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Komunistinė Vokietijų siekia 
Berlyno skridimų kontrolės 

Nori sukliudyti pabėgėlio išgabenimą į Vakaris
Komunistinė Rytų Vokietija 

paskelbė, kad ji suvaržys užsie- 
nieČ.ų orinj susisiekimą virš sa
vu teritorijos nuo rugpiūčio 1 
dienos. Oficialioje komunistų 
deklaracijoje buvo nurodyta, kad 
užsieniniai lėktuvai turės re
gistruotis Rytų Vokietijos orinio 
saugumo centre, Iskrisdami ir 
išskrisdami iš komunistinės Vo
kietijos teritorijos. Radijo apa
ratai lėktuvuose būsią galimi 
naudoti pagal specialias sutar
tis ir specialius leidimus.

Vakarų stebėtojų nuomone, tai 
pats aštriausias apsuptojo Ber
lyno istorijoje komunistų gra
sinimas sąjungininkų oriniam su
sisiekimui. Sąjungininkai Rytų 
Vokietijos teritoriją perskrenda, 
palaikydami ryši tarp laisvojo 
pasaulio ir komunistų izoliuotojo 
Vakarų Berlyno, pagal keturių 
valstybių sutartis, kurios šutei-

BERLYNO TEMA:

Griežti pareiškimai, bet jau ir 
užuominos apie derybas

Prezidentas Kennedy savaiti
nėje spaudos konferencijoje pa
brėžė, kad visa atsakomybė už 
būsimus taikos suardymus Ber
lyne ir Vokietijoje krisianti So- 
vietijai. Jis nurpdė, kad Berly
ne jau beveik dešimti metų, nuo 
blokados pabaigos, viešpatavo 
ramybė, bet dabar "sovietinės 
gamybos krizė” paliečianti "gy
vybini Vakarų pasaulio saugu- 
mą .

" ...sovietai padarytų didelę 
klaidą, prileisdami, kad sugriaus 
sąjungininkų vieningumą ir ryž
tingumą grasinimais arba nau
jais agresijos veiksmais."

Pareiškimo pabaigoje prezi
dentas šiek tiek pravėrė duris 
galimoms deryboms su rusais, 
bet Vakarų sąlygomis:

"Mes sutiktume, kad reikia 
išspręsti nebaigtus reikalus Vo
kietijoje... Mes visada būsime 
pasiruošę diskutuoti bet kuriuos 
pasiūlymus, kurie padidintų Ber
lyno gyventojų teisių apsaugą ir 
laisvą apsisprendimą... Dery
bos būtų naudingos, jei sovietai 
pripažintų Berlyne ir, žinoma, 

Europoje, laisvą apsisprendimą, 
kuri Ji® ryškina kitose pasaulio 
dalyse, ir nuoširdžiai dirbtų tai
kai, o ne savo galios plėtimui."

Tuo būdu prezidentas iškėlė 
galimų derybų atveji, surištą su 
gyventojų apsisprendimu per 
laisvus rinkimus, ir tie rinki
mai turėtų liesti ne tik Berlyną, 
bet ir komunistų užgrobtą Rytų 
Europą. Iš JAV administracijos 
sluoksnių pastebima, kad pre
zidentas tokiose derybose siektų 
{traukti rusus { visų tarptautinių 
problemų svarstymą, vietoj apsi
ribojus vien tik Berlynu.

Bet tame pačiame prezi
dento pareiškime buvo pradėta 
kampanija, kurios tikslas {spėti 
amerikiečius ir apie galimo pa
saulinio karo pavojų: "Nepap
rastai svarbu, kad amerikiečių 
tauta suprastų problemos esmę 
ir grasiniipus Europos ir mūsų 
pačių saugumui, kuriuos sukelia 
sovietų pareiškimai, kad jie 
ruošiąsi vienašališkai pakeisti 
esamus susitarimus dėl Ber
lyno,"

Prezidentas pareiškė, kadbuv. 
valst. sekr. Achesonas yra pa
ruošęs naujus Berlyno politikos 
planus, kurie bpsią apsvarstyti 
Tautinės Saugumo Tarybos posė
dyje.

♦

Tuo pat metu Maskvoje pareiš
kimus dėl Berlyno paskelbė ir 
Chruščiovas. Jis pabrėžė, kad 
Vakarų "grasinimai" dėl gali

kia Vakarams teisę naudotis trim 
oriniais koridoriais. Tą susisie
kimą koordinuoja keturių valsty
bių orinio saugumo centras Ber - 
lyne, kurio štabą sudaro Vakarų 
ir sovietų pareigūnai.

Komunistų deklaracija, kaip 
Vakarų pareigūnai tiki, išryš
kina komunistų planą išardyti 
sąjungininkų orinio saugumo 
centrą ir skridimų kontrolę per
duoti Rytų Vokietijos komunis
tams. Dabar paskelbtą dekla
raciją komunistai galbūt laikys 
juridiniu pagrindu Vakarų navi
gacinėms radijo operacijoms 
trukdyti, jei nebus pasiektas su 
jais specialus susitarimas. Ci
vilinės aviacijos linijos vargu 
rizikuotų skristi virš teritori
jos, kur radijo ryšiai būtų truk
domi.

Civilinės aviacijos trafikas l 
Berlyną ir iš Berlyno yra di

mos mobilizacijos nesustabdy
siu Sovietijos nuo separatinės 
sutarties su Rytų Vokietija pasi
rašymo.

Jis pareiškė, kad Sovietiją "i- 
masi reikalingų priemonių --ir 
jei prireiks, mes imsimės pa
pildomų priemonių --savo sau
gumui konsoliduoti".

Chruščiovo kalboje š{ kartą 
jau nebuvo minimas terminas, 
kad Berlyno klausimą reikią iš
spręsti "šiais metais". Chruš
čiovas taip pat pareiškė, kad 
Sovietiją esanti pasiruošusi pra
dėti "garbingas ir atviras" de
rybas dėl Vokietijos taikos su
tarties. Jis nurodė, kad Sovietiją 
nenumatanti Vak. Berlynui už
dėti naujos blokados, bet priė
jimų l Berlyną kontrolę pavesiant 
Rytų Vokietijos režimui.

Savo kalbos pabaigoje Chruš
čiovas pakartojo, kad susitikimas 
su prez. Kennedžiu Vienoje bu
vęs "naudingas" ir jis tikįsis, 
kad toki "susitikimai bus nau
dingi ir ateityje", nes be tokių 
susitikimų nesą Įmanoma iš
spręsti problemų, kurios iškyla 
iš abiejų kraštų santykių. Jis 
skundėsi, kad susitarimus su JA V 
kliudą tik Vak. Vokietijos "kerš
tautojai", tuo parodydamas, kad 
tikrai siekia, kaip prez. ken
nedy pastebėjo sugriauti Vakarų 
sąjungininkų vieningumą.

Apie galimas derybas dėl Ber
lyno užsiminė ir britų premje
ras Macmillanas, kuris pabrėžė, 
kad Vakarai nepasiduosią sovie
tų šantažui, ir nekylą klausimo 
apie britų įsipareigojimų Berly
ne sušvelninimą, bet JAV, Bri
tanija, Prancūzija ir Vak. Vokie
tija turėtų {tikinti Chruščiovą, 
tokion rizikon — {skaitant ir karo 
riziką — jis Įsileistų, jei norėtų 
panaikinti Vakarų sektorius Ber
lyne.

Vakarų stebėtojai iš to pareiš
kimo daro išvadą, kad Macmilla
nas pradedąs pasiimti "taikos 
tarpininko" rolę, kurią jis vaidino 
1958 - 59 metų krizėje.

Rytų Vokietijos komunistų ly
deris Ulbrichtas viešoje kalboje 
paskelbė, kad ir jo režimas tu
rėtų būti atstovaujamas tokiose 
Rytų-Vakarų derybose. Jo reži
mo Vakarai nėra pripažinę.

Iš Londono diplomatinių 
sluoksnių gautomis žiniomis, 
premjeras Macmillanas galvojąs 
dėl Berlyno krizės atidėti rudeni 
planuotą kelionę { Tolimuosius 
Rytus.

delis, nes tai pagrindinis kelias 
išgabenti Rytų Vokieti jos pabėgė
liams ir tiems, kurie bijosi ko
munistų represijų. Iš rytinės Vo
kietijos atbėgusių l Vakarų Ber
lyną skaičius siekia dešimtis 
tūkstančių kas mėnesi. Tie lėk
tuvai kyla ir leidžiasi Tempelho- 
fo aerodrome, amerikiečių sek
toriuje, arba T egelio aerodrome, 
prancūzų sektoriuje.

Vakarų pareigūnai Berlyne ti
ki, kad komunistai nukreips savo 
pirmąsias akcijas prieš civilinės 
aviacijos linijas, siekdami su
kliudyti pabėgėlių išgabenimą l 
Vakarus. 1955 metais pasirašyta 
sutartimi tarp Sovietijos ir Rytų 
Vokietijos numatoma, kad rusai 
kontroliuoja sąjungininkų karini 
trafiką tarp Vakarų ir Berly
no. Rytų Vokietijos komunistai 
yra jau nekartą paskelbę, kad to
ji sutartis neapimanti Vakarų ci
vilinės aviacijos trafiko. Bet 
Vakarai pabrėžia, kad komer- 

I cinės linijos veikia, kaip atitin-
karnų vyriausybių "agentai".

Rytų Vokietijos komunistų bo
sas Ulbrichtas neseniai pareiškė, 
kad Vakarai tur{ pradėti derybas 
su jų nepripažįstama komunistine 
vyriausybe, jei nenori, kad tas 
trafikas būtų pertrauktas. Jis 
{spėjo, kad jo režimas gal{s "pa
kviesti svetimus lėktuvus nusi
leisti", jei jie skris be to režimo 
leidimų. Ulbrichtas taip pat už
siminė, kad komunistai bandysią 
uždaryti Tempelhofo aerodromą 
ir nukreipti trafiką { sovietinia
me sektoriuje esanti Schoenefel- 
do aerodromą, kur lėktuvai būtų 
komunistų kontroliuojami.

Po šios komunistų deklaracijos 
paskelbimo Wąshingtono {staigos 
pareiškė, kad Jungtinės Valsty
bės ignoruos Rytų Vokietijos po
tvarkius, kurie laikomi nauju ko
munistų bandymu perimti savo 
kontrolėn visus tris orinius kori
dorius tarp Vak. Vokietijos ir 
Vak. Berlyno.

IŠ PREZIDENTO SPAUDOS 
KONFERENCIJOS

Savo pareiškime prezidentas 
iškėlė {domų momentą, būtent, 
kad Rusijos produkcija 1913 me
tais sudarė 46% JAV produk
cijos, o 1959 metais, nepaisant 
per tą laiką padarytos pažan
gos -- tik 47%.

Chicagoje įvykstančios II Dainų šventės bilietų platinimo ir kontrolės komisija. Sėdi iš kairės: R. 
Kviklytė, R. Sošytė. Stovi S. Šiaučiūnas, pirm. Z. Dailidka ir K. Januška.

BRONIUS GEDIMINAS, Los Angeles lietuvių radijo valandėlės (Lithuanian Melody Hour) vadovas, 
birželio 24 d. radijo bangomis perdavė 500-ąją programą. ‘

P. Jasiukonio nuotrauka

500 lietuviškų radijo programų
Tiek jau nueita Les Algeles lietuvių savaitinės radijo valandėlės žingsnių

Prašytume neišsigąsti. Tai ne 
sukaktuvės, kurios dabar lietu
viuose taip madingos. Gal net 
ir perdaug madingos, ką tik,

Planuoja Alžiro padalinimą
Prancūzijos prezidentas De 

Gaulle paskelbė, kad jis yra {sa
kęs atitraukti iš Alžiro vieną 
prancūzų armijos diviziją, ir tai 
reikš {žangą l Alžiropadalinimą, 
jei atnaujintos derybos su Al
žiro nacionalistais neatneštų pri
imtino sprendimo.

Laisvame pasikalbėjime su 
laikraštininkais prez. De Gaulle 
pabrėžė, kad jis tikrai nusista
tęs atpalaiduoti Prancūziją nuo 
septintus metus besitęsiančio 
karo dar prieš ŠI rudeni, kada 
laukiama visu aštrumu iškylant 
Berlyno krizės.

Derybos su Alžiro nacionalis
tais, kaip tikima, bus atnaujin
tos liepos pradžioje. Jeigu nebū
sią galima susitarti dėl Saharos 
suverenumo, gynybos bendradar
biavimo ir būdų Alžiro gyven
tojų apsisprendimui pravesti, De 
Gaulle panaudos turimas diktato- 
rinės teises ir praves Alžiro 
padalinimą. Tuo atveju reikės 
perkeldinti daugiau kaip 1 mili
joną Alžiro europiečių ir Prancū
zijai lojalių muzulmonų. Gyven- 

birželio 24 d., Los Angeles lie
tuvių radijo valandėlė oro bango
mis paleido savo 500-ją prog
ramą. Tai tik šiaip sau apva- 

tojų pergrupavimo programa iš 
dalies jau pradėta vykdyti.

♦ Lenkijos vyriausybė paskel
bė naują žemės nusavinimo pro
gramą, tuo vėl pradėdama Len
kijos ūkių kolektyvizaciją. Dalis 
Stalino laikais sukurtų kolchozų 
buvo po 1956 metų sukilimo lik
viduota ir per pastaruosius ket
verius metus apie 85% Lenkijos 
žemės ūkio buvo privačiose 
rankose. Dabar paskelbta nusavi
nimo programa apims apie 10% 
dirbamos žemės, bet netrukus 
reikia laukti papildomų nusa
vinimų, nes š{ pavasari Gomul- 
ka paskelbė, kad "farmų per
grupavimas esąs neišvengia
mas".

* Kongo būklė pasidarė dar 
miglotesnė, Katangos prez. 
Tschombei oficialiai paskelbus, 
kad nesijungs | Kongo federa
ciją, ir Stanleyvilės kairiųjų ly
deriui Gizengai pradėjus atsisa
kinėti dalyvauti parlamento se
sijoje. 

las pusės tūkstančio skaičius. Su 
juo niekas "nesukanka", nei me
tinės, nei dešimtmetinės, nei kas 
kita. Tai tik malonus faktas, kad 
Ramiojo vandenyno pakrantės 
lietuviškos muzikos jau 500 kar
tų. Kiekvienos savaitės šešta
dieni po pusvalandi, kai kuri lai” 
ką net po du kartus (bet paaiškėjo, 
kad dvikartinės programos sa
vaitėje ’ finansiškai dar per 
sunkios ir nebūtinos). Ir su tuo 
skaičiumi darbas nesustoja. Su 
pasiryžimu ir pasiaukojimu jis 
bus ir toliau tęsiamas.

Nors būrelis lietuvių Los 
Angeles ir Hollywoode įsikūrė jau 
daugiau kaip prieš 50 metų, ta
čiau kolonija buvo negausi ir lie
tuviškų radijo pusvalandžių netu
rėjo ligi 1952 metų. Tada kolo
nija buvo jau pagausėjusi, atsi
rado noro, reikalo, supratimo ir 
pajėgų prabilti per radiją ir lie
tuviškai. Tų metų gegužės 24 d. 
įvyko iniciatyvinis pasitarimas, 
kuriame dalyvavo: B. Gedminas, 
J. Uždavinys, S. Waitekienė, P. 
Pamataitis, J. Miliūnas ir kiti. 
Buvo nutarta pradėti lietuvišką 
radijo pusvalandj, skiriamą visų 
lietuvių informacijai, lietuvių 
muzikos ir dainos demonstracijai 
ir visiems kitiems bendriesiems 
kolonijos reikalams.

Darbą pradėjus su rėmėjais ir 
organizacijų pritarimu, netrukus 
paaiškėjo, kad visą naštą ant 
savo pečių turėjo pasiimti vienas 
iš iniciatorių -- Bronius Gedi
minas. Su ta našta jis jau nuėjo, 
kaip matome, 500 žingsnių. Ir 
pasiryžęs žengti toliau.

TALKININKAI IR KAI KURIE 
SKAIČIAI t

Be abejo, tokios paskirties 
darbo vienas žmogus negalėtų 
atlikti. Reikėjo talkininkų ir jų 
vis atsirasdavo. B. Gediminas 
pasiėmė visą teisinę ir finan
sinę atsakomybę ir taip pat dau
gelio programų bendrąją prie
žiūrą. Labai artimu ir vertingu 
jo bendradarbiu tapo Jurgis Ru
delis, chicagietis, praeityje ilgą 
laiką dirbęs Margutyje ir įgi
jęs techninio {gudimo radijo dar
be. šiai valandėlei jis su pasi
šventimu visą laiką teikė tech
nikinę talką ir taip pat padėjo 
atlikti eilę derybų su radijo sto
timis.

Programai pravesti (ne tik {• 
kalbėti, bet ir žinias surinkti, 
parūpinti paskaitininkus ir tt) 
buvo kviesta eilė tautiečių. Ir 
daugelis jų su pasiaukojimu pa
dėjo. Pirmasis pranešėjas, kurj 
laiką, buvo Jonas Uždavinys. Vė
liau ilgesnj laiką programų ve
dėjais buvo V. Bakūnas, B. Dū
da, studentai Danguolė Pulkau- 
nikaitė (dabar Bartkuvienė) ir

(Nukelta { 5 psL)
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MAITOS VILKSTINĖ i'i

Priešas galėjo apskaičiuoti 
vilkstinės kursą

Ne vien tik atsimenant nelaimin
gai pasibaigusios birželio vilks
tinės patirtį -- tiek britai, tiek 
vokiečiai žinojo, kad vilkstinei 
iš tikrųjų tėra atviri tik du ke
liai.

Todėl ašies žvalgyba turėjo 
pakankamai laiko pasiruošti. Jos 
prielaida, kad britai pasirinksią 
Bono iškyšulio maršrutą buvo 
gana tiksli, bet vis dėlto šiek 
tiek atsitiktinė, nes vėliau pa
aiškėjo, kad priešas vilkstinės 
laukė truputį pertoli į šiaurę.

l

GREETINGS and BEST WISHES

Commercial Industrial

C. SAM DREYER -PAINTERS
Cleveland’$ deftei- Painfor HE. 1-3750

Brush Spray

Algecire sukurtas sekimo 
punktas veikė puikiai, ir vokie
čių karo laivynas turėjo tikslų 
vaizdą, ką sąjungininkai veikia 
Gibraltare.

Aplink Gibraltarą buvo ir dau
giau vokiečių agentų. Vienas vo
kiečių šnipas sėdėjo Huelvoje, 
kur jis išvystė nepaprastą aktin- 
gumą, surinkdamas tiesiog ne
įtikėtinai geras informacijas. Jo 
geriausi šaltiniai buvo ispanai, 
kiekvieną dieną dirbą ant Gibral
taro uolų, o vakarais grįžtą į 
Ispanijos teritoriją.

Nepaisant didelių bandymų vo
kiečių žvalgybą apgauti maskuo
jamaisiais manevrais, šios 
vilkstinės nepasisekė nuslėpti. 
Keli jauni britų karo laivyno ka

rininkai, tuo metu stovėję Gib
raltare, vieną vakarą nuvyko į 
Algecirą pavakarieniauti resto
rane. Prie kito stalo sėdėjo ke
letas vokiečių pasiuntinybės na
rių. Jie atvirai džiaugėsi ispa
nų vaišingumu ir gal kiek per
daug įtraukė ispaniško šampa
no, nes, britams pakilus, vienas 
iš vokiečių atsisuko ir laužyta 
anglų kalba pasakė:

—Rytoj pasimatysime. Jūs iš
plaukiate ir vėl grįžtatė. Ir vėl 
išplaukiate ir vėl grįžtate. O ta
da jau galutinai pakylate į jūrą 
ir nebegrįžtate. Tada išplaukia
me ir mes ir paimame jus...

Kiekvienu atveju yra tikra, kad 
admirolas Weichold, vokiečių 
Viduržemio jūros laivyno virši

Pay yoarse t f

FIRST

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn

CLAIR 
AVINGS

and pay yourself first every 
pay day — before you start 
spending. This regular habit 
will assure you of achieving 
your dreams of a new home, 
children's education, extra 
retirement funds, etc. And ... 
you will be secure against 
any unforseen emergencies 
in the future.

Current 
Rate I

ninkas, jau liepos pabaigoje tu
rėjo aiškias informacijas. Vo
kiečių žvalgyba painformavo jį 
apie "plataus masto sąjungininkų 
operaciją", kuri ruošiama įsi
veržimui į Viduržemio jūrą. Di
deli prekybos laivai ir karo lai
vyno junginiai iš toli ir arti tel
kiami tam žygiui.

Jau rugpiūčio 4 dieną buvo ži
noma, kad anglai į vilkstinę į- 
jungė paskutinį lėktuvnešį ap
saugai nuo povandeninių laivų ir 
giluminių torpedų. Ir tuo pat me
tu italų kariniai štabai iš sugau
tų radijo pranešimų suvokė, kad 
britai ruošia didelę Viduržemio 
jūros operaciją.

Tos priešo štabų išvados buvo 
iš dalies paremtos ir britų pa
ruošiamaisiais manevrais, kurie 
pradėti vykdyti, vilkstinei ir jos 
palydai artėjant prie Gibralta
ro. Nuo lėktuvnešių be paliovos 
kildavo naikintuvai, kad vilks
tinės įgulos prie jų priprastų ir 
pavojaus atveju galėtų juos leng
vai atpažinti. Tų manevrų metu 
buvo išvystytas nepaprastai gy
vas radijo ryšis, ir tenka spėti, 
kad priešo radijo sekimo stotys 
daugelį pranešimų iššifravo.

Tiesa, vilkstinės planuotojai šį 
pavojų buvo pramatę. Bet jiems 
atrodė svarbiau esą manevrus 
pravesti laiku, nepaisant pavo
jaus, kad priešai peranksti at
kreips dėmesį į pagyvėjusį judė
jimą.

Taip pat negalima kategoriškai 
nuneigti, kad priešas jau nebū
tų gavęs žinių, vilkstinei dar 
nespėjus išplaukti iš Anglijos. 
1942 m. spalio mėnesį lordas 
Cork aukštųjų rūmų debatuose 
pareiškė, kad, jau laivus pa- 
kraujant, buvę kalbama, jog tos 
siuntos skirtos Maltai, reiškia, 
priešo žvalgybai duotos galimy
bės iš anksto užuosti planuoja
mą žygį.

Vienu ar kitu atveju, priešo 
laivynui nebuvo sunku išskaičiuo
ti planuojamos vilkstinės kursą.

Rugpiūčio 11 rytui auštant, i- 
talų povandeninis laivas pirmą 
kartą pastebėjo britų vilkstinę, 
kuri tuo metu buvo maždaug už 
60 mylių į pietus nuo Ibizos 
(Balearų salyne). Povandeninio 
laivo komendantas galėjo savo 
admiralitetui perduoti gana tikslų 
vaizdą apie vilkstinės palydos 
sudėtį.

Tuoj išsivystė labai gyva 
priešo povandeninių laivų pat
rulinė veikla. Viduržemio jūroje 
zujo 18 italų povandeninių laivų. 
Aštuoni jų buvo išplaukę iš Al- 
žiro šiaurės rytų ir šiaurės va
karų kryptimis. Jie plaukė pla
ningoje formacijoje, tuo būdu ga
lėdami apimti labai didelį plotą.

Trys vokiečių povandeniniai 
laivai laukė vilkstinės, išsidėstę 
20 mylių atstume į šiaurę ir į 
pietus nuo priešo išskaičiuoto 
vilkstinės kurso. Jie turėjo įsa
kymą skandinti britų lėktuvne
šius.

Priešo karo laivyno vadovybė 
taip pat galėjo išskaičiuoti, kad 
vilkstinė arba tai, kas iš jos 
liks, Bono iškyšulio vandenis ar
ba sąsiaurį tarp Afrikos pakran
tės ir Pantelerijos pasieks nak
tį iš rugpiūčio 11 į rugpiūčio 12 
dieną. Čia priešas vilkstnės lau
kė su 19 italų ir 4 vokiečių greit - 
laiviais. Žinoma, jiems taip pat 
buvo aišku, kad britams nebus 
įmanoma sunkiuosius savo lai
vus pravesti pro "Narrows". To
dėl greitlaiviai buvo ginkluoti 
mažo kalibro patrankomis ir tor
pedomis, tuo būdu britų kreise
riams nesudarydami labai di
delio pavojaus. Bet priešo vado
vybė skaičiavo, kad greitlaiviai, 
remiami aviacijos, galį sukelti 
sąmyšį vilkstinės tarpe savo 
dideliu judrumu.

Kovai su vilkstine italai ir vo
kiečiai buvo pritraukę nemažiau 
kaip 450 lėktuvų.

(Bus daugiau)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People

FRANK M.BRENNAN
County Treasurer

GREETINGS and BEST WISHES
To Our Friends and Patrons

OMER W. SCHROEDER
GENERALINSURANCE OF ALL TYPES

1105 Chester Avė. Call PR 1-6000

IR SENATAS PADIDINO SOCIALINĮ DRAUDIMU

from
JULY lst

•13 tatf W5th St.
25000 Eutlid Av«

5235 ». Clair Av..

JAV senatas priėmė prezidento 
Kennedžio reikalautą socialinės 
apsaugos įstatymą, pagal kurį 
vyrams bus leidžiama pasitrauk
ti pensijon, sulaukus 62 metų 
amžiaus, mėnesinių mokėjimų 
minimumai pakelti nuo 33 dol. 
iki 40 dolerių, ir apie 160,000 
asmenų bus įtraukta apdraustųjų 
skaičiun.

Šis senato priimtasis įstaty
mas šiek tiek skiriasi nuo at
stovų rūmų priimto įstatymo 
prieš porą mėnesių. Dabar abu 
priimtieji įstatymai eis į bendrą 
abejų rūmų komitetą, kuriame 
skirtumai, kaip tikima, bus grei
tai išlyginti.

Mokėjimų minimumo padidini
mas bus finansuojamas iš So
čiai Security atskaitymų padidi
nimo, kuris, kaip tikima, bus 
pradėtas vykdyti nuo sausio 1 
dienos.

Pagal senato priimtąjį projek
tą, taip pat bus padidinamos pen-

MOKAME

sijos našlėms: dabar jos gaus 
82.2%, vietoj ankstesnių 757°vyro 
gautos pensijos. Tie vyrai, kurie 
pasitrauks į pensiją, būdami 62- 
metų, gaus tfflo tų Pensijų, kurias 
gautų, jei pensijon išeitų 65 me
tų amžiaus.

•
Dabar Lietuvoje dažnas 

asmuo, užklaustas kas tai 
yra komunizmas, taip atsa
ko: "Komunizmas yra ta
rybų valdžia ir plius dar vi
sos šalies elektrifikavimas^.

MAISTO STOKA RYTINĖJ 
VOKIETIJOJ

Rytinėj Vokietijoj įvestos kor
telės sviestui pirkti. Šykščiai 
gaunama duonos, mėsos, bulvių, 
vaisių ir daržovių.

Plieno įmonės darbininkai ko
lektyviu raštu protestavo prieš 
maisto trūkumus. Iš tos įmonės 
prasidėjo 1953-šiųjų metų riau
šės Berlyne.

i GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

CLEVELAND AMBULANCE 
SERVICE, INC.

Remember the Maroon and Cream Colored 
Cars with the Men in White

Called and Recommended by Cleveland’s 
Leading Physicians and Surgeons

ENdicott 1-0770

C

ta
tau

■ y

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU DIRŽELIU MEN
DUUDAME ŠIĄ, DOVANI

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVES 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ItLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

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

atstovę 

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450
042 Nealiv Lut Dr.

ClmlaiO 24

KAS DU BttN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS

F. ORI 8 . v • d 4 j a •

Mekine už 
ilgalaikes 
tiupnms!

pirm. » iki 8 v. v.
antr. * iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
ketv. > iki S v. v.
penkL * iki 5 v. v. 
fceSt. 9 iki 1 v. p.p.

1447 S. 4 t tlCOURT, CICERO M, ILL./ll 2-1337. TO 31131
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IŠ 3-jo AMERIKOS LIETUVIU GYDYTOJU

Pietų Amerikoj užtvankos prieš 
raudonąjį tvaną papuvusios

"U. S. News & World Report" bendradarbio D. B. Richardsono 
pastabos apie Pietų Ameriką, kurių jis prisirinko aplankęs drauge 
su Stevensonu dešimt to kontinento valstybių, nėra šviesesnės 
už paties Stevensono, nors jos ir savarankiškos. Iš to, ką jie tenai 
matė, tegali būti viena išvada: Pietų Amerikoj, kaip ir visur, 
kur tik yra komunistų ar ko nors į juos panašaus įsigalėjimo pa
vojus, reikia veiklios kovos ne tiek su komunizmo teorijomis, 
kiek su priežastimis, kurios žmones stumte stumia komunistų 
glėbin.

Žmonės Pietų Amerikoj ima nekantrauti, belaukdami permai
nų savo gyvenime. Nerimsta darbininkai, ūkininkai, studentai. Dau
gybė nepatenkintų tuo, ką turi. Daugybė norinčių gyventi, jei ir 
ne visiškai taip, tai bent panašiai į tą, ką jie mato ar girdi esant 
Šiaurės Amerikoje ir Vakarų Europoje. Jie reikalauja, kad jų 
valdžios ką nors darytų tuo tikslu. Valdžios sutinka, kad reikia 
kažką daryti, bet nesiryžtą ir net nesusigaudo, nuo ko pradėti.

Komunistų kurstytojai juos gundo ir žada permainas. Jie kai
tina pagerėjimo ištroškusiųjų vaizduotę. Jie šnibžda, kad nei sa
vos kapitalistinės valdžios, nei kapitalistinė Šiaurės Amerika per
mainų neatneš, nes jie to nei gali nei nori. Geidžiamąsias per
mainas, esą, gali atnešti tik tie, kurie eina ranka rankon su "dar
bo žmonių tėvyne" ir turi jos paramą.

Visai Pietų Amerikai būdinga tai, kad pagrindiniai padoraus 
žmoniško gyvenimo reikalavimai yra labai apleisti. Niekur kitur 
Vakarų pasauly nerasi tiek lūšnynų, tiek žmogui gyventi netinka
mų, o apgyventų landynių, kaip Pietų Amerikos kraštuose. Higienos 
sąlygos pasibaisėtinos. Ligos siaučia. Net tokiuose didmiesčiuose, 
kaip Rio de Janeiro arba Lima (Peru), geriamasis vanduo esąs 
nesaugus. Visoj Pietų Amerikoj stinga mokyklų. Apie pusė gy
ventojų visiškai beraščiai. Nors teorijoj net augštasis mokslas ne
mokamas ar labai pigus, daugumas studentų neprisikasa iki dip
lomų, kadangi studijuoja dažniausia tik nuo darbo atliekamuoju 
laiku. Geresnį darbą galima gauti tik tiems, kurie turi pažinčių, ry
šių. Dar sunkiau pakilti darbe. Vietinės įmonės menkos. Svajonė 
-- patekti į užsienines (Šiaurės Amerikos bendrovių) įmones.

Valdžios bent tuo stengiasi padėti ar nors įtikti žmonėms, kad 
laiko nerealistiškai žemas geležinkelių, elektros, dujų ir kitų 
viešųjų patarnavimų kainas. Dėl to skursta tos įmonės ir didėja 
skylės valstybių*biudžetuose. Didžiausios skylės biudžetuose atsi
randa dėl išlaidų kariuomenių reikalams: valdžios stengiasi iš
laikyti karininkų prielankumą ir stengiasi visų pirma juos pa
tenkinti, nors tų kariuomenių ne taip jau labai ir reikia.

Ūkinė sistema tebėra daugiausia tokia, kuria pats Marksas 
grindė savo teorijas. Būtent, tebėra labai palanku turtingam tur
tėti, o skurdžiui klimpti dar giliau skurdan. Mokesčių sistemos 
tą padėtį tebepalaiko.

Kas prieš tai kovos? Skurstantieji nusivylę visais pažadais. 
Jų vaizduotėje Castro revoliucija atrodo vienintelė viltis. Kas 
prieš ją, tas skurdo, tamsos ir skriaudos palaikytojas...

Komunistų Pietų Amerikoj esą nedaug. Skaičiumi jie nieko ne
galėtų nulemti. Bet esamos sąlygos palankios jiems įsigyti ma
sėse pasitikėjimo. Prieškomunistiniai įtikinėjimai, jų teorijų 
klaidingumo įrodinėjimai, gąsdinimai komunistų santvarkos nei
giamybėmis -- neįtikina. Vienintelis dalykas įtikintų, tai apčiuo
piamas esamų nepakenčiamų sąlygų keitimas. Kennedžio siūloma 
"pažangos santarvė" galėtų turėti pasisekimo, jeigu ji pradėtų 
apčiuopiamai veikti. Pietų Amerikos valdžios, ypač Argentinos, 
Venezuelos, Brazilijos turį gerų intencijų, bet labai dar mažai 
tesugebėjo padaryti. Vadai kalba apie permainas. Turi įspūdingų 
planų, tik jie dar tebėra popieryje.

Gerai gyvenantieji sluogsniai permainų nenori. Nenori aukoti 
net dalies tų "taukų", kuriuose vartosi. Kreivai į permainų planus 
žiūri ir šiauriečių pramonė. Irgi, mat, nenorėtų leisti apkarpyti 
pelnus. Toks Castro, be atodairos kirsdamas visiems, kurie ligi 
šiol "gerai turėjo", skurstančiųjų ir nepatenkintųjų akyse nesu
kritikuojamas herojus. Dėlto ir valdžios, nors nebūdamos širdyje 
palankios nei Chruščiovui nei Castrui, nedrįsta prisidėti prie 
šiaurės Amerikos raginimo spustelti Castro valdžią.

Taigi, kaip kitur, taip ir Pietų Amerikoj, užtvankos prieš Rau
donąjį Tvaną yra papuvusios, jas reikia keisti naujomis, reikia 
naujų vagų "vandeniui" nuleisti. O turtingi šykštuoliai nesiryžta. 
Jie mano, kad užteks, jei skudurais plyšius užkamšys. Ir jeigu 
tvanas išsilies, tai jie ne tik neprisipažins, bet nei patys netikės, 
kad ne komunistų agitatoriai, o jie yra didžiausi katastrofos kal
tininkai.

Tačiau padėtis dar nesanti beviltiška. D. B. Richardsonas tei
gia, kad, anot patyrusių stebėtojų, nors Pietų Amerikos valdžios 
ir ne be trūkumų, visdėlto šiuo metu jos esančios gabesnėse 
rankose, negu kada nors buvusios. Todėl, esą, galima tikėtis, kad 
dar -nevėlu, ir kad reikiamos reformos Pietų Amerikoje ateisian
čios tinkamesnių keliu, negu per Castro ir komunizmo malonę.

V. R.

AR JI BŪTŲ UŽMIRŠTA?

Dirvos 71 numery paskelbtas 
Chicagos parengimų kalendorius. 
Jį pavarčius, randi stambesnių 
ir visai smulkučių sambūrių, ne
turinčių platesnės prasmės, pa

rengimų datas.
Deja, nėra Rugsėjo mėn. 

8-sios. Argi ji būtų užmiršta 
į kalendorių įrašyti? Ar Chicago
je, pasaulio lietuvių sostinėje, 
neatsiranda, kas tą didįjį istorinį 
įvykį, taip reikalingą kelti ir 
ryškinti, imtųsi iniciatyvos tin
kamai paminėti ir, apskritai, į- 
traukti į nuolatinių didžiųjų šven
čių eilę? Gal dėl kurių kitų prie
žasčių?

Nenorėtum tikėti, kad jau są
moningai atsisakyta dėl priešta
ravimų, kylančių iš partinių įsi
siūbavimų ir kitokių kreivų už
mačių: būk netiksli data. (Tada 
tegu suranda tiksliąją). Kam, gir-

Pasibaigė mokslas ir prasidėjo kiti malonumai... r. Bričkaus nuotrauka.

SĄJUNGOS
Amerikos Lietuvių Gydytojų 

Sąjunga, įsteigta prieš 50 metų 
Chicagoje, buvo sukvietusi ats
tovų suvažiavimą iš visos Ameri
kos ir Kanados birželio 24 - 25 
dienomis, pačioj New Yorko šir
dy, Park Shėraton viešbuty.

Dr. A. Starkus, LGS-gos New 
Yorko skyriaus pirm., atidaryda
mas šį tretįjį suvažiavimą, pa
kvietė sąjungos pirmininką dr. 
A. Montvidą apibūdinti s-gos į- 
sikūrimą ir jos veiklą.

Klausytojas, išgirdęs, kad or
ganizacija, per 50 metų veikian
ti laisvam krašte, tesugebėjo 
sušaukti tik trečią atstovų su
važiavimą, galėjo pagalvoti, jog 
tai turbūt mirštanti org-ja, ta
čiau taip nėra. ALG S-ga įsteig
ta dar tada, kai šiam krašte lie
tuvių gydytojų tebuvo galima su
registruoti tik apie tuziną ir su 
tokiu nežymiu narių skaičium 
ji veikė daugelį metų.

--Kad ir neskaitlingi buvom, 
bet per tą 50 metų Lietuvos gel
bėjimui esam surinkę apie 60,000 
dol., iš kurių 2,000, pasiųsti 
vienam kunigui, dingo be ži
nios, be atsiskaitymo, be pakvi
tavimo, -- kalbėjo prelegentas. 
O dabar, kai šis kraštas susi
laukė naujųjų ateivių, kurių tar
pe buvo tiek daug įvairių inte
lektualų, tai ir į mūsų gydytojų 
org-ją įsijungė daug naujų ir 
jaunų jėgų. Tokiu būdu ALG 
S-ga iš tuzino narių išaugo į ke
lis šimtus, ir šiandien jau e- 
sam daug pajėgesni, todėl ir 
mūsų darbai Lietuvos naudai yra 
ir turi būti daug didesni, efek- 
tingesni, juo labiau, kad mūsų 
nariai priklauso ne vien šiai pro
fesinei org-jai, bet ir daugeliui 

di, sutampa su religine švente! 
Dargi švenčiama Nepriklauso
mybės laikotarpyje! (O kas jį 
siekia suniekinti?!)

Ko tokie prieštaravimai verti, 
kiekvienas galvojantis turėtų su
prasti. Bet kad jie nustato prieš
taraujančių plauką -- irgi aišku.

L. VAIČIŪNIENĖ, 
Chicago

AR BEVERTA RECENZUOTI 
FILMAS?

Gaila net žiūrėti, kaip Alė 
Rūta bando surasti vieną kitą 
geresnę filmą savo apžvalgose, 
skirtose Dirvos skaitytojams. 
Man atrodo, jog bergždžiąs da
lykas.

Jeigu žmogus dar moka kritiš
kai vertinti šių dienų Holly- 
woodo "perlus", tai noromis ar 
nenoromis tenka tokią recen
ziją beveik visada užbaigti — 
nieko vertingo, tuščia, be turi
nio, jokių Idėjų ir pan.

Linkiu Alei Rūtai pasekti ma
no pėdomis ir palikti šių dienų 
kinus "teenageriams", kuriems 
Hollywoodo kumpanosiai ne
riasi iš kailio grūsdami vis di
desnes dožas brutalumo ir 
"sekso".

TADA MICKUS, 
Grand Rapids, Mich.

SUVAŽIAVIMO
E. ČEKIENĖ

kitų, -- baigė žodį sąjungos 
pirm. dr. A. Montvidas ir kvie
tė atsistojimu pagerbti miru
sius narius.

Pirmąją suvažiavimo dieną 
apie 200 gydytojų, dantų gydytojų 
ir svečių turėjo malonios pro
gos išklausyti įdomių paskaitų 
apie mūsų gydytojų dėmesį bei 
rūpestį bendraisiais visus lietu
vius liečiančiais klausimais: 
Lietuvos laisvinimą, mūsų kul
tūros ir lietuvybės išlaikymą ir 
k.

V. SIDZIKAUSKAS APIE TARP
TAUTINĘ POLITINĘ PADĖTĮ,

—Laisvuosius lietuvius jungia 
ir saisto Lietuvos laisvinimo po
litika, t.y., pastangos atstatyti 
Lietuvos valstybės suvereninių 
teisių vykdymą, kurį šiandie yra 
užurpavęs okupantas.

Šių dienų tarptautinės politi
nės padėties raidą apsprendžia 
ne teisė, ne moralė, ne ideolo
gija, ne socialinio teisingumo 
siekimas, o brutalioji jėga. Ant
rasis pasaulinis karas paliko pa
saulį su dviem karinės galios 
poliais, kurių vienas yra Wash- 
ingtone, o kitas Maskvoje, ir jų 
abiejų tarpusavio santykiai turi 
lemiamos reikšmės visai pasau
linių įvykių raidai, taikai ar 
karui, -- kalbėjo V. Sidzikaus
kas.

Tarp kitko jis pažymėjo, kad 
Pavergtų Europos Tautų Seimas 
prieš vykstant JAV prezidentui 
Kennedžiui į Vieną, kreipėsi į 
jį, prašydamas nepalikti jokios 
iliuzijos Chruščiovui dėl Ame
rikos -- Sovietų Sąjungos san
tykių išlyginimo tol, kol Sovie
tų S-ga nerespektuos karo meto 
ir pokarės politinių ir teisinių 
įsipareigojimų, ir prašė jį jo
kiomis aplinkybėmis nesutikti su 
sovietiniu kolonizmu Centro ir 
Rytų Europos kraštuose.

Visam pasauliui vengiant karo, 
tenka susirūpinti, ar yra gali
mybių suaktyvinti Europinį ko
vos lauką kitomis nei karo prie
monėmis. PET Seimas pasi
sako teigiamai, būtent:

L Reikia tik patvirtinti karo 
meto ir pokarės teisinių ir po
litinių įsipareigojimų, liečian
čių mūsų kraštus, galią bei nu
sistatymą juos vykdyti;

2. Visose diplomatinėse kon
ferencijose, visuose pasitari
muose su Kremliaus valdovais 
reikalauti Sovietų karinių jėgų ir 
agentų pasitraukimo iš mūsų 
kraštų ir laisvų rinkimų;

3. Įrašydinti Sovietų paneigi
mą teisės mūsų tautoms laisvai 
apsispręsti į Jungtinių Tautų dar
botvarkę;

4. Sutarti su didžiausiomis Va
karų Europos valstybėmis taikos 
programą Europai, paremtą tau
tų apsisprendimo teise;

5. Kelti visomis progomis So
vietų kolonizmo klausimą ir rei
kalauti kad tas kolonizmas būtų 
likviduotas; ir k.

Prelegentas vaizdžiai nušvie-

:W YORKE
tė Kremliaus užmačias Berlyno 
klausimu, numatomas to pasėkas 
ir pabrėžė, kad Vakarai tebeturi 
ir karinę ir ekonominę persvarą. 
Jie atstovauja ir gina žmonijos 
laisvės idėją, pasigendama tik 
tinkamos įžvalgos ir valios.

Baigdamas V. Sidzikauskas pa
reiškė viltį, kad mūsų tauta, nuo 
amžių gyvenusi prie"didelio vieš
kelio", istorijos būvyje yra at
laikiusi ne vieną smūgį, išgyve
nusi ne vieną svetimą okupaciją, 
ir tai nepalaužė jos gyvastingu
mo, nepalauš ir dabar. Laisvės 
siekimo ryžtą brandina mūsų jau
nimas tėvynėj ir laisvėje. Jam 
teks perimti iš mūsų Lietuvos 
laisvės žibintą.

DR. B. MATULIONIS APIE 
GYDYTOJĄ VISUOMENINKĄ

--Idėjinis darbas yra nepa
keičiamas jokiu apmokamu dar
bu. Kur nėra pasišventimo idė
jai, ten ji miršta. Lietuvis gy
dytojas privalo būti visuomeni
ninkas ir jo šeima pavyzdys ki
toms lietuvių šeimoms, - -griež
tai užakcentavo kalbėtojas.

Tautos šaknys yra šeimoje, ir 
mūsų pareiga saugoti, kad tos 
šaknys nebūtų pagraužtos. O- 
portunizmas, nuolaidumas besi
veržiančiom svetimybėm pri
klauso tėvų atsakomybei. Tauti
nė idėja turi būti mūsų suva
žiavimų kertinis akmuo. Nega
lime pamiršti, kiek gydytojų pro
fesija yra davusi stiprių as
menybių, ir neprivalome iškrypti 
iš to garbingo kelio, o lygiai, kaip 
jie siekti turto, bet ne sau, atiduo
ti visa už tautinės egzistencijos 
išlaikymą. Tik kietas idėjinis 
stuburkaulis gali išsaugoti lie
tuvišką sielą ir kalbą.

Šeimoje kovoti su svetimybėm 
sunku, bet laimėti galima. Čia 
jis nurodė keletą pavyzdžių iš 
savo patyrimo, bet dr. Matulio
nis labai apgailestavo, kad yra 
lietuviškų mokyklų, kur reika
lauja pakeisti lietuvišką vardą, 
neva pagonišką, į anglišką trum
pesnį, reikalauja kalbėti mal
das angliškai. Tai liūdnas reiški
nys, nes mokytojas vaikams dau
giau ar mažiau įtakos vis dėlto 
turi ir tuo griauna tėvų autori
tetą.

Jis griežtai pasmerkė televi
ziją namuose, kaip didžiausią lie
tuvybės priešą šeimoje, nes jis 
atima iš vaikų laiką, kurį galėtų 
praleisti lietuviškų knygų skai
tymui.

KONSULAS A. SIMUTIS APIE
DR. KAROLĮ, KURŠIŲ
Apie šį garbingą mūsų tau

tietį, įrašiusį savo, o kartu ir 
Lietuvos vardą į pasaulinio mies
to istoriją, A. Simutis vaizdžiai 
nušvietė pacituodamas ištraukas 
iŠ įvairių to meto susirašinėji
mų originalių dokumentų. Štai 
viena iš jų:

"... Kiek mes turėjome sun
kumų surasti aukštesnės mo
kyklos mokytoją (Latin School) 
rodo ir ta aplinkybė, kad paga
liau vyksta tūlas Alexander Ca- 
rolus Curtius, buvęs profesorius

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ ----

VIENAS nuolatinis baro 
lankytojas užsisakydavo du 
stikliukus Martini ir pats 
vienas išgerdavo. Kartą 
suintriguotas baro patarnau
tojas paklausė:

—Kodėl jūs neužsisakote 
dvigubo Martini?

--Dėl to, kad vienas stik
liukas yra mano, o kitas ma
no draugo, gyvenančio Aus
tralijoje. Gerdamas iš dvie
jų stikliukų, jaučiu, lyg mano 
draugas būtų šalia manęs.

Tačiau vieną vakarą, di
džiausiam baro patarnautojo 
nustebimui, klijentas užsi
sakė tik vieną stikliuką.

--Ar kokia nelaimė ištiko 
jūsų draugą? -- paklausė 
susijaudinęs.

--Ne, viskas tvarkoj. Jis 
puikiai gyvena.

—Tai kodėl šiandien užsi
sakėte tik vieną stikliuką?

—Dėl to, kad ašmečiauger- 
ti!... ♦

MOTINA su dukterimi 
atėjo pas daktarą.

--Prašau, panele, nusi
renkite, -- paprašė dakta
ras.

--Jūs apsirinkate dakta
re, -- įsiterpė motina. -- 
Ne mano duktė serga, o aš.

--A? -- nustebo dakta
ras. — Gerai! Tokiu atveju 
prašau, ponia, parodyti lie
žuvį... *

LĖKTUVŲ bendrovė, no - 
rėdama kuo nors atsily
ginti savo nuolatiniems ge
riems klijentams, nemo
kamai pasiūlė atostogų ke
lionę į Hawajus, leidžiant 
vyrui pasiimti žmoną.

Po kiek laiko bendrovė 
išsiuntinėjo laimingųjų kli- 
jentų žmonoms laiškus, už
klausdama kaip joms patiko 
kelionė.

--Kokia kelionė? -- buvo 
gautas atsakymas iŠ visų už
klaustųjų žmonų.

*
LIETUVOJE mokytojas 

prašo mokinio Pranaičio iš
vardinti bekono dalis.

--Galva, kojos, uodega... 
vardina Pranaitis.

--Ir dar kas?
Pranaitis tyli.
Paklaustas Adomaitis ir

gi nežino. Tada mokytojas 
netekęs kantrybės paklausė, 
o kur lašiniai, kumpiai, tau
kai.

--Bet jūs, drauge mokyto
jau, nesakėte, kad tai eks
portinis bekonas, -- choru 
atsakė mokiniai.

Lietuvoje...”
"Jis pradėjo pareigas 1659 m. 

liepos 4-tą dieną ir, kadangi tą 
dieną dalyvavo miesto vadovų 
posėdyje, tai jam buvo įteikta 
100 florinų prekėmis ir pasakyta, 
kad jam bus parūpintas namas 
su sodeliu ir, kad kiekvienas 
mokinys turės jam mokėti už 
kiekvieną ketvirtį šešis florinus, 
ir kad šiuo jam suteikiama teisė 
verstis medicinos gydytojo prak
tika..."

A. Simutis pažymėjo, kad mi
nimas lietuvis studijavo Olan
dijoje, Leideno universitete ir 
iš ten buvo siunčiamas Olandų 
Vakarų Indijos b-vės į New Yor 
ką, kaip mokytojas ir gydytojas. 
Tačiau jo gimimo vieta ir kilmė 
iki šiol dar nesurasta.

B. PAPROCKIENĖS ĮSPŪDŽIAI 
IŠ LIETUVOS

Nuvykusi praeitais metais į 
Vilnių, pasijutau esanti pasau
lyje, kur niekuomet nėra jokių 
pralaimėjimų, kur vien tik lai
mėjimų reklamos akis rėžia, ta
čiau žmonių veiduose nesimatė 
jokio džiaugsmo, - kalbėjo B. 
Paprockienė, - net ir tada, kai 
gegužės 1 dienos iškilmėse pro 
raudonųjų valdovų estradą žy
giavo išrikiuoti seni žmonės ir 
jauni moksleiviai. Pastebėjau, - 
sakė ji, - kad naujai kolonai 
žygiuojant, šaukdavo "ura" vis 
tas pats netoli estrados stovįs, 
lyg pasamdytas, apie dešimties

(Nukelta į 4 psl.)
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žmonių būrelis, o patys žygiuo
to jai be entuziazmo praeidavo 
nuleidę galvas, tik vienas kitas 
sušukdavo.

Vilniaus gatvėse vyrauja ru
sai ir jų kalba, nes tai jų labai 
mėgiamas miestas, kai tuo tarpu 
Kaunas tebevadinamas buržua
ziniu miestu. Prekės prastos ko
kybės, gatvėje iškart pažinai, 
kas iš Amerikos siuntinukų ap
sirengęs, kas vietos gaminiais 
lyg elgeta. Nekartą ji pastebėjo 
gatvėj praeivius net vyrus ir 
vaikus akimis lydint jos ameri
kinius batukus. Jų mėgiamiau
sia medžiaga yra nylon, kuri 
nepaprastai brangi. Žmonės la
bai girtuokliauja, kad nors lai
kinai paskandintų savo išgyveni
mus.

Viešbuty, kur ji buvo apgy
vendinta, visą laiką buvo seka
ma; iš karto ji nepastebėjusi 
darbo drabužiais apsirengusių 
poros asmenų, atrodančių lyg 
jie nuo darbo išvargę ilsėtųsi. 
Tačiau jos dėmesį atkreipė, kad 
visą laiką tie patys tik ilsisi, 
o niekada nedirba.

EAGLE STAMPS /------"X REIŠKIA DAR DIDESNI SUTAUPYNA______ ______ /now\________ ______ ___
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IŠPARDAVIMAS! Vyrų WASH-N-WEAR

2-KELNIŲ

Puikaus dacron* polyestar ir 
cotton mišinio. Jums tik reikia 
išskalbti ir nešioti gražesniam 
apsirengimui vasarą. Antros 
atrankos ir su mažais, beveik 
atrankos ir su mažom, beveik 
nebastebimom, klaidom. Pasi
rinkimas iš smėlinių, pilkų, ar 
mėlynų spalvų. Dydžiai: regu
liarūs 36 iki 46; trumpi 36 
iki 42 ir ilgi 38 iki 46.

ATSIPRAŠOME, PAŠTU IR TELEFONU UŽSAKYMAI NEPRIIMAMI.

BASEMENT MEN’S CLOTHING DEPARTMENT...
THE MAY COMPANY, ALL 3 STORES»— . . . - - -

Krašte lietuviai nusivylę mu-> 
mis, -- sakė B. Paprockienė, 
—kad, iš gero gyvenimo pa
miršę juos, tarp savęs pešamės, 
rašom prezidentą Smetoną juodi
nančius straipsnius, kuriuos Tie
sa persispausdina ir pirštu rodo 
mokyklose vaikams, kaip patys 
buržuazinės santvarkos gyvi 
liudininkai apie save kalba. Ne
bekreipia jų dėmesio ir Ameri
kos Balsas, duodąs kaubojinės 
dainas. Religija nėra pamiršta, 
bet jaunieji, nori gauti geresnį 
darbą, bijo laisvai praktikuoti, 
tačiau jų tikėjimas nuo to ne
mažėja, nes, kas draudžiama, 
tas labiau vilioja.

Po to ji parodė savo susuktą 
filmą iš Lietuvos, kurio didelę 
dali užėmė dabartinis Lietuvos 
jaunimas.

SVEIKINIMAI
Ilgesniu gyvu žodžiu suvažiavi

mą sveikino Generalinis Konsu
las New Yorke J. Budrys, pri
mindamas Lietuvos atgimimo 
laikų medicinos gydytojus ir pa
žymėdamas, kad ir šių dienų mū
sų lietuviai daktarai nesiriboja 

vien savo siaura profesija.

ALG S-gos suvažiavimo or
ganizacinio komiteto pirm. dr. 
V. Paprockas perskaitė eilę 
raštu gautų sveikinimų. Jų tarpe 
Lietuvos diplomatijos šefo S. 
Lozoraičio, Lietuvos atstovo 
Washingtone J. Kajecko, konsulo 
Bielskio, dr. Ingeievičiaus — 
gyd. korp. Fraternitas Lituani- 
ca vardu, J. Šlepečio -- LB 
Tarybos vardu, kun. L. Jankaus 
—Balfo, kur jis dėkojo gydyto
jams už stipriausią BALFo rė
mimą.

Kun. S. Yla savo sveikinime 
pažymėjo, kad mūsų pajėgiausia 
šių dienų profesinis veiksnys yra 
gydytojai ir l juos krypsta mū
sų akys ne tik sveikatos, bet ir 
lietuviškos kultūros.

Dr. V. Paprockas pranešė, kad 
l jo kabinetą atėjo tūlas Ig. Kas- 
peras ir, žinodamas apie J- 
vyksiantį suvažiavimą, įteikėjam 
20 dol. auką paremti lietuviškam 
darbui.

Dr. V. Tauras perskaitė jury 
komisijos aktą, kuriuo Ameri
kos Liet. Gydytojų S-ga pasky

rė tris premijas už atspausdin
tus straipsnius lietuvybės išlai
kymo klausimais: 1-ji premija 
250 dol. -- A. Baltiniui, 2-ji 
150 dol. L. Dambriūnui ir 3-ji 
100 dol J. Vaičiūnienei.

L. Dambriūnas pranešė, kad 
savo premiją skiria Lietuvių 
Fondui.

Iškilmingo posėdžio modera
torium buvo dr. V. Kanauka.

NAUJA ALG S-GOS VALDYBA
Į. naują sąjungos valdybą iš

rinkti iš įvairių miestų gydytojai: 
dr. S. Biežis -- pirmininkas, 
dr. V. Paprockas, dr. H. Bra
zaitis, dr. V. Tauras -- vice
pirmininkas ir dr. K. Ambrozai- 
tis -- sekretorius. Direktoriai: 
dr. A. Starkus, dr. V. Majauskas, 
dr. V. Valatka, dr. A. Montvi- 
das ir dr. J. Balčiūnas.

Į. revizijos komisiją šie dak
tarai: F. Kaunas, M. Budrienė 
ir K. Draugelis.

Naujasis ALG S-gos pirm. dr. 
Steponas Biežis turi šakotą vi
suomeninio darbo praeiti. Šioj 
org-joj yra nuo 1919 metų ke
liai atvejais buvęs ir anksčiau 
jos pirmininku. Be to jis yra 
SLA vyriausias daktaras kvotė
jas, Korp. Neo-Lithuania gar
bės narys, Liet, skautams remti 
dr-jos pirm., buvęs Amerikos 
Lietuvių Tautinės Sąjungos pirm, 
ir nuolatinis jos veikėjas, Ame- 
rican Medical Association Ame- 
rican College of Surgeons narys 
ir aktyvus spaudos darbuotojas, 
dabartinis Liet. Gydytojų biule
tenio redaktorius.

BANKETAS
Po visų paskaitų ir darbo po

sėdžių vakare įvyko banketas, 
suteikęs progą pasidalinti įspū
džiais senai matytiems kolegoms 
ir po dienos Įtemptų darbų 
pailsėti.

Meninėj programoj publiką ža
vėjo jauna solistė Daiva Mongir- 
daitė, laimėjusi pirmą premi
ją Dirvos konkurse. Ovacijos jai 
ilgai nesibaigė.

Aktorius Vitalis Žukauskas 
pravedė programą ir labai vyku
siai humoristinėj formoj papa
sakojo ir pats suvaidino atski
rų momentų ir įvykių iš kasdie
nio liet, gydytojų gyvenimo ir 
veiklos.

Bankete dalyvavo virš 200 
žmonių, o po vakarienės nemo
kamai susirinko pašokti gausus 
jaunimo būrys.

Per visą dieną ir banketo me
tu koridoriuj V. Pašukonio buvo 
įrengtas spaudos ir lietuviškų 
rankdarbių didžiulis stalas, ku
ris, tačiau ne ką didesni pasi
sekimą turėjo gydytojų tarpe, 
kaip ir eilinių žmonių parengi
muose. Betgi vienas nupirko kny
gų už 40 dol., gaila nepavyko 
sužinoti jo pavardės.

ANTROJI SUVAŽIAVIMO DIENA
Po pamaldų už žuvusius ir 

mirusius lietuvius gydytojus tam 
pačiam viešbutyje gydytojai ir 
dantų gydytojai vėl posėdžiavo 
be pertraukos iki pat vakaro. 
Visuomeniniais klausimais buvo 
dar du pranešimai. Dr. V. Ter- 
cijonas labai išsamiai kalbėjo 
apie gydytojo vaidmenį ir atlik
tus darbus siekiant Lietuvos at
gimimo ir nepriklausomybės lai
kais iki šių dienų.

DR. A. RAZMA APIE LIETUVIŲ 
FONDĄ

--Lietuvių fondas turėtų būti 
gyvas paminklas čia išeivijoj ir 
mūsų ateičiai. Mums toki fondą 
sudaryti nėra sunku, -- įrodi
nėjo jis. LF jau įsteigtas susi
tarus su bendruomenės atstovais, 
bet jis tebėra embriono stadijoj. 
Tačiau už trejų metų turėsim mi
lijoną, jei negailėsim savo bran
gių sutaupų. Juk mes stovime 
daug aukščiau už daugeli čia gi
musių, kas rodo, kaip aukštai 
Lietuva stovėjo, -- kalbėjo dr. 
A. Razma.

Mes turim pajėgių žmonių, tik 
reikia lėšų jų darbams remti, 
ką fondas ir atliks. Gi pagrin
dinis kapitalas būtų skirtas lais
vosios Lietuvos švietimui.

Jis apibūdino fondo teisinę pu
sę, aukotojų pageidavimų vyk
dymą ir paskaitė visą eilę gy
dytojų pavardžių tam fondui au
kojusių po tūkstanti dolerių ar 
pasižadėjusių.

Dr. V. Ramanauskas patvirti
no prelegento gražias viltis Lie
tuvių Fondui, pabrėždamas, kad 
1000 dolerių mums tik mažas 
krislas akyje, kai matome tikslą.

J. Šlepetys, LB Tarybos vardu 
su džiaugsmu dėkojo suvažia
vimui, įtraukusiam J programą

Ona Ivaškienė su savo pagelbininkais chormanizuoja muziką šo
kiui "Sadutė". Jos vadovaujama grupė Washingtone įvykusiame tarp
tautiniame šokių festivalyje gražiai užsirekomendavo, sukeldama 
susidomėjimą lietuvių tautiniais šokiais.

P. Pikšnio nuotrauka

LF klausimą ir už tokius efek
tingus pirmuosius fondo įnašus 
bei jo organizavimo žygius.

PASKAITOS MEDICINOS 
KLAUSIMAIS

Medicinos klausimais kalbėjo 
net šeši gydytojai savo sričių 
specialistai. Moderatoriai buvo 
dr. V. Avižonis ir dr. A. Star
kus.

Dr. V. Pavilanis iš Montrealio 
Kanados, kalbėjo apie Poliomye- 
lito skiepus; dr. A. Kisielius iš 
Ohio valstybės -- Karcinoido 
syndromas; dr. G. K. Balukas 
iš Illinois valstybės skaitė apie 
nėštumo sėdyninę padėtiir komp
likacijas; dr. M. Arštikaitytė iš 
Toronto, Kanados -- dažniausiai 
pasitaiką vaikų akių negalavimai; 
dr. E. Kaminskas iš Illinois skai
tė apie hemoglobino tipus ir dr. 
J. Valaitis iš III. -- sisteminės 
mikotinės infekcijos.

KITI SUVAŽIAVIMO ĮVAIRUMAI
Buvo loterijos būdu leidžiamas 

dail. P. Lapės didelis kūrinys 
"Vilniaus senamiestis", kuri lai- 
mėjo chicagietė dr. Rugienė, ne
norom įsigijusi vos vieną bilie
tą.

Suvažiavimo proga New Yorke 
vyko lietuvių dailininkų kūrinių 
paroda Elskaus galerijoje, 
kurioje dalyvavo šie mūsų daili
ninkai: M. Balkus, O. Dokalskai- 
tė, A. Elskus, A. Galdikas, R. 
Ingelevičius, V. K. Jonynas, A. 
Kašubą, V. Kasiulis, J. Končius, 
P. Lapė, Ž. Mikšys, M. Peške- 

Jūros mėgėjus atostogas praleisti kviečiame 
prie ATLANTO, ASBURY PARK, N. J.

P. ir O. LANIŲ VASARNAMY.
čia ąžuolais apsupto vasarnamio erdviuose 

kambariuose su privačiais dušais ir kitais patogu
mais už neaukštą kainą, ramiai pailsėsite.

Tik per keletą minučių pėščiom pasiekiamas 
vandenynas — paplūdymys; taip pat kino teatrai, 
bažnyčios, krautuvės, restoranai ir kitos pramogų 
vietos.

Svečių patogumui galima naudotis virtuvėmis 
ir šaldytuvais. Maudymosi mokestis apmokamas 
savininkų. Kambarius siūlome užsisakyti iš anks
to:

P. LANYS,
515 4th Avė., Asbury Park, N. J.
Telef. PR 6-9783.

UŽSISAKYKITE TERROIE ŠIAS KNYGAS

RAPOLAS SKIPITIS: NEPRIKLAUSOMĄ LIETUVĄ STATANT: 
įspūdinga atsiminimų knyga iš mūsų laisvės kovų ir pirmųjų 
nepriklausomo gyvenimo žingsnių, vienas rimčiausių ir 
įdomiausių veikalų mūsų atsiminimų literatūroje. 440 psl., 
kieti viršeliai, kaina - $5.00.

ANTANAS TULYS: TŪZŲ KLUBAS, rinktinių novelių knyga, 
vaizduojanti senosios mūsų tautiečių kartos kūrimąsi ir 
gyvenimą Amerikoje, originali, pagaunanti įdomumu, meniškai 
stipri, drąsi žodžiu ir neatsitiktine tematika. 198 psL, 
kieti 'viršeliai, kaina - $3.00.

ANGLŲ KALBOS GRAMATIKA, stambi apie 220 psl. knyga, 
rimtas ir metodingas vadovėlis lietuviams mokytis anglų 
kalbos ar tobulintis joje. Visi aptarimai lietuviškai, tikslus 
ir aiškus supažindinimas su kalbos dalimis, sintakse ir 
anglų kalbos savitumais, gausu pavyzdžių kartu su tų pa
vyzdžių vertimais J lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina-$3.50.

TĖRRA
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III.

vičius, K. Račkus, R. Viesulas, 
K. Žoromskis, R. Žukaitė ir E. 
Urbaitytė.

Sekmadienio vakare Liet. Gyd. 
Korp. Fraternitas Lituanica 
nariai newyorkiečiai suruošė 
vakarienę svečiams fraternitie- 
čiams mažesnėj to viešbučio sa
lėj, kur dalyvavo 30 asmenų.

Visas suvažiavimas buvo gerai 
organizuotas ir vykusiai praėjo 
dėka darbščių organizacinio ko
miteto narių, kuri sudarė: dr. 
V. Paprockas -- pirm., med. 
ir dantų gydytojai: V. Avižo
nis, S. Birutienė, I. Giedrikie- 
nė, V. Kanauka, J. Vytuvienė, 
V. Tercijonas, S. Žadeikienė,
M. Žukauskienė ir E. Legeckie- 
nė, talkininkaujant jaunimui.

A. Kanaukaitė, D. Audėnaitė ir 
R. Ingelevičiūtė - Kudzmienė su
rinko Lietuvos Raudonajam Kry- 
žiuo 127 dol. aukų.

Tenka paminėti nepaprastą gy
dytojų kantrybę, nes beveik 
visi dalyviai paskaitų klausėsi 
iki pat galo, kai kitų or-jų salė 
antrą dieną dažnai ištuštėja.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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VASAROS KARŠČIAI IR KAITINTASIS SAULĖJE

Los Angeles lietuvių radijo valandėlės artimieji bendradarbiai 1956 metais: Jurgis Rudelis, Bro 
nius Gediminas, Bronius Dūda, Danguolė Pulkaunikaitė (Bartkuvienė) ir Vladas Miklius.

LOS ANGELES LIETUVIŲ RADIJO PROGRAMA
(Atkelta iš 1 psl.)

VL Miklius. Šiuo metu dažniau
sia V. Aleksandrūnas ir pats B. 
Gediminas. Po kelias ar po vieną 
kitą specialią valandėlės progra
mą yra pravedę P. Jasiukonis, 
V. Gilys, Andrius ir Ona Miro
nai, B. Budginas, A. Nausėdienė, 
A. Latvėnas, A. Valavičius, J. 
Jurkūnas, Ž. Balsytė, V. Mit
kutė, V. Karazija ir kiti. Spe
cialias valandėles yra savaran
kiškai pravedusios Įvairios or
ganizacijos ar jaunimo sambū
riai, ypač skautai, kurių talka 
lietuviškam radijui visada buvo 
gausi ir nuoširdi.

Kokiomis sąlygomis šis dar
bas buvo galimas? Labai sunkio
mis, kartais rizikingomis, visa
da lydimomis pasiaukojimo. Los 
Angeles lietuvių, kolonija dar 
negausi biznieriais ir kitomis 
stambesnėmis lietuviškomis |- 
monėmis, kurios jaustų reikalą 
ir išgalėtų valandėlę paremti 
savo skelbimais. O ir esamieji 
biznieriai, reikia tiesą sakyti, 
gana šykštūs tam reikalui ir va
landėlės darbo neįvertina. Skel

bimų iš amerikiečių, nors gauna- viškų žingsnių padaryta $21,- 
ma, bet nedaug. 500.00. Per tą laiką vien au-

O išlaidų už šiuos 500 lietu- tomobiliu į radijo stotis išvaži-

Kompozitorius Bronius Budriūnas, kurio daug muzikos kūrinių 
naudoja radijo valandėlė, įteikia Broniui Gediminui dovaną Los 
Angeles Dailiųjų Menų Klubo vardu.

P. Jasiukonio nuotrauka

Saulė yra tikrasis visos gy
vybės išlaikymo šaltinis. Besau
lės mūsų žemėje nebūtų jokios 
šilumos. Be jos taip pat nega
lėtų atsirasti jokia gyvybė. Sau
lė tiesiogiai ar netiesiogiai su
krauna ir į mūsų maistą visas 
medžiagas, kurios yra būtinos 
kiekvienam žmogui ir, bendrai, 
visai gyvybei. Taigi ją galima 
laikyti visos gyvybės tikrąja mo
tina.

Saulė, galima sakyti, yra mil
žiniškas ugnies kamuolys su 
labai aukšta temperatūra, apie 
92,000,000 mylių nuotolyje nuo 
mūsų žemės. Jos karšti spin
duliai, pasiekę mūsų žemę, ir 
duoda mums visą šilumą. Be 
šilumos saulė teikia dar kitokius 
spindulius, kuriuos vadiname 
ultravioletiniais spinduliais. Šie 
yra trumpų bangų spinduliai ir 
akim neįmatomi.

Beveik visi žmonės mėgsta pa
buvoti saulės spinduliuose. Tai 
yra gera, dažnai malonu ir svei
ka. Tačiau esti ir tokių žmonių, 
kurie iš pirmo karto perilgai 
išbūna saulėje ir perdaug smar
kiai įdega.

Įdegimas nuo saulės duoda to
kius pat rezultatus, kaip ir nude
gimas nuo ugnies. Tai pasireiš
kia odos paraudonavimu, perš
tėjimu ir skausmu. Įdegimo ženk
lų aštrumas priklauso nuo įde
gimo laipsnio kas ne tik neduo
da žmogui jokios naudos, bet 
kartais net ir gyvybę stato į ne
menką pavojų. Užtat reikia viso
mis išgalėmis saugotis, kad ir 
paviršutinio įdegimo.

Ilgesnis saulėje buvojimas ne
retai priveda prie staigaus smū-

Dr. STEPONAS BIEZIS

gio, kuris pasireiškia svaiguliu, 
jėgų netekimu, smarkiu prakai
tavimu, širdies nusilpimu ir 
kraštutinais atsitikimais net są
monės netekimu. Šitokiais atve
jais žmogus atsiranda tikrai rim
toje padėtyje, kuri reikalauja 
staigios ir tikslios pagalbos, be 
kurios gali ir tragedija įvykti.

Taigi saulė, nors tikrai nau
dinga ir be jos neapseinama, bet 
neatsargumas ar nenumatymas,

gali ir gyvybę atimti. Šviesa- 
plaukiai esti ypatingai jautrūs 
saulės spinduliams. Jie per 
trumpą laiką nepaprastai greitai 
įdega. Užtat Šitokie žmonės pri
valo tai žinoti ir atitinkamai 
vadovautis. Juodbruviai gali kur 
kas daugiau pakelti nesusiduriant 
su tokiu pavojumi.

Svarbiausioji saulės nauda 
žmogui, be jos šilumos, yra 
ultravioletiniai spinduliai, kurie 
akim nematomi ir visiškai ne
juntami. Šie spinduliai, o ne ši
luma, nudažo odą rusva spalva.

(Nukelta į 6 psl.)

■ILEIIIIII liHTII KĮSrUlIS GAIDŽIUKUS

UŽ SAULĖS AKINIUS *170,000,000

NAUJAS PATARNAVIMAS EAST OHIO GAS COMPANY ŠILDYMO KLIIENTAMS

IŠTĘSKITE SAVO
GAZO SĄSKAITŲ MOKĖJIMUS 
LYGIOMIS DALIMIS PER VISUS METUS
SU NAUJU DIUDŽETINIO MOKĖJIMO PLANU

Puikus patarnavimas planuojant jūsų biudžetą. Dabar jūs žinosite, 
kokie jūsų biudžetiniai mokėjimai bus kiekvieną mėnesį. Su East Ohio 
nauju Biudžetinio Mokėjimo Planu, jūs galite mokėti už jūsų sunaudotą 
gazą kiekvienais metais per 12 lygių mėnesiniųu mokėjimų. Šiuo būdu, 
jums nereikės mokėti aukštesnes gazo sąskaitas tuo laiku, kada atsiran
da Kalėdinės ir metų pabaigos sąskaitos.

Štai kaip planas veikia: Jūsų mėnesinis mokestis yra nustatytas pa
gal visą jūsų praeito metų gazo sąskaitą, padalintą į 12 lygių mokėjimų. 
Pavyzdžiui, jei jūsų gazo sąskaitos praeitais metais buvo $120, jūsų biu
džetinis mokėjimas bus $1O mėnesiui. Jei jūsų gazo sąskaitos buvo $180 
jūsų mėnesinis mokėjimas bus $15. Atitaisymai bus padaryti vieną kartą 
per metus, atsižvelgiant į nedamokėjimą ar permokėjimą. Jūsų gazo 
saskaita parodys reguliarų mokestį už gazą ir jūsų mėnesinį biudžetinį 
mokėjimą.

Naujas Biudžetinio Mokėjimo Planas yra dar vienas East Ohio 
rezidencinio šildymo patarnavimas. Jei jūs įdomaujatės šiuo pla
nu, atsilankykite, rašykite ar skambinkite jūsų arčiausiai East 
Ohio Gas Company raštinei prieš 1961 m. rugpiūčio 1 d. ir papra
šykite Biudžetinio Mokėjimo. Biudžetinio Mokėjimo Planas pra - 
dės veikti liepos mėnesį.

A THE EAST OHIO GAS COMPANY
WATCH THE BARBARA STANWYCK SH0W MONDAY, 10 00 P. M. KYW-TV. CHANNEL 3

nėta 23,000 mylių. Plokštelėms 
pirkti išleista per 1000 dolerių. 
O pajamos?... Pajamos, kaip mi
nėjome, susidaro iš skelbimų, 
iš rėmėjų aukų, iš valandėlės 
organizuotų vakarėlių ir gegu
žinių (tokių parengimų valan
dėlė yra ligšiol turėjusi septy- 
nius). Bet pajamų buvo turėta 
žymiai mažiau, negu išlaidų. Ga
lai nesuėjo, vis reikėdavo pri
dėti iš kitų šaltinių.

Koks skirtumas tarp pajamų 
ir išlaidų?.. Apie tai paklaus
tas valandėlės vedėjas B. Gedi
minas atsako, kad sunku būtų 
tiksliai ir suskaičiuoti. Ir jeigu 
tik būčiau pradėjęs skaičiuoti, 
tai radijo valandėlė būtų turėjusi 
seniai užsidaryti. Tegu palieka, 
kaip yra: kol išgalėsiu, steng
siuos ją toliau išlaikyti...

BŪTŲ GALIMA SUSTIPRINTI

Tokie asmenys, kaip Bronius 
Gediminas, yra visų lietuviškų 
kolonijų gyvenimo likimo malo
nė. Jei tokių asmenų nebūtų, daug 
darbų nepajudėtų iš vietos, o pa
judėję greit sustotų, Kad nesu
stotų, tam reikia "žemaitiško už
sispyrimo", kaip losangeliečiai 
charakterizuoja savo radijo va
landėlės vedėją ir išlaikytoją.

Bronius Gediminas, tačiaupil- 
na prasme nėra žemaitis. Jis 
gimęs Chicagoje. Tik vėliau, vai
kystėje buvo nuvežtas J Lietuvą, 
kur gyveno Žemaitijoje ir baigė 
Žagarės vidurinę mokyklą. 1936 
metais vėl grįžo Chicagon ir čia 
jo pastangomis buvo įsteigta Jau
nosios Lietuvos - -jaunųjų Ame
rikos lietuvių organizacija. Vė
liau, kilus karui teko būti kariuo
menėje, o jam pasibaigus apsi
gyveno Los Angeles.

Ar radijo valandėlė patenkina 
lietuviškos kolonijos reikalus, 
ar ji yra pakankama? Be abejo, 
ne visus ji gali patenkinti. Jos 
programa bei informaciją galė
tų būti pilnesnė. Į tuos klausi
mus B. Gediminas turi aiškų ir 
pagrįstą atsakymą. Programą 
būtų galima vis daugiau plėsti, 
turtinti ir gerinti, jeigu lietuvių 
visuomenė suprastų, kad šitokį 
darbą reikia žymiai daugiau pa
remti morališkai ir medžia
giškai. Esamomis sąlygomis tokį 
darbą galima atlikti tik dirbančių 
pasiaukojimu ir klausančių nuo
latine parama. Valandėlė negali 
išlaikyti specialių redaktorių ar 
reporterių, kurie duotų pilną ko
lonijos gyvenimo ir reikalų 
vaizdą. Bet jei visos draugijos 
ir pavieniai asmenys, tiesiogiai 
ar nors telefonu visada painfor
muotų valandėlės vadovybę apie 
įvykius ir reikalus, turinčius vi
suotinio įdomumo ir svarbos, 
viskas žymiai palengvėtų ir pa
lvai r ėtų.

Saulės akinių nešiotojai suda
ro nemažą žmonių grupę. Tai 
beveik pusė visos Amerikos 
gyventojų. Ji išryškėja kartu su 
šildančios saulės spinduliais.

Saulės akinių stiliai šiais me
tais jau pasirodė naujų ir ne
matytų formų. Pradedant lakū
nų ir baigiant plaštakių stiliais.

Skaitoma, kad netoli 80 mili
jonų amerikiečių nešioja saulės 
akinius. O virš pusė milijono ne
šioja nuo saulės spindulių ap- 
saugojančius kontaktinius stik
lus.

Tokie daviniai, žinoma, sutei
kia didžiausią džiaugsmą saulės 
akinių gamintojams. Pagal Ame- 
rican Optical bendrovės virši
ninką tas džiaugsmas taip nu
sakomas: "Daugiau ir daugiau 
žmonių kiekvienais metais per
ka saulės akinius^..

Nors didžiausias saulės aki
nių reikšmingumas yra žmo
gaus akių apsaugojimas nuo stip
rių saulės spindulių, bet ir de
koratyvinis saulės akinių aspek
tas kaskart darosi svarbesnis. 
Apie 80°/o saulės akinių stiklai 
yra žalios spalvos, bet dabar 
konjako ir dūminės spalvos aki
niai pradeda sparčiai įsiga
lėti.

Gal pati populiariausia ir 
"svarbiausia" saulės akinių 
dalis yra akinių rėmai. Šių me
tų madų parade pirmoje vietoje 
eina apvaliai lenkti rėmai, ku
riuose stiklas tęsiasi nuo ausies 
iki ausies. Antroje populiarumo 
vietoje yra Pancho akiniai, im
portuoti iš Meksikos, turį be
veik keturkampius rėmus. Ka
dangi saulės akinių madas daž
niausiai nustato gudrūs parda
vėjai, jų pačių pranešimu reikia 
laukti to pačio stiliaus akinių 
berniukams ir mergaitėms, su
žieduotiniams, vyrams ir žmo
noms...

Rimtos ar nerimtos mados,bet 
saulės akinių pramonė iš to 
nesijuokia. Šiais metais ji tiki 
parduoti saulės akinių už rekor
dinį >170 milijonų dolerių.

Dabar saulės akinių kainos yra 
nuo 29 centų iki 25 dolerių. 
Žinoma, kainos gali būti ir žy
miai aukštesnės. Neseniai vienas 
Miami Beach prekybininkas pa
gamino saulės akinius su plati
nos ir deimantų pagražinimais. 
Kaina -- $1,000.

Didžiausia 69 milijonų
saulės akinių grupė bus 
parduota vaistinėse nuo $ L50 
iki $ 4.00 kainos. Šių a- 
kinių stiklai dažniausiai yra 
plastiniai arba išlieti iš stiklo.

Akių daktarų nuomone, geri 
saulės akiniai turi turėti pri
taikytus stiklus, kurie praleidžia 
tik trečdalį matomos šviesos, ne
gadina spalvų ir kurių stiklai yra 
be defektų. Taip pat, specialis
tai sako, kad saulės akinių stik
lai turi sutraukti ultrafioletinius 
(nudegimo) ir infra - raudonus 
(karščio) spindulius.

Saulės nudegimas ar apsisau
gojimas nuo kenksmingų saulės 
spindulių, yra visai neįdomi vie
nai saulės akinių nešiotojų gru
pei. Džiazo muzikų ir bytnikų 
grupėse taip pat yra madinga 
nešioti saulės akinius. Ir kuo 
tamsesni stiklai, tuo geriau. Tik 
šių grupių atstovai retai matomi 
viešumoje. Mat, "trenktosios ge
neracijos" pobūviai vyksta tam
siose kavinėse, kur akiniuoti da
lyviai sėdi aplink apvalius sta
lus, geria tamsią, tirštą kavą 
ir klauso "vėsios" muzikos ar 
poezijos...

*

Bananai, o ne plytos ar ce
mento maišai, bei kiti, panašūs 
kroviniai, yra sunkiausia iš lai
vų iškrauti. Taip praneša grupė 
UCLA tyrimo inžinierių, po trijų 
metų trukusios laivų iškrovimo 
metodų studijų Los Angeles, San 
Francisco ir kituose uostuose.

Tyrinėtojai nerado konkrečios 
priežasties, kodėl taip sunku iš
krauti bananus, bet pareiškė, kad 
darbo sunkumas priklauso nuo 
iškrovimo metodų.

Vienos Clevelando firmos dar
bininkams skirtame laikraštyje 
pasirodė toks aprašymas:

Dvi didelės batų gaminimo fir
mos išsiuntė savo agentus J 
Kongą, kad surastų naujas batų 
pardavimo rinkas.

Pirmasis agentas, išbuvęs 
Konge pora savaičių, atsiuntė 
savo firmai telegramą: "Biznis 
neįmanomas. Niekas čia nene
šioja batų."

Antrasis, Konge išbuvęs tiek 
pat laiko, savo firmai tele
grafavo: "Tuojau pradėkite batų 
išsiuntimą. Bizniui puiki vieta. 
Niekas čia dar neturi batų!"

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIŲ VASARVIETĖ 
ATLANTO PAKRANTĖJE LAKE HOTEL

L.A.A.

SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRospect 4-7788

Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Savait
galiais muzikai Vadovauja Algirdas Kačanauskas populiariame 
"Anchor Room". Barui -- Danielius Averka, raštinėje -- 
Vitalis Sirusas.

Savininkai KUBAIČIAI IR ŽEMAIČIAI
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GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE
NORMAN A. FUERST

MUNICIPAL COURT

VASAROS KARŠČIAI...
(Atkelta iš 5 psl.)

'Jų veikimas yra toks pat, kaip ir 
vitamino D. kuris visiems reika
lingas ir be jo neįmanoma gera 
sveikata, ‘ypatingai augantiems 
vaikams. Vitaminas D duoda stip
rumo kaulams ir dantims. Kai jo 
trūksta vaikams, tai tokių vai
kų kaulai esti minkšti, visaip iš
krypsta, o jų dantys dažnai iš
auga kreivi ir prastai susiforma
vę

Šio vitamino galima pakanka
mai gauti iš atitinkamo maisto, 
be ultravioletinių spindulių pa
galbos. Daug vitamino D randama

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

GEORGE V. 
WOODLING

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

9

CLEVELAND HARVARD 
LUMBER & DOOR CO.

6000 Harvard Avė. Call VU 3-6000

žuvies kepenyse, ypač trėskoje, 
piene, tikriau sakant grietinė
je, taigi ir svieste. Šis vitami
nas turi ypatingą savybę, būtent, 
jis pajėgia kūne susikrauti kaip 
atsarga, kuri gali tęsėti net ke
lis mėnesius, jei jo užtektinai 
esama. Taigi naudojantis saulės 
maudynėmis šio vitamino galima 
užtektinai susikrauti, kad jo už
tektų visai žiemai iki kitos va
saros.

Čia ir yra tas naudingumas 
naudotis saulės maudynėmis. 
Svarbu, kad saulės spinduliai 
pasiektų nuogą odą, nes ir plo
nas drabužis arba įsitepimas bet 
kokiais kremais, sulaiko ultra
violetinius spindulius nuo laukia
mo efekto. Tuo pačiu sulaiko 
nuo pasigaminimo vitamino D.

Daugelis žmonių šiais ir kitais 
sumetimais saulėje dažnai bu
voja. Tai, žinoma, gera, naudinga 
ir patartina. Iš to kiekvienas 
sveikatai turi naudos, jau ne
skaitant malonumo ir pasitenki
nimo. Tačiau kai kurie žmonės 
turi ypatingo savotiškumo mestis 
| kraštutinybes. Jie galvoja, kad 
jei truputis yra gerai, tai daug 
naudojantis bus dar geriau. Bet 
šitokie kraštutinumai neretai at
neša Įvairių sunkumų ir nelaimių. 
Juk tenka matyti žmones, kurie 
saulėje kepinasi iš dienos J 
dieną, kol beveik pajuoduoja tuom 
jie net didžiuojasi lyg ką tai 
nepaprasto, didelio atlikdami ne
va savo sveikatos iškėlimui tai 
darydami.

Birželio 24 d. prieš išvykstant Į Chicagą, Clevelande buvo surengta "Mažoji Dainų šventė". Nuotrau
koje Čiurlionio ansamblio ir šv. Jurgio parapijos choro dainininkai su dirigentais muz. Mikulskiu, 
muz. Budriunu iš Los Angeles ir muz. Ambrazu.

k V. Pliodžinsko nuotrauka

Čia pravartu į tai pažvelgti iš 
esmės. Pirmoje vietoje, toks 
galvojimas yra visiškai klai
dingas ir net gali būti pavojin
gas. Perilgas ir perdažnas saulė
je kepinimasis nieko sveikatai 
neprideda, o žalos, ir net rim
tos, galima tikėtis. Saulės perde
ginta oda kartais netenka savo 
buvusio grožio. Ji pasidaro 
šiurkšti, kieta ir praranda savo 
švelnumą. Tačiau svarbiausia ir 
rimčiausia yra tai, kad iš to 
kartas nuo karto pasireiškia o- 
dos vėžys, kuris visuomet pavo
jingas.

Apie odos vėžio atsiradimą 
iš perdidelio kepinimosi saulėje 
jau dabar nebėra nė mažiausios 
abejonės. Tai patikrintas faktas, 
kuris visiems žinotinas. Vadina
si, vietoje sveikatos pagerini
mo, gali susilaukti mirtinos li
gos. Bet iš kitos pusės tai ne
reiškia, kad reikia saulės spin
dulių vengti. Visiškai ne. Su saiku 
saulėje buvojimas, saikus ir 
laipsnišjas įdegimas, kiekvienam 
naudingas. Bet fanatiškas perdė
jimas, tai jau visai kitas reika
las, kuris ne tik nieko gero ne
duoda, bet gali ir prie rimtos 
ligos privesti. Nuosaikumas yra 
pats geriausias ir sveikiausias 
saikas.

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

VIKING CAULKING 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

BEST WISHES
For a Pleasant Holiday

RELYON FURNITURE MOVING 
& STORAGE 00.

1837 EAST 55111 STBEET HE 1-0422

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

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

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

ALGIMANTAS DALIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

Tragiškieji Birželio įvykiai 
nupasakoti amerikiečiams

JUDGE
ANTHONY A. RUTKOWSKI

MUNICIPAL COURT

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

GARSIAME CAPE COD — OSTERVILLE, MASS, KU
RORTE PRIE ATVIRO ATLANTO, LONG BEACH PLIA- 
ŽO, PUŠŲ PAVĖSYJE, GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE VA

SARVIETĖS VILOJE

"AUDRONĖ“
87 East Bay Rd., Osterville, Cape Cod, Mass.

TEL. GA 8-8425

Ištaikinga vila, erdvūs kambariai • Gražus privatus 2 
akrų pušynas — parkas • šiltos Golfstromo srovės, atvi
ras jūros pliažas 5 min. pėsčiom • Rami aplinkuma, daug 
vietos poilsiui ir žaidimams • Geras lietuviškas maistas 

ir malonus patarnavimas.

VILA ATIDAROMA NUO BIRŽELIO MĖN. 10 IKI 
RUGSĖJO 15 D.

Lietuviai savininkai Dr. Eduardas ir Marija 
Jansonai visus maloniai kviečia atvykti.

AUDRONĖ JANSONAS,
87 East Bay Rd., Osterville Cape Cod, Mass. 

Tel. GA 8-8425.

VLIK savo atsišaukime, tra
giškųjų birželio Įvykių minėji
mo reikalu, tarp kitko, kvietė 
visus stengtis ko plačiausiai per 
gyvenamų kraštų radiją, spaudą, 
televiziją ir kitas informacijos 
priemones kelti šūkius sovieti
nio teroro ir sovietinio kolo
nializmo režimui pasmerkti, ne
gailint tam ir sudėtų lėšų. Ta
čiau atrodo, kad | šį kreipimą
si mažai kur teatkreipta dėme
sio. Bent iš pranešimų spaudoje 
nematyti, kad su tragiškaisiais 
birželio įvykiais būtų išeita į 
platesnę amerikiečių visuomenę. 
Daugiausia pasitenkinta jų prisi
minimu savųjų tarpe. Net VLIK 
sudėtyje esančios grupės nesi
ėmė šiuo reikalu jokios inicia
tyvos. Lyg atsišaukimo išleidimu 
visas reikalas ir būtų baigtas.

Nepriklausomai nuo minėto 
VLIK atsišaukimo, tragiškieji 
birželio įvykiai plačiai išnešti į 
amerikiečių visuomenę per 
Brocktono, Mass. radijo stotį. 
Tai LB vietos apylinkės ir Lais
vės Varpo nuopelnas. Pirmoji 
pasirūpino radijo stotyje gauti 
nemokamai 25 min. laiko prog
ramai anglų kalba, o Laisvės 
Varpas paruošė puikią progra
mą.

Ir tai ne pirmoji čia tokio po
būdžio programa. Jos regulia
riai ruošiamos kasmet Vasa
rio 16-sios ir tragiškųjų birželio 
įvykių proga nuo 1950 m. Ta
da tokių programų rengimo mintį 
iškėlė P. Viščinis tremtinių su
sirinkime, kurio nutarimu ji J- 
vykdyta, suruošiant pirmą Vasa
rio 16-sios minėjimą per radi
ją. Pradžioje reikėjo stočiai už 
laiką mokėti, o vėliau ji sutiko 
tokias programas perduoti, kaip 
"public service". Kurį laiką dėl 
tų programų rengimo vyko net 
varžybos tarp Tarybos, kleboni
jos ir Bendruomenės. Dabar jau 
nusistovėjo tradicija, kad jomis 
rūpinasi LB apylinkė. Šiemet Va
sario 16-sios minėjimas neįvyko 
tik dėl valdybos pražiopsojimo.

Tragiškieji birželio įvykiai per 
radiją buvo pristatyti amerikie
čiams ne vien kaip skriauda 
lietuvių tautai, bet taip pat kaip 
pavyzdys to pavojaus, prieš kurį

stovi laisvasis pasaulis. Prog
ramos pradžioje buvo nurodyta, 
kad po Vienos konferencijos su 
Chruščiovu, prezidentas Kenne
dy pranešė tautai, jog tik dabar 
jis pilnai suvokęs, kokios rimtos 
kovos dalyviu yra šis kraštas. 
O toji kova — tai bolševikinės 
Rusijos imperializmas, kuris 
prasidėjo antrojo pasaulinio ka
ro pradžioje, kada pirmomis jo 
aukomis buvo Lietuva, Latvija ir 
Estija.

čia trumpai nupasakota, kaip 
bolševikinė Rusija sulaužė visas 
sutartis su tais kraštais ir jė
ga juos okupavo, ši informacija 
baigta nurodymu griežto lietu
vių tautos nusistatymo kovoti dėl 
laisvės atgavimo. To nusistaty
mo išraiška pateikta St. Šimkaus 
daina "Oi, greičiau, greičiau", 
kurią atliko sol. St. Bara
nauskas. Toliau nušviestas bol
ševikinis teroras, ypatingai iš
ryškinant pirmuosius masi
nius trėmimus, o taip pat spon
taniškas tautos sukilimas prieš 
okupantą, įvykdytas 15 metų anks
čiau, negu Vengrijos sukilimas,

(Nukelta į 7 psl.)

WHEN BUYING 
0R SELLING 
A HOUSE

Ūse our Esero* Service 
Protect both parties 

in the deal

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
visiems lietuviams

LUIKART INSURANCE 
AGENCY

GENE RA L INSURANCE
18609 St. Clair Avė KE 1-4770

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-5511

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

EMERSON RADIO OF OHIO
EMERSON RADIOS, STERIO

AIR COND1TIONERS, DUMONT T. V.

4300 Euclid Avė. HE 1-1822
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BIRŽELIO ĮVYKIAI...
(Atkelta iš 6 psl.)

Šioji informacijos dalis paryš
kinta Br. Budriūno skurta daina 
"Šauksmas", kurią atliko sol. 
Aid. Stempužienė. Po to J. Stu- 
kas pasakojo savo Įspūdžius iš 
pavergtos Lietuvos, kurioje jis 
aiškiai pastebėjo rezistencijos 
dvasią, besireiškiančią Įvairiose 
srityse, o ypač kultūriniame ba
re. Jo kalba palydėta liaudies 
daina "Kurteliai sulojo". Ją 
atliko Čiurlionio ansamblis. To
limesnėje informacijoje pabrėž
ta, kad laisvė yra nedaloma, kaip 
pati taika. Lietuvos išlaisvinimas 
rišasi su laisvės ir taikos išlai
kymu pasaulyje. Čia vėl Įpinta 
daina. ŠĮ kartą J. Dambrausko 
"Jau žirgelis pabalnotas". Atli
ko Chicagos vyrų choras. Pabai
goje priminta, kad tuo metu, kai 
Azijos ir Afrikos tautoms sutei
kiama laisvė, negali būti vergi
joje laikoma Lietuva, turinti gar
bingą istoriją, valstybinio gyve
nimo tradicijas ir aukštą vaka
rų kultūrą. Visa programa baigta 
lietuviškų melodijų maršu, Įgro
tu Hofmeklerio orkestro.

Programą paruošė Laisvės 
Varpo vedėjas P. Viščinis, o pra
vedė A. Januškevičienė ir E. Su-

Iš Amandos Gelažytės ir Algio Muliolio sutuoktuvių, Įvykusių praėjusį šeštadienĮ, birželio 24 d., 
Clevelande. Priekyje Danutė Žemaitytė ir Algis Žemaitis. Pirmoje eilėje: Nijolė Garlaitė, Nijolė 
Gelažytė, jaunieji — Amanda Gelažytė ir Algis Muliolis, Audronė Gelažytė ir Jonė Sukarevičiūtė. 
Antroje eilėj: K. Žygas, Nainys, A. Gelažienė, I. Muliolis, I. Muliolienė, R. Minkūnas, K. Gelažius ir 
S. Matas.

J. Garlos nuotrauka
žiedėlis.

Argi tokios programos nerei
kėjo perduoti per visas radijo 
stotis? Tai būtų lengvai padary
ta, jei atitinkamos organizaci
jos tuo būtų pasirūpinusios. Bent 
ateičiai reikėtų atsiminti, kad to
kios programos anglų kalba yra 
daug reikšmingesnės, negu mi
nėjimai savųjų tarpe.

A.B.

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ*

DEVINTOJI LIETUVIŲ DIENA

L. Bendruomenės abiejų apy
linkių valdybų nutarimu lietuvių 
diena Įvyks rugsėjo 3 d. Neurų 
ūkyje. Numatyta plati ir Įvairi 
programa. It talką kviečiamos 
ir kitos organizacijos. Iš skautų 
tuntų ir sporto klubo Žaibas su-

INTERNATIONAL SOCCER GAME
PIRMĄ KARTĄ CLEVELANDE!

ISRAELI iš ISRAELIO
PRIEŠ

IIIGOSLAVIA RED STARS
ANTRADIENĮ, LIEPOS 4 D.

LAKEVVOOD HIGH SCHOOL West 140th and Franklin
Žaidynių atidarymas 2:00 P.M. Žaidynių pradžia 3:00 P.M. 
Bilietai iŠ anksto perkant $ 2.50. Prie Įėjimo $ 3.00. Vai
kams $ 1.00. Nemokamas mašinų pastatymas. Bilietai par
duodami Burrow’s -- 419 Euclid, Richman Bros. -- 736 
Euclid. Taip pat pas atstovus ir Įvairių futbolo komandų 
narius.
Sponsored By The Ohio Soccer Football Ass’n. and The Cle
veland American Soccer League.

jungė Į May Co., yra paskirtas 
Clevelando May Co. prezidentu. 
Vienas iš pirmųjų naujojo prezi
dento *zygių yra naujos May Co. 
priemiesčio krautuvės planavi
mas.

DAINŲ ŠVENTEI 
per LB 1-mos apylinkės valdy
bą aukojo: Tautinės Sąjungos sky
rius $20, Lietuvių Klubo direk
cija $10, LVS Ramovė, SLA 14 
kuopa, Dr. K. Pautienius ir Zig
mas Jankus po $5, Petras Ta- 
mulionis $6, J. Marcinkevičius 
$4, R. Valodka, P. Drabišius ir 
J. Vaičaitis po $ 3. Kiti aukojo 
mažesnėmis sumomis, kurie bus 
vėliau paskelbti.

Dainų šventei paremti aukas 
priima A, Karsokas -- 1347 Gid- 
dings Rd., Cleveland 3.

SLA 14 KUOPOS
įarių susirinkimas liepos 4 d., 

dėl JAV Nepriklausomybės šven
tės, neįvyks. Kuopos narių su
sirinkimas Įvyks rugpiūčio 1 d. 
Lietuvių svetainėje.

Kuopos narių pobūvis Įvyks 
liepos 30 d. Apie tai bus dar 
pranešta.

THE EAST OHIO GAS CO. 
savo šildymo klijentams siūlo 
naują, biudžetinio mokėjimo pla
ną. Plačiau apie ŠĮ planą skai
tykite šiame numeryje East Ohio 
skelbime.

Moterų plaukų stilistė, lietu
vaitė, dirbanti Steven-Raymond 
firmoje -- 302 į Bulkley Bldg. 
(Euclid Avė.), telef. PR 1-0710, 
maloniai kviečia visas lietuves 
ir lietuvaites atsilankyti ir pasi
naudoti pačiu moderniškiausių 
plaukų grožio patarnavimu. Šau
kiant telefonu prašyti Miss Mo
nika.

IŠNUOMUOJAMI 5 KAMBARIAI 
su šiluma.

Teirautis: 1247 Addison Rd.
Telef. EX 1 - 6046.

(75)

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his ”Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P.M.

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

Mašinų viršaus taisymas ir dažymas. Motorų, 
stabdžių patikrinimas ir taisymas.

24 hours towing 
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties tel.: LI 1-4611

Amanda ir Algis Mulioliai, po sutuoktuvių išeina iš bažnyčios, 
artimiesiems beriant ryžiais ir sveikinant, kad būtų geras gyve
nimas. A. Muliolis, kuris eilę metų yra talkinęs Dirvai, šiuo metu 
dirba kaip iliustratorius American Greetings bendrovėje. Amanda 
mokytojauja amerikiečių mokykloje. Abu jaunieji yra aktyvūs skau
tų veikėjai.

J. Garlos nuotrauka

KUR PRALEISTI ATEINANČIAS 
ATOSTOGAS!

Maloniai kviečiame atvykti į saulėtą Cape 
Cod, Mass ir praleisti savo atostogas Lūšių 
ir V e i t ų viloje

” M E š K A ”
42 Beach Street 
Monument Beach, Cape Cod, Mass. 
Tel. Buzzards Bay, PLAZA 9-3251

VILA’ MEŠKA tikram poilsiui, be rūpesčių siūlo:
• Erdvią ir ramią aplinką • Didelius ir jaukius 
kambarius • Gerą ir gausų maistą • Pliažas pa
siekiamas per 5 min. pėsčiomis • Silver Beach 
pliažas per 10 min. automobilių • Vasarotojus 
be automobiliu nuveža ir parveža savininkai
• Vaikams rengiami pavakarėliai su lietuviška 
programa • Tėvams išvykus vakarais prižiūrimi 
vaikai * žuvavimas geras jūroje ir ežerėliuose.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 17 DIENĄ.
Kainos neaukštos. 15% NUOLAIDA vasarojan- 

tiems nuo birželio 17 d. iki liepos 8 d. ir nuo 
rugsėjo 2 d. iki sezono uždarymo.

tikimas jau gautas. Norima, kad 
Įsijungtų visas lietuviškas jau
nimas.

Lietuvių diena bus filmuojama 
spalvotoj filmoj. Tai atlikti pa
kviestas Juozas Gražulis.

PETRAS MILAŠIUS

savo gimtadienio proga LB 1-mos 
apylinkės valdybai, kultūriniams 
reikalams paremti, Įteikė $50.00 
auką.

EUROPINIO FUTBOLO

rungtynės Clevelande Įvyks lie
pos 4 d. Lakewood High stadione, 
esančiam prie Bunts Rd. ir 
Franklin Blvd. Susitiks Izraelį 
ir Juguslaviją atstovaujančios 
komandos. Plačiau žiūrėkite de
damam skelbime.

FRANCIS A. COY
47 metų pardavimo ekspertas, 

kuris tik prieš tris metus Įsi-

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA
"TUNE-UP”:

Išvalymas ir sureguliavimas žvakių, points, karbu- 
ratoriaus, oro filtro, patikrinimas dinamos, reguliatoriaus 
ir baterijos. Išplovimas radiatoriaus ir pakeitimas termos
tato. 6 cil. mot. — $6.50. 8 cil. -r- $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

šlifavimas — $10.00. Pilnas Auto — Body dažymas ir 
taisymas.

QUIK AUTO SERVICE, INC. 
Sav. Pranas Grigonis 

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS 
iNSUREO TO 

’IO OOO

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

DEPOSITS HADE DY JULY 20
EARN INTEREST EROM JULY 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

K
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KAS IR KUR?
♦ ATEINANČIĄ SAVAITĘ DIR

VA, dėl JAV Nepriklausomybės 
šventės, įvykstančios liepos 4d., 
išeis pirmadienį -- liepos 3 d, 
ir penktadienį -- liepos 1 d. 
Taigi trečiadienio numerio ne
bus.

♦ STASE BIELIŪNIENĖ.išVe- 
nezuelos, šiuo metu lankosi 
JAV. Iš čia vyks į Torontą, o 
vėliau į Salzburgą, Austrijoje. 
Po to grįš atgal į Caracas, 
Venezueloje.

♦ FELIKSAS MACKEVIČIUS, 
nuoširdus Dirvos rėmėjas iš Chi- 
cagos, būdamas Clevelande, ap
lankė redakciją susipažino su 
darbu, paliko $10 auką ir savo 
artimiesiems užsakė Dirvą į Ka
nadą.

♦ MUZ. A. KUČIŪNAS paskir
tas Chicagos Muzikos Kolegijos 
operos klasės vedėju.

♦ JERONIMAS CICĖNAS, dabar 
gyvenąs Omahoje, švenčia 35 me
tų spaudos darbo sukaktį.

♦ AUDRONĖS viloje, CapeCod, 
Mass. praėjusią savaitę vasa
rojo poetas F. Kirša, rašyt. Pr. 
Lembertas, dail. Vizgirda, skulp. 
Dragunevičius. šią savaitę at
vyksta inž. Novickis, inž. ir Dr. 
Didžiuliai ir kiti. Audronės vila 
tvarkoma p. Jansonų.

♦ W. ŽIOGAS, iš Orefield, Pa., 
mokėdamas už Dirvą atsiuntė 
ir $5 auką.

A. A.
KAZIMIERUI NAVICKUI 

mirus, širdingą užuojautą reiškiame Valerijai 
Navickienei, Prudencijai ir Vytautui Bičkams, 
Natalijai ir Vytautui Aukštuoliams.

Elena ir Stasys Baranauskai 
Sofija ir Domas Adomaičiai

Ku n. JUOZUI VAIŠNIUI, S. J. 

liūdesio valandoje, Jo mylimai Motinai mirus 
Lietuvoje, gilią ir nuoširdžią užuojautą reiš
kia

LST Korp.Neo Lithuania 
ir

Lietuvių Tautinis Akademinis
Sambūris

Dainų šventės komiteto darbuotojas A. Trinkūnas, komiteto būsti
nėje aiškina salės planą.

P. Petručio nuotrauka

NESIRŪPINKIT
dėl oro vėsintuvų: jie yra lengvi, per minutę langan įdedami, 
nereikalauja atskiros elektros linijos. Gradinsko TV, radijų, 
stereo kombinacijų krautuvė, 2512 W. 47th Str., Chicago, III. 
FR 6-1998

LABAS, MES 
IŠ LITUANUS!
Mūsų studentijos pavasarį pra

dėtas Lituanus žurnalo vajus te
besitęsia ir šiandien. Vajaus lai
kas neribotas. Jis tęsis ir to
liau. Tikslas yra pakankamai aiš
kus. Aiškinti neverta. Reikia de
šimttūkstantinės dolerių sumos 
Ši suma turėtų užtikrinti toli
mesnį žurnalo leidimą.

Šiemetinis žurnalui remti vy
riausias komitetas, kaip žinia su
darytas Chicagoje. Paskiri rė
mimo komitetai veikia ir kituose 
miestuose. Lėšų telkimui nau
dojamos įvairios priemonės ir 
būdai. Pavyzdžiui, Chicagoje 
akcija pradėta masiniu laišku 
siuntinėjimu. Laiškai pasiekė 
tūkstančius Chicagos lietuvių. 
Vėliau pradėta lankytis į na
mus. Aišku, toks lankymasis daž
nam jaunam rinkėjui nėra įpras
tas ir reikalauja nemažai kantry
bės. Nežiūrint, koks tikslas be
būtų, prašyti visuomet yra sun
kiau, negu duoti. Taip bent 
sakoma pas mus.

Kaip teko patirti, pradarius du
ris, pokalbis dažniausiai pra
dedamas žodžiais: Labas, mes 
esame iš Lituanus. Dar neteko 
išgirsti, kad po tokio pasisvei
kinimo bent vienam būtų buvę 
durys užtrenktos. Tačiau nevi- 
suomet ir pakviečiama į vidų. 
Kartais taip pokalbis ir bai
giamas tarpdury. Ir, Žinoma, nie
ko nepešus. Vienok, tokios juo-

Dainų šventės rengimo komiteto darbuotojai klausosi magnetinėn juoston įdainuotų choro dainų. Iš 
kairės: A. Dzirvonas, J. Vaičiūnas, V. Radžius, A. Trikūnas ir A. Valentinas.

P. Petručio nuotrauka

dos nesėkmės, labai jau retai 
Chicagoje pasitaiko. Tik retas 
pagaili dviejų dolerių. O už du 
dolerius kiekvienas gauna keturis 
Lituanus numerius, pilnus išsa
mios, anglų kalba medžiagos, 
apie Lietuvą ir lietuvių sieki
mus.

Dvidolerinė parama didėja. 
Lietuvių prenumeratorių skai
čius auga. Deja, to dar negana. 
Verkiant reikia pinigų tūkstančių 
Lituanus egzempliorių išsiunti
nėjimui įvairioms įstaigoms, 
universitetams, mokslininkams 
ir šiaip įtakingiems asmenims. 
Šiam tikslui reikia didesnių su
mų. Reikia didesnės aukos. To
dėl ir rinkėjai, mūsų lietuviško
ji studentija, šiam tikslui auko- 
jantiems, taria tikrai širdingą 
ačiū.

Lituanus -- vertingas ir nau
dingas žurnalas. Tai vienintėlis 
tokio pobūdžio lietuvių pastango
mis leidžiamas, leidinys. IŠ sve
timtaučių Lituanus taip pat vis 
susilaukia geresnių įvertinimų. 
Nebesigirdi bergždžios kritikos 
ir mūsiškių tarpe. Tie, kurie 
anksčiau leidėjų pastangose įžiū
rėjo "mėgėjų" darbą, šiandien 
jau tyli, nebešneka.

Paskutinis Lituanus numeris 
turtingas lietuvių liaudies meną 
ir dainas nagrinėjančiais 
straipsniais. Yra duoti ir keli 
liaudies dainų vertimai. Straips
niai apie dainas, atrodo, kaip ty
čia, buvo paskelbti prieš Dainų 
šventę. Būtų labai naudinga šį 
Lituanus numerį paskleisti Dainų 
šventėn atsilankiusiems svetim
taučiams.

Dainų šventėn suplauks šimtai 
lietuvių dainininkų ir tūkstančiai 
klausytojų. Dainų šventėje bus 
atstovaujamas ir žurnalas Litu
anus. čia bus galima užsimokėti 
prenumeratą, įsigyti paskirų nu

Los Angeles Lietuvių Tautinių Namų vajaus talkininkai po pasitarimo Skirmantų bute birželio 10 
d. Prieky sėdi iš kairės: V. Aleksandrūnas, K. Motieka, B. Dūda. Antroj eilėj: E. Skirmantienė, Bud- 
ginienė, Waitekienė» Giedraitienėj Pamataitienė, dr. P. Pamataitis ir Nausėdienė. Stovi: Kiršonis, 
Liaudanskas, Šakienė, Skirmantas, Žatkus, Gediminas ir Giedraitis.

B. Budgino nuotrauka

LB Chicagos apygardos valdyba savo posėdy aptaria Dainų šventės dalyvių priėmimo -- banketo 
reikalą, kuris įvyks liepos 2 d. vakare. Sėdi iŠ kairės: J. Jasaitis, B. Miniataitė, S. Šiaučiūnas, F. 
Valinskas, J. Petrauskas, J. Vaičiūnas, J. Bertašius. Stovi: V. Grėbliūnas ir D. .Bielskus.

V. Noreikos nuotrauka
merių ir t.t. Vajaus komitetas 
prašo suprasti esamą žurnalo 
būklę ir neatsisakyti paramos. 
Kiekviena auka, nežiūrint jos 
dydžio, bus su dideliu dėkingu
mu priimta.

Tad visi iš Chicagos ar iš 
kur kitur bebūtume atvykę, Dai
nų šventėje atkreipkime dėme
sį į dėmesio vertą LITUANUS.

P. Ptr.

BOSTON
NEUŽMIRŠTAMA DIENA

Tai buvo lynota, apsiniaukus, 
biauri, tvanki, tamsi, diena -- 

gegužės 27. Bet Bostone vaidi
lutės (Laima Jakutytė -- skilt., 
Glorija Razvadauskaitė -- paskl., 
Vida Rauktytė, Valentina Ščiu
kaitė, Rūta Matioškaitė, Onutė 
Narkevičiūtė, Renata Šimėnaitė, 
Skirma Makaitytė, Gema Duo
baitė, Rūta Dačinskaitė, Marytė 
Kavaliauskaitė ir Nijolė Vaičai
tytė, prie kurių prisidėjo studen
tės Ramulė Jokšaitė, Dalia Si
manavičiūtė ir Valentina Vakau- 
zaitė), spindėjo kaip saulė, šup- 
sojos, akys žibėjo, nenuilstamai 
juokavo, dainavo ir tarp savęs 
šnibždėjo. Kodėl? Todėl, kad ta 
diena buvo pati svarbiausia visa
me Vaidilučių įsikūrime.

Tos dienos mes neramiai lau
kėme, ir ilgai jai ruošėmės ra
šydamos referatus ir laikydamos 
pirmo patyrimo laipsnį. Birželio 
27 d. buvo mums paskirta duoti 
vyr. skaučių įžodį ir pagaliau

MIELI VASAROTOJAI - 
VIEŠNIOS IR SVEČIAI

Mums būtų labai malonu, kad 
Jūs savo atostogas praleistumė- 
te mūsų dvare. Šiam sezonui 
pertvarkėme savo restoraną bei 
kitus įrengimus. Valgomasis yra 
perkeltas į didžiąją salę. Virtu
vė bus lietuviška, valgius gamins 
prityrusi lietuvė virėja. Šiais 
pagerinimais tikimės pilnai pa
tenkinti vasarotojų pageidavi
mus.

Kainos mūsų vasarvietėje, pa
lyginus su kitomis tokio pat ly
gio vasarvietėmis, yra žemos: 
viena savaitė vienam asmeniui 
su pilnu pensijonu tik $ 50.00.

Mūsų adresas:

OSTERVILLE MANOR, INC.— 
Osterville-Cape Cod. Mass. T ei. 
GArden 8-6991.

Jungiame gražiausius linkė
jimus ir laukiame Jūsų Osterville 
dvare.

Jūsų J. Kapočius

gauti tą ilgai laukiamą mėlyną 
kaklaraištį.

Visos atvykome į Putnamą apie 
8 vai. vak. Ten radome laukan- 
čias skautes iš Putnamo, New 
Yorko, New Britaino, Worceste- 
rio ir Hartfordo. Be 7 vadovių 
dalyvavo 22 skautės.

Prieš susimąstant kun. S. Yla 
pasakė jautrų žodį. Žvaku
čių šviesoje susimąstymą įs
pūdingai pravedė Bostono Tun- 
tininkė S. Subatkevičienė. Ęfodį 
pravedė Atlanto Rajono Vadei- 
vė Elė Banevičienė. Po įžodžio 
kaklaraiščius papuošė konvali
jomis.

Energingos Vadeivės pastan
gomis toks gražus būrys skau
čių, iš viso Atlanto pakraščio, 
buvo susirinkusios į tylųjį Put
namą duoti vyr. sk. įžodį.

Sesė Nijolė

Pliki hvaia bat 
kiria proga!

Naijai pagaiiata 
PIRMOII LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINES MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos 

HI-FI ir STEREO plokštelė 
gaunama visuose lietuviškos 
spaudos ir dovanų parduotu
vėse.
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