums vis skelbė, kad vakaruose 
vis kyla kainos ir vis sunkiau 
ten gyventi darbo žmogui, kuo 
mes beveik ir tikėjome, kol sa
vomis akimis pamatėme, kaip ne
žmoniškai rusai meluoja ir ap
gaudinėja savas darbo masės, o 
neretai ir laisvojo pasaulio nai
vuolius ar tokiais nusidubdan- 
čius salioninius komunistus, są
moningai ar nesąmoningai - taip 
daug talkinančius rusų įaivtet- 
patavimui visame pasaulyje. Su
simildami— gana to.

— O kaip gyvena koMuatotai
ir raudonarmiečiai?

— Jie yra užėmę visas pelnin- Krante 
gesnes vietas ir turi daug gali- mi 5-6 aatatt 

a. . ..-----------jujl wi Į|>||||MM|M||Mi||||||||į||^^ į , įįįitaįamM*MBBMB
J'Vy V";- - ' ■

|U M — Sunkina KtaMtinMdtaMC ftinM ai tataiąJtodMų, Mes tada gyvaMtae aa«pM
jos gyvenimą; 'Bą MStab tanaata tatataarfta Mkao tėvai tutėjo keletą dešimti-
vadina. Tiek figiMaęa ĖnaSne, ’taąsa*i''Wpirtelę.
vienas, būtų dar kvafleania, ».ėnataMMtaM1, < ai, o Klemettina tada jau buvo
kalbėjo Janušas, / ' marga, visoj apylinkėj žinoma

— Tai papasakok ir muom, aai mes SU.BUavo, kaimo. ir kumetyno va- 
Pranu nieko apie ją nežinome. Klemoatina. tamptame bernai dėl jos mušdavosi; dėl gra- 
ir viskas. Kaą gertaa daržus išravės ir prL(, Mg tamsių plaukų ir tų, giliai, didelių, šeto- 
iiūrės,?kad ne jL l|s|ĮBMitaiičių, mėlynų aklų! Jos baiso

Sklaidėsi paskutiniai r^tadų dtaal* Mm pralenkdavo kitus,
tik tabako artritam, tad^ sukdavosi it lengvas
giau dengė iį/įĮSiį^ !f rtel ds nepavargdavo. Aš, Milę
karų pusėn mą|£balti dAorty&^pamtaj II tolo J ją žiūrėdamas; tabu-

tyloj-tesigirdėjo vienodas uodų zirzimas. Ke
letas nepavargusių žiogų patvoriuose ir dar
žo žolėse čirškė vienas kitą,pavaduodami. Vos 
įmatomai, nuo didelio už Sodybos esančio 
prūdo, kilo migla, prasįsklaidydaina medžiuo
se, tvorų statiniuose, — iŠ lėto apgaubdama 
visą sodybą.

— Taigi, 
mentina... . ■

— Aš turbūt dar nebuvau gimęB, kai jos 
tėvas vieną kartą> nmiyteį .. .... ......

- Ei, Klembntina, ką tu, nė miego ne- vos kelių metų, n«g»jio

uždarė kalėjniiariTr net įmotinoi ____ v„. ._v.
— Ką ji miegos, laumės vietoje nori būt, maldavimai hepadėjo. Už.poros savaičių iš- ‘ tiko. Jinai gyveno geriaM hf Btat* 
arė Pranas. vežė į Sibirą..Iš tonai jis nebegrįžo, niekas. Jfyągmįiiįgąnėj. •> >_ ,

nės prilaikai, vis gardesnis dūmelis. Man tai 
tos kapeikos neužtenka — neatlieka; kai tik 
gaunu, tai manoji žiūrėk tuoj prisistato, ir 
kapšiuką iškrausto, dar bumbėdama: — Ką 
gi, seni, žinai pats, gi tvartuką naują suremt 
peniukšlei ant žiemos reikia, — jovalas pri
šals geldoj.

— Ką jau Jonas, neturės, vienturtis, 
anstolis trobos galo negriaus — pastebėjo 
Pranas.

— Te, netaušk, o suk gerą, kad dūmų 
aplink daugiau būtų, nes uodai užpiaus.

Dūmų debesėliai nuo rūkorių kilo į viršų, 
retėjo ir dingo vis didėjančioj tamsoj. Kažko 
nutrūko šnekta. Vyrai tylėdami rūkė, o ap
link iš tikro zirzė uodų pulkelis.

šlumšt, šlumšt, pro tvartą, palinkusi, 
kažką susukusi į skudurą, ar prijuostę pasiro
dė moteriB. Matyt užgąišo daržuose beaikuis- 
dama. ,

neretai net perištlsaariaktia, 
prie krautuvių, kad

tautos juodos duonos i 
Raudonarmiečiai turi net UVU 
'’vojevnus magazinus",/ arta 
braūnui į krautuvės be eiUžk Ųj

■ žinoma, ir tos valdančio* 
klasės gyvenimas nepalyginamai 
skurdesnis už čfonykščii

;o gyvenimą, kokį mes 
Čia radome. Neblogai, palygina
mai, verčiasi parsidavę' masko
liams mokslininkai, kaip Matu
lis ir kiti; artistai, kaip K! 
Petrauskas; rašytojai, žurnalis
tai bei visi kiti savos tautybės 
ir sąžinės “kupčiai”.

— Kaip su minėtomis eillinte 
prie krautuvių ir kokia kalba yra 
parduotuvių užrašai?

— Darbo klasės žmonės be ei
lių veik niekur neapsieina: ir 
parduotuvėse ir visom ištaigose 
ir visur kitur jiems tenka vargti 
nesibaigiamose eflėsė.

— Parėję iš vargingo bei sun
kaus darbo, neretas jų tuoj sto
ja iš vikaro į eilę, kad r>te' gau
tų nusipirkti prastos juodos duo, 
nes kepalėlį. Ryte jo vietą Už
ima kuris nors nedarbingu šei
mos narys, nes darbingasis ..tori 
skubėti darban, taip> kad ligoti 
seneliai ar koksai nors penkia
metis vaikas. * •

— Neretai, ypač'mėnesių pa
baigoje, tų mažniekių ar'duonos 
pritrūksta ir visas vargasvel
tui Jūs čia neįsivaizduojątąjkok- 
sai gilus skurdas tenai, jeigu, tos 
eilės ne tik nenyksta, bet vis il
gėja. O ką jau bekalbėti apie 
tuos kryžiaus kelius,'jeigu nori
ma pjjti kokį sta

„ l

kaipo :

■ O*v ■azapta** DOVANOS
LT0 ugniVMKAS SKTBlUS ium- 

ftandartinl) gan* ypačioj* ihrattiintu* dalyku*,

... . .‘r-* A'/.?.. G '> ■ <i

el g ugggJSa!

1 plaukėms Wipti nujinSlę S-0000.
3 poni* iMtorittU kojfalg,
8 pora* vyritką kojinių.
STANDARTINIS SIUNTINYS MOTERIAI 

* avanl Kataa: U8 843.H.

rusiOV nes vietinių tea maiu- 
ma: UtataviiktaUBlu yra kaimu, 
mažesni miesteliai bei Kąaąas.

kalbos.Vilniaus gatvėse 
net pavojinga kalbėti lietuviškai, 
kad negautum per sprandą nuo 
to ar kito, svetimtaučio.

— Kokias žinote naujas ataty-

—. ! tttaaasta ' Etataba m 
PettatataT atekteM tautai » 
vesta nauiu BetaiiBMte ^ "t- ' -S. alūnai nMmonU.. v «ą

nori?! —-sušuko Janušas, stalgiai diratelė- pagavo jį pu 
jęs ton pusėn. , ’ G; ’

— tarė Pranas.
Nieko neatsakė Klemęntlna, nū nepąsi- 

žiūrėjo, tik dar daugiau palinkusį dingo už 
pušynėlio kampo. Prie valdiškp’','Įnįlitet^m. 
jos mažytė sena pirkelė, kurtąja ji gimk už
augo ir joje turbūt ąukarš
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SVORIS — t *v»r»L Kaba: U8844.H. 
yda. moterlltad rttadd medžiaga.

3 tok. M" umdžtogaa kuactemsl, labai stiprios, svtsslai žalsvos, pūko* spalvoa.
1 para Sitefcdą *ę«t*dų.
1 gryno* vilnos UnisriHras ■sustiaia, droa laaJcovka. .
2 poros moteriški; kojiniu. 

■’ 3 vilsonto akšNlšs, 27x27.
1 svaras šokolado.

STANDARTINIS SIUNTINYS VYRUI
. Svoris; MypąaL Kafaas U8 RUi.

8 1/4 yds.' medžiagos kostiumui, tygaa, ar jmStUutol, vUnsaia.
3 ydą. medžiagos virfcrtinlams baltiniam*. iVaMaaahi spalvą.
1 atlenkiama' apibėki# megstltis, ligom raabsvtm, vilnimi*.
1 pm Mėsaini* apatinių, Htą.
1, pora vRntmk; kojiai*.
1 vilnonis laukas sgui.
50 cteartCiu Plftytrt.

STANDARTINIS SIUNT1NY8 NE. 17
Svoris: .16 svarą. Kabm: U8 ąiUJie.
3 1/4 yd*. geros lĮUUss atkalpa vyrilkem kesttmnd.
3 yd*. grynos vilnos atkarpa moteriškam paltui. 

, 8- yd». grynos vilnos atkarpa vyrUtam paltui.
,8 yd*. .stiprios mišinio medžiagos moteriškam kostiumui.
Jl Vywtai^lJnmtaia'*W1«ėti»*atei*' aMgathio pavyzdžio, užtrsukhnesriBp".
1 motoriikaa vflaeąle' msgstMt, žigom tankmėm.
1 -"-i—vnMtom Miksa. x
B. vUamria amtariškas skareMa.
1 siųstuvas, SoUingea. ar SBaffiaH išdirbinše.
1 moteriška 'bluskutl.

Visos kainas ir mokesčiai yra jaa iškaityti. Gavėjas nieko neturi primokėti.
PRAŠYKITE MOŠŲ KAINARABCIŲ. U JŲ JUS GALITE PAPILDYTI IKI PILNO 8VOBK> PABI- 

. RINKDAMI ..NORIMŲ DALYKŲ JŪSŲ SIUNTINIUI.
BROWNEJONE8 - LIETUVIŠKAM SKYRIUI. VISI JOBŲ PA- 

1 BUS GERIAUSIAI IŠPILDYTI. :PASKUBĖKITE, KAD NBPAVELUOTUMETK PASIŲS- 
artimiesiems i uktuva.

U KARTO SUMOKĖTI, DUODAMAS 1*8IMOK*TI DALIMIS. TERMINAS IKI
e

1, Norfotk Platce. 
Londoti, W. 2. Eftgiand!

. ..y. . * . ■
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.— atsiduso janušas,. — Kle-

dą, • nuo atarų užtino akys; pečiai trukčiojo, 
lyg epušės lapai draskomi vėjo. Tu vaizdas 
rejdėmte suspaudė mano žirdį. Kažkoks kar
tus skausmas maitojo gerklės gale — verkiau 
ir aš,; ilgai Hko tai mario atminty. Dvaro po
nia kąrtu verkė, ją guodri/kaip tikrą seserį... 

Atsiduso Jonušu, išsitraukė iš kišenės 
ilgoką pypkę, su didele galva ir* prikimšo ge- 
tą žifipanį naminio tabako, uždegė, kuris net 
braškėdamas smilko, skleisdamas uodų ne- 
mėgalathą aštrų kvapą.

-— Na, klausykit? — tęsė toliau Janti- 
tas.

— Visi išsiskirstė iš kapų, liko tik Kle- 
.metttiu Ir ta ponia. Sumetęs kryžių ir aš 

Dvaro pbnai, pastebėję jos gražumą Ir dingau, nes laukė darbo diena dvare. 
TOąrkįngumąi davė jai vietą rūmuose. Jinai Po’ to ilgoką laiką nebeiriatėme KlemenL 
tenai tvarkė rūmų kambarius. ^Matydavome tinos nei vakaruškose nei < kumetynan atAj) 
su ponia vaikštant po parką ar palei Ventą, lankant Pergyveno motinos mirtį. Dažną! 
kaip kokią dvaro paneitę.Nuo tada Kieman- ptsdąMava ilgu valandas prie motinos kapo, 
timdaydąrijiau išgarsėjo, ąpytinHs bernai, banai, gražioje Ventos pakrantėje...

' j kent

vau gauruotais balsvais plaukigaliais apau- 
gęs.snarglys. ' v' ”

vt

^grąųta nagus iš;»i^;.;;............. ,
Ak, kad ta grali jaunystė Mitų buvusi... ną.vNretkarščiais atsilankydavo į ptaflinks-, . 

laiminga! .Ne, jinai pasibaigė taip, kaip nė minimus. Nora ii perbuvo ta šauni mergą,

t

bilvp surimtėjusi, kažlmiptokia panelė, bž 
■ Atepiįė, valandos jau buvo

e .ataros, nei stambia ūkininkaitis, bet Klsmentina nesu- nurtritatstos užmarštin. JI jau padainuodavo 
u: c kirtHąktaro.JihuvonurtaHisltr atro-

Md; jią nębeglįfoįjp^
apie jį nebegirdi 
tina, kiek ats’ 
patraukli mot 
re. kartu abi i

į'-i • ■ . , J '
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užkariavimo srity.

i

> pristatyti aaSMBlškai, siųsti mums paštu arba kitom priemonėm, 
patogiaa. ShmtUai bus gerai supakuoti ir tuojau išsiųsti. Po kelių

•«
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'^AtBOTakoja I*;8> ' i ■/ ’? '5

VoidaSių žvalgybos kruopštus žinių surinkltlMU Danijoje 
‘' Ir Norkėgljbje jrtra pulkus ryžtingo ir greito darbo pavyzdys. t>Mg 

platesni paruošiamieji dafbdt Vakarų valstybėse furšjo ir daug 
' didesnės idiklmes, net palyginant su darbu Lenkijoje, nėš čia 

galėjo pąsindkšti visi trys slaptosios žinių tarnybos Įkyriai, ■' /'
Slaptosios žvalgybos darbas Lenkijoj buvo tipiško ilnlų 

rinkimas kraite su reikšminga sausumos kariuometle, bei prak
tiškos reikšmės neturinčių laivynu. Bp to, Lenkija Ir Vokietija 
turėjo ilgą bendrą sieną. ■ "■■■''■ t

■ Vakaruose tik Prancūzija rubežiavosl su VoHsiija, neskai
tant Belgijos ir Olandijos, bet šiuose kraštuose nebuvo šaipteėjSr 
ma. Ten veikiantieji žvalgybos punktai teturėjo palaikyti ryšį su 
kitų šalių slaptosiomis žinių tarnybomis tr 'tarpininkauti infor
macijų perdavime. Nesitikėta, kad llop valstybės galėtų būti Vo
kietijos priešai.

x Kaip tas darbas buvo vykdomas pasakoja žvalgybos kari
ninkas, kuris pats ilgus metus toje srityje dirbo.

— 1934 m. sausio mėn. buvau priskirtas laivyno Žvalgybon 
Wilhelmshavene. Pradžioje šio skyriaus visa paskirtis buvo, su
tapti Olandijoj ir Belgijoj ryšininkus, kurie mobilizacijos ar karo 
atveju tarpininkautų žinių perdavimui iš Prancūzijos bei Anglijos.

Toks darbas daug džiaugsmo neteikia. O if tie surastieji 
ryšininkai, neturėdami reikalingo išlavinimo, atėjus reikalui, pa
prastai jiems statomų reikalavimų neišpildo.

Laimingas supuolimas šiek tiek prasklaidė 
ną dieną atvyko du prekybos laivyno jūrininkai, Atnešdami kaž
kokio instrumento planus, skirto Amerikos aviacijai. Kaip jie tuos 
planus gavo, buvo neaišku, o taip pat jie nežinojo kam jie buvo 
skirti.

Slaptoji žvalgyba tada nerinko žinių apie amerikiečių ka
rines pajėgas, bet interesavosi jos technine pažanga laivyne ir 
aviacijoj.

Versalio sutartimi karo laivų statyba Vokietijoje buvo 
. smarkiai suvaržyta, o lėktuvų gamyba kurį laiką ir visai uždraus

ta. Bet ir be to amerikiečiai nelabai rūpinosi paslapties išlaikymo. 
Todėl agentams pavyko prieiti prie Bvarbių konstrukcijos bei ga
mybos skyrių ir viską patirti, kas oficialiuose pranešimuose apie, 
techninę pažangą paprastai neskelbiama. Laikui bėgant buvo gau
ta net konstrukciniai pianai įvairių lėktuvų, bombų metimo įtaisų, 
techninių pagerinimų bei karo laivų.

Kai 1934 m- pabaigoj slaptąją žinių tarnybą, perėmė Cana- 
ria, jis mūsų skyrių perkėlė į netoliese esantį didmiestį Vrflhelms- 
haven. Turint patogesnės veikimo sąlygas pradėtas sbtdmįngks 
prancūzų karo laivyno žvalgymas Kariate ir Atlanto pakrutėję. 
Tas apėmė žinių rinkimą apie karo ir prekybos uostui,, pakrančių 
sustiprinimus, karo laivų rūšis, jų.statybos s»vybWį k 
vimą, šarvų stiprutaą, artilerijos pabūklus, torpedas, minas, apsau
gą nuo povandeninių laivų, priešlėktuvinę artileriją ir t.t. Tėtp pat 
reikėjo nustatyti kur buvo laivyno aerodromai, koks jų aprūpina
mas degalais, kur naftos perdirbimo įmonės, koks jų pajėgumas.

Tam darbui įvykdyti reikėjo agentų. Daugumoje jie pri
klausė kitom tautybėm, ne prancūzų. Taip pat juos reikėjo Atitin
kamai apmokyti. Jie turėjo suprasti pavesto uždavinio svarbą, 
nusimanyti laivų ar sustiprinimų statyboje, orientuotis technikoje 
ir ūkiniuose klausimuose, pav. degalų aprūpinime bei suvartojamo 
kiekio nustatyme.

Agentais dažniausiai sutikdavo būti žmonės frtlinkę į nuo
tykius, o kartu jausdami tam darbui "patraukimą".' Nemaž* jų 
ir patys pasisiūlydavo. t

Tarp agentų ir jiems vadovaujančio žvalgybos karininko 
turi viešpatauti abipusis pilnas pasitikėjimas. Karininkas turi ži
noti, kad siunčiamos žinios nėra fantazijos produktas, o agentai 
turi jausti, kad jei kas nutiks, jie ųebus palikti be pagalbos, Jie 
nebus apleisti.

Vien pinigais šis klausimas neišrišamas. Admirolas Cana
ris griežtai mums draudė panaudoti bet kokį spaudimą ar .provo
kaciją. Jis reikalavo, kad slaptoji žinių tarnyba dirbtų padoriais 
ir garbingais metodais..

Pačioje Prancūzijoje žinių rinkimas koncentravosi apie 
Maginot liniją, — tą moderniškiausią tvirtovių sistemą; Ilgą laiką 
prancūzų tr tridienio spauda rašė apie intendanto Frogė išdavimą. 
Jis tvarkė Maginot linijos dalinių Aprūpinimą ir visas savo turi
mas žinias perdavė vokiečiams.

Vertingos medžiagos vokiečių buvo rasta Pragoję. 1988 me
tais. Mat čękai savo sustiprinimus statė su prancūzų pagalba ir 
pagal Maginot linjjos pavyzdžius. Speciali Čekų statybos komisija 
savo laiku lankė tą liniją ir atsivežė jos aprašymus bet piahus. Iš 
viso, bendradarbiavimas karinėje srityje tarp iių tNttĄŠNtvo la
bai glaudus ir jų daviniai, vokiečių žvalgybos diiaafB*ul« buvo 
rasti čekų generalinio štabo spintose. , t . . . ■' sjV ’-j

Sbptajl tbh Jtamybai veikti AagiUaja pradžioje buvo 
visai uždrausta.,1936 m. leista pavienių sričių stsbĮjiai*a» bet 
nebuvo jokios aktyvios agentų veiklos. Tik 1^37 metiiiiii ptadMfs 
pilnas informacijų rinkijnas, kuris' apėmė Ir laivyte biaeĮ už
jūryje.

Surasti pakankamą skaičių bendradarbių sudarė dao* *ui>- 
kumų. TaČteu iki karo pradifoe pavyko surinkti svarbiausius da
vinius, norą jie ir nebuvo taip pilni, kaip apie ]——

Agentų veiklai pačioje Anglijoje buv< 
kliūčių. Ahgiai galėjo savo šatene įvažiavusius 
sekti, negu valstybės kontinente. to, veik 
turi patraukimą būti sddiu. IBtrteiisM ta(<nir* *Į 
Conan Doyle, modernaus kriminalinio romaao te . 
las. Ir iš viso, anglai svetimaisiais 
ninfam gyvehime su jais -būna ir labai

Canaris, o tuo pačiu ir visa slaptoji 
aizacija rūpinosi, kad žinių pėrdaviiha£:tM&Qtų

rp I Jt y A * ~ t

ozgaaisadjų btatetnnlai irartė- 
ja jau prie studentiško nedidelio 
žurnalo pavidalo.

Pirmas!?, numeris .pilnas . įdo
mios medžiagos ir savo išvaizda 
bei turiniu palieka malonų įspft- 
dĮ. Skoningas titulinis puslapis 
papuoštas šūkiu "Laisvo žtno- 
diųt ireljirį lietuviškumą”, tiks
liai' išreiškiančiu santariečių 
veiklos pagrindus. Centro Valdy
bos pirmininkas Valdas Adam- 
kavičius savo vedamajame iš
ryškino principus, kuriais bus 
grindžiama ateinančiųjų metų 
Santaros veikla.

Duota gyva Jurgio Savickio 
knygos žemė Dega, recenzija: 

. turinys — daugiau ar ma-

te forma Butvar- 
įfbiki prisiminimai, 

pergyvenimai. Tik 
marga, spalvinga 

^įspūdžiais ir giliai 
enta... Ja sti-

nėra akvarelinis — 
labiau panašėja į 

plunksnos škicą 
me su nepaprastu 

j jautrumu užrekor- 
laikąi (lietuvis jų 

li) ir karo veiksmai.
daržas fr -pasaulinės diplomati- 
^i^^’numylėta žemė — so- 

>vėm skirtom turgui 
matai... Savickis, 
is tuo metu diploma
te j e, J politinių įvy- 

nesileidžia — visa 
asmeniškų išgyve- 

turtingai išmargin
ta čia lytišku jautrumu gamtai, 
Čia ironiškomis pastabomis apie 
griūvantį■ pasaulį karo pašvais
tėje; Č1M trūkliais ir vietomis gi
liai humoristiniais žmonių ir vie
tovių 'aprašymais, čia išsireiški
mais priartėjančiais filosofijos 
minčiai, tašė Dega — knyga ga
linti sudominti įvairių reikalavi-

mų ir polinkių skaitytojų.. . ; 
įdomus apsakymėlis . "Algis" 

apie pirmąsias dienas studentui 
grįžus į-univęrsitetų. Platus* huT 
moro skyrius su gausybe linkė
jimų įvairiems santariečiams. 
Slapyvąrdinįs "Majos eilėraštis 
"Studentui" baigia biuletenį, 
{dėta keletas iliustracijų ir šar
žas iš nuotykių per visuomeninės 
veiklos kursus Tabor Farmoje. 
Iliustracijos gražiai paįvairina 
biuletenį, ir reikia tikėtis, maty
sime jų daugiau.

Redakcinis kolektyvas suside
da iš jaunųjų santariečių. Turi
me džiaugtis jų dideliu entuzias- 
mu įsijungiant į gana sunkų lie
tuviškosios spaudos darbą. Sis 
numeris teigiamai atestuoja jų 
pastangas. Redakcijai: Jonui Gi
luičiui, Leonui Narbučiui, Danu
tei Sakalauskaitei, Liudui 
Šmulkščiui ir Ritai Žukaitei lin
kėdami sėkmės galime tik prisi
dėti prie Centro Valdybos pir
mininko žodžių "... kad šis pra
dedamas darbas santariečių bū
tų širdingai remiamas. Kiekvie
na eilutė tebūna jaunųjų indivi
dų talento atskleidimas, šis biu-
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denis bus mūsų darbų, pastan- 
ų ir ataiekimų veidrodis." 
įf-b į n
• Spalio 26-27 dd. Bostono stu

dentai santariečiai rengia daili
ninko Viktoro Vizgirdos darbų 
parodą. Ji bus išstatyta Tauti
niuose Namuose 484 E. 4th St 
Atidarytas Šeštadienį,- spalio 26 
dn 6 vai. vakaft. Visuomenė ma
gniai kviečiama atsilankyti.

• Bostono studentai santarie- 
čiai naujon valdybon išsirinko 
pirmininku Petrą Malecką, iki 
šiol tik amerikiečiams pirminin
kavusį, vicepirmininku Vytautą 
Bruzgelevičių, sekretore Reginą 
Leveckytę ir iždininke Birutę 
Danerytę. Valdyba turi šaunų 
planą ateičiai.

• žiemos stovyklą kaip ir kiek
vienais metais, visiems ryti
niams pakraščiams rengia Bos
tono Santara. Rengėjų prieky 
Vlada? Eikinas.

• Benediktas Mačiuika pa
kviestas Lietuvių Enciklopedijos 
bendradarbiu.
- • Santaros ketvirtąją metinę 
knygą redaguoja Eglė Zabaraus- 
kaitė, Horstas žibąs ir Dalia 
Juknevičiūtė.

• Jaunimo Centro Chicagoje 
atidarymo metu sudarytam Gar
bės Komitetan buvo pakviestas 
Santaros Centro Valdybos pir
mininkas Valdas Adamkavičius. 
Chicagos santariečiai dalyvavo 
tuo pat metu pravestame jauni
mo organizacijų vėliavų parade.

• "Lituanus" šių metų trečias 
numeris išėjo iš spaudos. Dėmesį 
atkreipia plačiai dokumentuotas 
Leono Sabaliūno straipsnis "Pre
liudas prieš agresiją”, kuriame 
giliai peržvelgiama Lietuvos ir 
kitų Pabaltijos valstybių netoli
ma praeitis. Kostas Ostrauskas 
rašo tema "Kūryba svetimoje 
kalboje ir jos sunkumai". įdėta 
ir visa eilė kitų aktualių straips
nių. Iš šio numerio matyti, kad 
"Lituanus” turi būti, visapusiš
kai remiamas.

• Philadelphijos santariečiai 
suruošė visiems studentams 
prof, A. Jurskio paskaitą "Kelių 
dimensijų pasaulyje žmogus gy
vena”. įdomi paskaita iššaukė 
gyvas diskusijas.

• Putinas Mašalaitis, Philadel
phijos santariečių pirmininkas, 
išrinktas į Studentų Sąjungos 
Philadelphijos skyriaus valdybą, 
o santariečiai L. Jurskis ir L. 
Mockūnas į revizijos komisiją.

siekuluiuioy 
(Atkalta 

tori j os pasekmės bus tokios —■ 
JAV prasidės naujas posūkis, jos 
ryžtingai sieks ne tik pavyti,'bet 
ir pralenkti sovietus erdvės iš
naudojimo srity; . . giuo metu 
niekas neabejoja, kad Amerikai 
pasisekimas bus garantuotas.

Politiniai — propagandiniai 
tikslai

Dabar, sovietai egoistiniu bū
du iškėlė savo mokslo primatą. 
Tik sovietinis mokslas, girdi, ga
lėjęs čia prisidėti, tik 1935 m. 
miręs jų mokslininkas K. E. 
Giolkovskis daugiausia lėmęs pa
leisti Sputniką...

Nė žodžio apie tai, kad raketi
nei technologijai išvystyti daug 
prisidėję JAV, vokiečių ir kt. 
tautybių mokslo vyrai.

Kitas pasigyrimas jau grynai 
politinis. Girdi, satelito paleidi- 
mad įrodęs, kad sovietų sistema, 
kaip politiniai — ūkinė organi
zacija pirmaujanti pasauly. Ir 
dar daugiau — šių dienų karta 
galinti būti liudininke, kaip... 
"laisvas ir sąžiningas socialisti
nės bendruomenės darbas" suge
bąs sapnus paversti į tikio- 
vę(!!l).

Išvada — kitokioje sistemc.'e 
tokie pasiekimai nebūtų galiui. 
Tat ar stebėtina, kad šio efek
tingo ginklo pasigavę Kremliaus 

-propagandininkai visais kanalais 
dabar "šviečia" ypatingai Ari
jos, Afrikos tautas. Jie ir toliau 
dės visas įmanomas pastangas 
kelti tą savo tariamą pranašui .ą 
ir... tylėti apie vakarų laimš- 
jimus. Jie turės taip pat nuty
lėti ir kitą, nepaprastai svarbų 
veiksnį — kokią kainą privalo 
sumokėti eilinis sovietinio kraš
to pilietis, kad Maskva galėtų 
pasigirti bombos, raketos ar sa
telito pasiekimuose?

vadovybė iš gautų žinių.gaHjo susidaryti tikslų vaizdą apie kai
myninių kraštų kariuomenės ir laivynų pasirengimus.

Sekantieji įvykiai buvo Austrijos prijungimas ir Sudėtų 
krizė. Austrijos užėmimas turėjo įvykti šeštadienį. Prieš tai, ket
virtadienį, Canaris Įtaiga sukvietė visus žvalgybos skyrių ve’dė- 
jua. Jiems pranešė, kad Hitleris nusprendė Austrijos klausimą 
galutinai išspręsti, reikalui esant ir jėgos pagalba.

Kiekvienas to posėdžio dalyvis suprato padėties rimtumą 
ir matė admirolo gilų susirūpinimą. Darbas skyriuose vyko dieną 
ir naktį. Išsiuntus nurodymus laukta pranešimų. Jie atėjo. Ir 
visuose buvo bendras pranešimas, kad kaimyniniai kraštai niekam 
nesiruošia.

Taigi, žinių perdavimas veikė gerai, padėties vaizdas gau
tas tikslus.

Iki Sudetų krizės šis aparatas buvo dar patobulintas ir davė 
dar geresnius vaisius.

' Salia daugelio pasisekimų, 1938 metai man atnešė ir kelias 
didelis nėBekmes. Viena iš jų lietė darbą J. A. Valstybėse. Iš da
lies čia buvo kalta slaptoji valstybinė policija, kuri ėmė rinkti ži
nias užsienyje, nors tai prieštaravo tarp Canario ir šios policijos 
šefo Heydrich padarytiems susitarimams. Pakenkė ir Trečiajame 
Reiche išsivysčiusi psichozė, kur kiekvienas tikėjo darąs tėvynei 
didelį patarnavimą, jei iš užsienio atgabeno žinias, kurias tik jis 
pats svarbiomis'laikė. Daugelis net pasijuto turį savyje nepa
prastą talentą slaptųjų žinių rinkimui-šnipinėjimui.

Tokie mėgėjai tuoj'pastebimi, nes jie save laiko labai svar
biais. Jie jaučiasi esą skirti dideliems darbams ir žiną svarbias 
paslaptis. Tas, taip sakant, būna jų kaktoje parašyta, todėl jie 
dažniausia išaiškinami dar prieš tai, kol prieina iki vertingesnių 
žinių.

Tie mėgėjai savo darbui veik visada pasirinkdavo J. A. 
Valstybes. Surinktas žinias jie perduodavo NSDAP, Darbo fron
tui, vokiečių susisiekimo bendrovėms, žodžiu, .kur tik vokiečiai 
turėjo sąvo atstovus Amerikoje.
ę'
ągentą ir tik draugų pagalba jam pavyko automobiliu pasprukti 
Kanaddn, o iš čia Vokietijon.

įvykio FBIpaaidarė akylesnė ir-ypač ėmė sekti 
^Naujosios Vokletįjbs Draugų Sąjungą”. Mes nuolat perspėda- 
vome savo patikėtinius, kad jie nieko bendro su šia organizacija 
neturėtų ir jokių ryšių ąu jos vadovais nepalaikytų. Tačiau griež
tą kontrolė: dėl didėlio atstumo Ir vien kurjeriais susisiekiant, 
nebuvo įmanoma,. Likimas norėjo, kąd vienas jau keturis metus 
sėkmingai dirbęs patikėtinis ir kurjeris pakįiūtų J. A. Valstybėse 
gyvenančio sudistų vokiečio Ramrich įtakon. Sis įkalbėjo fantas- 

x,vr r___ ■»:_____ ■- tinį planą ir iki tol patikimas žmogus ėmė organizuoti Amerikoje
užimant Reino sritį.Nora pasiruošti laiko buvo maža, bet fau’thė’’’savo* veikimį/aplekurfVokietijoj niekas bežinojo.
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-----._________________ ...a JgiSI 
tautinių įtempimų bei mobilizacijos atveju, tr agetttai turėjn būti 
i^ ahksto tokteto'laikui paruošti. Su kiekvfrmu H jų refkėjo tiks
liai' sutarti slaptažodžius, kurį gavęB agentas prikalėjo tuoj vykti 
į iš anksto nustatytą sritį, ten atitinkamose slėptuvėse padėti pra7 
n«^ua.ir;.gąu^naųjM,ipe^i^ijas.

„ Šis 'aparatas savoveiklą pirmą kartą išbandė 1936 metais, 
• . .. • ' — ■••"■iJO*
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Rumrich idėja buvo: pakviesti augštą amerikiečių karinin
ką — kurio nors forto komendantą į restoraną ir ten išgauti jo 
vadovaujamų dalinių mobilizacijos planus. Tam tikslui Rumrich 
parūpino originalius War Department vokus bei laiškams popierių.

. Numatytam karininkui pasiuntė raštą, kad jis nustatytu 
laiku atvyktų į tokį tai restoraną ir ten War Department įgalio
tiniui perduotų prašomus planus. Karininkas atvyko, bet kartu 
prisistatė ir FBI valdininkai. Rumrich areštavo.

Tardant Runjrich greitai išdavė visą eilę jam žinomų pa
vardžių. Bet minėtas mūsų patikėtinis tuo metu buvo atostogose 
už JAV ribų. Be savo viršininko žinios jis buvo užangažavęs ir 
apmokęs keleivinio laivo Europa kirpėją.

Išvykus atostogų mūsų įstaiga buvo pastatyta prieš įvy
kusį faktą: teko su tuo sutikti, nenorint, kad informacijų perda
vimas kurjeriais nutrūktų.

Aišku, Rumrich žinojo tos kirpėjos pavardę ir ją išdavė 
vieną iš pirmųjų. Ir kai Europa atvyko į New Yorką, kirpėja 
Johanna Hoffmann tapo tuojau suimta ir jos turima medžiaga 
sufasta.

Ji taip pat išpasakojo ką žinojo. Nežiūrint agento tvirtini
mų, pasirodė, jog jos žinios buvo gan plačios ir dėl to FBI galėjo 
įvykdyti nemaža suėmimų.

Suimtųjų tarė buvo ir garsus New Yorko gydytojas su 
savo drauge, šią neužilgo paleido, o taiį> pat ir gydytojas už užsta
tą galėjo iki teismo apleisti kalėjimą. Tą progą jis išnaudojo "zui
kiu” patekti j vokiečių laivą.

Laivui išplaukus jau už trijų mylių zonos, amerikiečiai 
bandė jį sulaikyti, bet kapitonas nepaklausė. Taip tas gydytojas 
ir pasiekė Vokietiją.

Vokietijon pabėgti pasisekė ir keletai kitų asmenų, įsivėlu
sių į minėtą aferą, kuri nieko bendro neturėjo su vokiečių karine 
žvalgyba. Tačiau amerikiečių laikraščiai savaitėm puošėsi sen- 
sancingom antraštėm: ”Nazi spies in America, Nazi spy hunt!” 
ir pan.

Istorija buvo labai išpūsta. 18 asmenų sėdėjo kaltinamųjų 
suole. Jų tarpe vokiečių karininkai: pulkininkas Busch, fregatos 
kapitonas Menzel, korvetės kapitonai Bonin ir Pfeiffer.

Apie visą tai-FBI valdininką: G. Turrou yra parašęs knv- 
>gą, kuri labai įdomiai skaitosi, bet kartu parodo, kad FBI klydo, 
nes tikrumoje tai nebuvo vokiečių karinės slaptosios žvalgybos 
agentų grupės išaiškinimas, o tik tnėgėjų-svąjotojų nevykusios 
veiklos pabaiga.

Dėl to įvykio slaptosios žinių tarnybos darbas Amerikoje 
pasunkėjo, nes teko imtis papildomų apsaugos priemonių. Ir iki 
karo pradžios iš Amerikos buvo gauta daug svarbių ipformacijų.

Visi agentai, kurie vykdė mūsų instrukcijas, veikė pavieniai 
ir nebebandė savarankiškai kombinuoti.

(Bus daugiau)

Siekia, kad Vakarai keistų 
politiką

Vos porai dienų praslinkus 
nuo Sputniko'paleidimo, spalio 6 
d. sovietai vėl pranešė išsprog
dinę galingą vandenilio bombą. 
Reikia pripažinti, kad Vakarai 
greit čia įžiūrėjo naują momen
tą — norą aštrinti kumščio po
litiką ir imtis naujų šantažo prie
monių.

Jau kitą dieną Maskvos Prav- 
da pradėjo įžūlią politinio šan
tažo kampaniją. Esą, sovietų 
moksliniai laimėjimai priversiu 
JAV-es pagrindinai keisti jų už
sienių politiką...

Tai ne nauja sovietinė tak
tika. Dar gerai prisimename 
Kremliaus notas britams ir pran
cūzams Sueso konflikto metu. 
Girdi, jei jūs nesustabdysite ka
ro veiksmų, jūsų kraštams grės 
raketinis bombardavimas.

Taigi, JAV turėtų keisti savo 
politiką, atsisakyti savo bazių 
užjūriuose, pakeisti Dulles kitu.... 
Tai patvirtina ir praėjusios sa
vaitės Chruščiovo pareiškimai — 
lakai neigiami žodžiai apie Dui- 
les (tik jis kliudąs Žukovui atsi
lankyti Vt’ashingtone ...), dėl 
reikalo JAV ir sovietams eiti į 
abipusį susitarimą raketų ir erd
vės

Satelitais žmogaus 
nepamaitinsi...

Sakoma, kad sovietiniai pilie
čiai labai didžiuojasi sovietinio 
mokslo laimėjimu. Gali būti, kad 
pilietis, priglušintas žinių apie 
raketas ir satelitus, laikinai gali 
pamiršti labiau žemiškuosius rei
kalus — maistą, rūbus, namus...

Tačiau, kai sovietija ir toliau 
verčia savo piliečius ir sateliti
nių kraštų pavergtuosius kęsti 
maisto nedatėklius, trūkumus 
apsirengimo ir gyvenamųjų pa
talpų srityse, tai, atrodytų, eili
niam piliečiui turėtų ateiti ir ki
tokios mintys.

Sputniko skriejimas jų gyve
nimo nepagerins. Jei, kaip skel
biama, pirmojo Sputniko išleidi
mas kaštavęs 14 bilionų dolerių, 
tai pilietis dabar klausia: kiek, 
gyvenamojo ploto būtų galima 
pastatyti, vietoje milžiniškas su
mas leidus bomboms ir sateli
tams? O ar maisto padėties ne

būtų buvę galima pagerinti?

Iii
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SENIAU IR DABAR
K. S. KARPIUS
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DIRVA DU KARTU 
SAVAITĖJE

Virš 40 metų Dirva tarnavus 
tautinei visuomenei savaitiniu, 
sulaukė sau didesnių pareigų, 
kurias jai jaunesnė tautininkų 
karta uždeda. Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos pereito sei
mo, jos centro valdybos ir dau
gybės kitų tautininkų pageidavi
mu, Vilties bendrovė nuo pra
džios 1958 metų pradės Dirvą 
leisti du kartu savaitėje, kad ga
lėtų geriau patarnauti gausiems 
ir įvairiems tautinės srovės rei
kalams.

Šis mostas pareikalauja laik
raščiui didesnio pasiaukojimo iš 
Dirvos rėmėjų, iš bendradarbių 
ir iš redakcijos. Didesnis judru
mas ir darbingumas prasidės 
tautininkų srovėje Dirvai tapus 
stipresne ir dažnesne mūsų idė
jų reiškėją.

Plačiame pasaulyje pasklidu
sių tautininkų akys nukreiptos 
į Dirvą. Ji yra jų ryšys vienų su 
kitais, jų kelrodis, jų įkvėpėjas, 
jų veiklos ir gyvenimo atspin
dys.

Padažninta Dirva ..pasidarys 
jiems kaip atnaujintas veidrodis, 
kurin jie dažniau žiūrėdami ryš
kiau matys ir savo idėjinį veidą.

Visi, tačiau, privalo suprasti, 
kad laikraščiui reikalinga viso- 
kiariopa parama: piniginė, kuri 
privalo ateiti iš vienminčių or
ganizacijų ir pavienių idealistų, 
iš energingai dauginamų skaity
tojų eilių. Reikalinga ir padidin
ta bendradarbių talka, kurie 
įvairiais savo raštais padarytų 
laikraštį visiems įdomiu.

Organizuokime Dirvai paramą 
dabar, nelaukdami, nesakydami 
"pažiūrėsiu”, "pamatysiu”, gal 
tada...

pinigų siunčiat.
Clevelande knygai paramą pa

sižadėjau aš priimti ir taip pat 
Edvardas Karnėnas. Ir nuo da
bar mes stengsimės kiekvieną 
savo bičiulį pakalbinti.

Pradėtajam skautų informaci
niam leidiniui talkon su materia. 
line parama jau atėjo Mindaugo 
Savišalpos Dr-ja Berise, sktn. 
Vikt. Lesniauskas iš Kanados, 
vyr. skltn. Vyt. Namikas iš Chi- 
cagos, kitų aukos tebeplaukia. 
Pastaroji talka stiprina šarūnie- 
čių entuziastingas pastangas.

SenatoHtta McCarthy
Praėjo jau treji inetai nuo to 

laiko, kai visi būvo susidomėję 
Armijos — Šen. McCarthy tar
dymais. Kad nukreiptų žmonių 
dėmesį nuo pagrindinio dalyko, 
priešvalstybinio gaivalo tikslas 
buvo suniekinti garbę to aukšto 
patrioto. O sen.ĄHcCarthy tiks
las buvo pašalinti iš Armijos so
vietinių Šnipų gaują.

Priešvalstybinis gaivalas, su- 
sispietęs armijoje, j senatoriaus 
akciją atsakė stipria reakcija. 
Jis užsimojo ne vien tik numa
rinti’ prieš jį iškeltą bylą, bet 
nusistatė suniekinti visiškai se
natorių morališkai.

Ford Monmouth (New Jersey) 
yra labai svarbi kariška labora
torija, kurioje daroma radaro ty
rinėjimai. Ta laboratorija savo 
svarba yra antroje vietoje po 
atomo tyrinėjimo laboratorijos.

F. B. Ii įspėjo Pentagono Ka
rinę Vadovybę apie sovietinių

Mau ar vėllMu,
•į... Įfer . ■'

šnipų lizdą, esantitoje labora
torijoje. Bet | tai nebuvo at- 
kreipta dėmesio. Kodėl? tas ir 
lieka paslaptyje! . . Y. z d 
■ Nors po to . ir buvo pravesta 
kelios kvotos, bet tardomieji bu
vo išteisinami. Tada šen. McCar
thy panoro pats' pakartotinai 
perkvosti vieną iš anksčiau , iš
kvostų įtariamųjų, bet išteisintą 
asmenį. ’ '

Senatorius pareikalavo jį po 
priesaika prisipažintu ar jis pri
klauso komunistų organizacijai? 
Tas vyras griebėsi Konstitucijos 
penktojo straipsnio. Po to, ir iš
lindo iš urvo raudonasis gaiva
las purvinti senatorių McCarthy, 
kaipo, pagal "Naujienų** red. p. 
Grigaičio nuomohę, aukščiausią 
laipsnio demagogą ir t. p. Tuo
jau į kovą prieš McCarthy išėjo 
visas raudonasis gaivalas ir vi
sokiausio plauko socialistai.

Senas posakis sako: ”Anks-

daus Saiunimo K 
jau.vsdWmM’f »*i'okraio 
šen. Eastland, gavo patikimą liū- 
dininką, buvusį aukštą' sovietų 
Maldininką, pabėgusį J Vakarus. 
Tas vyras, pavardė Andriejlė- 
yas, tarnavo sovietų kariškų'ty
rinėjimų instituto Maskvoje ir 
jo. pareiga buvo tikrinti doku- 
men(us, sovietinių Šnipų prista
tytus iŠ užsienio. /

■z ' t1 Z • .' * • • . ’ J

Andriejievas pareiškė, kad de
vyniasdešimto procentų visų tų 
dokumentų, kuriuos jam teko tik
rinti Maskvoje, buvo atgabenti 
iš. Amerikos. Ir jis patyirtlno, 
kad didelis skaičius dokumento, 
kuriuos jis, tikrino, turėję sąryšį 
su Amerikos radaro.tyrinėjimais, 
ir kad tie dokumentai buvo atga
benti iš Fort Monmouth, New 
Jersey. Taigi iš tos vietos, kur 
šen. McCarthy darė kvotą.

JOS KELIA UŽDANGOS 
KRAŠTELĮ

(sks) LSS Skaučių Seserijos 
Vadijos biuletenis Nr. 4(10) pra
skleidžia kai kurias paslaptis iš 
korespondencinių Liet. Skautų 
S-gos rinkimų. Esą LSS Tarybon 
yra pasiūlyta 32 kandidatai, Se
serijos ir Brolijos sąrašuose po 
12. Bendras užsiregistravusių 
atstovų skaičius — 180.

Beje, pastebima, kad Seseri
jos ir Brolijos VS tėra išstatyta 
tik po vieną kandidatą. Biulete
nis tai vertina labai realiai ir 
rimtai. Esą kandidatuojant į 
šiuos postus, reikia turėti bent 
minimalines sąlygas dirbti, ne
bijoti atsakomybės, mylėti jau
nimą ir jausti pareigą jo labui 
pasiaukoti, šie skautininkai ir 
skautininkės, kurie sutiko būti 
pasiūlyti tiems postams, kaip tik 
tų privalumų nestokoja. Skautiš
ka sąžinė jiems neleido atsisaky
ti. Mums lieka tik džiaugtis, savo 
balsais išreikšti jiems pasitikė
jimą ir kai bus išrinkti, neatsi
sakyti jiems padėti.

Toliau biuleteny pastebima, 
kad j Garbės Gynėjus, S-gos 
Garbės teismą kandidatų nėra 
perdaug, bet užtenka. Belieka 
laukti KSS Prezidiumo praneši
mo, o jį gavus — laiku balsuoti. 
"Rinkimai — dalis skautiško 
žaidimo", — sako v. s. L. Čepie
nė. Užtat Seserijos biuleteny 
skatinama: "Tad žaiskime šį 
žaidimą budriai ir sumaniai”.

RESPUBLIKONAMS 
GALAS PIETUOSE
Logiškai galvoją Amerikos 

veikėjai, ir dalis spaudos, kuri 
nėra fanatiškai-radikališkai nu
sistačius įvesti pietuose baltųjų 
su juodaisiais maišymą mokyk
lose ir kitur, neranda U. S. kon
stitucijoje tokio punkto, kuriuo 
pasiremdamas prezidentas Ei- 
senhoweris pasiryžo federalės 
kariuomenės durtuvais įvykdyti 
Aukščiausiojo Teismo nuospren
dį. Toks nuosprendis, pasirodo, 
padarytas kelių, nosis sukišusių 
politikierių partijos naudai.

Little Rock, Arkansas, miesto 
taryba, kur toks prievartavimas 
pradėtas, priėmė rezoliuciją, ku
rioje prašo valstybę sulaikyti 
visokią paramą viešoms mokyk
loms, kurių mokiniai federalės 
valdžios ginkluota jėga verčiami 
maišytis su negrais.

Pietinės Carolinos gubernato
rius paskelbė viešą reikalavimą 
generolui Eisenhoweriui (neva
dino jo prezidentu) pasakyti 
Amerikos gyventojams, kokiu 
įstatymu jis remdamasis pasiun
tė ginkluotą kariuomenę į Little 
Rock įjungti negrukius | baltųjų 
mokyklas. Gubernatorius klau
sia, koks Kongreso aktas, gene
rolo Eisenhowerio manymu, su
teikia galią federaliams teis
mams įsakyti vykdyti rasių mai
šymą viešose mokyklose, ir koks 
to įstatymo tekstas?

1952 ir 1956 metais gelbėję 
Eisenhowerį išrinkti prezidentu 
pietų veikėjai ir Bpauda, kuri 
jautėsi apvilta demokratų admi- 
iįįptracijo.8 ir perėjo į respubliko
nų pusę, dabar paskelbė, kad res
publikonų partija pietuose jau 
mirus.

Eilė respublikonų veikėjų iš
stojo iš partijos protestuodami 
prieš Eiseilhowerio okupavimą 
Little Rock miesto. Ištikimi rė
mėjai, kurie pagelbėjo Eiaenho- 
weriui laimėti penkiose pietinėse 
valstybėse 1956 metais, numojo 
jam atbula ranka.

Tarp demokratų ir respubliko
nų partijų vadų prasidėjo atkak
lios lenktynės, respublikonų ad
ministracijos sukeltos audros 
proga, verbuoti sau rėmėjus iš 
negrų ir baltųjų. Kai išryškės jų 
duodami pažadai negrams ir ra
dikalams, siekiant laimėti 1958 
metų Kongreso rinkimus ir 1960 
metais prezidento rinkimus, bal
tųjų padorių žmonių plaukai pa
sistos.

Pietiečiai rengiasi statyti sa
vą — trečią kandidatą preziden
tu 1960 metais, ir milonai bal
tųjų, protestuodami prieš savo 
partijų politikierių suktus sie
kius, ras naudingesnių balsuoti 
už tą tretįjį kandidatą.

Juozas smunĮpuniasjjpusųssįM^ > 
atliks rusų princo Orlovaklp vaid
menį Johann Strauano operetėje 
šikšnosparnis spaliomėn. 27 d.

i Slovenian Auditorium salėje.
- -------- ;----- --------.-------- -—-
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ARTIMU LAIKU CLEVELANDE ATIDAROMA NAUJA ĮSTAIGA SIUNTINIAMS SIŲSTI

GENERAL PARCEL AND TRAVEL CO., INC.
Bendrovė turi leidimą iš SSSR siuntinius priimti, rinkti muitus ir siuntinius tiesio

giniai adresatui persiųsti į Lietuvą, Latviją, Estiją, Ukrainą ir kitas SSSR respublikas.

Siuntiniams priimti įstaiga bus atidaryta
Literary Rd., kampas Profeuor Avenue, Cleveland 13, OhiO.

I. Ir tas misas, Andriejievas, 
priesaika pareiškė, kad tie doku- 
fnentai apimdavo naujausius 
moksliškus daviniūs. Prie tų do
kumentų būdavo pridėti braiži
niai ir fotografijos. Andrie j ie
vas paliudijo, kad vyras, kuris 
atgabendavo tuos dokumentus 
paklaustas: "Kaip juos pavo
gei?” atsakydavo — ’'Tylėk”. 
"Mūsų dalykas išgauti juos, o 
jūsų dalykas iššifruoti, kaip jie 
naudojami”.

Štai ir išlindo yla iš maišo! 
Neblogą uoslę turėjo šen. McCar
thy!

Senatorius McCarthy buvo 
nurodęs šnipų gaują iš 30 asme
nų. Ir štai tas didis patriotas už 
tai, kad jis matydamas pavojų 
savo kraštui kovojo prieš vidaus 
išdavikus, buvo niekinamas, 
šmeižiamas, neapkenčiamas!

Nors senatorius McCarthy dar 
gyvas būdamas buvo visiškai Iš
teisintas Senato Komiteto, bet 
ligi šiol dar neteko girdėti, kad 
Pentagonai, Baltieji Rūmai ir 
visi kiti, kurie talkininkavo so
vietiniams šnipams niekinti se
natorių MrCarthy, būtų jį atsi
prašę, kad ir mirusį.

> Vienok, tikime, kad tas laikas 
ateis.

Kūr. savan. A. Ripskte 
iiiiiiuiiiiiiiiiiiuuinnmmiiurainffiMi
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šios įstaigos firma yra eudariusi apecialą sutarti »u Inturistu, Maskvoje, taip, kad, siuntiniai bus greitai 
persiunčiami ir adresatai juos greitai gaus.

Siuntinius' galėsite patys atnešti, atsiųsti paltu, arba kitu klijentui patogiu būdu pristatyti. Klijen- 
tai kurie atsiųs savo siuntinius, tuojau, atgal grįžtančiu paltu, gaus daiktų sąrašą ir sąskaitų kiek mui
to ir kitų išlaidų reikės mokėti.

Siuntiniai bus atydžiai supakuojami ir ilstančiam! laike 48 valandų. Po kelių dienų siuntinio siuntė
jas gaus JAV-bių palto oficialų kvitą, kad siuntinys išsiųstas.

įsidėmėkite, kad visus muitus, kitas persiuntimo išlaidas sumokėsite toje naujoje būsimoje įstai
goje, taip, kad jūsų giminėms, artimiesiems nieko nereikės primokėti.
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Padaryti iš Coton 
Sumaišyta su
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Mėtinis išpardavimas
APLINK APDENGTI .
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Patart kaimynui

”PICTURE3QUE 
L I T H U A N I A” 

KALĖDOMS
Darbas eina pirmyn

Petras Babickas, atvykęs
Brazilijos į Chicagą čia išleisti 
savo Lietuvos vaizdų knygą-al- 
bumą, anglų ir ispanų kalbomis, 
pavadintą ”PICTURESQUE LI- 
THUANIA” praneša, kad darbas 
eina pirmyn įtemptai. Jis rašo: 
"Iš savo pusės galiu dar kartą 
patvirtinti, kad ir kažkaip bus 
sunku, knyga net prieš Kalėdas 
pasirodys”!

Anksčiau rašiau apie tos kny
gos reikalingumą mums ir mūsų 
kenčiančios Lietuvos naudai, kai 
tik Petras Babickas atvyko jos 
leidimo reikalais. Dabar tiesiog 
kviečiu ir raginu kiekvieną lie
tuvį knygos išleidimą paremti 
savo penkine ar dešimtine.

Už savo skiriamą tam reika
lui sumą gausit daugiau, negru 
vieną knygą, ir vieną pasilaikę 
savo šeimoje, kitą būtinai pasi- 
stengksit padovanoti vertingam 
amerikiečiui, visuomenininkui ar 
politikieriui, supažindinimui su 
Lėtu va.

Nors knyga taikoma išleisti 
sąryšyje su Lietuvos Nepriklau
somybės paskelbimo 40 metų su
kaktimi, 1958 metais, bet ji bus 
gatava jau Kalėdų švenčių pro
ga. Ji labai tiks ir kaip šventinė 
dovana.

Stokime poetui Babickui tal
kon, kuri bus tik vienkartinė, ne
sunki.

Nedrįsta prašyti
Petras Babickas pasišventęs 

padarytį lietuvių tautai naudin
gą darbą, nežinodamas mūsų 
amerikiečių sąlygų, drovisi 
mums prisimesti savo prašymu 
paramos. Pats aukodamasis, Ba
ko, pasitiki savo artimųjų bičiu
lių gera valia. Tačiau ir tolimes
nieji jo bičiuliai privalo knygos 
išleidimą paremti, nes ji labai 
reikalinga.

Skirdami sa^P paramą "Pic^ 
turesųues Lithuania” išleisti, at
siųskit pinigus tiesiog Petrui 
Babickui — 4185 Sp. Campbell 
Avė, ęhicago 8Ą RL Parašykit 
savo pilną aišky adresą ir įdek

SKAUTAI
ISPANŲ KALBA APIE 

LIETUVĄ IR JOS SKAUTUS
(sks) Brolijos Užsienio Sky

riaus pavedimu Argentinos lie
tuvių sk. vyčių Šarūno būrelis- 
ruošia ispanų kalba leidinį apie 
Lietuvą ir jos skautus. Tokį lei
dinį norėta paruošti auksinei pa
saulinės skautybės sukakčiai 
jubiliejinei džiamborei Anglijo
je. Dėl technikinių kliūčių su
vėlavus, dabar patš leidinys bus 
platesnės apimties.

Lietuvos reikalo propagavimui 
Šarūno būreliui atėjo talkon Lie
tuvos ministeriai dr. Graužinis 
iš Urugvajaus ir dr. S. Majęris iš 
Brazilijos, o taip pat ir leidykla 
"Laikas” iš Buenos Aires. Gau
ta 87 knygos. Dauguma jų iš
siųsta Tarptautinėn Skautų Kon- 
ferencijon Anglijoje; o dalis de
ponuota Brolijos Užsienio sky
riuje. ___ , j

PADĖKA SESERIJAI UŽ 
GERĄ DARBĄ

(sks) Seserijos V-jos biulete
nio žiniomis mūsų skaučių leidi
nys "A Visit With Lithuanian 
Giri Guides” susilaukė gražių at
siliepimų. Be gražių atsiliepimų 
spaudoje, gauta daug laiškų.

Konsulas dr. J. Budrys iŠ New 
Yorko rašo: "Man malonu pa
sveikinti Skaučių Seseriją, paro
džiusią sveiką ir Lietuvos bylai 
naudingą sumanymą išleisti tik
rai reprezentacinį leidinį, supa
žindinti Ameriką su Skaučių Se
serija Lietuvoje ir tęsiančią sa
vo tradicijas čia Amerikoje”.

Norvegijos Skaučių tarpt, rei
kalų vedėją Marit Hoine rašo: 
"Po karo aš sutikau nemažą lie
tuvių skaučių Vokietijoje ir ki
tuose kraštuose. Jos visos man 
padarė gerą įspūdį. Kaip gaila, 
kad Jūs negalite skautauti savo 
krašte__gražioje Lietuvoje. Bet
mes tikimės, kad laikai ir aplin
kybės pasikeis ir Lietuva vėl bus 
laisva.

Chicagiškė Amerikos Skaučių 
vadovė Helen Wilson rašo: "Man 
labai patiko Jūsų leidinys. Ar 
nebūtų koks būdas, kad Chicagos 
skautės galėtų bendradarbiauti 
su Jūsų organizacija?”

Šv. Kazimiero Kongr. Seserų 
Motina M. Teofilė rašo: ”... gi
liai vertiname Jūsų vertingas pa
stangas pasidarbuoti taip šau
niai Skautybei. Norėtume kiek
vienoje mūsų seselių biblioteko
je Jūsų brošiūrėlę išstatyti. Ar 
galima būtų prašyti Jūsų tat šios 
malonės — 50 daugiau kopijų, už 
kurias būtumėm giliai dėkingos. 
Melsdamos Jums gražios sėkmės 
kilniose Jūsų pareigose ir prašy
damos perduoti mūsų širdingus 
ąveikinimus visoms Jūsų bendra
darbėms, liekame su gilia pagar
ba”.

Seselėms Kazimierietėms tuoj 
pat buvo nusiųsta 60 egz. mini
mo leidinio.

MARGUTIS
yra pats seniausias Amerikos 
lietuvių žurnalas. Jis išeina kiek
vieną mėnesį — yra gausiai ilius
truotas, turiningas, įvairus įr 
skaitomas su malonumu.

MARGUČIO metinė prenume
rata 83.06.

Margučio adresas: 8755 Sa. 
Veątern Avė., Chjcago, RL

SIUNTINIŲ PRISTATYMAS BUS - G ARANTUOTAS !
rįUlI < ■

Naujosios įstaigos šūkis — didžiausias dimesys ir mandagumas su klijentais. <
Klijentų patogumui mūsą ištaigoje rasite djdžiauė| pasirinkimą Įvairiausią medžiagą drabužiams, 

odos, avalyngs, foto aparatą, akordijoną, siuvamą mąliną, skarelfą, ialiką, vaikam* visokfą daiktą, viskas 
pigiausiomis kainomis ir aukščiausios rūšies. Kokius tik vaistus nortsite siųsti, gausite mūsą įstaigoje ir 
galėsite siųsti oro- paštu. ' ■ . •

W ehmtinlai bus išsiunčiami laike,48 valandų, nuo jų gavimo!
Atidarius niflsą ištaigą ją aplankykite ir viskuo įsitikinsite, žinokite, kad siuntinio pristatymas ga

rantuotas ir gaunate ne tik pašto pakvitavimą, ir siuntinio gavėjo, jūaą artimo ar draugo parašą.

GeneraI Parcel ancl Trąvel CoM Ine.

► 98
T

II T|riE?QIMUs
Fxt- v

72x90 colių dydis Studio
Couches ar Love Seats ......
72x108 colių dydis sofoms, 
sofos lovų, Hollywood lovų ....

• žali • Rose a Pilki • Rudi • Auksiniai
.b »

Cljng-Fit užtiesimai yra lengviausias, greičiausias, 
pigiausias būdas atnaujinti jūsų baldus. Jie yra 

mašinos plaunami, greitai džiūstantys ir nerei
kalauja prosinimo. Nesuglamžoml, geraigula, gra- 
žiai užsitiesia ir viMada geraJ atrodo. Naudokite' 
juos baldams bet kuriame jūsy'namb kambaryje.

“'S■
X; ■« 

|V».' , >

Padaryti, kad tiktų
. JŪSŲ

. Studio Coushes, Love Beata, Holly- 
wood dviguboms lovoms, daliniams 
baldams, Oiaises sofoms, |K>fos lo- ’ 
voms, dviguboms lovoms, paslepia
moms lovoms, Bridga stalams.

■■ j,;,?-;?. 'y.- ■ ■

Pašte Ir talefoM Užsakymai priimami
' '■;-iaaW..ęHe»ry.-l-ąąią... .

Tite MayCo.’s Baiimant- 
Prapery DepartaMat



ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

stoekimi ' Juozą Mikonį,

i <* . • c

RA Y NAUSNER REALTY
11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,
ShoreBivd. 
Jelto,gražiu 
t kuria ha*, 
tas ir J dvte> 
telis sklypas 
fe gali būti

vių salė 
klausytos* apyll ininko
P. Balčiūno, A. Augustinavičie- 
nės, Dr. Ramanausko, Dr. Degė
sio,. laureatė Algirdo Landsber
gio ir Bendruomenės pirmininko 
St Baraduko kalbos. Akt P. Ma
želis perskaitė komisijos aktą, o 
Dr. Ramanauskas laureatui įtei
kė Ohio r Gydytojų Draugijos 
skirtą $1000 premiją.

Po mumijos įteikimo iškilmių 
Vaidilos teatro aktoriai — Ignas 
Gatautis, Elena Bridžiuvienė, 
Egidijus Žilionis, Nijolė Balčiū
naitė, Zigmas Poetais, Jūra Gai- 
liušytė ir Aldona Balčiūnaitė, re
žisuojant Petrui Maželiui, suvai
dino ištrauką iš Vydūno "Ne sau 
žmonės". Sunkus vaidiniiflas bu
vo įtikinantis.'

Susirinką svečiai, gražiai at
šventę dramos premijos šventę, 
dar ilgokai nesiskirstė dalinda
miesi įspūdžiais ir vaišindamie
si šventės bufete.

Plačiau apie dramos premijos 
iškilmes skaityk 2 psl.

•
Ohio lietuvių gydytojų 

suvažiavimas
Spalio 12 d. Clevelande Carter 

viešbutyje buvęs Ohio Lietuvių 
Gydytojų Dr-Joe 2-sis metinis 
suvažiavimas nepasižymėjo da
lyvių gausumų, - tačiau praėjo 
darbo ir rimties ženkle.

Pradžioje parodytas filmas 
apie tubertado dlnanŲką. Suva
žiavimą atidarė Dr-jos pirm. Dr. 
D. Deguagto, i kviesdamas pirmi
ninkauti Dr. H. Braąaitį, o sekre
toriauti ^Dr.N. Juškėnienę. Pci 
abiejų khm. susikaupimu pa
gerbti žuTų ir psfešpaudą kenčią 
kolegos. ■: r.

Dr. K. AmbršteitB skaftt pai 
skaitą a*ie tootefms. Valdybos 
nariai padarė pranešimus. Nau
jai kadencijai ,valdybon išrinkti 
— Dr. J. Stankaitis, Dr. V. Ra- 
manauskas, Dr. D. Degėsys, Dr. 
H. Brazaitis ir Dr. K. Ambrazai
tis. Revizijos fcomisijon — Dr. 
J. Skrinska, Dr. A. AželiB ir Dr. 
A. Čeičys.

Meninę suvažiavimo proramą 
atlikę pianistė B Smetonienė ir 
solistė J. Krištolaitytė-Daugėlie- 
nė. i

Suvažiavimą raštu sveikino 
Clevelando Pilėnų skautų tunti- 
ninkas sktn. Vyt. Kamantas, o 
dr. D. Degesys žodžiu perdavė 
Clevelando LB apyl. pirm. P. 
Balčiūno sveikinimą ir padėką 
už dramos konkursui skirtą pre
miją. G. J.

Lituanistinei mokyklai pradė
jus darbą, pirmieji ją aukomis 
parėmė: Dr.. K. Pautienių# 
$30, AL Tautinės S-gos Cleve
lando skyrius (per p. y. Orin-
tą) — $10, L. Atgimimo Sąjū
džio Clevelando skyrius (per p. 
A. Juozaitį) — $10.

Lituanistinė mokykla nuošir
džiai dėkoja aukotojams ir lau
kia naujų, primindama visuome- 

• nei, kad Lituanistinei Mokyklai 
i išlaikyti reikia visos Clevelando 

visuomenės moralinės ir pinigi- 
į nės paramos.

į M. ŠkEb., 2 garažai Sav.

apsigyventi, <
East Ctev. Puikus 4 mieg. na

mas, moderni virtuvė, žema kai
na. i-
, Eddy — St. Clair. 4 mieg. na

mas gerame stovyje, gražus kie
mas.

Eddy — St. Clair. 3 mieg. na
mas, gaso krosnis, $11,603.

E. 74. 4 šeimų po 5 kamb. ge
rame stovyje, metinės pa j. neto
li $3,000. Prašo $22,500.

Tuoj skambink arba užeik. Tu
rime ’ir daugiau gerų namų ry
tinėje Clevelando pusėje.

..... ... ...... . x 
suorganizuoti mokyklai eilę ' B e n d r ad a r b i a i . 
mokslo priemonių, pradedant pa- * Algimantas ■ Dailidė, Antanas 
prasčiausiu žemėlapiu ir bai- *r ^^InaS Paslernokoe
giant kitomis vaizdingumo prie- UT 1-2345 HE 1-8516
monėmis.

Karių Ramovės valdybą šuda- Parduodamas namas išvykstant 
ro: Židonis — pirm., Vaitaitis — 
vicepirm., Eidimtas — ižd.
sekr., ir nariai — Dudėnas 
Spirikaitis.

V. K. Lietuvių Sąjungos, 
Clevelando skyrius daro dėvėtų

drabužių rinkliavą, Suvalkų i rajone, tarp St. Clair ir Lake 
trikampio lietuviams,

esantiems dabar Lenkijoj.
Drabužius prašoma vežti pas 

K. Gaižutį, 953 Maud, arba pas 
S. Lazdinį, 1192 E. 87 St. Netu
rintieji drabužių, prašomi aukoti 
pinigais, drabužių persiuntimo 
išlaidoms padengti.

V.K.L. Clevelando Skyriaus
Valdyba

Karių Ramovė imasi didelio 
darbo

Teko patirti, kad Karių Ramo
vės Clevelando skyrius, įvertin
damas Lituanistines Mokyklos 
reikšmę lietuvybės išlaikyme, 
nutarė imtis plačios iniciatyvos 
suorganizuoti mokyklai eilę' 
mokslo priemonių, pradedant pa-

K... rajone 
Įpb. mūrinis 
įį $24k6OO. 
I metų, 7 k. 
imas; gara- 
įsklypas. 
įr Rd. dviejų 
Į gaso apšU- 

. Jašo $18,900.
East Cleveland ' prie Euclid 

Avė. 2 šeimų, po 6 kamb. ir 2 k. 
irečĮain^^iį^nMuj i gaso pe- 

šaukite 'T*ur: Mįkšys namų 
telef. LI 1*8768 Arba office

' Kėv«d.'1ia*lty
960 «.188iSt. 

KE145C80

J. C1JUNSKA8 ?
L A I K R O D I N I N K A S

• ■' -e" , <•

Taiso ir parduoda laikrodžius
apyrankes ir kitas brangenybes 
Sąžiningas ir garantuotas dal
bas prieinamomis kainomis.

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

UT 1-2345 HE 1-8510

ir 
ir

t

Ar įregistravai vaiką 
Lituanistinėn Mokyklon?

Jeigu dar ne, tai atlik dar šią 
savaitę, nes darbas jau pradėtas, 
šeštadienio Mokykla dirba nuo 
9:30 iki 12 vai. šeštadieniais, 
Ketvirtadienio Mokykla nuo 7 
iki 9 vai. ketvirtadieniais (aukš-

Iš Clevelando
Savininkas parduoda. vienos 

šeimos pusiau mūrinį namą (ku
rį lengvai galima perdirbti į du 
butus).

Namas yra naujam lietuvių

Shore Blvd., prie Eddy Road.
9 kambariai su dviem dide

liais saulės kambariais. Rūsy yra 
išvietė ir maudyklė. Geras gaso 
pečius ir visai naujas automatiš
kas vandens tankas. Du garažai. 
Sklypas aptvertas geležine tvo
ra. Parduoda- su baldais ar be 
baldų. Palyginimai nedidelis 
įmokėjimas. ,

Skambinti darbo dienomis po 
4 vai. vata, o šeštadieniais ir 
sekmadieniais pagal susitarimą.

Telef.: MU 1-0866.

TRUŲ MįlM^NAMAS

Į šiaurę nuo Superior, netoli 
E. 124 St. šv^ątrijų šeimų na
mas. Pirmani aukite 5 k., įskai
tant kilimus ir užuolaidas. Ant
ram 6 k. įskaį^l^aldus. Tre
čiam 3 k. ir voniai.Trys garažai. 
Gražus sklypas; geras įvažiavi
mas. Dabar už $23,000. ,

Į pietus nuo> Eucįjd, Superior 
— Euclid prekybiniam rajone, 
vienas prie kito dviejų butų po 6 
k. Gaso pečius. Prie gero susi
siekimo. Kaina $23,000.

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

TRUŲ ŠEIMŲ NAMAS, 
GEROS PAJAMOS

E. 129 ir St- Clair rajone. Du 
butai po 5 k. ir viename 4 k. Ga-

tesniųjų mokyklų mokiniams) ir f^ai.Prašo $19,000.

Vienos šeimos ? lę. Eddy Rd.
Gaso pečius, garažas. Parduoda 
už $11,600. į a, j

C. Ray BlDings 
Raitok, 

13538 St. B^'ir 
GL l-25C8,ln (43)

Danutė Muliolytė
Clevelande įvykusios Zigfeld 

Follies grožio varžybose laimėjo 
pirmąją vietą.-

Jai laimėjus varžybas Cleve
land Pres3 įdėjo jos nųptrauką ir 
gražų aprašyntą,' kuriame pažy
mėjo jos kurną ir išeitą mokslą.

Anl
;••• ■ < '

sutuoktavėą Įy^ 
nj, spalio‘'''' '
šv. Jurgto] 
Vestuvių 
Nelson n

ilgė

šią BŠvšitę Vyksta į Bostoną ap
lankytu savo artintųjų. Sustos 
pas p. Santvaras.

. Hauaaąjami 4 k.
u ■■■’«»/■■ —n ii

F-k
- i*4

/.

Šv. Jurgio normali mokykla .dar
bo dienomis po normalių pamo
kų.

šiems mokslo metams mokyk
los vedėjas yra Juozas Žilionis, 
494 E. 118 St. Tel. LI 1-8036. 
Lituanistinės Mokyklos rėmėjų, 
mokytojų ir tėvų metinis susi
rinkimas įvyks lapkričio 3 d.

Bedarbių skaičius auga
Dirbančių skaičius Clevelande 

šiuo metu yra žymiai kritęs. Jau 
pora metų n£ra buvę taip dide
lio bedarbių skaičiaus.

Dabar imančių nedarbo pašal
imas Clevelande priskaitoma virš 
11,000.

Baltic Delicat. krautuvėje 
(6908 Superior Avė.) 

jūs gausitė įvairias kaimiškos 
prekes (rupią duoną, sūrius, deš
ras, skilandžius) ir importuotus 
delikėtesus (rūkytus kumpius, 
dešras, ikrus, minagis,/lašišas, 
ungurius, šprotus, kilkas, kąna- 
dišką duoną, maeuB, šveicariškus 
ir Birutės bei Rūtos šokoladus

~
' ( <Cte pat jūs galėsite pasiųsti 
Kalėdoms ir pigiuosius švediškus 
maisto siuntinius. Pav. siuntinys 
Nr. 10 — 10 bv. cukraus ir 10 
sv. ryžių su visomis persiuntimo 
išlaidomis tik $12.42, siunt. Nr. 
46 $ sv. cukrąus, S sy. 'taukų,
3 sv.-ryžių, 3 rūkytos kiauUtoios, 
1 sv. sviesto, 1 kakaos, 1 muilo 
— $19.48 ir Lt, Taip pat niū^čią- 
me žymiai pigiau, ta^p J^tur 
angliškas medžiagas, tyąlstus, 
akordeonus ir'.kt* n •

PARDUODAMA KAVBJ® 
turinti ■ alaus ir degtinės parda
vimo leidimą. Geras biznis, šau
kit EN 1-9628, tik po 7 vai. va- 

' Į karo, gi Sekmadieniais po 2 vai.
Ip. pieių. (44)
• <•'! Į

'a N. ‘ “

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės į

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

ar namuose KE 1-4080

7032 VVadePark Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.; UT 1-7551.

Mes turime spalvuotų pirkėjų. 
Kreipkitės ir. mes parduosim 

Jūsų namą.

WADE PARK REALTY CO.

... . Oaraa.aamas.
Magnolia Dr,i(universiteto ra

jone, prie Muzikos mokyklos) 
.parsiduoda- ^'medinis, išstaigin- 
gas, lah&i'gerame stovyje, 15 

vonių namas. (3 ir 
2-me aukšte yra atskiri butai). 
Didelis,Sodas ir sklypas susšildo- 
mur garažu. Be erdvaus buto ga- 
limos 350 dol. pajamos. Galimas 
ir'Žntras morgičius. Kreiptis 
6-8; vai? vakaro telefonu RA 
£4181^

Geras namas Bretenhal
Parduoda savininkas, 4 mieg., 

geri svečių, šeimos ir poilsio 
kambariai. Gaso šildymas. Prie 
puikios mokyklos., Ypač tinka 
šeimai su vaikais.

Šaukit PO 1-2772.
t.

VIENOSŠEIMOS NAMAS
Didelis 7%. vienos šeiinos. Ga

so pečius. Garažas. Kilimai ir 
užuolaidos su jungtinėm langi
nėm. Namas 1222 E. 82 St. Par
duoda savininkas. Telef. CE 
1-4112.

PARDUODAMAS NAMAS 
vienos šeimos, 12 kamb. Gara
žas. Didelis, kampinis sklypas. 
1905 koxbury Rd. GA 1-0247

MCSŲ VIEŠPATIES 
ANTRAS ATĖJIMAS 

ARTI
Ar žinai ką reiškia Jėzaus už

gimimas? Kada Dievo angelas 
pasitiko Mariją ir sakė jai: Ne
sibijok, Marija, nes atradai ma
lonę pas Dievą ir pagimdysi sū
nų, o praminsi jį vardu Jėzus, 
dėl to, kas iš tavęs užgims šven
tas bus ir bus vadintas Sūnumi 
Dievo. Luko 1: p. 30-35 e.

Ar žinai, kad Jėzus buvo at
pirkėju Adomo, ano tobulo žmo
gaus, ir atpirkėju visos žmoni
jos? Todėl Dievas siuntė savo 
mylimą Sūnų, tą didį vyrą, ant 
žemės. Prilyginimas čionai: 
koksai svietiškas žmogus lieka 
išaukštintas, jis nori, kad kiti 
jam tarnautų, o Jėzus nors bu
vo didžiausias ant žemės vyras, 
ir vienatinis tobulas, žmogus, 
atėjo ant žemės norėdamas pa
daryti žmonėms užvis daugiau-, 
šia gero, pastojo tarnu kitiems. 
Jisai pasakė: žmogaus sūnus 
neatėjo, kad jam tarnautų, bet 
atėjo tarnauti ir duoti savo gy
vastį atpirkimui pasaulio už 
nuodėmes. Matt. 23: p. 28 e.

Brangus skaitytojau, skaityk 
Šv. Raštą, ten rasi tiesos žfldį 
parašytą.

Toliau Jėzaus žodis, taip kalba 
Šv. Raštas: Jėzus buvo bran
giausias Jehėvoš turtas, bran
gesnio už jį nebuvo nei baugu- ,= 
je. nei ant žemės. Todėl svarba 13 
Jėzaus darbų dar labiau iškyla. ’ 
Jis buvo Dievo labiausiai myli
mas Sūnus. Jis buvo Jehovos 
aukščiausia auka, kurią Jis sky
rė atpirkimui žmonijos, nes Die
vas taip numylėjo pasaulį ir sa
vo sūnų davė, kad pasaulis būtų 
per jį išganytas.

VVILL1AM SH1MKUS 
1077 East Wallings Rd. 

Brecksville, Ohio

Proga gerai pirkti į
Parduodamas virtuvės pečius, 

kainavęs $200, tik už $65. Gaso 
pečius, kainavęs $129, už $45. 
Jis šildo 4 kamb. Taip pat elek
trinis vėsintuvas, šaldytuvas, 
kainavęs $250, už $70. Siuvama 
Singer mašina už $58?

Šaukti vakarais tarp 2 ir 5 vai. 
telefonu: PO 1-4621. -

Parduodamas geras namas,
vienos šeimos, 7 kambarių, nau
jai dekoruotas. Tik už $11,900. 
Parduoda savininkas.

444 E. 144 St. GL 1-1285 
UulitiUlUHIlUlIiiniKiiUIIIJIIlllllllllIll 

GALIU JUMS PADĖTI 
PERIANT AUTOMOBILI IR 
. TUO SUTAUPYTI!
Prieš perkant naują ar geres

nį naudoti), automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.5C 
•iž $100 perkant naują mašiną 
ai* 6% perkant naudotą mašiną, 
Įskaitant ir gyvybės draudimą.

šaukite:
; Paulina Mozuraitis, agentas 

Telefonas SK 1-2183
" r >nviNiii

K 
j-

I

■ ; 11 ..................... .

Išvažiuodami iš Clevelando 
parduodam

4 kambarių, ir/y irtu vės baldus.
Teirautis* 1401 Giddings Rd., 
telęf.: ĘX 1-1789.

. Parduodama -
Grocery — importuoto maisto 

krautilvė. Ę..36 St. ir Payhe. 
šaukti dienos metu EN 1-3214, 
gi vakarais UT 1-5761.

' į *: -< *f ’ < 'i .
s.)
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JUOZO KAMA1ČIO 
IR JONO BALEIKOS,

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

Balų 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.

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

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

Mes kepame visokius pyragus, lietuvišką 
duoną, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojume j namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue TeL EN 1-65125
Antroji mūsų krautuvė yra

140-1 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius mėsos 

produktus.
Kreipkitės j mus h būsit patenkinti

GERESNĖS statybos kontraktoriai
ĄsTATOMONGRIEF ORO VENTILIACIJA

___ - • ŠALDO vasarą • ŠILDO žiemą

■Į Ht- ft f N ■ j‘.vs įb R MA V’<NS^'
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J. S. AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Iload 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 iki 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
muliatoriai.
24 hours towing.
Dienos telef.: 1IE 1-6352. 

.Nakties telef.: LI 1-4611.

I

i

I. J. S A M A S JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. ’ EX 1-1143 '

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

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves. kreipiktes j 
Juozu GRAZULj. Savi pas savus!

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

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

Pilnai padengta apdrauda H1 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
WM. DEBESIS

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

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

OFISO TELEF.: MAin 1-1773. REZIDFN'CIJA: PENINSULA 2521
Norėdami pigiai pirkti n&nius mieste urba priemiesčiuose, kreip

kitės i mane, gausia pigia kaina.. Taipgi gausit patarnavimu įvai
riuose apdraudoa-insuranee reikaluose.

Sutaisau paskolų pirmo morgičio. Patarnavimas ir išpildymas 
garantuojama. Kreipkitės j mane telefonu arba asmeniškai.

i 
f

K
S
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LOKOR DELICATESSEN
Superior 

(katapM E. $5 ir Superior) |
Sveikiname.vlsue lietuvius klijentus. Būtinai ątsilan- 

kykit^į imūBų krautavą ir pareiklkit savo pageidavimus, 
kokių jjMĮį^Mių matote' produktų norėtumėt visad gauti.

MatoMną atidalyti specialų lietuviškų delikatesų sky- 
rių ir* pardavinėti Hątuvių mėgiamus maisto produktus.

Agjįįte puikhuatorimtuviika duona,i, sūriai, ikrą, alus

Telef. EN 1-9142

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėslnam&s oras Jūsų patogumui
Dėlto Ė. Jahubs & William J. Jakulis

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
25 . metai simpatingo ir rinito patarnavimo 

6631 Ędna Aveaae ENdicott 1-1763 ,
936 Enst 185 Stnet RE 1

I’
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Raketos leistos jau 13 amžiuje
J. J. BACHUNAS, Sodus, Mjchigan

«

Lenktynčse amerikiečiai iki šiol pirmavo
5.00 
5.0d

iųs, Kenosha.j 5.00 
ly Shores 5.00

■r.:, l-l k- irfktor.us Balys GAlDŽICNAJs 'buto telefonas
— DIRVA, 1272 East 71 SL, Kleveland 3, Ohio. — Telefonas: HEnderaor 

GL 1-3970).

lvai kurie-patys didieji atra
dimai buvo padaryti Anglijoje, 
Vokietijoje, Italijoje, Prancūzi
joje ir kituose kraštuose. Pvz. 
dar 1991 m. vokietis Max Planck 
buvo suradęs energijos elektro
ninę-prigimtį, o 1912 m. anglas 
Sir ESęst Rutherford atidengė 
atomii 'prigimtį.

Kinai__ raketų pionieriai
Pažvelgę giliau į praeitį, pa

matysim, kad raketų srity pir
menybė turėtų atitekti kinams. 
Jie buvo išradę paraką, o 1232 
metais kovodami su mongolais 
buvo jau panaudoję raketas. 13 
amž. pabaigoje Europoje rake
tos jau buvo plačiai naudojamos 
— jų tikslas buvo gąsdinti prie
šo karius ir padegti pastatus.

Po 1500 m. raketų vietą užėmė 
patrankos. Tačiau besibaigiant 
18 amž. indai jau vėl naudojo 
raketas, kovodami prieš britus. 
Jau tuo metu Europa pradėjo 
(langiau domėtis raketų, kaip ka
ro ginklo, panaudojimu.

Europiniai raketų pionieriai
Neseniai paleidę į erdves dirb

tiną satelitą, sovietai, savo senu 
įpročiu, iškėlė 1935 m. mirusio 
lenkų kilmės, bet laikomu rusu, 
buv. Kalugos mokytojo K. E. 
Ciolkovskio nuopelnus raketų 
srity. Jis padėjęs pagrindus 
skriejančiam aplink žemę sate
litui. Tačiau v akai ų mokslinin
kai nurodo, kau b? CiJkovskio, 
raketų technologijos srity dideli 
nuopelnai priklauso jau miru
siam amerikiečiui Dr. K. H. Uud-i 
dard’ui ir vokiečiui Hermann’ui 
Oberth.

skelbtas pranešimas apie išban
dytą tarpkontinentinę raketą. 
Kitas tikslas — panaudoti rake
tas, tiriant virš žemės esančią 
atmosferą. Pagaliau, trečiasis 
tikslas — išvystyti dirbtiną sa
telitą. Jis būtų pirmasis žingsnis 
siekiant susisiekimo erdvėje.

Sovietai savo raketas pradėjo 
leisti dar 1947 m. 60 mylių aukš
tį jos buvo pasiekusios 1949 m. 
Apie 1954 m. pradžią sovietai, 
atrodo, bus padarę pažangą ra
ketų panaudojime karo tikslams. 
Nauja pažanga pasiekta 1955 m. 
balandžio 15 dieną, kai žinomam 
fizikui Petrui Kapitsai dalyvau
jant, buvo sudarytas specialus 
komitetas — jo uždavinys buvo 
prižiūrėti j erdvę siunčiamo sa
telito — Sputniko gamybą.

Dar vienas sovietams būdin
gas bruožą? — išskyrus pasta
ruosius kelis mėnesius, jie labai 
mažai pasauliui pranešė apie sa
vuosius pasiekimus raketų, sa
telitų srity. Tuo tarpu amerikie
čiai jau eilė metų viešai skelbė 
savo raketų ar satelitų brėžinius 
ir neslėpė savo sumanymų.

Nagasaki tų pačių metų rugpjū
čio 6 ir 9 dienomis.

Sovietai savo pirmąją atomo 
bombą išsprogdino keturiais me
tais vėliau, apie 1949 m. rugsėjo 
22 d.

Atomo reaktorių, pirmą isto
rijoje, įrengė JAV-ės Chlcagoje, 
1942 m. gruodžio 2 d. Sovietai ir 
šioje srity atsiliko keliais metais.

Vandenilio bomba — amerikie
čiai pirmąją tokio galingumo 
bombą išbandė 1952 m. lapkričio 
1 d., sovietai — apie 1953 m. 
rugpiūčio 12 d.

Atominė energija — atominę 
energiją, kaip varomąją medžia
gą, pradėjo naudoti visa eilė 
kraštų. Britai buvo pirmieji, pa
leidę į darbą atominę įmonę.

Daugelyje sričių JAV su so
vietais lenktyniauja, panaudoda- 
mos ar bandydamos atominę 
energiją, pvz. laivuose ir lėktu
vuose. JAV-ės pasiekė karinio 
pobūdžio pažangą, kai 1955 m. 

' sausio mėn. į Atlanto vandenis 
pasinėrė pirmas tokio tipo, ąto- 
mu varomas, povandeninis lai
vas "Nautilus”. Dabar šis kraš
tas turi jau tris tokius laivus,.

. frim.)

Sovietų dėmesys erdvei
Negalima paneigti fakto, kad 

sovietai jau senokai yra atkrei
pę dėmesį į erdvės tyrinėjimą. 
Pvz. tarp 1928-1932 m. laivo pa
sirodęs prof. N. A. Rynino mo
numentalus 9 tomų veikalas 
apie susisiekimo galimybes erd
vėje. 1929 m. Maskvoje ir Le
ningrade buvo įsteigta speciali 
draugija raketų klausimams tir
ti.

Tačiau tik antrasis pasaulinis 
karas buvo tuo akstinu, kuris 

’ sovietus (ir kitus) privertė ra
ketomis susidomėti dar labiau.

, ,....m |Dirvo»paBkdbtą talko? vajų 
atsiliepė šie skaitytojai,-atsiųs-

Baltimore........$5,00
įdrūnas, 
tigėles 
į-Clevcland 

dttyChlcago .....
A. J^nųšt>nis,Chlęago 
įL. Jatįulęvičids; .Chicago .. 
,'A.- Chesha.Harrisburg 
V. Binkisj Chicago 
įir. Vartie&aa, Waterbury. 
V. Kašnf®nas, Chicago ..
L. Dautartas, Cleveland ..
B. Jūo&nas,' Cleveland .i 
H. Andraska,' rBrooklyn .i 
A. česopis, Baltimore .....'. 
A.MatŪkev^ųB)!'
J. EigeUs.Beverly ouurvo o.uv 
A. Sylvėsteri Nęw BritaiąfĄOO
K. S. Karpius, Cleveland 5jOO
A. Patalaųskaa, .Detroit
Z. Pivoriūnas,. ClevęHmj i-j-rl.00 
K, Krisčiukaitis, Dorchester 5.00 
P/Žičkū8,'8d;Bosten 5.00 
V. Mažeika, Chicago .......  5.00
Vinc. Gudaitis, Chicago .... 5.00 
ji. Balčiūnas, Chicągo .......  5.00
B. L. Veitas, Pittsburgh .... 5.00
P. Bulota, Hamtramck .......
J. A. Urbonas, Dayton ...; 
J. Gelažius, Chicago...........
P. Dabrila, Cleveland .......
Ąl. Kregždė, Cinclnnati ....
J. Šarūnas, Hamilton .......
K. Rackaitis, Rochester ....
j. RadŽifihas, Kehoėha
R. K. Babickas, Cleveland 
R. Liormanas, Philadelphia 
G. Vyšniauskas .... .........
J. Variakojis, Elgin.... .
K. Morkūnas, Cleveland
A. Marius, Cleveland 
A. Olis, Chicago ..........
J. Tamošiūnas, Detroit... 
O. Dubra, Rockford......
J, Balnionis, Detroit ...
A. šeštokas, Cleveland .... 5.00
O. Laučienė, Chicago 
Dr. J. Motiejūnas,

South Bend ......
St. Kozak, Cleveland 
Dr. J. Sukarevičius, 

Cleveland...........
Mar. Didvalytė, Akron ....
P. Mozuraitis, Cleveland ....
A. Balsys, Kensington.......
P. Sideravičius, Cicero ....
B. Gediminas, Los Angeles
J. Stravinskas, Cleveland ..
M. K., Toronto ............ ......
•L Jurkūnas, Chicago .......
V. Adomavičius, Boston ....
A. Kuolas, Toronto .......... ,
B. K. Kraučiūnas, Miami....
K. Cicėnas, Chicago   _...
V. Apanius, Cleveland ...__

r“

5.00 
5.00
5.00
5.00
1.09
5100
5.09
5.'00
2.00
5.00

dėkojrtneir 1«

Nereikėtų man taįp rašyti, 
jeigu būčiau chicagietis ..‘.Ai 
esu tik buvęs chicagietis. Bet šių 
metų spalių‘27 dieną vėl būsiu 
tikras chicagietis, nes noriu da
lyvauti jubilėjiniame Margučio 
koncerte ir bankete.

Nors Chicagos Conrad Hilton 
viešbučio salės yra labai didelės, 
tačiau kiek prisibijau su šiuo sa
vo kvietimu. Esu tikras, kad vie
ni lietuviai chicagiečiai jas už
pildys per Margučio koncertą, 
tad kur mes-svečiai iš kitų vietų 
bepasidėsipie ? Prisibijau, kad 
neištiktų bėda: vėliau pasakysi
te, štai Bachunas kvietė atvykti, 
atvykome, vietos nebebuvo, tu
rėjome spaustis, kaip silkių bač
koje.

Bet iš antros pusės pasitikiu 
koncerto organizatorių sugebė
jimais. Jeigu jie iŠ anksto Žinai* 
kiek svečių, atvyksta iš tolimes
nių lietuviškų kolonijų, tai tik
riausia pasirūpins, kad kiekvie
nam užtektų vietos ir netektų 
būtj silke bačkoje.

Kaip jaujjpaudoje skaitėte, iš 
tikrųjų, šią Margučio trisdešim-* 
tie? .mętų,.^i|bilėjinis koncertas 
ir banketas. turės būti nepapras
tas ir ne eilinis. Tai rodo jam 
parinkta, vięta ii;, dar labiau — 
jo progpūpg. čia įvykęs savo rū
šies naųjaą^ lietuvių kultūrinis 
sąskrydis.

. programoje numatyta Chica- 
tos. SimfonĮpip Orkestro (iš t0 
asmenų) koncertas, 
kviestas diriguoti V.
rijošiųs. Buyęs Kauno operos di
rigentas Vytautas Marijošius, 
bendra nuomone, yra pats ge
riausias ir’ pajėgiausias lietuvis, 
dirigentas laisvajame pasaulyje.

O dėl Stasio Baranausko — 
niekas nesiginčysime, kad tai 
pats geriausias, stipriausias . ir 
mėgiamiausias lietuvis tenoras 
laisvajame pasaulyje. Tenoras, 
kuris nuolat savo dainavimu 
gražėja, auga ir kurio laukia di
delė ateitis. Visus metus tobų- 
linęsis dainavimo mene Italijoje 
jis vėl mums pasirodys savo nau
jojoje didyhėje, Stasys dainuos 
lietuviškas <|aina3 ir operų ari
jas.

Koncerte išgirsime ir.vieną 
neįprastą viešnią. Tai — Lily 
Pons, sopranas, visų didžiųjų pa-

AMERIKOS LIETU
VIŲ MOKYTOJŲ SĄ
JUNGOS LITERATŪ

ROS P RE MIJ A

Amerikos Liėtuvių Mokytojų 
Sąjunga skiria kasmetinę 250 
dolerių premiją už geriausią val
kų ar jaunimo grožinės literatū
ros kūrin|. Kūriniams įvertinti 
yra sudaryta preriiijos sprendėjų 
komisija iš Danutės Augienės, 
Grąžinos Tulauskaitės-Rabraus- 
kienės, Aldonos Šimaitienės, Pra
no Razmino ir Stasio Tamulaičio'.

1. Premijos komisija vertins 
1957 m. išspausdinths vaikų ir 
jaunimo grožinės literatūros 
(apysakas, pasakas, poeziją, dra
mą, etc.) knygas ir tais metais 
parašytus, bet dėl dabartinių są
lygų neišspaųsdintus kūrinius tų 
autorių, kurie juos prisius komi
sijai. Autoriai pasirašo tikrąja 
pavarde.

2. Už premijos komisijos ge
riausiu pripažintą kūrinį skiria
ma premija nebus skaldoma tarp 
atskirų autorių.

3/ Knygos ir rankraščiai, prieš 
tai laimėję bet kokią premiją, 
šios premijos negalės gauti.

4. Premijuoto kūrinio, jei jis 
dar būtų nespausdintas, išleidi
mo teises autorius sutinka be 
papildomo honoraro perduoti ----- ... .

Atomd bomba — abu kraštai Amerikos Lietuvių Mokytojų1 šaulio operos scenų dainininkė, 
tyrimus pradėjo vykdyti 1939 m.' Sąjungai. 
Pirmoji landomoji branduolinė 5. Paskutinė data kūriniams 
bomba buvo JAV-ių išsprogdin- įteikti yra 1958 m. sausio 1 d.

Į ta 1945 m. liepos 16 d. Dvi pir- Siųsti šiuo adresu, B. Beleškienė, 
mosios bombos buvo numestos į 6921 So. Claremont Avė., Chi-

Lenktynės su laiku
šiuo metu jau ne vienas kraš

tas pradės skelbti esąs pionierius 
erdvės užkariavimo srity, šiame 
amžiuje svarus turėtų būti ir vo
kiečių žodis, nes juk jie savo V-l 
ir V-2 raketomis, siųstomis karo 
metu j Angliju 180 mylių nuoto
liu, jau buvo padarę rimtą žings
nį raketų panaudojime kari
niams tikslam-..

. Kai- sovietai nutyli amerikie
čių ir kitų laimėjimus, tai jiems 
reikėtų.priminti ir 1949 m. va
sario 24 d. da j. Tai buvo, gali
mas dalykas, naujos eros pra
džia, nes tą ili.ną amerikiečiai

1 paleido į erdves, į 250 mylių 
aukštį savo raketą. Tai buvo pa
saulio rekordas.

Abu kraštai — JAV su sovie
tais, kaip jau minėta, turėdami 
didesnius išteklius (arba sovie
tai nesiskaitydami su žmonių 
pragyvenimo lygiu) jau eilė me
tų panaudoja mokslinius pasie
kimus kariniams ar taikos tiks
lams. čia susiduriame ir su ka
rinės galios ir su politinio pres
tižo klausimais, tat ir neišvęp- 
giamas tam tikras lenktyniavi
mas su laiku, štai keletas tų var
žybų, — atradimus panaudojant, 
pavyzdžių:

[rn-r—» kuriam pa- 
uoli Vytautas Ma-

Operoje. Jau ilgesnis laikas kai 
gyvena Amerikoje ir yra ištekė
jusi už 'plačiai žinomo orkestrų 
dirigento Kastelanetz.

Be viso tų, Margučio štabas 
ruošiasi koncerto dalyviams Įtai
ką papasakoti ir nuo savęs ir apie 
save. Bet šios "prakalbos” bus 
visai kitokio pobūdžio, negu 
{prasta mūsų estradose. Margu
tis ne pasakos, bet vairdate pa
rodys keliolika ryškiausių mo
mentų iš savo praeities. Tam 
tikslui jau paruošta įdomi spal
vota filmą.

Atsižvelgiant į tokio didelio 
mąsto parengimą, pirmaeilę me
ninių jėgų programą ir pirmaei
les patalpas, .savaime supranta
ma, susidaro ir stambios išlai
dos. Bet skaičiuojant, kad Mar
gučio didieji parengimai visada 
sutraukia tūkstančius svečių, 
bilętų kainos nusistatytos tik vi
dutinė?. Koncertui ir šokiams 
numatytos trijų rūšių kainos — 
$2.00, $3.00 ir $4.50, gi banketui 
tik $4.00. Biletus iš anksto gali
ma ir ,patartina užsisakyti Mar- 

■ gučio įstaigoje — 6755 So. Wes- 
tėrn Avė., Chicago, 111., telefo
nas GRovehill 6-2242.

Manau b esu tikras, kad kiek
viena? iŠ mūsų, ne tik c.hicągie- 
čiai, bet ir svečiai iš tolimesnių 
kolonijų, kurie atvyksįme j Mar- 
gučjp Jupilėjinj koncertą-balių š, 
m. spalio 27 diepą Chicagojė, — 
ųesigaiUįsime. Tai bu? ne. |ik 
mūsų dėkingumo . pareiškimas 
Margučiui už jo trisdešimtięs 
metų tęstą lietuvių kalbos, dva- 

.sios ir lietuviško meno puoselė
jimo darbą, bet kartu tai bus 
malpni lietuviška šventė, stam
bus lietuvių sąskrydis ęhicagoje.

Tad iki pasimatymo!

5.00 
5.00 
5.00 
5.00 
3.00 
5.00 
5.00 
•5.00
5.0C 
5.0C 
1.00

žemės yra už 286,000 mylių). w 
JAV-se tikimai kad-mėnul} būtijį 
(manoma pasiekti per keletą mft^ 
nėšių. U

Ryšium su darbų paspartini! 
mu raketų ir satelitų srity, nu| 
matoma, kad būsianti žymiai pa! 
gyvinta krašto pramonė. f

.. 5.00 

.. 5.00 

..'5.00

■i • »

.25.00

5.00 
5.06 
5.00 
3.00 
8.00 
5.00 
5.00 
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5.00 
5.00

i'

( ' <•
i-i ž '

vandeni nuleidžiamas penkta-I
sis, atomine Jėga varoma?, JAV 
nevandeninis laivas 8arrfo, II. 
Taa laivas yra jau dang moder
nesnis, negu pirmasis atominis 

5.00 povandeninis laivM Nantilmę

i

ADAI GUDONIENEI

»

jau jroič Jų i-ugpiččio 26 d. pa

STUDENTAMS

.....

Pagrobiama Peenemundės 
bazė ...

Karui besibaigiant, į sovietų 
rankas patenka vokiečių raketi
nių tyrimų Peenemundės bazė 
Baltijos pajūry.

1915 m. gegužės 5 d. laikytina 
svarbia data sovietų raketų plėt
roje, nes tą dieną į jų rankas Japonijos miestus Hiroshimą ir cago 36, III, 
pateko d iug vokiečių raketų spe
cialistų. Vis dėlto JAV šaltiniai 
teigia, kad patys geriausi vokie
čių specialistai sugebėjo pasi-’ 
traukli į amerikiečių užimtas 
Vokietijos sritis. Kiekvienu at
veju, vokieči.-i daug prisidėjo 
pilė raketų tyrinėjimo.

Pastaraisiais laikais, išaugus 
naujai sovietų mokslininkų kar
tui, pas sovietus laikyti kai ku- 

■1 ie vokiečiai — specialistai buvo 
grąžinti Vokietijon arka buvo 
jiems įsivestos naujos — moky
mo pareigos.

| viena iš pirmaujančių pasaulinių 
operos žvaigždžių. Liiy Pons yra 
prancūzė, savo laiku išgarsėjusi 
Paryžiaus Didžiojoje Operoje, 
dainavusi Milano Scaloje ir ilgą 
laiką New Yorko Metropolitan

Kiekvienais metais daug jau 
nimo baigia gimnazijas ir pra 
deda studijuoti. Sveikintina, kad 
lietuvis studentas siekia aukš
tojo mokslo. Tačiau akademini? 
gyvenimas susideda iš studijų ir 
organizacinės veiklos.

Lietuvių Studentų Są junge 
JAV apjungia Visus lietuvius 
studentus. Akademiškumo . bei 
tautiškumo dvasioje studentas 
turi progos pasireikšti visuome
nėje, kultūrinėje bei socialinėje 
veikloje, čia visų įsitikinimų bei 
pažiūrų akademikai dirba ben
drą lietuvišką darbą, leisdami re
prezentacinį Lituąnus žurnalą, 
ruošdami suvažiavimus, studijų 
dienas, akademinio lygio disku
sijas, sportuodami, šokdami tau
tinius šokius, pailsėdami tradici
nių linksmavakarių nuotaikoje.

Kviečiame visus abiturientus 
bei pradedančiuosius studijas 
jungtis Lietuvių Studentų Są
jungom Užsiregistruoti galima
vietiniuose Sąjungos skyriuose 
aba pas Centro Valdybos sekre
torę Kol. Nijolę Lipčiūtę, 7Ų1.4 Š; 
Maplevood Avė., Chicago 29,' 111.

Ta pačia proga primename, 
kad visi pavieniai Sąjungos nv 
riai tūri užsiregistruoti CĮentro 
"Valdybos sekretoriato ligi Spalio 
mėn. 30 d. Kitu atvejų jie neto- 
iės halsavirtio.teisės Sąjūngoš 'gi^BirįiM*. 
metiniame 'suvažiavime,; jvyks- rijoje, taip v 
tančiameląpkričfomėn.29.—• Compųa# >
—
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tragiškai žuvus, jos vyrą JONĄ, sūnus bei gimines gilaus
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liūdesio valandoje nuoširdžiai užjaučia ir kartu liūdi
P. šlapelis su šeima, 

J. Gintautą? sn šeima,

Trys sovietų tikslai
Sovietų vyriausybė po antrojo 

pasaulinio karo pradėjusL pilnu 
tempu tirti raketę ir satelitų ga
mybą, tūrėjo . tris' pagrindinius 
tikslus. Vienas jų — raketas pa
naudoti karo reikalams — tai Nauja Niagara Falls autonuitiniai kontroliadJaB»a‘ ųi.tvąnka, kuri padeda išį

| gruodžio 1 a.4,ĮMię*YĮ»rker- ,| buvomat
Ž*V Liet. 8tal BąJ^tgaJAV Nuotraukoj 
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