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Po pasauli pasižvalgius V. RIMVYDAS'Daug pakeitimu, o politika ir siekiai tie patys
Europa stiprėja skylant sovietinio pajėgumo legendai • Vokie
tija naikins kartelius pramonėje • Birželio pabaigos įvykiai 
Kremliuje • Pašalinti įtakingieji Nikitos varžovai • Grąžina- 
vieno asmens kultas? • Kariuomenės vaidmuo ‘Malenkovą* iš

trėmus į Kazachstaną.

Pastarųjų savaičių įvykiai 
Sovietų Rusijoje nustelbė kitas 
pasaulio naujienas ir šiam va
saros metui suteikė neįprasto 
spalvingumo. Abiejose geležinės 
uždangos pusėse buvome reikš
mingų įvykių liudininkais. Ry
tų ir vakarų pasaulių kova, jos 
įtampa bei įvairūs tos kovos as
pektai įgijo naujos šviesos. Pa
saulis įsitikino daj kartą — ry- 
tų, tiksliau, sovietinio pasaulio 
gyrimasis apie jo tvirtumą, mo
nolitinę jėgą bei nepalaužiamu- 
mą tėra akių dūmimas ir mitas. 
Priešingai, laisvieji vakarai nė
ra jau taip silpni, kaip kas gal
votų.

Vakarai stiprėja rytams besi
pešant

Kai pasaulis stebėjo už Krem
liaus sienų buvusius įvykius, 
mažai kas besidomėjo istorinio 
masto žygiais Bonnoje ir Pary
žiuje. Kai Europą liepos pra
džioj nusiaubė nepaprasti karš
čiai, pareikalavę kelių šimtų 
gyvybių, anuose miestuose pa
sirašyti ir ratifikuoti dokumen
tai liudijo, kad vakarai stiprė
ja.

Vakarų Vokietijos ir Prancū
zijos parlamentai įgalino abidvi 
valstybes dalyvauti vadinamoje 
bendroj rinkoj. Kitaip tariant, 
JAV pavyzdžiu, šešios europi
nės valstybės su 160 milionų 
gyventojų .. a'psisprend.ė.. savo 
tarpe sudaryti ūkinę zoną, ku
rioje pasikeitimas prekių gėry
bėmis ateityje vyktų be muito, 
tarifinių ir kitokių varžtų. Tai 
didelis žingsnis 
ropos kryptimi 
gis „suvienyto, 
šaulio” miražui.

kontinentas stiprėjo ūkiškai, 
Kremlių nusiaubė nebe pirmas 
sprogimas, žymiai suskilo mitas 
apie vadinamą vieningą, nepa
judinamą monolitinį milžiną bei 
jo režimą.

Pasaulis vėl stebėjo, kaip 
vyksta grumtynės dėl valdžios 
diktatūriniame krašte. Laisvie
ji vakarai atidžiai sekė įvykius 
už Kremliaus sienų ir statė 
klausimus — ar sovietinė impe
rija slenka byrėjimo kryptimi? 
Ar Chruščiovas virsta nauju 
Stalinu? Ar stalinizmas iš tik
rųjų jau bus miręs? Ar visos 
šnekos apie taiką ir sugyveni
mą (koegzistenciją) tai tik gud
rios priemonės vakarų budru
mui užmigdyti?

kvai įprasti spektakliai? Tačiau 
įvykiai ėjo šį kartą kiek kitaip, 
bet liko vienas bendras bruožas 
— Kremliaus viešpačių tarpe 
grumtynės dėl valdžios vyko 
rimtai ir dabar stebėjome jų iš
davas.

Pasaulis tik vėliau patyiė 
apie tą dramą kuri vyko parti
nio plenumo posėdžiuose Mas
kvoje. Iš tikrųjų, tomis birželio 
22-29 dienomis posėdžiuose pa
grindine tema buvo ne kas kita, 
kaip vidaus subversiją iš ištiki
mųjų.. veteranų-bloševikų.. pu
sės.

Galima sakyti, tuose posė
džiuose įvyko trijų vyrų — Ma- 
lenkovo, Molotovo ir Kaganovi- 
čiaus viešas teismas. Teisėjai 
__133 paploti atvykę centro ko
miteto nariai-delegatai turėjo 
„nutarti” — kas gi daryti su 
vyrais, ligšiol užėmusiais aukš
tas: vietas

MŪSŲ VEIKLA
IŠRINKO TAUTINIO 
S Ą J C I) ž I O V A L D Y B Ą

Lietuvių Tautinio Sjūdžio 
Rinkimų Komisijos 

PRANEŠIMAS Nr. 2
Lietuviu Tautinio Sąjūdžio 

Rinkimų Komisija, 
vokus .patikrinusi balsavimo 
lapus ir suskaičiavusi balsus, 
rado, kad korespondenciniu bū
du į Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Centro Valdybą nariais tre
jiems metams balsų dauguma 
išrinkti:

atidariusi

Trys tautinio darbo darbininką i — K. S. Karpius iš Clevelando, A. S. Trečiokas iš Newarko ir 
A. Senikas iš New Yorko. Dirvos nuotr.

Nikita

Kremliuje

atsikratė varžovų

komiteto plenumas

Lemtingos birželio pabaigos 
dienos

Kai Amerika rengėsi minėti 
savo 181-jį gimtadienį ir ta 
proga prarasti bent 500 gyvy
bių keliuose ir kitur, Maskvoje 
jau buvo pasibaigęs lemtingas 
partijos centro komiteto plenu
mo posėdis.

Pradžioje per Londono dip
lomatinius sluogsnius, o kitą 
dieną tiesiog iš Maskvos atėjo 
žinios apie sovietinį perversmą. 
Pasaulis nuščiuvo — vėl? Vėl 
Berijos pašalinimo pasikartoji
mas? Teismai, šaudymai, Mas-

Centro
atidengė pasauliui keletą nau
jovių. Pasirodo, kaip seka iš pa
skelbto, pranešimo, Maskva lig
šiol siekusi taikingo sugyveni
mo su kitais kraštais. Dar dau
giau — Kremlius siekęs suma
žinti įtampą pasauly... Ir vėl 
pasaulis pamatė, kad sovietija 
pasiryžusi per keletą metų pa
sivyti JAV sviesto, pieno ir mė
sos gamyboje. Chruščiovo reži
mas siekęs sumažinti kolchozų 
darbininkų prievoles. Kremlius 
vedęs naują politiką su kai ku
riais satelitais ir toleravęs nau
jus kelius į socializmą, pvz. pas 
lenkus, vengrus, kinus ...

Visi trys kaltinamieji (ket
virtasis — propagandininkas, 
buvęs užsienio politikos trum
palaikis vadovas šepilovas seka 
paskui anuos kiek atstu) prie
šinosi, sabotavo partijos liniją, 
valdžios užsimojimus, buvo „at
kakliai prisikabinę prie pasenu
sių metodų bei formų” ir bandę

ABRAITIS, Vytautas, 
ALIŠAUSKAS, Povilas, 
KIAUNE, Jurgis, 
NEMICKAS, Bronius, 
RASTENIS, Vincas, 
SENIKAS, Antanas ir 
TREČIOKAS, Albinas.
Kiti 7 kandidatavusieji į LTS 

Centro Valdybą liko jos kandi
datais, LTS Rinkimų Komisijos 
1957 m. liepos 5 dienos protoko
le nurodyta eile.

Lietuvių Tautinio Sąjūdžio 
Rinkimų Komisija 

Chicago, 1957 m. liepos 12 d.

išsirinko Anglijos lietu- 
nusipelnusius veikėjus— 
Bulaitį, Mečį Bajoriną ir 
B. Varkalą. Pirmasis iš

Didžiosios Britanijos Lietuvių 
Sąjunga

švęsdama dešimtmetį, garbės na
riais 
viams
Petrą 
Petrą
jų yra senosios kartos veikėjas, 
gi paskutinieji jau Nepriklau
somoje Lietuvoje išėję mokslus 
ir dar prieš karo pradžią atvykę 
į Angliją atstovauti lietuviškas 
ekonomines organizacijas.

Dr. Balys Rukša, Vasario 
Gimnazijos direktorius, 

kaip mums iš Vokietijos pranar 
ša, pasitraukė iš Gimnazijos di
rektoriaus pareigų ir perėjo dirb
ti į vokiečių valstybinę gimnazi
ją lotynų kalbos mokytoju.

16

suvienytos Eu- 
ir naujas smū- 

sovjietinlio pa-

Vokietija seka JAV pavyzdžiu
Pastaros savaitės: buvo dar 

įrodymu, kad europiniai vaka
rai savo stiprėjimą remia sek
dami JAV pavyzdžiu. Vakarų 
Vokietija per paskutinius 10 
metų išaugusi į pramoninio mil
žino galiūną Europos kontinen
te, tvirtais žingsniais pasuko 
laisvo ūkio kryptimi ir atliko 
tiesiog revoliucinį žygį. Jos par- 
lamento-Bundestago nutarimu 
uždraudė, be kelių išimčių, kar
telius, trestus pramonėj, atseit, 
deklaravo pasauliui, kad svei
kiausias principas ūkyje tebėra 
laisva konkurencija. Laimėtojas 
— stambiausia ūkinė figūra šių 
dienų Europoje — prof. Lud- 
wig Erhard.

šis, amžinai su cigaru nesi- 
skiriąs vyras, už vadinamą 
Marktvrirtschaft kovojo . dar 
nuo 1950 metų. Šiame krašte 
atitikmenį rastume Shermano 
Akte ir įstatymuose, draudžian
čiuose kartelių steigimą.

Kaip toli žengė Adenauerio 
Vokietija, pakaktų priminti, 
jog prieš maždaug 20 metų hit
lerinėje Vokietijoje pramonėje 
buvo galima užtikti netoli 2,000 
kartelių.

Tuo metu, kai vakarų Europą: 
kankino karščiai, o laisvasis

(Perkelta j 3 psl.)

Kultūros grūdas duoda derlių
šokėjų daugiau nei laukta. — Sadutė sužavėjo. — Aktyvus 

šventės balansis. — Masinių šokių dvidešimtmetis.

pirmininkas S. Barzdukas, pas
veikinęs dalyvius ir rengėjus, 
apibūdino šventės reikšmę.

Į pliusus tenka įregistruoti tai 
kad rengėjai sugebėjo išvengti 
ilgų ir vandeningų kalbų.

J. PAPLĖNAS

Lietuvių Bendruomenės Chi
cagos Apygardos Valdyba įsira
šė į emigracijos istoriją kaip 
masinių tautinės kultūros dem
onstracijų sumanytoja ir rengė
ja. Jos rūpesčiu pernai Chicago
je turėjome JAV ir Kanados lie
tuvių dainų šventę, o š. m. bir
želio 30 d. tų pačių valstybių 
lietuvių tautinių šokių šventę. 
Ne be jos: pastangų tuo pačiu 
metu čia išdygo ir gausi lietu
vių menininkų kūrinių paroda 
Morrisono viešbutyje.

Sumanytojams į talką atėjo 
čiagimis Bruno Shotas, pasiėmęs 
sunkias tautinės šokių švent- - 
vykd. komiteto pirmininko pa
reigas, eilė dar N. Lietuvoje pasi
reiškusi šokių instruktorių, ke
liasdešimt įvairių komisijų na
rių ir daugis gerų talkininkų.

Pernykštės dainų šventės tvai
ko ir troškulio pamokyti, rengė
jai dairėsi geresnės pastogės. Ir 
ją rado Internacionaliniame Tea
tre. Dirbtinai vėsinama, gero 
matomumo, neblogos akustikos, 
talpinanti per 7000 žiūrovų am- 
fiteatrinė halė šokių paskirčiai

tiko. Baugino tik nuoma, — apie 
'5000, — bet rengėjai rizikavo.

Gausi ir įvairi programa
Jameikienės vadovaujama re- 

' pertuaro komisija sudarė vyku- 
' šią programą. Tautinių šokių iš 

viso šokta net 18! Vienus jų šo
ko atskiri regijonai, kitus —

■ vienos mergaitės, arba vieni vy- 
. rai, o dar kitus — visi šokėjai, 
i Pirmoje dalyje po pradinio Suk- 
- tinio sekė Kubilas, čigonėlis
■ (Bostonas), Mikita (vyrai), Ke-
: purinė (mergaitės), Vėdaras, 
• Šustas ir Letūnas; antroje daly- 
, — Sukčius, Jonkelis, Senių
L.' t, Sadutė (mergiatės), Ože-

Pakako ir šokėjų ir gerbėjų
Dalyvių skaičius prašoko "pla

ną”. Entuziastingų šokėjų iš Š. 
Amerikos kontinento suvažiavo 
740, nors registruotų prieš šven
tę buvo bene porą šimtų ma
žiau. Prie jų dar prisidėjo apie 
tiek pat parapinų Chicagos mo
kyklų mokinių su savo atskira 
programa. t..

Rengėjai išpardavė visus 7000’i lis į vyrai), Blezdingėlė (mer- 
biletų sėdimoms vietoms. Apyg. I gaitės), Rugučiai, Malūnas ir 
pirm. Dr. J. Bajerčius "dėl visa 
-\o” išspausdindino dar 1000 sto
vimų atsargai. Halė buvo pripil
dyta. O tai jau buvo gera pasi
sekimo dalis — ir moraline ir 
medžiagine prasme. Buvo ir kas 
šoka, ir kas gėrisi, ir kas sąskai
tas moka.

žiūrovų eilėse buvo nemaža 
ir kitataučių.

Sveikinimai ir kalbos

Dail. Adomas Varnas, 
rašydamas laišką Dirvos redak
toriui džiaugiasi, kad pagaliau 
jam pasisekė Chicagoje įsigyti 
nuosavą pastogę, joje geriau su
sitvarkyti ir laisviau atsidėti sa
vo profesijos darbui.

Radijo pranešimai pabaltijo 
kalbomis iš Švedijos

Pranesšama kad švedų liberalų 
jaunimo grupė nesenai kreipėsi 
į Stockholmo radijo intendantą, 
prašydama nedelsiant pradėti ra
dijo programas pabaltiečių, ru
sų ir lenkų kalbomis. Savo rašte 
jie pažymi, kad tokios radijo 
programos, siunčiamas tomis kal
bomis iš neutralaus krašto, bū
tų labai naudingos, nes jos bū
tų labai objektyvios ir patarnau
tų teisingai informacijai.

Indendantas pažadėjęs reikalą 
greitai išspręsti, bet atsimenant 
Švedijos socialdemokratų patai
kavimą rusams, vargu tas pra
šymas bus patenkintas.

Religine giesme Dievas mūsų 
prieglauda ir stiprybė, JAV, Ka
nados ir Lietuvos himnais pra
dėtą šventę trumpa kalba ati
darė komiteto pirm. B. Shotas. 
Programos pranešėja J. Dauž- 
vardienė perskaitė JAV prezi
dento D. Eisenhowerio, kardi
nolo S. Štricho ir Lietuvos kon
sulo sveikinimus. Konsulas svei
kino Lietuvos pasiu n tin y b ė s 
Washingtone vedėjo J. Kajecko 
ir savo vardu. Ypatingai aud
ringai buvo priimti nelaukti 
prezidento ir kardinolo sveiki
nimai.

Šventę aplankęs Chicagos 
miesto galva R. Daley, sveikino 
jos dalyvius ir rengėjus ir dži
augėsi tokiais gražiais kultūri
niais pasireiškimais Chicagoje.

JAV Lietuvių Bendruomenęs

pabaigai N^u miego.
žiųanįJ’jM’ iŠ visųu suplaukę 

šokėjai nedaug turėjo laiko ben
drajai repeticijai, reikia pabrėž
ti, kad visi šokiai buvo pašokti 
su noru, gražiai, be ekscentriš
kumų ir labai sutartinai. Įspū
dis buvo didingas. Daugiausia, 
entuziazmo betgi sukėlė nedau
geliui matyta Sadutė, pašokta 
Clevelando ir Putnamo mergai
čių. Šio šokio romantika ir jo 
atlikimo elegantiškumas žiūro
vus tiesiog sužavėjo.

Gero įspūdžio darė rūpestin
gai sudaryti mergaičių tautiniai 
drabužiai ir daugiau nei praei
tyje išryškintas tautinis vyrų 
apdaras.

Mokyklų vaikai, seselių vie
nuolių paruošti, muziko A. Skri
dulio diriguojami padainavo Bu- 
driūno Graži tėvynė mano, Vijo 
lizdą pelėda, per šilelį jojau ir 
kt. Priedo dar pademonstravo 
kelis žaidimus.

Lietuviams vaikams į talka 
atėjo ir šiek tiek nelietuvių kil
mės vaikų, lankančių tas pačias 
mokyklas. Ir jie dainavo drauge 
ir šoko su savo klasių draugais.

Į programos tąrpa buvo įterp
tas A. Kirvaitytės vedamas mok-

(Perkelta j 4 psl.)

Kremliaus savitarpinėj kovoj laimėjusieji ir pralaimėjusieji Chruščiovas ir Žukovas patenkinti, 
gi Molotovas, Malenkovas ir Kaganovičius atsidūrę po laimėjusiųjų padu. Ar sveiką kailį išneš 

Bulganinas—didžiausia rytdienos m,slė.

Dr. Aldona šliūpaitė
dabar gyvena pas savo artimuo
sius Hypatiją ir Pijų žiūrius 
Avon Lake, Ohio. Kiek girdėti, 
ji čia netoliese žada ir pastoviai 
įsikurti, nesenai apleidusi Brook- 
lyną. Dr. Aldona šliūpaitė yra 
antroji lietuvaitį gydytoja, iš 
eilės Amerikoje gavusi gydyto
jos teises.
niiniiiiiiiiiiiiiiiiiniiniiiiiiniiiiiiiiiiniiiininiiiiiiiiiiiniiuiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiniiio

Šis ir kitas Dirvos numeris
dėl nenumatytų kliūčių išeis 
kiek sumažinti. Dirvai šiuo me- 

| tu talkina Al. Laikūnas.

Airijos sostinės Dublino burmistras Robert Briscoe (dešinėj), 
kuris kaip žydų organizacijų aktyvus veikėjas nesenai lankėsi 
JAV, įvykusiuose naujuose rinkimuose pralaimėjo konkurentui

J.J. Roe (vidury), kuriam ir atiduoda visus garbės ženklus.
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Šią savaitę,..
Balys Gaidžiūnas

Apie tautinių šokių šventę, 
vykusią Čikagoje, visi lietuviš

kieji laikrašičai gražiai atsilie
pė. Kai kurie, jei ir bandė pada
ryti priekaištų, bet vistiek pri
ėjo išvadą, kad tai buvo didelė 
lietuviškojo jaunimo kultūrinė 
demonstracija, iš 8,000 žiūrovų 
mažiausia pusei išspaudusi aša
ras ir jautriai priminusi kry
žiuojamos tėvynės tragiškąją 
padėtį.

Tos šventės pagrindiniai da
lyviai — tautinių šokių šokėjai 
ir lituanistinių mokyklų moki
niai, didžioje dargumoje laisvo
sios tėvynės žemės nematę. Jų 
gimimo metrikai daugiausi su
rašyti bėgant iš tėvynės, Vokie
tijos stovyklose, jau šio krašto 
žemėje. Tai politinių emigrantų 
vaikai, tėvų, globėjų ir mokyto
jų rengiami ne šiaip tuščiam de
monstravimui, bet pra imingam 
lietuvybės keliui, kuriuo ei'j ne 
taip jau lengva bet kuru j ei
nant anksčiau ar vėliau grįžta
ma į prarastą tėvų žemę, kur tu 
pats esi vyriausia54 šeimininkas 
ir ateitie^ reiklų sprendėjas.

Tautinių šokių šventė tiems 
judriems mūsų jaunuoliams bu
vo pačios tėvynės dvasios pa
jutimas. Tai buvo jų tiesioginis 
susitikimas su Lietuva, susitiki
mas ne pavieniui einant, bet 
bendrai pasiruošus ir bendro
mis džiaugsmo nuotaikomis gy
venant. Ir jie tą džiaugsmą vė
liau išvežiojo po visus Amerikos 
miestus ir miestelius, iš kurių 
jie buvo susirinkę į tą šventąją 
pilgrimijadą. Ir jie visi pasako
jo, kad buvo gražu, tikrai gražu. 
Atseit, tas jų pirmas didesnis 
susitikimas su Lietuva buvo pa
kiliai išgyventas, jis džiaugsmu 
įsirėžė jų jaunose krūtinėse ir 
jis tą savo tikslą atsiekė. Atsie
kė ir tie, kurie juos tam dide
liam išgyvenimui paruošė. >

Ir mes manome, kad tą tau
tinių šokių šventę, jei kas išpru- 
susio dalyvio pastabumu joje 
dar matė kai kurių spragų, ją 
pirmiausia reikia vertinti tik 
pačių dalyvių-šokėjų bei moks
leivių lietuvybės pagrindų stip
rinimo laimėjime. O po to jau 
galime jiems taikyti visus ki
tus mastus, žinoma, šimtapro
centinis laimėjimas tada, kada 
visi požiūriai būna patenkinti, 
kada labai patenkinti išeina dar 
ir savi ir svetimieji tokių jau
nimo pasirodymų vyresnieji ste
bėtojai. Ir labai miela, kad ir to
je pirmoje JAV lietuvių jauni
mo tautinių šokių šventėje bu
vo momentų, kurie visu šim
tu procentų visus patenkino.

Tais momentais visi vienin
gai pripažįsta buvus Sadutės ir 
Čigonėlio šokius sušokus. Ypač 
Sadutė viską vainikavusi, ku
rios pasirengimui clevelandie- 
čiai, o tur būt ir putnamiečiai, 
labai rūpestingai mokėsi. Pas
kutinėmis savaitėmis prieš pat 
šventę clevelandiečiai net kas
dien po kelias valandas repetuo
davo. k

Graži ,daug lietuvybei pasi
tarnavusi tautinių šokių šventė 
jau atšvęsta, tos šventės ki
birkštys išnešiotos po visą šį di
delį kraštą. Ir būtų gera, kad 
tos kibirkštys ne užgestų, bet 
mūsų jaunimą ir kitais metais
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Redaktorius: Balys Gaidžiūnas.
įregistruota kaip antros klasės 

siunta 1915 m. gruodž'v 6 d., Cleve
lande pagal 1879 m. kovo 3 d. įsta

tymą.
Prenumerata metams iš anksto 

Jungt. Amerikos Valstybėse $5.00. 
Kanadoje — $5.50, kitur — $6.50.

Atsk. Nr. kaina 10 centų.

vestų j naujų užsimojimų šven
tę. Juk visi pripažįstame, kad 
jei norime lietuvybės gyvastin
gumo, visi dirbkime su mūsų 
jaunimu ir jų užsimojimuose 
jam talkinkime.

Tie jaunimo mokytojai ir va
dovai, kurie mūsų jaunimą pa
ruošė šiai gražiai šventei ir 
juos prasmingai suvedė su pa
čia Lietuva, tikrai pelnė visų 
lietuvių didelės pagarbos ir pa
dėkos. Daug darbo dienų, daug 
prarasto poilsio valandų, bet lai
mėjimas tikras! t

CHICAGOS 
GYDYTOJAI

Tel. ofiso PRospect 8-1717 
Rezidencijos REpublic 7-7868

Dr. S. Biežis
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

8148 West 63 St.
VAL.: 1-3 popiet ir 7-8 v. vak. 

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

Rezid. 3241 W. 66th PLACE
, . . .______ €< _

Tel. offic’o EVerglade 4-7376 
Tel. buto GRaceland 2-9203 

Dr. Juozas Bartkus
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

Norvest Medical Center 
2336 West Chicago Avė 

Chicago 22, III.
VAL.: 1-3:30, 6-8:80 p. p. pirmad., 

antrad., ketvirtad., penktad., 
Tik susitarus trečiadieniais.
11-2 p. p. šeštadieniais.

NAUJIENA!!!
PINIGAI siunčiami Į Sov. S-gą, 

Lietuvą, Latviją, Estiją. 
Pilnai garantuota ir 

oficialiai 
100 rublių $10.00 

Pristatoma per 2 savaites 
Persiuntimas atseina $5.00. 

Perlaidos didžiausia suma $50.00 
Tačiau galite siųsti perlaidų 

kiek norite.
G R A M E R C Y

744 BROAD STREET, 
NEWARK, N. J.

Licenesed and Bonded by N. J. 
Statė Banking Commission

DIRVA

LAUKIA

JŪSŲ TALKOS!

AR JOS . . .
Ieškote didelės nuolaidos,
Ieškote tikro pirkinio,

A p I a' n k ę

DOWD OLDSMOBILE
”OLDSMOBILE ON THE HEIGHTS”

pirmas, antras, trečias ir visi kiti būsite pirkim upatenkinti 
kapi bet kur kitur mieste

2900 MAYFIELD RD. FA 1-9100
Atidaryta vakarais pirm., trečiad. ir penkt. 

Kitom dienom iki 6 vai. vakaro

KAS ir KUR
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• 1950 sovietų iš Vienos, Aus
trijoje buvo pagrobta ir Rusi
jon išvežta lietuvaitė Klečkaus- 
kaitė. Ji buvo rusų nuteista 25 
metus ir išsiųsta į Sibirą. Ten 
liko invalide ir po kiek laiko bu
vo grąžinta į Kauną, šiais me
tais, jos vyro austro pastango
mis, vėl pasiekė Vieną.
• Dr. Aldona šliupaitė, ilgus 
metus gydymo kabinetą turėju
si Brooklyne, dabar rengiasi 
persikelti į ramesnę, toliau nuo 
didmiesčio, naują vietą.
• Atsiųsta paminėti J. Tininio 
Sužadėtinė, novelių knyga. Iš
leido knygų leidykla TERRA, 
3333 S. Halsted St., Chicago 8, 
III. Viršelį piešė dail. A. Kuraus- 
kas. Spaudė M. Morkūno spaus
tuvė. 180 jisl., kaina $2.00.

• Naujai išrinkta Lietuvių Žur
nalistų Sąjungos valdyba parei
gomis pasiskirstė: K. Obolėnas 
— pirm., S. Narkeliūnaitė ir A. 
Šalčius — vicepirmininkai, V. 
Rastenis — sekret. ir D. Peni- 
kas — iždininkas.
• Lietuvos, Estijos ir Latvijos 
diplomatiniai atstovai ir šiemet 
buvo pakviesti bei dalyvavo Col- 
gate universiteto, Hamilton, N. 
Y. konferencijoje Amerikos už
sienio politikos klausimam svar
styti.

Tokias metines konferencijas 
Colgate universitetas rengia 
nuo 1949 metų ir į jas kviečia 
užsienių atstovus ir organizaci
jas - bei asmenis, dirbančius 
tarptautinių santykių srityje.

Lietuvos Pasiuntinybės at
stovas konsulas New Yorke Vy
tautas Stašinskas su Estijos ir 
Latvijos pasiuntiniais liepos 2, 
3 ir 4 dienomis dalyvavo konfe
rencijos dalinio — „apskritojo 
stalo” __ pokalbiuose Ryt Eu
ropos klausimais ,kurių klausė
si keliasdešimt tais pačiais klau
simais besidominčių įvcairių 
Amerikos mokyklų mokytojų ir 
organizacijų atstovų.
• Jimmy ir Tommy DORSEY, 
pagarsėję Amerikos modernių
jų orkestrų vedėjai ir muzikai, 
kurių mirtį (Tomo — praeitų 
metų lapkričio mėn., Jimio — š. 
m. birželio mėn. pradžioje) la
bai plačiai aprašė beveik išim
tiniai visa Amerikos spauda, 
skirdama daug vietos net pir
muose puslapiuose, — buvo kilę 
iš lietuvių šeimos. Jie yra gimę 
čia Amerikoje, bet jų tėvas 
DORČIAUSKAS į Ameriką at
vyko iš Lietuvos prieš pirmąjį 
pasaulinį karą.

DORČIAUSKAS Pensylva- 
nios anglių kasyklų rajonuose 
yra žinomas kaip geras „muzi
kantas” — su savo vaikais gro
davęs lietuvių parengimuose. 
Ten Tomas ir Jimis ir pradėjo 
savo auksinę karjerą, grodami 
suktinį ir „pasiutpolkę”. Vėliau 
jiems tėvo „meno pasaulis” pa
sidarė per ankštas ir juodu iš
ėjo į Amerikos platybes — did- 
misčius, kur ir iškilo į pačias 
mederniojo muzikinio gevenimo 
viršūnes.

Prieš kelerius metus, kažku^ 
rios jųdviejų sukakties proga” 
jų lietuviška kilmė buvo paste
bėta ir Amerikos spaudoje.
• ,Vokietijos lietuvių bendruo
menės apylinkės pirmininkų, se 
niūnų ir vargo mokyklų moky- 
jų suvažiavimas įvyks Vasario 
16 d. gimnazijos rūmuose š.m. 
liepos 20-21 dienomis. Bus apta
riami organizaciniai, lietuvybės 
išlaikymo, vargo mokyklų ir kt. 
bendruomenės reikalai. Suva
žiavime dalyvaus apie 60-70 as
menų. Paskutinis toks suvažia
vimas įvyko 1955 metais.
• Liepos 5 d. Chicagoje mirė 
prof. Bernardas Kodaitis, as
tronomijos srities darbuotojas, 
dirbęs Kauno ir Vilniaus uni
versitetuose.
• PLB Vokietijos krašto valdy
bos vicepirmininkui Fr. šlente- 
riui atsistatydinus, valdybon 
įėjo pirmasis kandidatas Karo
lis Drunga.
• 26 jaunuoliai iš Lietuvos, ra
šo komunistinė spauda, Mskvoj 
ir Leningrade mokomi filmavi
mo meno.

BOSTON
Liet. Tautinių šokių grupė, 

vadovaujama Onos Ivaškienės, 
dalyvaudama Chicagos Šokių 
Šventėje, dalyvavo taip pat ir 
Bostono Meno Festivaly, pašok
dama Blezdingėlę ir Augštaičių 
Polką. Pažymėtina, kad Festi
valio, vykusio Bostono Public 
Garden birželio 17—30d., vyri
ausias meno vadovas (produc- 
tion maifager) yra lietuvis F. 
Šidlauskas.

*
Bostonų Liet. Kultūros Klubas, 

pirmininkaujamas K. Mockaus, 
savo metiniame susirinkime, ku
riame savo kūrybą skaitė rašy
tojas Paulius Jurkus ir dainavo 
solistė Jadvyga Adomavičienė, 
išsirinko naują valdybą. Dabar 
pirmininkas bus inž. J. Gimbu
tas.

*
Senas vietos gyventojas Pet

ras Vaičiūnas paaukojo Bosto
no lietuvių kultūrinei radijo pro
gramai "Laisvės Varpas” penkis 
tūkstančius dolerių ($5000.00). 
Auka buvo įteikta programos 
vedėjui P. Viščiniui per "Lais
vės Varpo” pikniką birželio 29d. 
Romuvos Parke Brockton, Mass.

Garbė aukotojui, savo vardo 
dienoje užuot sulaukusiam kitų 
dovanos, taip nepaprastai gau
siai apdovanojusiam visus Bos
tono if apylinkės lietuvius — 
"Laisvės Varpo” radijo klausy
tojus, tuo ilgam laikui užtikri
nusiam lietuviškos radijo valan
dėlės egzistenciją ir tuo pasis
tačiusiam sau šviesų paminklą.

*
Smuikininkas Iz. Vasyliūnas, 

Bostono garsiojo Izabella Ste- 
ward Gardnet- muziejaus admi- 
tracijos kviečiamas, birželio 29 
d. pakartotinai atliko muziejaus 
didžiojoje salėje savo smuiko re- 
rečitalį gausiai kitataučių 
publikai, taip pat vietos lietuvi
ams. Šį kartą solistas pagrojo 
tris W.A. Mozarto sonatas. Pia
no partiją atliko jo sūnus Vy
tenis M. Vasyliūnas.

Birželio 30 d. daugiau kaip 
300 pavergt vijų tautų atstovų 
Amerikos, tautinėm vėliavom 
ir plakatais nešini, pražygiavo 
Bostono miesto centru į Val
stybės Kapitolį, kur demonstra
ciją pasitiko Massachusetts gu
bernatoriaus Furcolo atstovas R. 
E. McCormack. Jam buvo įteik
ta protesto prieš komunistinę 
okupaciją ir terorą peticija, to
kią pat peticiją pasiunčiant 
prez. Eisenhoweriui.

Žygiuojant per miesto centrą, 
gatvėse buvo sulaikytas greitve- 
zimių judėjimas. Demonstraciją, 
plačiai straipsniais ir vaizdais 
pavaizduotą vietos didžiojoje 
spaudoje, organizavo vengrai, 
derindami ją su tą dieną visam 
laisvam pasauly įvykusiom pa
našiom demonstracijom. Dalyva
vo, be gausiausios vengrų gru
pės, dar lenkai, rusų emigran
tai, antikomunistinės unijos at
stovai ir keli pavieniai latviai bei 
estai. Lietuviai nedalyvavo...

Kodėl

OMAHA
Žiaurusis birželis

ALB Omahos Apylinkės val
dyba birželio mėn. 14 d. suruo
šė tragiškųjų birželio įvykių 
minėjimą. 11:15 vai. parapijos 
bažnyčioje kun. dek. J. Tautkus 
atlaikė pamaldas už žuvusius lie
tuvius tremtinius Sibire ir pas- 
sakė pamaldų intencijai pritai
kytą pamokslą. Tuoj po pamal
dų, parapijos salėje įvyko pro
testo susirinkimas — mitingas, 
kuriame bendruomenės valdybos 
pirmininkas J. Jonyka pasakė 
kalbą. Valdybos sekretorius J. 
Navakas paskaitė valdybos pa
ruoštas rezoliucijas, kurios susi
rinkimo dalyvių buvo vienbalfeiai 
priimtos. Rezoliucijos pasiųstos: 
JAV Prezidentui, Valstybės Sek
retoriui Senato ir Atstovų Rūmų 
daugumos ir mažumos vadams ir 
Nebraskos serfatoriams bei at
stovams.

Veiklus būrelis
Vasario 16 Gimtazijai remti 

būrelio valdyba birželio 23 d. su
šaukė lietuvių parapijos salėje 
narių-rėmėjų susirinkimą. Bū
relio v-bos .iždininkas R. Druk- 
teinis padarė pranešimą, iš ku
rio paaiškėjo, kad būrelis per 
praėjusius mokslo metus pilnai 
išpildė savo įsipareigojimus, pa
siųsdamas gimnazijai dviejų mo
kinių išlaikymui $480.00 Be to, 
būrelio valdyba dar pasiuntė gim
nazijai $100.00 jos rūmų remon
to reikalams.

Į naują būrelio valdyba išrink
ta: R. Drukteinis, A. Mikėnaitė 
ir K. Palšiūnas. Naujosios būre
lio valdybos vardu tarė žodį R. 
Drukteinis, pareikšdamas, jog ir 
16 Gimnazijai tesėti. Kvietė bū
relio narius—rėmėjus šias bū
relio valdybos pastangas remti, 
laiku sumokant savo įnašus.

Laimėjo dvi taures
Lituanica lietuvių sporto klu

bo vienuolikė birželio 23 d. 4 vai. 
po piet susitiko Fontenelle par
ko aikštėj e-su Omahos vokiečių 
(naujųjų ateivių) futbolo ko
manda pavasario žaidynių rato 
finalinėms rungtynėms. Užtik

rintai laimėjo Lituanica santy
kiu 4 : 1, tuo laimėdama Oma
hos miesto skirtąją taurę ir 
Centrai Mid-West nugalėtojo ti
tulą. Į Centrai Mid-West teri
toriją įeina 4 valstybės: Color- 
ado, Iowa, Kansas ir Nebraska.

Pavasario žaidynių rate daly
vavo 4 futbolo komandos: Li
tuanika ir vokiečių komanda— 
abi iš Omahos, latvių komanda 
—iš Lincoln, Nebr. ir vengrų 
komanda—iš Kansas City, Kan. 
Iš Colorado ir Iowa vastybių jo
kia futbolo komanda neužsi
registravo.

Jums patiks gaivinantis skirtumas 
ugnim verdamo Stroh’s alans

Joks kitas Amerikos alus neturi tokio sko
nio kaip Stroh’s todėl, kad nė vienas kitas 
alus neverdamas kaip Štroh’s. Stroh’s yra 
vienintelis Amerikos alus, kuris sujungia 
uginim virimą su geriausiais skysčiais. Iš
davoj yra skonis, kuris šviesesnis, tirštes
nis, daugiau gaivinantis ... Nusipirkit dė
žę šiandien ... ir išbandykit Stroh’s gerą 
skonį.

TIK AMERIKOJ TOKS ALUS

(Verdamas prie 2000°) šviesesnis!

The Stroh Brewery Co^ Detroit 26, Michiaon

Joks kitas Amerikos alus neprilygs Stroh’s

-----------------------------

Jums patiks

Tos pačios 4 fotbolo komandos 
praėjusį pavasarį, balandžio mėn. 
7 d. turėjo Nebraskos sostinė
je, Lincolne, žaibo turnyrą, ku
rį taip pat laimėjo Lituanica ir, 
kaip nugalėtojas, gavo taurę.

Sorto klubo Lituanica futbo
lo sekcijai vadovauja R. Blažaus- 
kas. Jis yra ir futbolo vienuo
likės kapitonas.

J.P.

Ar jau 
įstojai į 

VILTIES 
draugija 7
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DABAR Už VIETINES KAINAS!

nes joks alus neverdamas kaip Stroh’s

O VISGI VERTA
ir tikrai neturėsite nuostolio, jeigu susipažinsite su paskutinėmis 
naujienomis. Tai yra sekančios prekės, kurios pralenkia visas 
kitas gerumu ir pigumu.

RAŠOMOS MAŠINĖLĖS kainos nuo $60.00. 
LAIKRODŽIAI šveicarų ir kitų firmų nuo $10.00.
FOTO APARATAI vokiečių ir kitų fabrikų nuo $15.00. 
PLUNKSNAKOČIAI 14 kt. aukso garantija, 10 nuo $7.50. 
RADIJO aparatai, su kuriais girdima beveik visos pasaulio 

šalys, žinoma ir iš VILNIAUS transliacijos, nuo $45.00.
VAIKAMS vežimėliai, reto gražumo sportinis ir nesportinis 

drauge, vokiečių ir austrų firmų, kainos nuo ? 40.00.
KATALOGAS išleistas, kuriame rasite lietuviškas plokšteles 

su 300 pavadinimų Kipro PETRAUSKO, RUTKAUSKO, šABA- 
NIAUSKO, DVARIONO, GRAUŽINIO, BICKIENĖS ir kitų dai
nininkų įdainuotos.

GAIDAS, KNYGAS, TAUTINIUS drabužius ir kitus liet, 
meno kūrinius. Visko suminėti šiame trumpame rašinėlyje neįma 
nęmą.

Ką bepirktumėte pasiteiraukite pas J. Karvelį, 3322 S. Halsted 
St., Chicago, BĮ. Telef. YA 7-0677.

P. S. Prekės siunčiamos j visus pasaulio kraštus. 
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LIETUVIŲ DĖMESIUI!
NEWARKE ATIDARYTAS OFISAS / 
SIUNTINIAMS GABENTI Į SSSR

I UKRAINĄ, LIETUVĄ, LA VIJĄ, ESTIJĄ IR KITUR
Siunčiame maisto produktus, naujus ir dėvėtus drabužius, 

medžiagas, vaistus ir t.t.
Siuntiniai išsiunčiami 48 valandų bėgyje.

Siuntėjui įteikiamas pašto pakvitavimas apie išsiuntimą. 
Siuntiniai pristatomi gavėjui 7-8 savaičių bėgyje.

Siuntėjas gauna asmeniškus gavėjo pakvitavimus.
Visi siuntiniai siunčiami su jau apmokėtu muitu.

PRISTATYMAS GARANTUOJAMAS
Siųskite siuntinius giminaičiams!

Ofisas atdaras kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 4 vai. po piet. 

Reikalaukite katalogų. Rašykite rusiškai arba angliškai. 
Netoli Pennsylvanijos geležinkelio stoties Newarke.

Package Express Co.
314 Market S.t‘, Newark, N. J., Mitchell 2-2452

(Siuntiniai persiunčiami su Parcels to Russia, Ine., leidimu)



Nauja sensacija Vokietijoj

Todėl ver- 
is tori j a ir

vyriausias

Prieš kelias savaites staiga 
buvo suimtas vyriausias Vokie
tijos kariuomenės psichologas, 
dvigubas daktaras, Robert Sch
neider. Nieko baisaus jis nepa
darė, tačiau parlamente opozici
nės partijos vyriausybę "kute
na”, atatinkamas ministeris pra
kaituoja, laikraščiai turi savo 
sensaciją, o skaitytojai gardaus 
juoko. Jau daug komedijų yra 
sukurta, bet pats gyvenimas vis 
dar naujas suranda, 
ta su šia linksma 
mums susipažinti.

Dr. R. Schneider, 
atkuriamosios Vokietijos kariuo
menės psichologas, — jam pri
klausė paskutinis sprendimas 
priimant tarnybon ar atmetant 
aukštuosius karininkus, pagal jo 
išdirbtus testus buvo tikrinami 
visi kandidatai, pagal jo meto
dus buvo rūšiuojami vyrai į ata
tinkamas ginklų pajėgų rūšis. 
Taigi aukštas ir svarbus postas 
dar 40-ties metų neturinčiam as
meniui. Reiktų manyti, kad tik 
darbo didelių gabumų dėka jis 
tai pasiekė. Tačiau pasirodė, jog 
jo gabumai tikrai dideli bet vi
sai kitoje srityje, būtent — ap
gaudinėjime,

R. Schneider netik nėra stu
dijavęs medicinos, bet nėra net 
gimnazijos baigęs. Negana to, jis 
ir ne Vokietijos pilietis, bet au- 

Dar gražiau: už išeikvo- 
sėdėjęs kalėjime. Ir štai 
"asmenybė” padarė ne- 
karjerą, kol pripuolamai 

stras. 
jimus 
tokia 
blogą
viskas aikštėn išėjo. Jei tai bū
tų atsitikę kur kitur, gal nereik
tų stebėtis, bet Vokietijoje, ku
ri garsėja savo smulkmenišku
mu, savo tvarkingumu, kur vis
kas turi būti raštais paliudyta, 
antspaudais patvirtinta, toks 
įvykis nėra kasdieninis. Neste
bėtina, kad jis vieniems sukelia 
juoko, o sukalkėjusiems para
grafuose valdininkams — pasi
piktinimo.

Kad apgavikas R. Schneider 
psichologijoj nusimano, abejoji
mo nėra: kaip gi jis būtų tokią 
tarnybą gavęs, neturėdamas ata
tinkamų dokumentų? Jis suge
bėjo vien liežuvio pagalba, im
ponuojančia laikysena ir drąsiu 
pasirodymu visus įtikinti, jog 
geresnio už jj nėra. Jis sustatė 
minėtus testus, bet pats jų rei
kalavimų tikriausiai nebūtų iš
pildęs. Tačiau niekam ir galvon 
neatėjo suabejoti "viršininko" 
sugebėjimais, nors su jo "moks
liniais” darbais kasdien susidur
davo daugelis tikrų psichologų, 
tikrų profesorių. Nemaloniai 
jaučiasi ir jie, leidę save taip už 
nosies suvedžioti. Nemalonu ir 
karinei vadovybei, nes iškyla 
klausimas ką daryti su priimtais 
pagal tuos testus karininkais? 
Tikrinti juos iš naujo, ar ne? 
Ką dabar sakys atmestieji? O 
visi testų priešininkai kelia bal
są ir naudodamiesi proga pir
štais bado to metodo šalininkus.

Kuom tas viskas baigsis, pa
matysime teismui padarius 
sprendimą. Kai kurie psichologai

LIETUVIAI PER LIETUVIUS LIETUVIAMS! 
DAINORA

49, THORNTON AVĖ., LONDON, W. 4
Telf. CHI 2107

SIUNČIA DOVANŲ SIUNTINĖLIUS LIETUVON IR SIBIRAN

IŠ EUROPOS
NEBRANGIAU kaip kiti, bet žymiai GREIČIAU!

Medžiagos^ avalynė, vaistai, laikrodžiai, baltiniai ir kit.
Ypatingai skubiam reikalui esant, užsakymai priimami telefonu Londone, CHI 2107. 

I Telefoniniai užsakymai automatiškai įrašomj plokštelėn, todėl negali įvykti klaidų.
ORO PAŠTO siuntiniai Lietuvą pasiekia per 10-15 dienų Paprastu paštu 4-5 savaitės 

Oro paštu 1 kilogramo persiuntimas kaštuoja 24 šilingai, arba 3 dol. 30 centų. Kiekvienas 
sekantis klg. — 9 šilig., arba 1 dol 30 centų.

Pareikalavus, vaistai siunčiami pagal prisiųstą receptą.
Visi patarimai, paaiškinimai, kainoraščiai lietuvių kalboje siunčiami nemokamai. 
Kiekvienas siuntinys, įskaitant visas išlaidas, apdraudžiamas.

j Įmokėjimai grąžinami, jei siuntinys dingtų.
j Rašykite lietuviškai, atsakysime lietuviškai tą pačią dieną.

"aiškina”, kad Schneider turėjo 
mažavertiškumo kompleksą ir 
todėl visur su perdėtu drąsumu 
sugebėjo taip įtikinančiai ap
gaudinėti. Keistas aiškinimas, 
kurs tik patiems specialistams 
suprantamas. Tačiau gera ir tiek 
beaiškinant psichologiją psicho
logo, kurs apgavo daugelį psich
ologų pats psichologijos neuos
tęs. Reikia gi kaip nors iš tos 
nemalonios aferos mokslą bei jo 
garbę, o tuo pačiu ir vokišką pa- 
grindinumą, ištraukti.

L.S.

Daug pakeitimu...
(Atkelta iš 1 psl.)

„partiją nustumti atgal į stali
nizmą”.

Kaip jau Maskvoje priimta, 
krentant stambiems kaltini
mams, visi kaltinamieji prisi
pažįsta kaltais. Plenumas visais 
balsais (su viena Molotovo išim-
llllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllillllllll

pačiu metu baimės 
sukratė stalinizmo 
satelitiniuose kraš-

Diktatorius kyla aukštyn
Nikitos Chruščivvo šauksmas 

apie reikalą palaidoti vieno as
mens kultą turi sukelti tik šyp-

Pradedant liepos 1

'f

JŪSŲ 
SUTAUPOM

Society for Savings praneša apie pri
imtą naują didesnį nuošimčio mokėjimą 
už jūsų taupymo sąskaitas.... po 2^% 
per metus, pradedant 1957 m. antruoju 
pusmečiu.
Toks pat nuošimtis—2!Ą% per metus 
bus mokamas ir Society National Bank. 
Grynais už jūsų sutaupąs didesnis— 
2Į/2%. Atidaryk sąskaitą ir taupyk pas 
Society!
• Ir atsimink . . . visi įnašai, padaryti 
pas Society prieš liepos 15, palūkanas 
gauna nuo liepos mėn. 1 d.

godely * godely
NATIONAL BANK FOR SAVINGS

Patogios vietos visam didžiajam Clevelando
Members Federal Deposit Insurance Corporation

lllllllllilliiiliiillllliilliiiiiilllllllllliiliiilliilillllliiiiillillliillilllllllllllillllllllllllillll
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timi...) tą lemtingą birželio 29 seną. Ne kas kitas kaip pats Ni- 
dieną nutarė tris vyrus su šepi- 
lovu pasmerkti (ją veiksmai 
nesideriną su leninistiniais prin
cipais ...) ir juos pašalinti iš 
partijos centro komiteto prezi
diumo ir komiteto, o Šepilovą 
nušalinti iš sekretoriaus parei
gų • • •

Ta proga centiro komitetas 
komunistus pakvietė dar glau
džiau susispiesti J(ties nenuga
lima marksizmo-leninizmo vė
liava”, paskirti visą savo ener
giją sėkmingai išpildyti visoms 
komunistų ... atstatymo... pa
reigoms.

Komedija baigta ir kraštas 
galėjo pradėti organizuoti ma
sinius mitingus, Bravo, Nikita, 
— sušuko kraštas, — šalin iš
davikai! Vėl susvyravo „grani
tinės stįPrybės” Kremliaus mū
ras ir tuo 
šiurpuliai 
mylėtojus 
tuose.

kita savo didžiuoju valymu 
Kremliaus virtuvėj (tokio mas
to perversmo pasaulis nėra re
gėjęs Maskvoje ben 20 metų) 
save išstūmė į pirmaeilius dik
tatorius. Dabar tik belieka klau
simas — jei Nikita, sako, su
laikęs žiaurios stalininės tironi
jos grįžimą, tai ar jis toliau pats 
nepraktikuos panašių metodų?

Reikia atminti, kiad Chruš
čiovas atsikratė pačių galingų
jų, įtakingųjų varžovų ir komu
nistinės linijos vykdytojų bei 
ideologų. Anot britų, asmeniš
kai pažinusių Georgi Malenkovą 
jo viešėjimo Anglijoje metu ,jis 
galėjo būti laikomas pačiu di
džiuoju Nikitos konkurentu. 
Viačeslovas Molotovas, vienas 
senųjų komunistinių vilkų, pa
rengęs rusų 1917 metų revoliu
ciją, ligi šiol pasirodė buvęs aš- 
triuasiu, atkakliausiu Chuščio- 
vo ideologiniu kritiku. Lazaris 
Kagąnovičius, vienintelis išva
lytas žydas, buvo tas vyras, ku
ris savo metu žymiai prisidėjo 
prie Nikitos kilimo aukštyn, pa
staruoju metu pasirodė buvęs 
labiausiai įtakingas asmuo, pa
sipriešinęs Nikitos pramonės 
pertvarkymo planams. Ketvir
tasis vyras, laikytas Chruščio
vo proteguojamu, Dimitri šepi- 
lovas, laikomas atsakingu už ne
pavykusį sovietų kariškai ūki
nį įsigalėjimą Egipte, už bruz
dėjimus sovietų jaunimo tarpe. 
Turėjo kristi ir du žymūs eko
nomistai — Maksimas Zaburo- 
vas ir MĮikhailiajs! PervuchSnas 
— ir jie Chruščiovo planams 
painiojosi ant kelio.

nesivaržydamas viešų

Skirtingas kelias į asmens 
kultą

Ukrainos mužikų atstovas, 
nusipenėjęs ir alkoholio mėgė
jas!, 63 metų amžiaus Nikita 
Chruščiovas savo kelią į dikta
torius pasirinko kiek skirtingai 
nuo Stalino. Ligi birželio 29- 
sios Nikita išlaukė 51 mėnesį, 
kol pasiryžo smogti paskutinį 
smūgį galingiesiems. Kai Stali
nas,visai nebodamas partijos ar 
pasaulio nuomonės, savo metu 
plačiai išvalė partiją bei kariuo
menę, 
teismų ir šaudymų, tai Chruš
čiovas savo tikslo siekė kitais 
būdais.

Pirmoje eilėje, jis daug siekė, 
ieškodamas paramos partijos 
organizacijoje, ypatingai pro
vincijoje. Jis darė visa, kad la
biau išpopuliarėtų darbininkų ir 
kolchozų vergų tarpe. Jis suma
žino policijos galią (slaptoji 
policija nebeturi dabar tiek 
reikšmės kaip Stalino laikais), 
išlaisvino dalį politinių kalinių. 
Neabejotinai sovietijos gyven
tojų tarpe jis turėjo įsigyti sim
patijų, pradėjęs žygius pramo
nes decentralizavimo, kolchozi- 
ninkų naštos palengvinimo kryp
timi.

Dabar Nikita Chruščiovas 
vėl grąžina Rusijai vieno as
mens valdymo laikotarpį. Vadi
namo kolektyvinio vadovavimo 
etapas subyrėjo į šipulius. Ir be
liks tik laukti, kaip naujasis 
Stalinas, kariuomenės remia
mas, pajėgsi susidoroti su visais, 
vietomis eksplozinio pobūdžio, 
sunkumais krašto viduje ir sa
telituose.

Maršalas Žukovas remia re
žimą

Tikra, kad Nikita Chruščio
vas nebūtų pasiekęs absoliutaus 
laimėjimo, jei nebūtų jam pa
tikrinta maršalo, Žukovo, gyny
bos ministerio, taigi kariuome
nės, parama. Jis pagerbtas, pa
kvietus į prezidiumo narius. 
Spėliojama, kad Žukovas galįs 
būti ir naujuoju premjeru, lig
šiolinį Bulganiną paskyrus į 
marionetinio prezidento, vad. A. 
Tarybos pirmininko postą (vie
toje pasenusio Vorošilovo). Žu 
kovui priskiriami nepaprasti 
gabumai ir jam pranašaujama 
didelė karjera. Kaip yra iš tik
rųjų?

Sovietinių reikalų žinovai 
JAV esą nuomonės, kad Žuko
vo vaidmuo kiek perdedamas. Į 
Prezidiumo narius jis automa
tiškai pateko kaip vienas iš lig

šiolinių narių-palvaduotojų. Jis 
neąąs tiek nepriklausomas, kaip 
kas mano. Šiuo metu bent so
vietiniai kariai siekią stovėti 
nuošaliau nuo partinių kovų. 
Tačiau pirmą kartą Vašingtono 
sluogsniai kelia naują galimu
mą — jei sovietijoje būtų nauji 
rūgimai, tai už maždaug 3 ar 5 
metų susidurtume Maskvoje su 
karinės diktatūros realybe.

Nauji tremtiniai į rytus
Chruščiovas, pasirinkęs nau

jus kelius savo varžovams likvi
duoti, nekapoja jiems galvų, 
bet ramiai pasiunčia darbams į 
rytus. Kai Malenkovas gavo hi
droelektrinės vedėjo postą Ka
zachstane, 2,00Q mylių atstu 
nuo Maskvos, vakarų nuomonė 
galėjo būti lengvai suklaidinta 
— štai, koks žiaurus buvo Sta
linas ir koks humaniškas tasai 
Nikita!

Žinoma, kad dabartinis Stali
nas labiau žiūri pasaulinės nuo
monės. O sovietinio režimo au
kos — kad ir Pabaltijo gyven
tojai — tiems vakariečiams ga
lėtų daug papasakoti apie tai, 
kad perkėlimai į sovietijos ry
tus, labai dažnu atveju, reiškia 
mirtį ir dar lėtą, tad aiškiai 
žiauresnę už greitą ir tikrą šū
vį į pakaušį.
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Ateities kare JAV kareivis šaudys iš tokių automatinių šau
tuvų, kurie ' ir tamsoje jam padės surasti taikinį.

Dabar 
pats laikas 

/ užsisakyti
• DIRVĄ!

PATI PATIKIMIAUSIA FIRMA SIUNTINIAMS 
PERSIŲSTI į SSSR, LIETUVĄ, LATVIJĄ, ETIJĄ, 

UKRAINĄ IR KITUS KRAŠTUS YRA

PARCELS TO RUSSIA, INC.
1530 BEDFORD AVĖ., BROOKLYN 16, N. Y. 

Tel. IN 7-7272, 7-6465
Mūsų firma dabar taip suorganizuota, kad kiekvienas siuntinys 

išsiunčiamas per 2-3 dienas ir adresatą pasiekia laike 6-8 savaičių. 
Oro paštu siuntiniai pasiekia adresatą per 6-8 dienas.

Galima siųsti nauji ir dėvėti drabužiai, maisto produktai, vaistai, 
siuvamos mašinos, akordijonai ir t.t.

Garantuojame gavėjo pasirašytą kvitą.
Firma atidaryta kasdien, taip pat sekmadieniais nuo 9 v. ryto 

iki 6 vai. vakaro, šeštadieniais nuo 9 iki 4 valandos.

Mūsų skyriai:
New York City, 78 Second Avė., Tel. ORchard 4-1540.
Detroit 12, Mich., 11601 Jos. Campau Avė., TOwnsend 8-0298. 
Hartford, Conn., 651 Albany Avė., CHapąl 7-5164.
Los Angeles, Calif., 121 So. Vermont Avė., DUnkirk 5-6550. 
Philadelphia 23, Pa., 832 North 7th St, Tel. WA 3-1747. 
Chicago, III., 3741 W. 26th St., Chicago 23, III.
Newark, N. J., 263 Market St., Newark, N. J.

Mes duodam ir iškeičiam Eagle Stamps

"Health - 0 - Pedic” Matai 
ar tinkantieji Box Spring

Dvigubas ar 
pilnas dydis

Naujai gauta! Reg. 5995 Garsūs

Patogus mokėjimas ir be

(MOKĖJIMO

Mūsų paskutinė siuntą buvo puikus išpardavimas, 
kaip ir keli ankstesni siuntiniai. Garsaus gamįntojo 
stiprių spyruoklių matrasai ir box springs su puikiu, 
dryžiuotu padengimu. Rūšis yra tikrai garantuota. 
Dirbti sveikam, patogiam miegojimui. Būkite vieni iš 
pirmųjų pasinaudodami šiuo išpardavimu pirmadienį. 
Mail and Phone Orders Filled—Call CHerry 1-3000 

The May Co.’s Btatement Bedding Department
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Kultūros grūdas
(Atkelta iš 1 psl.) 

sleivių ansamblio mažųjų kan
klininkų būrelis, gražiai pakan- 
kliavęs kelis kūrinėlius.

Visa šokių šventės programa 
buvo puikiai nusisekusi, didelio 
žiūrovų pasitenkinimo, gausių 
ir džiaugsmo, o drauge gal ir 
liūdesio ašaros palydėta. Džiaug
smo, — kad auga jaunoji susi
pratusiu tautas vaikų karta, o 
liūdesio, — kad jai nėra vietos 
tėvų žemėje.

Programą labai mokamai 
įprasmino pranešėja J. Daužvar- 
dienė, trumpai ir taikliai api
būdindama kiekvieną šokį lietu
vių ir anglų kalbomis.

Paradui ir šokiams grojo Br. 
Jonušo vadovaujamas didokas 
profesionalų orkestras. Keliems 
šokiams jį pavadavo A. Skridu- 
lis su akordeonu. Pabaigtuvėms 
orkestras pagrojo Leiskit į tė
vynę.

Baigiamajame žodyje Br. Sho- 
tas padėkojo visiems, šventėje 
dalyvavusiems ir jai talkininka- 
.usiems, o Dr. J. Bajerčius pasi
džiaugė sutartinio darbo vaisiais 
ir pabrėžė, kad tas faktas, jog 
mūsų jaunimas eina su tauta, 
liudija lietuvių tautos gajumą.

Vėliavų iškilmes tvarkė Don 
Varnos postas.

Po šventės Morrisono viešbu
tyje buvo šokėjams ir Jaunimo 
Kongreso dalyviams šokiai. Ten 
pat buvo ir banketas, kuriam va
dovavo inž. E. Bartkus.

Šventės balansas
Ne tiek čia rūpi medžiaginių 

pajamų ir išlaidų gretinimas, 
kiek kultūrinio laimėjimo pa
brėžimas. Juo labiau, kad iš ren
gėjų teko nugirsti esą nuostolių 
nebūsią. Gal netgi koks doleris 
ateičiai liksiąs.

O moralinio laimėjimo irgi 
įrodinėti nereikia. Ypatingai 
tiems, kurie buvo šios įspūdin
gos manifestacijos liudytojai. 
Pirmoji JAV ir Kanados lietu
vių tautinių šokių, šventė davė 
labai daug. Ji dar kartą parodė, 
kad vieningu ir sutartiniu dar
bu mes pajėgiame organizuoti 
didelius dalykus, ji saviesiems 
ir svetimiesiems pademonstravo 
tautinį lietuvių išeivijos gaju
mą; ji pabrėžė mūsų ryžtą puo
selėti tautinės kultūros vertybes 
ir kovoti dėl joms būtinų sąly
gų. šventė, pagaliau, mus įtiki
no, kad esama kelių ir jaunąją 
mūsų kartą įtraukti į tokį lietu
vybės puoselėjimo darbą, į kurį 
jaunoji karta mielai eina.

Tautiniai šokiai išryškinti Ne
priklausomoje Lietuvoje. Prad
žioje jie reiškėsi tik mažesnėmis 
grupėmis, o vėliau ir masiškai. 
Ši šventė atsitiktinai sutapo su 
pirmąja masine tautinių šokių 
demonstracija Lietuvoje. Lygiai 
prieš 20 metų — 1937 m. birželio

28 d. — Kaune, Petro Vileišio 
aikštėje, apie 500 šokėjų Jauno
sios Lietuvos Sąjungos dešimt
mečio sąskrydyje pašoko kelis 
tautinius šokius. Vėliau masinių 
šokimų būta ir daugiau.

Ir kai dabar, dvidešimtmęčiui 
praėjus, atsigręži atgal ir prisi
meni tą pasišventėlių mokytojų, 
ypač Kūno Kultūros Akademijos 
auklėtinių, instruktorių ir kitų 
tautinės kultūros deimančiukų, 
ieškotojų darbą, — įsitikini, kad 
kultūros ginklas ilgiausiai nerū
dija, o jos pasėtas grūdas duoda 
gerą derlių.

J. J. Salasevičiai, F. Sauke- 
vičius ir kt.

buvo išvykę į Baltjmorę daly
vauti ALRKS seime ir aplan
kyti savo artimųjų.

AQUARAMA

laivas turi suplanavęs keturias 
Aąuarama Holiday keliavimo 
planus. Apie tai plačiai galima 
sužinoti pasiskaičius specialiai 
išleistą knygelę.

Viena iš šių populiarių savait
galio kelionių yra AC-2. Pagal 
ją keleiviai bet kada penktadienį 
po pietų ateina į Hotel CIeveland, 
pavalgo ir pašoka gražiame . . . 
Bronze Room. čia pat pernakvo- 
ja ir Aąuarama laivu išplaukia 
į Detroitą. Detroite svečiai pra
leidžia šeštadienio naktį Sherton 
Cadillac viešbutyje ir į Clevelan
dą grįžta sekmadienį po pietų. 
Vienam žmogui kaštuoja $42.00, 
gi dviems $77.00

Kitų trijų kelionių planai ir 
be viešbučio Clevelande, bet su 
kambariais Detroite. Klausdami 
rašykite: Michigan-Ohio Navi- 
gation Co., 610 Perry-Payne 
Bldg., CIeveland 3, Ohio.
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TAS NESIGAILĖJO!

IŠTIKUS GAISRO 
NELAIMEI

Kada jūsų namai arba ra
kandai tampa sunaikinti arba 
sugadinti ugnies, kreipkitės į 
P. J. KERŠIS, dėl apkainavimo, 
ko visada reikalauja apdraudos 
kompanijos pirm, negu išmoka 
už nuostolius.

P. J. KERŠIS,
609 Society for Savings Bldg.

Telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: PENINSULA 252 
X________________________ -

Lietuvių diena rugsėjo 2 d.
Lietuvių Bendruomenės Cle

velando apylinkė rengiasi penk
tai metinei lietuvių dienai, kuri 
įvyks su atitinkama programa 
darbo dienas šventėje — pirma
dienį, rugsėjo 2 d. Vieta parink
ta Diamond Lake Grove, va
žiuojant Mayfield Road į rytus, 
apie 18 mylių nuo miesto cen
tro.. Taigi iš rytinių miesto da
lių daugeliui į lietuvių dieną nu
vykti nebus nei 15 mylių kelio.

Rengimo komisija telkia di
delę talką tos dienos svečiams 
priimti ir pavaišinti..

Altunnai pas J. Nasvytį
Briž. 23 d. Clevelando Alum- 
nai buvo susirinkę p. J. Nasvy- 
čio bute ,kur šeimininkas papa
sakojo apie HI-FI transliaciją 
ir pademonstravo savo paties 
sukonstruotą aparatą. Tiek lie
tuviška vamzdelių muzika tiek 
simfoninis orkestras skambėjo 
meniškai.

Po demonstracijos smuiki
ninkas Vytautas Kušleika papa
sakojo įspūdžius iš Clevelando 
simfoninio orkestro kelionės po 
Europą. Susirinkimo metu buvo 
renkami pinigai paremti Litu- 
anus.

Iškyla P. J. Žiurio sodyboje
Lietuviai budžia i liepos 4 d. 

Palangos jachta, nuburiuodami 
22 mylias, iškylavo P. J. Žiūriu 
sodyboje, čia buvo gražiai pri
imti, skaniai pavaišinti. P. J. 
žiūrys pasakė budžiams jautrų 
žodį, ragindamas visada ir vi
sur būti lietuviais.

Budžiai p. žiūriams už malo
nų priėmimą reiškia širdingą 
padėką.

Joana ir Edv. Steponavičiai 
persikėlė į savo namus: 3338 
Washington Blvd., CIeveland 18, 
Ohio. Telef. FA 1-5906.

Baltic Delicatessen parduotuvėj
("6908 Supreior Avė.) 

kaip ir visada,jūs gausite įvai
rių, lietuvio skoniui pritaikytų, 
delikatesiškų prekių.

Kepyklos gaminių skyriuje - 
lietuvišką Glodenio Europos ke
pyklos duoną (did. 3 sv. kepa
lai 55 c.), latvišką rupią kaimo 
duoną, kanadišką ir vokišką 
Pumpernickel, be to, gero sko
nio biskvitus, macus ir kt.

Mėsos gaminių skyriuje turi
me savo darbo šviežių ir rūkytų 
dešrų, sausų kaimiškų dešrų, 
įvairių imiportuotų ir vietinių

Elektra padaro puikius dalykus

I rūkytų kumpių, palengvicų ir 
kt.

Pieno gaminių skyriuje galė
site pasirinkti kaimiškų Miči
gano, Mamytės ir Clevelando 
(su visa grietine) sūrių, olan
diškų, Tilžės ir daniškų sūrių, 
be to, danišką ir vietinį gabali
nį sviestą ir t. t.

Be to jūs čia gausite įvai
rių žuvų ir silkių gaminių: rū
kytų ungurių ,žuvų, lašišų, mi- 
nagų, kilkų ir t. t.

Tualeto reikmenų skyriuj lai
kome įvairių kvepalų ,pušų vo
nių tablečių, kremų, tik labai 
gaila, kad mūsų vokiško Nivea 
kremo siunta jau kelios savai
tės užkliuvo muitinėje. Tikimės, 
nors Amerika ir draudžia čia 
įvežti konkurencinį Nivea kre
mą, kaip nors šią siuntą iš mui
tinės išgauti.

Prašome aplankyti mus ir pa
sižvalgyti.

Baltic Delicatessen parduotuvėj 
Dideli pakeitimai

Nuo š. m. liepos 15 d. Baltic 
Delicatessen parduotuvėje ati
daroma siuntinų į Lietuvą ir 
kitus kraštus siuntimo agentū
ra — Patria Gift Parcel Co. po
skyris. Ši bendrovė, p .B. Tauje- 
nio vadovaujama, yra viena iš
imHiiiMWuiiiuiiiiiiiwimiinnuuiiiii!iiiiiiiiiiiniiRtuniiiiimnjiW!ii!iinniiiniiiihi

GEROS ŽINIOS VISIEMS
KURIE NORI SIŲSTI SIUNTINIUS l LIETUVĄ AR 

KITAS SSSR DALIS
Po didelių šios firmos pastangų INTOURISTas vėl patvarkė, kad 

vartoti drabužiai siunčiami i Lietuvą ir kitas SSSR dalis būtų vertinami 
kaip nešioti. Nuo gegužės 1 d. vartoti drabužiai šios firmos Įstaigose bus 
įvertinami realistiškai, tad

NEREIKĖS MOKĖTI UŽ NEŠIOTUS DRABUŽIUS 
tiek, kiek už naujus, o tik tiek, kiek tie drabužiai verti vietos rinkoje.

Parcel Department
GLOBĖ TRAVEL SERVICE

Tinkamesniam klijentų patarnavimui turime įstaigas: 
PHILADELI’HIA 6, PA.
716 Walnut St., Tel. LOmbard 3-3455. 
Kasdien 9-5, trečiadieniais 9-8 vai.

CHICAGO 32, ILL.
4102 Archer Avė. Telef. FRemont
6-6399. Kasdien 9-7, trečiadieniais
9-5 vai.

CLEVELAND, OHIO
1165 East 71 St Tel. UTah 1-0807. 
Kasdien 10-7, šeštadieniais 10-5 vai.

Galite siųsti maisto produktus, rūbus, rūbams medžiagas, avalynę, 
vaistus ir kitus daiktus. Kiekvienas siuntinys apdraustas ir garantuojamas 
pristatymas be atskiro atlyginimo. Kiekvienas siuntėjas gauna gavėjo pasi
rašytų pakvitavimų.

Siuntiniai išsiunčiami skubiai, be atidėliojimo ir pristatomi greitai kaip 
tik galima.

Veikiama specialiu susitarimu su INTOURIST (Maskvoje ir siuntiniai 
siunčiami j visas Sov. Rusijos dalis. Muitai apmokami čia, taip, kad gavėjas 
neturi primokėti.

Parcel Dep. GLOBĖ TRAVEL SERVICE savo įstaigose turi įvairių 
audeklų, maisto produktų ir kitų savo klijentų patogumui.

Siuntinius galite Parcels Dep. Globė Travel Service įstaigoms siųsti 
paštu, tuoj gausite sųskaitas ir jūsų siuntiniai bus sutvarkyti ir išsiųsti 
paskyrimo vieton.

Savo siuntinius siųskite per įstaigų, kuri savo pasitikimumų įgijo 25 
metų geru patarnavimu.

Prašykite informacijų ir katalogų.
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Geriausi sveikinimai ir linkėjimai j 
visiems lietuviams \

JOHN LARSEN REALTY
REALTORS

4169 Pearl Road ~ ~ SH 1-3448

Švedijoje 
sandėlių, 
pigus ir

pačių su

vyraujančių Čikagoje lietuvių 
tarpe bendrovių ir yra pasižy
mėjusi savo pigiais švediškais 
maisto ir angliškų medžiagų 
siuntiniais. Kadangi šie siunti
niai yra siunčiami iš 
ir Anglijoje esančių 
tat transportas yra 
greitas.

Dėl patalpų stokos 
daryti siuntiniai kol kas dar ne
bus priimami. Greitu laiku bus 
atidarytas ir įvairių medžiagų 
(vilnonių medžiagų, vilnonių 
rūbų, kojinių, odų ...) skyrius, 
kur mūsų klientai neturės var
go apsirūpinti pačių sudaro
miems paketėliams įv. dalykų.

Dėl įdomumo duodame ir 
rą pavyzdžič iš siuntinėlių 
nų:

Maisto paketas Nr. 36: 2
kumpio 2 sv. rūkytos dešros, 2 
sv. lašinių, 2 sv. taukų, 1 sv. ka
vos, 2 sv. sviesto, 1 sv. cukraus,

ka-

sv.

1 sv. pieno miltelių, 1 sv. šoko
lado, 1 sv. kakao, 1 sv. razinkų, 
200 cigarečių Chesterfield — 
viskas su transportu, draudimu, 
aptarnavimu, muitu ir kt. išlai
domis tik $31.95. Angliškų me
džiagų: 3.25 yardo flanelės už 
$19.60.

Pasiteiravus mielai duosime 
visas informacijas.

NEW YORK 23, N. Y.
1991 Broadway. Tel. LYceum 5-0900. 
Kasdien ir šeštadieniais 9-5, (sekma
dieniais uždaryta).
DETROIT 10, MICHIGAN
6446 Michigan Avė. Tel. TAshmore , 
5-7560. Pirmad., trečiad., ketvirtad. 
9-6, penktad. ir šeštadieniais 9-9 vai. 
SOUTH BOSTON, MASS.
Room 10 Ellis Bldg., 409 E. Broadway 
Telef. ANdrew 8-8764. Kasdien 9-5, 
šeštad. 8-2 vai. Ketvirtad. 9-7 vai.

St. Clair Sioe Store,
kurią veda J. Kamaitis ir P. Ba- 
leika, atliekami įvairūs batų pa
taisymai, parduodami nauji ba
tai ir batų oda. Krautuvė yra 
1215 St. Clair Avė. Darbo va
landos nuo 9 vai. ryto iki 7 vai. 
vakaro.

Pirkiniams siuntimui į Lie
tuvą duodama nuolaida. Taisy
mo darbai paimami ir pristato
mi į namus.

Krautuvės telef. GL 1-5875, 
buto — GA 1-7658.

55 akrai žemės
14,000 pėdų prie vieno kelio 

ir 1,700 pėdų prie kito kelio.. 
Prie upelio. Daug medžių. Par
duoda savininkas. Kaina $7,500. 
Žemė Ashtabula rajone.

75 akrų ūkis, 7 kambarių gy
venamas namas. Daržinė. Trak
torius. Kaina $15,000. Parduo
da savininkas.

MICHAEL YURTZ
1960 E. 221st St.
Euclid 17, Ohio 
Tel.: IV 6-0429

GREETINGS and BEST WISHES
TO ALL

SMITH'S RESTAURANT
SERVINC THE FINEST FOODS

A Modern Cocktail Lounge
* .

Wines - Beer - Liąuor

WE HAVE COMPLETELY REDECORATED

> 222ND AND LAKE SHORE BLVD.

RE 2-9900

HOLIDAY GREETINGS

JUDGE ALBERT A. WOLDMAN
JUVENILE COURT į.

t WILLIAM A. RUSCHAK , l 5 \
BAILIFF

Mayflower II, atšventusi pirmųjų piligrimų šventę I’lymouthe, 
lankosi New Yorke, kur prabus ilgesnį laiką.

Pagalvokite, kiek puikių dalykų jums padaro elektra kiekvieną 
dieną jūsų namuose—gražiai apšviečia, išplauna ir išdžiovina jū
sų rūbus, verda ir kepa, šluoja ir blizgina, duoda jums daug links
mų valandų per radiją ir TV. Kas kitas padaro tiek daug už 
tiek mažai?

GREETINGS and BEST W1SHES

METAL EQUIPMENT CO. \

2032 WEST 105th ST. AT. 1-8415

Best Wishes to Our Friends and Patrons

KAPEL BUILDERS and REALTY CO.

902 East 222 St. RE 1-0400

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai

KATZ ROOFING CO.
INDUSTRIAL, COMMERCIAL and RESIDENTIAL

ESTABLISHED 1901

Prompt Service YEllowstone 2-7735
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APYLINKĖSE ypatingai Eddy — St. Clair rajone.

tMirė Juozas Mozuraitis

TURIME JUMS GERŲ NAMŲ,

I

Clevelando lietuviams gerai 
pažįstamos draudimo įstaigų at
stovės Paulinos Mozuraitis-Ben- 
nett tėvas.

Juozas Mozuraitis Clevelande 
išgyveno 45 metus. Mirė staiga 
liepos mėn. 6 d. savo namuose, 
1706 Benvvood Avė.

Paliko žmonų Elzbietą Zors- 
kiūtę - Mozuraitienę, dukterį 
Paulinų ir du sūnus — Juozų 
Mozuraitį, gyv. Cincinnati, ir 
Albertą Mozuraitį.

Kun. Keleris
iš Vokietijos atvykęs į JAV 
evangelikų bažnytiniais reika-1
lais, svečiavosi Clevelande ir 
lankėsi Dirvos redakcijoj. Į Vo
kietiją grįšiąs spalio mėn. Per 
tų laikų dar lankysis ir Kana
doje. Svečias papasakojo apie 
Vokietijos lietuvių ir Vasario 16 
Gimnazijos vargus.

Skaučių stovykla
(sks) Liepos 13 d. Round-Up 

parke Clevelando Neringos tun
to skautės pradėjo Nidos sto
vyklų. šiemet joms parinkta 
patogi vieta — prie pat ežero, 
turimas vanduo pačioje stovyk
loje, automobiliai privažiuoja 
iki pat stovyklos vartų ir t.t. 
Nidai vadovauja psktn. Jūratė 
Laikūnaitė. Jon stovyklauti 
skautės atvyko su nepaprastu 
entuziazmu ir šlakstomos lietu
čio tvarkingai įsikūrė.

Liepos 19 d. į tų patį parkų 
stovyklautu vyksta GleMelando 
Pilėnų tunto skautai. Jiems sto
vyklavietė parinkta kjek ato
kiau nuo Nidos stovyklos kalne
lyje.

Suinteresuoti namų pirkimu kreipkitės į

Juozą Mikonj,

RA Y NAUSNER REALTY

11809 St. Clair Avė. Tel. UL 1-3919

ar namuose MU 1-2154

CLEVELAND-DETROIT 
PUIKUS DIENOS LAIVAS

O

greit perplaukiąs Erie ežerą
Vienos dienos atostogos už mažiau 
negu apmokat susisiekimą
Puikus maistas, kokteilis, užkan
džiai. prieinamos kainos
Laisvas pramogavimas. Orkestras.
3 šokių deniai
Parodos, kinas, TV
Saulės deniai, poilsio lovos ir ga- 
makai
Prižiūrima vaikų aikšte

■ Keliautojai — paimkit mašinas, su
taupysit 180 mylių vairavimo

JUOZO KAMAIČIO 
naujų batų parduotuvė 
batų taisymas ir odos 

pardavimas
12913 St. Clair Avė.

Norintieji kreiptis telefonu 
šaukit GA 1-7658 tarp 7-9 vai. 
vakaro. Sekmadieniais visų die
nų.

r
J. C1JUNSKA8

LAIKRODININKAS
Taiso ir parduoda laikrodžius 

apyrankes ir kitas brangenybes 
Sųžiningas ir garantuotas dar- 
bas prieinamomis kainomis.

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

------------------- •

PRADĖKIT MAŽA SUMA!

BET PRADĖKIT DABAR!

Radijo Klubo vakare 
meninę programų atliko išraiš
kos šokio šokėja Jonė Kvietytė 
iš Kanados, Taip pat buvo pa- 
kviestats žodį tarti ir rašytojas 
Petras Babickas, Kauno radijo 
pirmasis pranešėjas, iš Brazili
jos atvykęs susipažinti su JAV.

Radijo klubo pirm. muz. A. 
Mikulskis padėkojo už paramų 
radijo valandėlei išlaikyti. Pini
ginio vajaus reikalu kalbėjo P. 
J. žiurys. Programų vedė Juo
zas Stempužis.

Birutės Draugija
pasiryžusi atgaivinti Tautos 
šventės minėjimų rugsėjo mėn. 
14 d. Lake Saore Country Club 
salėje rengia balių — rautų su 
menine programa.

Skautų stovykla
Clevelando lietuvių skautų! 

Pilėnų tunto stovykla šiais me
tais bus prie Round-Up Lake 
nuo liepos 19 iki rugpiūčio 4. 
Stovyklauti galės skautai nuo 
10 metų, gavę raštiškus tėvų ar 
globėjų sutikimus. Mokestis už 
dvi savaites bus 25 dol. vienam 
stovyklautojui (po 20 dol., jei 
stovyklautų keli iš vienos šei
mos). Stovyklai vadovaus v. s. 
Vincas Kizlaitis, talkinamas 
tunto skautininkų ir kitų vado
vų.

Stovyklautojų tėvai visais 
stovyklos reikalais kreipiasi į 
stovyklos viršininkų V. Kizlaitį 
arba draugininkus (jaun. skau
tų — Alfonsų Baliūnų, skautų 
— Rimvydą Minkūną ir jūros 
skautų — Praną Petraitį.)

Tėvai prašomi stovyklauto
jus patys nuvežti į stovyklų. 
Neturintiems nuvežimo priemo
nių padės skautai vyčiai. Visi 
į stovyklų turi nuvykti iki

Telef. EN 1-9142

LOKOR DELICATESSEN
6502 Superior

("kampas E. 65 ir Superior)
Sveikiname visus lietuvius klijentus. Būtinai atsilan- 

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

Manome atidaryti specialų lietuviškų delikatesų sky
rių ir pardavinėti lietuvių mėgiamus maisto produktus.

Pas mus puikiausia lietuviška duona, sūriai, ikrą, alus 
ir vynas.

. 8:1£
1:30
4:00

11:00

a.m.
p.m.
p.m.
p.m.

I IŠPLAUKIA kiekvieną sekmad., 
pirmad., antrad.

Iš CLEVELANDO
Į Detroitą _____ ,
Iš Detroito______
Į CLEVELANDĄ .

I
Kitom dienom išplaukia iš Clevelando 
5:45 p.m. Atplaukia į Detroitą 11 p.m.

•' (MIESTO NUSTATYTU LAIKU)’
■ I 

I KELIONĖS (įskaitant taksas) ma- I 
žiau kaip $5.75 į vieną galą. $8.50 į ; 
abu galus. Automašinos $9.00 j vieną I 
galą. Duodamos specialios kainos vai
kams ir grupėms, priedu Aųuarama 
patogumas Hotel Cleveland ir Shera- 
ton-Cadillac.

*

Santaupos apdraustos iki $10.000 
3% palūkanų.

PASKOLOS JOSŲ PERKAMIEMS AR STATOMIEMS

NAMAMS

THE 
SUPERIOR SAVINGS 
AND LOAN ASS’N

Du skyriai
6712 Superior Avė. > HE 1-2498
13515 Euclid Avė. MU 1-8100

penktadienio (liepos 19 d.) 7 
vai. vakaro. Neturintieji susi
siekimo priemonių 
renkasi iki 6 vai.
Dirvos patalpos.

Stovyklai padės 
komitetas, vadovaujamas 
vardo Steponavičiaus ( 
FA 1-5906). Tėvai, skautų bi
čiuliai ir organizaciją prašo
mi paremti šių stovyklų mora
liai ir piniginėmis bei kitokio
mis aukomis, nes skautų tun
tui susidarė daug išlaidų. Taip 
pat prašome aplankyti stovyk
lautojus šeštadieniais ir sek
madieniais, praleisti drauge lai
kų gamtoje ir prie laužo.

Viešnios iš Floridos

penktadienį 
vakaro prie

skautųi tėvų 
i Ed- 
(telef.

Clevelande viešėjo iš Flci’- 
dos atvykusios p. Styles, p. Las- 
nikienė ir kitos, kurių garbei 
p. Karnėnai savo ūkyje buvo su
rengę pobūvį, kuriame dalyva
vo per 50 asmen.
1II1IIIIIIIIIIIIIIIII11I1IIIIIIIIIIIUI11IIIIII1IIIII

Dviejų šeimų namai
Prie Euclid gatvės po 5 kamb. 

kiekvienam bute, nauji gaso pe
čiai,automatinis vandens šildy
mas, 2 automobiliams garažai, 
didelis sklypas. Prašo $21,500.

Tarp Superior ir St. Clair 2 
dviejų šeimų namai ant vieno 
sklypo. Po 5 kambarius kiekvie
nam bute. Gaso šildymas. Ge
ram stovyje.

Niekad nepralaukit... . I

JEWELERI. J. S AM A S

THE HENRY F U R N A C t " C O.,' M E O I N A , O,

PRIEPLAUKA prie West Third St.
Miesto bilet kasa: Cleveland Hotel 

kitur: Singer Sewing Center

610 PERRY-PAYNE BUILDING 
CLEVELAND 13, OHIO 

SUperior 1-1555 MONCRIEF ORO VĖDINlMASf 
ŠALDO vasarą — ŠILDO žiemą

* •^nr’kvldf sava kaimynistės Moncrief pardavėją

Vienos šeimos namas

Statement of Condition
June 28, 1957

RESOURCES
Cash and Due from Banks ................
United Statės Government Obligations 
Other Bonds and Securities ................
Loans and Discounts ...........................
Bank Premises Owned ......................
Other Resources ...................................

2,691,698.97
7,294,003.09
1,006,446.37
9,430,935.99

1.00
31,797.98

St. Clair — Show gatvių ra
jone, geras, mieg. Gaso šildy
mas. Garažas. Prašo $11,500.

Turime ir daugiau gerų pirki 
nių. Kreipkitės j

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

ar namuose KE 1-4080 
iiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiin

764 E. 185th St.

L I A B I L I T I E S

Totai $20,454,883.40

Išnuomojama maža krautuvė, 
tinkanti ofisui. Teirautis: 18309 
Schenley Avė., telef. IV 1-5290. 
iiimiiiiiiiiinntiiiiiiniiiiiiiiiiiiiRniiinnniiiiiniiiiniuiimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiinimiiim*

JSIGYKIT 
BILETUS 
DABAR!

I
I

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

J. S. AUTO SERVICE
Savi J. Švarcas 

1254 Addison Road 
Tel. HE 1-6352

Atdara nuo ryto 8 ik! 7 v. v.
LEIMON’S CAFE

!
I

Capital Stock ...........................................................
Surplus .......................................................................
Undivided I’rofits ....................................................
DEPOSITS ............................... .. ...............................
United Statės Treasury Ta'X and Loan Account .... 
Hypothecated Accounts

(See. 1115.10 G.C.) .....................................
Other Liabilities .......................................................

■$i 600,000.00 
402,500.00 
345,031.44 

18,260,181.25 
112,282.76

Išnuomojomas kambarys 
vienam vyrui. Kreiptis CE 1- 
0320, netoli Superior, E. 84th 
St.

Skambinti bet kuriuo laiku.

Išnuomojamas kambarys
611,115.49
123,772.46

vienam vyrui. Per savaitę 8 dol. 
Kreiptis 459 E. 124th St.

Totai $20,454,883.40

Securities carried at $501,406.43 are pledged to secure
United Statės Treasury Tax and la>an Account as permitted by law

Member Federal Deposit Insurance Corporation
Member Cleveland Clea'ring House Association

Mes turime spaivuotų pirkėjų.
Kreipkitės ir mes parduosim 

Jūsų namų.
WAI)E PARK REALTY CO.

7032 Wade Park Avė.
Arthur O. Mays, broker

Telef.: UT 1-7551

DEPOSITS INSURED TO $10,000.00

D I R E C T O R S
Anton Grdina 
Anthony J. Perko 
Frank Mramor 
August A. Urankar

J. Lausche 
Telich
W. Daniel

Anthony Mlakar Charles 
Raymond F. BreskvarMichael 
Frank M. Jaksic Edward
John A. Seliskar Fra'nk L. Grdina

North American Bank
— 3 EAST SIDE OFFICES —

6131 St. Clair Avė. 51619 VVaterloo Rd.
3496 E. 93rd St.

1

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 totving.
Dienos telef.: HE 1-6352.
Nakties telef.: LI 1-4611.
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GALIU JUMS PADĖTI 
PERKANT AUTOMOBILĮ IR 

TUO SUTAUPYTI!

Prieš perkant naujų ar geres
nį naudotų automobilį, šaukite 
mane.

Jūs gausite žemiausias finan
savimo sąlygas: maždaug $4.50 
už $100 perkant naujų mašinų 
ar 6% perkant naudotų mašiną, 
įskaitant ir gyvybės draudimų.

Saukite:

Paulina Mozuraitis, agentas
Telefonas SK 1-2183

Mes kepame visokius pyragus, lietuviškų 
duonų, tortus ir kitus skanumynus. Prašant 
išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

v itnt

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

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

produktus.
Kreipkitės j mus a būsit patenkinti

į

'7

*

VISŲ LIETUVIŲ SUSITIKIMO VIETA
1 Alus. Vynas. Degtinė. Konjakai. Kiti gėrimai.

Įvairūs valgiai, o penktadieniais skani žuvis — nuo 10 vai. 
ryto iki 8 vai. vakaro.

731 E. 185 ST. KE 1-9737

LIETUVIŲ KLUBAS
6835 SUPERIOR AVĖ. EX 1-1143

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

Norėdami rengti susirinkimus, kelti puotas-vestuves, kreipiktės i 
Juozą GRAŽULĮ. 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 padėjėją paruoštus 
puikiausius valgius — įvairiausių žuvų kepsnius, bulvynių blynų ir 
kitokių lietuviškų valgių.

Pilnai padengta apdrauda HI 2-7626

WM. DEBBS PAINTING CO.
*

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

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

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

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

Sutaisau paskolas pirmo morgieio. Patarnavimas ir išpildymai 
garantuojama. Kreipkitės į mane telefonu arba asmeniškai.

JAKUBS A SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam

Licensijuoti laidotuvių direktoriai
25 metai simpatingo ir rimto

6621 Edna Avenue
936 East 185 Street

J. Jakubs
ir balsamuotojai 
patarnavimo

ENdicott 1-1763
KE 1-7770
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Lenko įspūdžiai iš Lietuvos
Stanislovo Ryszardo Dobrovolskio straipsnis Varšuvos iliustruo

tame savaitraštyje ’T’RZYJAZN” (Draugystė), 1957 m. 
birželio 9 d.

vyksta į miestą, kurį žino geriau 
nei kurią kitą Europos sostinę, 
— į miestą, kurį jis dažniausiai 
gerai pažįsta, net jeigu ir ne
būtų niekad jam buvęs. Jis žino 
Vilnių iš tautinės literatūros, iš 
tėvynės istorjos.

Manau, kad nėra reikalo čia 
priminti tatai sudariusius isto
rines priežastis. Jas gerai žino
me visi — ir lenkai, ir lietuviai.

Yra negnčijaams faktas, kad 
didųiausias iš lenkų tarpo—ir ne 
tik lenkų — poetas Adomas Mic
kevičius pradėjo tautinį lenkų 
epą eilute: ”Lietuvą, tėvyne ma
no...”

Praeities faktai lieka faktais 
ir nėra jokios prasmės ant jų 
pykti. Visas reikalas yra tas, 
kaip juos interpretuosi ir kokias 
iš jų darysi išvadas ateičiai.

Lenkų nacionalistams, sapnuo
jantiems "mocarstvinius” sap
nus apie galybę, tie trys žodžiai 
sudaro pagrindą reikšti preten- 
zias į Leituvą, o lietuviams na- 
cinalistams—pretenzijas į Mic
kevičių.

Mums, kuriems iš pagrindų 
yra svetimi bętkokių aneksijų 
įnoriai, tie trys žodžiai sudaro 
nesudrumstos brolybės kertinį 
akmenį, gimininių santykių pa
matą.

Vienas iš populiariųjų lenkiš
kojo nacionalizmo argumentų,
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Dedame šio straipsnio verti
mą, kaip vieną iš duomenų apie 
dabartiniais laikais ir dabarti
nėse sąlygose lenkų-llietuvių san
tykiuose pasireiškiančias nuo
taikas. Pažymėtina, kad autorius, 
matyti, yra savo laiku buvęs pro- 
sovietiškai ir gal prokomunistiš- 
kai nusiteikęs—tą iš dalies liu
dija jo pasisakymai, su kuo 
jis ypač mielai kontaktavo lan
kydamasis Lietuvoje 1939 me
tais,—ir dabar, be abejo, dar 
tebesąs nebloguose santykiuose 
lygiai su Gomulkos režimu, Len
ki joj j, lygiai su Chruščiovo re
žimu Lietuvoj—kitaip vargu ar 
jis būtų buvęs siųstas apsilan
kyti Lietuvoje. Bet jo dėmesys 
ir pastabos krypsta visdėlto 
daugiau ne į tai, kas tiems reži
mų vadams gal labiausiai rūpė
tų: apie tuos dalykus jis atsar
giai ir švelniai stengiasi apeiti 
aplink. Nuo kitų komentarų su
silaikome, nes skaitytojas pats 
galės spręsti, kas tame lenko lai
kraštininko tone, jo paties žo
džiais tariant, tebėra sena, ir 
kas nauja. Red.

Kelionė į Lietuvą lenkui nėra 
tokia pati, kaip daugelis kitų 
kelionių—į čc’/iią ar Bulgariją 
į Suomiją ar Švediją. Nuo to, ■ 
turbūt, reikia ir pradėti, kad 
pasakojimas apie kelionę būtų 
apsaugotas nuo dirtinių prieg i- 
džių ir draugystei blogai patar- kvestionuojančių lietuvių tautos 
naujančių mandagybinių nuty-' teisę į laisvą vystymąsi istorinė- 
lėjimų. |se sienose, į jos politinę nepri-

Lenkas šiandien vykdamas klausomybę, buvo tikrovei prie- 
Isvečiuotis Lietuvos sosti n ė n, šingas teigimas, kad lietuvių tau-

ta esanti nepajėgi kurti savai, 
savaimingai tautinei kultūrai.

Bet vargu tame teigime buvo 
galima matyti blogai paslėptą 
panieką liaudiškam lietuvių tau
tinės kultūros pobūdžiui.

Iš lietuvių nacionalistų pusės 
toks nusistatymas turėjo susi
durti su neįmanomu priimti, nors 
tose aplinkybėse ir lengvai su
prantamu, nenoru įsileisti len
kiškos kultūros j Lietuvą, kurio
je jie matė daugiausia ar net iš
imtinai tik pastangas, siekian
čias lietuvius nutautinti.

Lenkai, kurie gerai žino kar
tų nelaisvės skonį, turėtų supra
sti to reiškinio psichologiją.

Šiandien į Lietuvą vykstąs len- 
kasi visų pirma klausia savęs: 
kaip dabar atrodo tas taip nese
niai dar buvęs sukomplikuotas 
klausimų rezginys ?

Kaip vystosi Lietuvos kultū
rinis gyvenimas jai naujose is
torinės sąlygose? Kuo šiandien 
apsireiškia lietuvių tautinės kul
tūros savaimingumas?

Esu iš tų, kurie kadai šį tą 
žinojo apie Lietuvą. Buvau Vil
niuj ir dar kaikur. Lankiausi 
Kaune. Per beveik dvidešimtį 
metų išlaikiau atsiminimus apie 
pasimatymus su tokiais puikiais 
Lietuvos poetas ir rašytojais, 
kap Salomėja Ners, Liudas Gira, 
Jonas Marcinkevičius. Sujaudin
tas klausiausi lietuvių liaudies 
danos iškilmių.

Taigi nieko nenustebins mano 
ypatingai sustiprėjęs smalsumas 
keliaujant į Lietuvą, juo labiau, 
kad mūsų žinios apie šių dienų 
Lietuvą, nepaisant artimos kai
mynystės, vis dar permenkos.

Pirmieji įspūdžiai Lietuvos so
stinėje?

Wilno, ar kaip lietuviai jį va
dina, Vilnius palyginti nedaug te-

i pasikeitė iš paviršiaus, daug ma
žiau, kaip Varšuva, Minskas ar
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Biblistas Billy Graliam į savo pamokslus sutraukia tokias gausias žmonių minias. Nuotrauka 1 
sakytų pamokslų New Yorke.

iš

rodančios, kad juose yra minis
terijų ir centrinių valdybų būs
tinės. Na, ir gana gyvas auto
mobilių judėjimas svarbiosiose 
gatvėse.

Bet ne to jieškau. Noriu rasti 
tai, ką būtų galima pavadinti 
miesto siela, noriu 
naują charakterį.

Kas čia nauja?
Keletas didelių

LOS ANGELES
Dr. A. Gerutis ir inž. J. Jurkū

nas Kalifornijoje

atrasti jo

paminklu:
Leriino—rūpestfngaji išdailinto
je Lukiškių aikštėje. Stalino — 
prie geležinkelių stoties; gene
rolo černiakovskio. Daug naujų 
namų buvusiame žydų rajone ir 
Žvėryne, Antakalnyje, prie bu
vusios Kalvarijos gatvės. Koks 
didžiulis naujas kino teatras. 
Nauji pastatai, kaip ir pas mus 
— greičiau nedailūs, perkrauti 
pagražinimais. Vilniškio baroko 
kūriniai gėdina juos savo papra
stumu.

Kas čia iš tiesų nauja?
Važiuojant į Panerius, krinta 

į akį plačiai besistatąs naujas 
pramonės rajonas.

Iš pirmo žvilgsnio man atrodo, 
kad naujasis Vilnius yra kaž
koks liaudiškeąnis, proletariškes- 
nis, nei senasis. Seniau būdavo 
lyg kiek apsnūdęs, lėto judėji
mo miestas, o dabartinis ener
gingesnis, lyg ir jau labiau ner
vingas.

Įtempiu ausį: girdžiu kalba 
lietuviškai, rusiškai, žymiai re
čiau lenkiškai. Dažnai — visos 
trys kalbos.

I Knygyne tas pats: lietuviškos

Amerikoje dabar viešįs pasiun
tinybės patarėjas dr. Albertas 
Gerutis birželio mėn. gale trum
pai viešėjo Kalifornijoje — Los 
Angeles lietuvių kolonijoje. Jį į 
Los Angeles, iš Čikagos, atlydė-

kiek šiandien gėdą daro: 5,000 
egz., 6,000 egz., 25,000 egzemp
liorių.

Pažiūriu į viršelį tos, kurios 
išleista 25,000 egzempliorių: — 
Kristijonas Donelaitis Metai. 
Didelė vieno iš lietuvių literatū
ros klasikų — Donelaičio ooema

Jei prisiminsim, kad Lietuvo
je gyvena mažiau kaip trys mi- 
lionai lietuvių...

Tai tikrai nauja.
Senosiose, priešrevoliucinėse 

sąlygose, perdėm kaimietiškoje 
visuomenėje, kokia buvo lietu
vių visuomenė, toki tiražai — 
ypač poezijos kūrinių — gal te
buvo tik... poetiška svajonė.

O juk nieku kitu, kaip poezi
ja tikriausiai ir pilniausiai pa
sireiškia tautos kultūrinis suge
bėjimas.

(B. d.)

Patark, kaimynui

Kijevas. Nepaisant karo audros, knygos, šalimais rusiškos ir len- prenumeruoti

jo Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos I-sis vicepirmininkas 
inž. Jonas Jurkūnas. Dr. A. Ge
rutis apsistojo pas savo Lietuvos 
laikų bičiulį dr. Juozą Jurkūną 
Lomitoje (netoli Los Angeles), 
gi inž. J. Jurkūnas — pas savo 
bičiulį Vytautą Aleksandriūnų— 
Los Angeles mieste.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Los Angeles skyrius, 
dr. A. Geručiui pagerbti, suren
gė pietus King’s Tropical Inn 
svetainėje, kuriuose dalyvavo 
virš šimto svečių, su Lietuvos 
garbės konsulu dr. J. Bielskiu 
priešakyje. Dr. A. Gerutis pietų 
metu pasakė kalbą, joje, dau
giausia, paliesdamas Vakarų Vo
kietijos vaidmenį Rytų Europos 
politinių problemų sprendimo 
šviesoje. Tą pačią dieną dr. A. 
Gerutis buvo pakviestas prieš
piečių pas garbės konsulą dr. J. 
Bielskį.

Išleistuves dr. A. Geručiui su
rengė jo globėjai dr. Juozas Jur
kūnas su ponia, savo rezidenci
joje Lomitoj, kuria proga ten iš 
Los Angeles buvo suvažiavęs 
skaitlingas būrys bičiulių..

Dr. A. Gerutis, pabudęs Kali
fornijoje tik tris dienas, išvyko 
atgal į Čikagą, gi jį atlydėjęs 
inž. J. Jurkūnas Los Angeles 
mieste dar pasiliko kelioms die
noms ir jas išnaudojo bendriems

pasitarimams su Tautinės S-gos 
Los Angeles skyriaus valdyba ir 
kt. Inž. J. Jurkūnui pagerbti — 
Tautinės S-gos Los A n celes sky
riaus pirmininkas dr. P. Pama
taitis savo bute surengė priėmi
mą, kuriame dalyvavo skyriaus 
nariai ir daug kitų, kviestinių 
svečių.

Inž. J. Jurkūnas pasakė puikių 
kalba lietuvybės išlaikymo prob
lemomis per Los Angeles lietu
viškųjų radijo valandėlės pro
gramų, taip pat padarė vizitų Lie
tuvių Dienų redakcijai, kuria 
nroga Lietuvių Dienų leidėjas A. 
Skirius svečių pakvietė pietų, 
kuriuose dar dalyvavo L.D. re
daktorius poetas Bernardas Bra
zdžionis ir lietuviškosios radijo 
valandėlės vedėjas Br. Gedimi
nas.

Amerikos Lietuvių Tautinės 
S-gos I-si's vicepirmininkas inž. 
Jonas Jurkūnas, viešėjęs čia il
gesnį laikų ir suėjęs į kontaktų 
netik su Tautinės S-gos skyriaus 
nariais bet ir su didesniu skai
čiumi kitų asmenų, su kuriais 
turėjo progos išsikalbėti, paliko 
čia labai gerą įspūdį netik apie 
save asmeniškai, bet apie visą 
Tautinės S-gos vadovybę. Tokio 
asmens, kaip lietuvio kovotojo 
ir kaip visuomenininko, pasiro
dymas čia, taip tolimame lietu
viškame užkampyje, buvo tikrai 
malonus ir sveikintinas.

Kor.

kuri pridarė griuvėsių mieste, 
kas, kas buvo čia tikrai vertinga, 
ilšliko, Universitetas, Aušros 
Vartai, visus įžymiosios bažny
čios — Petro ir Povilo, Katedra, 
šv. Onos. šv. Mikalojaus, Pran
ciškonų Dominikonų. Išlaikė sa
vo seną pavidalą seni vilniškiai 
skersgatviai, nors ir kiek suža
loti buvusios Vokiečių gatvės ra
jone, kur buvo daugiausia žydų 
gyvenama.

Sostinės pobūdį Vilniui teikia 
gausios iškabos prie viešų rūmų,

kiškos. Lietuviškų knygų tira
žai labai dideli, net mums bent DIRVĄ!

Garneliškiui, Mielam Bičiuliui, 
ALFONSUI PATALAUSKUI

skaudžiai paliestam jo mylimos motinos mirties, gilią užuo
jautą reiškia —

Petrulionių šeima
Žiedų šeima
Kazys Vitkauskas I

amu

Aš ESU LIETUVIS IR 
TVARKAU ŠĮ BIZNĮ.

ŠI VIETA YRA ŽINOMA KAIP

VIC’S GULF SERVICE 
STATION

MES DUOSIME JUMS 
GERIAUSI PATARNAVIMĄ, 
KOK TIKĮ GALITE GAUTI 
MIESTE. PABANDYKITE. 

VICTORAS SUMAS — vedėjas
MES DUODAME 
GREEN STAMPS

SUPERIOR AVĖ. — KAMPAS 
E. 66 ST.
EN 1-9713

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

Pakistano ministeris pirmininkas H. Suhravardy, atvykęs pasi-\ 
tarimams i Washingtoną, lankosi pas prezidentą Eisenhovvterį. 
Antroj nuotraukoj-stebint vicepirmininkui Nixonui jis filmuo

jasi Washingtono gražiuosius pastatus.

Tikrai geras pirkimas
1955 FORD, 2-DOOR, RADIO, HEATER

$895Geras pirkinys už

1956 OLDSMOBILE 98 HOLIDAY
2-door Harttop, Fully, Power, Hydromatic,
Radio and Heater. Priedu padangos, dviejų 
mėlynų spalvų, mažas įvažiavimas. 100% /J (Ą
garantuota. __________________________

Broliui pskln. inž Kęstučiui ir sesei v. s. Kunigundai, LSSj 
(Seserijos Vadijos Soc. Skyr. Ved., skaučių akademikių filiste- 
rei, jų brangiam Tėveliui

Profesoriui BERNARDUI KODACIUI mirus,
Hreiškiam gilią užuojautą.

1956 OLDSMOBILE 88 CONVERTABLE
Raudona ir Ivory. Visi priedai. Hydromatic,
Radio and Heater. Buvusi vieno savininko fll* ("C (k HC 
100% garantuota. _____________________

1955 CHEVROLET
, Su Radio ir Heater. Turit pamatyti. Mažai {va

žiuota. 100% garantuota. -------------------------- $945

4

Detroito Skautės Akademikės
1953 CHEVROLET

Radio and Heater. Dviejų spalvų. Geras pirki
nys už _________________________________ $895

1952 CHEVROLET
Powerglide, Radio, Heater. Sėdynes aptrauktos.

1953 KAISER 2-DOOR
Radio and Heater. Geras pirkinys už

$395

$295
1956 FORD STATION WAGON 4-DOOR

Ši mašina 100% garantuota. Geras pirki-
nys už________________________________  iįpA-VJt/tJ

M & C AUTO SALES
2700 EUCLID AVĖ. MA 1-7470

Atidaryta pirm., treč. ir penk. iki 9 vai. vakaro.

Ben Yessler—lietuvis pardavėjas, American Lithuanian Citi- 
zen Klubo narys jums atsilankius mielai patarnaus .

I

MARGUČIO metinė prenume
rata $3.00.

Margučio adresas: 6755 So.Vakarų Vokietijos trys divizijos jau įjungtos į NATO pajėgas.
VVestern Avė., Chicago, III. Nuotraukoj su vokiečių kariais susipažįsta NATO visšininkas 

_ gen. Lauris Norstad, lydimas vokiečių gen. Heusinger.
Perkant konfidencialumas, o išvažiuojant pasitenkinimas.
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