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PERMAINOS PIETŲ KORĖJOS JUNTŪJE
Pietų Korėjos gen. ltn. Chang 

Do Young, oficialusis gegužės 
16-tos perversmo vykdytojas ir 
karinės juntos šefas, nelauktai 
rezignavo, pareigas perduoda
mas pavaduotojui gen. m j r. Pak 
Chung Hi, kurį daugelis stebė
tojų laikė to perversmo planuo
toju.

Yra gandų, kad atsistatydinęs 
juntos šefas Chang Do Young 
esąs areštuotas. Kai kurie ste
bėtojai pranašauja papildomas 
permainas kraštą valdančiame

KONGO PARLAMENTAS
SUSIRINKS LIEPOS 15
Jungtinių Tautų spaudžiamas 

Kongo prezidentas Kasavubu pa
sirašė dekretą sušaukti Kongo 
parlamentui liepos 15 dieną. Bet 
faktiško atidarymo laukiama vė
liau, nes dekrete nurodoma, kad 
atidarymo data nurodys atstovų 
rūmų ir senato pirmininkai.

Prez. Kasavubu dekretą pa
rašė po dvi savaites trukusių 
atidėliojimų, nes pačioje cent
rinėje vyriausybėje būta stiprios 
opozicijos prieš parlamento su
šaukimą. Sakoma, kad tai opozi
cijai vadovavo užs. reik. min. 
Bomboko ir armijos viršininkas 
gen. Mobutu, pramatydami ko
munistų dominaciją parlamento 
sesijoje.

Diena anksčiau, negu prez. 
Kasavubu nutarė šaukti parla
mentą, atskilusioje Katangos 
provincijoje parlamentas atmetė 
sutartis, kurias buvo pasirašęs 
prez. Tschombe su centrine vy
riausybe, jį išleidžiant iš kalė
jimo. Vėliau tų sutarčių atsisakė 
ir pats J?rez. Tschombe. Katan
gos parlamentas taip pat nubal
savo nesiųsti jokios delegacijos 
į Leopoldvilėje planuojamą Kon
go parlamento sesiją.

Bet centrinės vyriausybės 
sluoksniuose sakoma, kad bus 
dedamos visos pastangos Katan
gos politiniams lyderiams per
kalbėti, nes priešingu atveju par
lamento sprendimus lemtų pro
komunistinio Gizengds režimo 
delegatai. Gen. Mobutu planuoja 
artimiausiu metu skristi į Eli- 
sabetvilę ir tartis su prez, 
T schombe.

STAIGI HEMINGWAY MIRTIS
Ernest Hemingway, Nobelio li

teratūros premijos laureatas ir 
vienas ryškiausių dabartinės 
epochos rašytojų, rastas negy
vas nuo šūvio į galvą savo na
muose, Idaho valstijoje. Oficia
liai sakoma, kad tai buvęs ne
laimingas atsitikimas, įvykęs 
jam valant medžioklinį šAutuvą. 
Rašytojas buvo tik grįžęs iš 
garsiųjų Mayo klinikų, kuriose 
du mėnesiu buvo tiriama jo svei
kata ir pripažintas peraukštas 
kraujo spaudimas bei chroniška 
kepenų liga.

Jo mirtis buvo plačiai pa
minėta visame pasaulyje, lygiai 
Vatikano, lygiai sovietų laikraš
čiuose. Kai kurie prancūzų lai
kraščiai ta proga net paskyrė 
vedamuosius frontiniuose pus
lapiuose, iškeldami jo įtaką mo
derniajai literatūrai. Kubos vy
riausybės organas Revolucion jį 
vadino "vienu iš mūsų". Heming- 
way pradžioje rėmė Castro re
voliuciją, bet vėliau iš Kubos 
išvyko, kaip tikima, nepritarda
mas režim’ui.

Pastebėtina, kad Maskva buvo 
net leidusi lietuviškai išleisti 
jo premijuotąjį veikalą "Senis 
ir jūra".

Hemingway buvo prieš 62 me
tus gimęs Chicagos priemiesty 
Oak Pa r k. Jo gyvenimas buvo 
nepaprastai margas. Jis nėra 
labai daug parašęs, bet kiek
vienas jo kūrinys pasižymėjo ne
paprastu medžiagos išstudijavi
mu ir kruopščiu stiliaus apdai- 
linimu, kas jį iškėlė į pirmau
jančius pasaulio rašytojus ir iš
garsino jo vardą. 

kabinete, kuris oficialiai vadi
namas Aukščiausia Tautinio At
statymo Taryba.

Naujasis karinės juntos va
das Pak Chung Hi nelaukdamas 
sustiprino antikomunistinę kam
paniją, apkaltindamas gegužės 16 
d. nuverstąjį premjerą John M. 
Chang bendradarbiavimu su ko
munistais ir sugriežtindamas 
krašto saugumo priemones. Nu
verstasis premjeras ir beveik 
visas jo kabinetas jau formaliai 
areštuoti.

Washingtone tie areštai ir kal
tinimai sukėlė didelį nustebimą, 
bet nuo oficialių komentarų su
silaikoma. Kaimyninės Japonijos 
spauda skatina savo vyriausybę 
susilaikyti nuo bet kokių ryšių 
su P. Korėjos karine junta. 
Pastebėtina, kad juntos vadovybė 
pasikeitė tuo metu, kada JAV 
buvo beįtikinanti Japonijos vy
riausybę imtis ekonominių žings
nių P. Korėjos ūkiui pakelti.

į Tokijo miestą atvykusi P. 
Korėjos geros valios misija buvo 
nedraugiškai sutikta komunisti
nės Korėjos šalininkų. Ši misi
ja yra viena iš keturių jau pa
siųstų į antikomunistinius kraš
tus, siekiant gauti paramos Pie
tų Korėjai.

APSKUNDĖ BRITUS
SAUGUMO TARYBAI

irJungtinė Arabų Respublika 
Sovietija pareikalavo Jungt. Tau
tų Saugumo Tarybą, kad britų 
karinės jėgos būtų atitrauktos iš 
Kuveito. JAR atstovas parėmė 
sovietų reikalavimą, Irakui ap
kaltinus Britaniją, kad ji vykdan
ti "karo laivų diplomatiją", pa
siųsdama savo kariuomenę ir lai
vyno vienetus į Persijos įlankos 
karalystę; iš kitos pusės JAR 
delegatas ragino, kad kivirčas

Nauji neramumai Alžire
muzulmonų žuvo ir 266 
sužeisti, prasidėjus susi-

80 
buvo 
dūrimams tarp Alžiro naciona
listų ir prancūzų žandarmerijos, 
kai nacionalistų provizorinė vy
riausybė, reziduojanti Tunise, 
paskelbė visuotinį streiką, kaip 
protestą prieš Paryžiaus planuo
jamą Alžiro padalinimą.

Paskelbtieji skaičiai vadinami 
oficialiais, nes faktiniai esą ge
rokai didesni, ir žuvusiųjų tarpe 
taip pat esama prancūzų. Alžiro 
europiečiai nerengė jokių kontra 
-demonstracijų, bet pranešama 
apie bombų numetimus muzulmo
nų kavinėse, kur taip pat esama 
sužeistų.

Prancūzijos vyriausybė pasi
skubino paneigti Alžiro padalini
mo planus, iššaukusius kruvinas 
riaušes Alžire ir politinę opozi
ciją pačioje Prancūzijoje. In
formacijos ministeris Louis 
Terrenoire teigė, kad prez. 
De Gaulle niekada viešai ne
pareiškęs tokios galimybės, tik 
kalbėjęs apie gyventojų per
grupavimą. Bet kiekvienam aiš
ku, kad milijono europiečių ir 
Prancūzijai ištikimų muzulmonų 

KAIRĖJE: Dalis sugužėjusių 
į Dainų šventę pasiklausyti lie
tuvių kompozitorių kūrybos.

V. Noreikos nuotr.

tarp Irako ir Kuveito būtų pa
liktas spręsti "seserims arabų 
respublikoms" per Arabų Lygą.

JAV delegatas Saugumo Tary
boje pareiškė, kad britų karinė 
pagalba Kuveitui esanti teisėta, 
paremta sutartimis ir Kuveito 
šeicho prašymais, ir reikalinga 
taikai apsaugoti Vid. Rytuose. 
Jis reiškė viltį, kad Irakas pa
kartosiąs garantijas nenaudoti 
jėgos prieš Kuveitą. Debatai 
Saugumo Taryboje dar nėra baig
ti, bet nei JAR, nei Sovietija, 
reikalavusios britų pasitrauki
mo, neįteikė atitinkamų rezoliu
cijų, kas leidžia spėti, jog bus 
ieškoma sprendimo už Jungt. 
Tautų ribų.

Londonas pareiškė įsitikini
mą, kad Kairas neužblokuos bri
tų laivų, artėjančių į Suezą. Lon
donas pabrėžia turįs žinių, kad 
Irakas, nepaisant pasižadėjimų 
nenaudoti jėgos prieš Kuveitą, 
iš tikrųjų ruošiąsis užpuolimui. 
Londono politiniai sluoksniai pa
brėžia, kad britų kariuomenė 
pasiliksianti Kuveite tol, kol jo 
nepriklausomybei grės pavojus ir 
kol Kuveito šeichas to norės.

♦ JAV nepriklausomybės šven
tė užsieniuose, kasmet iš val
džios iždo pareikalavusi didžiu
lių sumų, šiemet, prezidentui 
Kennedžiui suvaržius išlaidas, 
Vakarų sostinėse praėjo be di
delių iškilmių, bet Maskvoje ir 
Varšuvoje atšvęsta įprastinio 
masto priėmimais. Maskvoje į 
šventę atvyko ir Chruščiovas.

♦ Kubos vyriausybė oficialiai 
paneigė pasklidusias žinias, kad 
premjero Castro brolis Raoul 
buvęs sunkiai sužeistas prieš 
keletą dienų įvykdyto atentato 
metu.

perkėlimas į Prancūzų armi
jos saugomas sritis nepriklau
somame krašte,faktiškai reikštų 
padalinimą , nors kraštas oficia
liai ir nebūtų skelbiamas pada
lintu.

Paryžiaus vyriausybė nurodė, 
kad ji tikisi atnaujinti derybas su 
nacionalistų atstovais ateinančių 
septynių ar dešimties dienų bė
gyje. Prancūzija yra pasiūliusi 
susitikti su nacionalistais atei
nantį pirmadienį, bet pastarieji 
nori nudelsti, greičiausiai lauk
dami, ką prez. De Gaulle pa
sakys apie Alžirą, kalbėdamas 
Prancūzijos nepriklausomybės 
šventės proga.

Liepos 2 dieną Chicagos Tarptautiniame Amfiteatre įvyko JAV ir Kanados lietuvių dainų šventė, 
kuri iš visų lietuviškų kolonijų sutraukė per 9,000 dalyvių ir arti 1,000 dainininkų iš 27 chorų, šiltą 
sveikinimą šventės dalyviams atsiuntė prezidentas J. F. Kennedy, raštu taip pat sveikino valst. sekr. 
Dean Rusk, prekybos sekr. Luther Hodges, sveikatos, gerovės ir švietimo sekretorius Ribicoff, o žo
džiu sveikino Chicagos mėro atstovas ir vėliau, per vakarienę, Illinojaus šen. Paul Douglas. Jautrią 
kalbą per šventės atidarymą pasakė Lietuvos atstovas Washingtone J. Kajeckas, broliškus sveikini
mus perdavė Latvijos atstovas Washingtone dr. Arnold Spekke. Šventės programą vedė, kitataučiams 
dainų prasmę aiškindama, p. Juzė Daužvardienė. Banketui vadovavo inž. Algirdas Nasvytis.

Šventės metu jungtiniai chorai -- mišrus, moterų ir vyrų -- išpildė lietuvių kompozitorių kūrinius 
ir harmonizacijas, diriguojant Al. Aleksiui, Alice Stephens, Broniui Budriūnui, Juliui Gaideliui, Al
fonsui Mikulskiui Stepui Sodeikai ir Kaziui Steponavičiui. Akomponavo St. Gailevičius (matomas 
nuotraukoje) ir VI. Jakubėnas. Plačiau žiūr. 8 psl. Vyt> a. Račkausko nuotrauka

Teskamba mūsų dainos po 
šalis plačiausias...

Lietuvos atstovo Washingtone J. Kajecko kalba Dainų Šventėje Chicagoje

Nepaprasta garbė būti šios 
Dainų Šventės garbės pirmininku. 
Nemažesnė garbė būti ir kal
bėtoju šia didinga proga. Ame
rikos lietuviui gimimu lemta pra
bilti į jus Tėvų Žemės vardu. 
Šiame krašte aš pratariau pir
mą lietuvišką žodį. Jame pra
mokau ir pirmą lietuvišką dainą. 
Štai dėl ko Dainų Šventės Komi
teto man teikiama garbe lengva 
susižavėti. Tą garbę aukoju jos 
tikrajam Savininkui, nemirtin- 
gajai Lietuvai. Giliai ačiū už 
suteiktą garbę pavergtos tautos ir 
mano vardu.

Aš nuoširdžiai sveikinu šios 
Dainų Šventės Komitetą. Dėkoju 
jam, chorų dirigentams, choris
tams bei Šventės dalyviams, kad 
pakluso Komiteto kvietimo ir 
Lietuvos trimito garso čia atsi
lankyti Lietuvos garbei.

Diplomatas ir daina! Pirmupo
žiūriu, atrodo, sunkiai besuderi- 
namos sąvokos. Bet visi keliai 
į Romą veda. Visi keliai veda ir 
į Lietuvą. Į. ją veda ne tik po
litinė, tautinė, kultūrinė ir kito
kia veikla. į Lietuvą veda ir dai
na. I. Lietuvą veda ir lietuviškas 
šokis. Todėl, prieš trejetą sa
vaičių, pirmą kartą istorijoj, 
Lietuvos tautiniai šokiai buvo šo

kami net ir valstybės depar
tamente, didžiausiame pasau
linės diplomatijos centre. įLie- 
tuvą veda ir kalėdinės eglaitės, 
tautiniais motyvais papuoštos, 
į Lietuvą veda ir kitos tradici
nės manifestacijos.

Lietuvos dainos senesnės už 
Lietuvos diplomatiją. Lietuviai 
tūkstančiais metų prieš Kristų, 
iš tautų lopšio, reikia manyti, 
su daina žygiavo į Baltijos gin
taro šalį. Lietuvės su daina 
sėmė Dunojaus vandenėlį. Mūsų 
valstybės apogėjaus metu Lie
tuvos karių daina nekartą skam
bėjo ir prie Kremliaus vartų. 
Ji skambėjo ir Žalgirio lau
kuos.

Kai 18-to šimtmečio pabaigo
je Lietuvos valstybė buvo už
gniaužta, kada lietuviškos spau
dos draudimo laikotarpiuMurov- 
jovas dekretavo, kad "Lietuva 
būtų ir tamsi ir juoda," tada 
lietuvių tautai tepaliko tik pora 
ambasadoriškų pareigų, tai lie
tuviška malda ir daina. Daina at
lydėjo lietuvių tautąį laisvę. Mal
da, darbas ir daina ir šiuo me
tu lydi mūsų ryžtą į Lietuvos 
šviesesnę ateitį.

Dainos galybė nepaprasta. Ji 
pergyvens atmintyje gražiausią 

kalbą ir gražiausi pamokslą. 
Ką kūdikis pirmiausia išmoks, 
jei ne dainą. Daina tai knyga. 
Ji, kaip pavasarį sulapojęs me
dis ar atsiskleidžiąs žiedas, ati
dengia tautos sielos gelmes ir 
nuotaikas. Antai, ir Beethoveno 
nemirtinga Devintoji Simfonija 
baigiasi didingo choro talka. Ma
tomai, muzika buvo bejėgė iš
reikšti Beethoveno simfonijos at
vaizduojamą džiaugsmą be dai
nos.

Daina - tautos istorija. Nėra 
nieko, kas lietuvio neapdainuota: 
jo apdainuota Dievas ir die
vaičiai. Jo apdainuota kunigaikš
čiai, karai, milžinkapiai, bau
džiava, laisvė ir partizanai. Jo 
apdainuota vargeliai, bernelis, 
mergužėlė, rūtelė, bijūnėlis, 
saulelė, girios ir pievos, juod
bėrėlis, čiulbuonėliai ir t.t. Gar
sios ir mūsų raudos. O mūsų 
giesmės! Kiek sielos parodyta^ 
kai Lietuvoj bažnyčia visa ka
daise užtraukdavo Strazdelio 
"Pulkim ant kelių." Nėra |vykio 
ar nuotaikos, kuri neatsispindėtų 
mūsų dainose. Ji apima visus 
laikus, visas vietas. Lietuvis lai
mėj ir nelaimėj dainuoja. Jis 
su daina gula ir kelia. Lietuvio 
daina, tai malda. Jis ja išskai
čiuoja vargelius ir skriaudas. 
Jis ja Dangui pasiskundžia skaus
mo pagimdyta daina. Gi "pačios 
geriausios dainos, kurios bet ka
da buvo dainuotos yra tos, kurios 
dainuojamos, kai širdis kraujais 
paplūdusi." (Joyce Kiemer)

Kitas motyvas, kuriuo daina 
pagrįsta, tai meilė. Anot vienos 
Seselės:

"Duokie man saulę, paukštį,gėlę 
ir nupinsiu aš dainą, 
kuri gyvuos valandą.

Duokie man širdį, džiaugsmą,
ašarą

ir išausiu aš dainą
kuri gyvuos metus.

Bet, duokit man meilę, kurios 
mirtis neįveikia 

ir sukursiu aš dainą,
kuri gyvuos amžinai."

(Give Me the Sun: Sister Miriam)

Mūsų dainose meilės elemen
to netrūksta. Jos ir gilios Tė
vynės meilės veidrodis.

"Tautos dainele, tu gaivini per 
amžius mūsų sielą

Viena budėjai, kai milžinai ka
puos sapnavo šalį mielą."

(Nukelta į 3 psl.)
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MALTOS VILKSTINĖ nu

Vokiečių lėktuvai puola
Iki tos akimirkos vilkstinė buvo 

plaukusi, galima sakyti, be jokių 
incidentų. Net atrodė, kad būsią 
galima prasprukti nebastebė- 
tiems.

Bet migla, dengusi vilkstinės 
praplaukimą Gibraltaro sąsiau
riu, tą rytą išsisklaidė, karštam 
rytų vėjui pučiant, ir regimu
mas pasidarė gąsdinančiai ge
ras.

8:15 valandą korvetė "Colts- 
foot" pranešėpastebėjusi dvi plū
duriuojančias minas. Jos buvo 
paliktos italų povandeninio laivo, 
kuris pirmasis painformavo savo 
štabus apie britų vilkstinės pasi
rodymą Viduržemio jūroje.

Maždaug ketvirčiu valandos 
vėliau radaro įrengimai užre
gistravo pirmąjį besisukinėjantį 
priešo lėktuvą. Nuo lėktuvnešių 
pakilę "Huricanes" ir "Fulmars” 
penkiose oro kautynėse numušė 
vieną vokiečių "Junkers 88" ir 
prarado du savo naikintuvus.

Bet 10:55 valandą admirolas 
Syfret jau tikrai žinojo, jog vilks
tinė yra pastebėta nes iš Romos 
buvo nugirstas Mussolinio radi
jo stoties pranešimas, skelbia
mas visoms italų stotims ir ka
riniams junginiams.

Po to iš jūros gilumos iškilo 
torpedų salvė, kuri nuskandino 
lėktuvnešį "Eagle”.

Saulė švietė pačiame dangaus 
viduryje, akindama sekėjų akis, 
o vilkstinė 15 mazgų greičiu 
artėjo į Maltą, paskui save pa
likdama įvairiausių vingių mar
ginį.

"Kas mums pražydės?" su
murmėjo vėliavinio laivo žinių 
karininkas, pakartodamas seną 
jūreivių posakį, kai gerai žino
ma, ko reikia tikėtis, priešui 
pastebėjus.

14:20 valandą radaro tinklą ste- 
bį vyrai staiga pamatė, kad švie
sos taškai pailgėjo ir susijungė 
į kompaktinę grupę.

Kiekviename laive buvo pa
skelbtas pavojaus signalas: 
priešo lėktuvai artėja! Akimir
ka vėliau aukštyn pakilo visi 
priešlėktuvinių patrankėlių 
vamdžiai, jas aptarnaują vyrai 
prisiveržė šalmus ir įtemptai 
laukė, pirštus pridėję prie nu- 
leidiklių. Galbūt artėja lemia
masis momentas!

Jau pasigirdo tolimas, plonas 
lėktuvų motorų zirzimas. Lėk
tuvai atrodė virš laivų. Prieš
lėktuviniais pabūklais geriausiai 
aprūpinti kovos laivai "Nelson" 
ir "Rodney" atidarė ugnį, kontro
liuojamą užtveriamąją ugnį, kuri 
aštriais sprogimais sudraskė 
viešpatavusią tylą. Ryškioje sau
lės šviesoje vamzdžiai bepalio- 
vos spiaudė ugnimi, ir ją stebin
tieji beveik fiziškai jautė kiek

vieną smūgį -- taip buvo įtempti 
jų nervai.

Dangus apsidengė sprogimų 
dūmų debesėliais, lyg juodomis 
žvaigždėmis. Po kurio laiko ug
nis buvo sustabdyta, nes vis dar 
nepastebėta jokio lėktuvo. Be a- 
bejo, priešas iš karto norėjo tik 
atlikti žvalgybą. Kovos laivai nu
tilo, ir lėktuvų ūžimas nutolo 
šiaurės kryptimi.

Vėlią popietę admirolas Syfreit 
gavo žinią, kad "Operation Bel- 
low" pasisekusi: trisdešimt še
ši "Spitfires" laimingai nusileido 
Maltoje.

Tų lėktuvų išskraidinimą nuo 
"Furious" denio buvo pertraukęs 
lėktuvnešio "Eagle" paskandini
mas. Po to buvo išsiųsti ir liku
sieji. Vienam iš jų sugedo moto
ras, ir jis nusileido ant "Indo-

UŽSISAKYKITE TERROJE ŠIAS KNYGAS
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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 į lietuvių kalbą. Kieti viršeliai, kaina-$3.50.

TERRA
3333 So. Halsted St., Chicago 8, III.
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Statement of Condition 
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S T. CLAIR
■ avings
ASSOCIATION

Assets June 30 
1961

June 30
1960

Cash and U. S. Government Bonds............. .... $ 3,669,355.49 $ 3,885,122.24

Other Securities................................................... 1,544,685.05 2,065,286.17

| Federal Home Loan Bank Stock................... 670,600.00 571,000.00

First Mortgage Loans....................................... .... 40,568,243.28 32,690,630.15

Property Improvement Loans........................ 152,845.95 123,139.01

Office Buiidings and Furnishings................... 466,570.98 458,753.13

Other Assets........................................................ 137,593.09 59,459.30

TOTAL.............................. ..... $47,209,893.84 $39,853,390.00

LiMlitiis
Savings Deposits................................................ ..... $39,765,628.64 $35,150,956.52

Loans in Process and E$crow........................... 2,099,311.40 1,350,922.51
1 Advances.............................................................. 1,900,000.00 500,000.00

Accumulation for Tax and Insurance........ 31,293.58 25,957.62

Other Liabilities................................................... 150,799.63 90,247.61

Permanent Capital Stock................................ 240,000.00 240,000.00

Reserves and Undivided Profits..................... 3,022,860.59 2,495,305.74

TOTAL.............................. ..... $47,209,893.84 $39,853,390.00

mitable".
"Furious" po to su savo paly

da grįžo į Gibraltarą, ir laimė 
jį lydėjo: "Wolverine", vienas 
naikintojų iš jo grupės, pakeliui 
užklupo ir paskandino italų po
vandeninį laivą "Dagabur".

♦
Popietė artėjo prie galo, ir 

vandens mėlynumas vis stiprėjo. 
Saulė slinko link jūros paviršiaus 
--raudonas kamuolys violetinėje 
ir auksinėje migloj e. Buvo jau be
veik pervėlu lėktuvų puolimui.

Ir tada buvo gautas toks prane
šimas:

"Šiaurės Atlanto Komandos ad
mirolas eskadros F vyresniajam 
karininkui: Sugautas priešo pra
nešimas. Aviacijai įsakyta pulti 
vilkstinę temstant. Pranešimo 
pabaiga."

Admirolas Syfret įsakė lai
vams užimti vietas, ir naikintojai 
nutolo į šalis. Po to radaro įren
gimai užregistravo artėjantį 
naują puolimą.

Lėktuvnešiai, kurių dabar buvo 
likę tik du, atsisuko prieš vėją 
ir plaukė pilnu greičiu, kad pa
lengvintų savų naikintuvų kilimą. 
Besileidžiančios saulės spindu
liuose blykčiodami, kilo naikintu
vai, kaip uodų spiečiai.

Tada prabilo vilkstinę vedąs 
naikintojas iš visų turimų vamz
džių. Kreiseriai ir kovos laivai 
pritarė pragarišku trenksmu ir 
dundėjimu.

Vilkstinė dabar jau galėjo 
matyti: trisdešimt šeši maži 
"Junkers 88S" ir "Heinkel UIS", 
visi aprūpinti torpedomis, smigo 
iš tamsėjančio dangaus. Sužibo 
signalinės raketos. Prieblandoje 
išsiplėtė raudonų, žalių ir gel
tonų šviesų skėtis, paįvairintas 
sprogstančių sviedinių skevel
dromis.

Pabūklų dundėjimą užgožė kur
tinantis motorų kauksmas. Ar- 
tėją lėktuvai vis didėjo, kol pra
dėjo keisti kryptį.

Kažkur pasigirdo silpnas valio. 
Vienas Junker 88 susiūbavo, abu 
jo sparnus užliejo liepsnos. Jis 
buvo kliudytas iš vilkiko 
"Jaunty". Kitas Junkers nukrito 
į jūrą, paskui save palikdamas 
tirštą dūmų juostą.

Aukšti vandens stulpai šovė 
dangun, kai bombos baisiu 
trenksmu sprogo po vandeniu. 
Virš stulpų kaukė lėktuvai, var
tydamiesi ir vis iš naujo smig- 
dami, besisukinėjančių ugnį 
spiaudančių pabūklų vamzdžių 
sekami.

Priešo bombonešiams prieš 
pat vilkstinės nosį atsiplėšus 
aukštyn, vanduo pabalo nuo tor
pedų pėdsakų, sirenų kauksmas 
papildė triukšmą, kai kovos lai
vai nutrūktgalvišku manevru pa
sisuko, tą patį pakartojant vi
sai vilkstinei.

Pagaliau išsiplėšė aukštyn 
paskutinis priešo lėktuvas, bėg
damas nuo kryžminės ugnies,bet 
staiga jo liemenyje sužibo rau
dona ugnis, ir jis didėjančioje 
tamsoje nukrito, lyg paklydusi 
raketa.

Staiga nutilo visi pabūklai, ir 
tyla beveik skaudino ausis. Jau 
buvo visai tamsu. Vilkstinė kaž
kaip išvengė sunaikinimo. Arti
leristai nusiėmė šalmus ir šluos
tė prakaitą nuo kaktų. Akimir
kai kova buvo baigta.

Atėjo nuostabiai rami naktis. 
Karšti deniai atvėso, ir įgulos, 
išskyrus sargybas, sumigo. Tuo 
metu iš Maltos pakilę Beaufight- 
ers ir Liberators pradėjo pulti 
priešo lėktuvus.

(Bus daugiau)

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ*

Cosmos Parcels Express Corp.
(Licensed by Intourist)

PASKUBINA JŪSŲ SIUNTINIUS JŪSŲ DRAUGAMS 
IR GIMINĖMS Į BET KURIĄ SSSR DALĮ.

SIUNTINIAI APDRAUSTI • PRISTATYMAS (GARAN
TUOTAS • GAVĖJAS NIEKO NEMOKA.

Visuose mūsų skyriuose Jūs rasite didelį pasirinkimą 
medžiagų moteriškiems ir vyriškiems drabužiams ir tuo 
sutaupysite negu pirkdami kitur. Jūs galite gauti ir kitokių 
reikmenų tinkamų siuntiniams, pigiau negu bet kur kitur. 
Dėl nemokamų kainoraščių i-c papildomų informacijų rašy
kite ar aplankykite jums artimiausį mūsų skyrių:

l NEW YORK 3, N. Y., 39 — 2nd Avenue — Tel. AL 4-5456 
BROOKLYN 21, N. Y., 506 Wilson Avė. — Tel. HY 1-5290 
BROOKLYN 7, N. Y., 600 Sutter Avenue — Tel. DI 5-8808 
LAKEW00D, N. J., 126 — 4th Street — Tel. FO 3-8569 
PATERSON 1, N. J., 99 Main Street — Tel. MU 4-4619 
NEW HAVEN, Conn., 6 Day Street — Tel. LO 2-1446 
PITTSBURGH 3, Pa., 1J015 E. Carson St. — Tel. HU 1-2750 
WORCESTER, Mass., 174 Millbury St. — Tel. SW 8-2868 
HAMTRAMCK, Mieli., 11333 Jos. Campau.

Tel. TO 7-1575 
CLEVELAND 13, Ohio, 2683 W. 14th St. — Tel. TO' 1-1068 
CHICAGO 22, III., 2222 W. Chicago Avė. — Tel. BR 8-6966 
CHICAGO 29, III. 2439 W. 69th Street — Tel. WA 5-2737 
LOS ANGELES 22, Cal., 960 So. Atlantic Blvd.

Tel. AN 1-2994 
SAN FRANCISCO, Cal., 2076 Sutter St. — Tel. FI 6-1571 
NEWARK 3, N. J. 428 Springfield Avė. — Tel. BI 3-1797 
PHILADELPHIA 23, Pa., 530 W. Girard Avė.

Tel. WA 2-4035 
WATERBURY, Conn., 6 John St. — Tel. PLaza 6-6766 
GRAND RAPIDS, Mich., 414 Scribner Avė.

Tel. GL 8-2256 
PASSAIC, N. J., 176 Market Street — Tel. GR 2-6387 
DETROIT, Mich., 7300 Michigan Avė. — Tel. VI 1-5355 
ATHOL, Mass., 61 Mt Pleasant St. — Tel. ClO-6245 
VINELAND, N. J., West Landis Avė.,

Greek Orthodox Club Blvd.
šis skyrius atidarytas penktadieniais, šeštadieniais ir sek
madieniais.

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.

Deposits made by July 17th 
Earn Interest from July Įsi

Deposits Insured to $10,000

ST. CLAIR 
AVINGS 

ASSOCIATION
THREE LOCATIONS:

813 East 185th Street 
25000 Euclid Avenue 

6235 St. Clair Avenue

VISKIS 
APDRAUDOS 
REIKALAIS,
kaip automašinų, gyvy
bės, nelaimingų atsitiki
mų ir gaisro, kreiptis į 

atstovę 

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2 4450
642 Meaiiv Laie Dr.

ClevelaiA 24

DIDŽIAUSIA IR GRAŽIAUSIA LIETUVIU VASARVIETĖ 

ATLANTU PAKRANTĖJE LAKE HOTEL
SEVENTH & PARK AVENUES ASBURY PARK, N. J. 

PRosped 4-7788

Gražūs kambariai. Šviežias maistas. Žemos kainos. Savait
galiais muzikai* vadovauja Algirdas Kačanauskas populiariame 
"Anchor Room". Barui — Danielius Averka, raštinėje -- 
Vitalis Si rusas.

Savininkai KUBAIČIAI IR ŽEMAIČIAI
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6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1*6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

Prenumerata metams: $10.00 • Laikraštis išeina tris 
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta
dieniais. išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E. Čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Nauji išradimai kuria ir nauja 
gyvenimo būdą

Gyvename didelės pažangos amžių. Žmogaus genijus tiek nauja 
sukūrė, kad tik svajonėse vaizduojamos galimybės, mūsų pačių 
akyse virsta tikrove. Žmogui darosi net persiaura gyventi šioj 
didelėj žemėj. Ir jis yra pakeliui į tolimas planetas. Pakeliui, 
nes mokslininkų darbas tokias keliones daro galimas.

Bet žmogus, išradęs elektroninius smegenis, suskaldęs atomą, 
ir atlikęs daug kitų išradimų, pradeda pats savęs išsigąsti. Užtenka, 
kad būtų duoti keli galingųjų įsakymai, ir žemė gali virsti de
gančiais griuvėsiais. Ir kuris pirmas tokius įsakymus duos, tas 
dar gali tikėtis, kad išliks gyvas.

Nauji išradimai, keičiantieji įprastą darbo ir gyvenimo būdą, 
daugiau ar mažiau, jau mus visus paliečia. Jei nuo tos baimės, 
kad nauji išradimai gali mus sunaikinti, dar ir esam tiesioginiai 
neliečiami, tai tų naujų išradimų įvedimas mūsų darbovietėse, 
mums jau kelia rūpesčius. Kelia rūpesčius todėl, kad jie mažina 
įprastus darbus ir dalį darbininkų iš tų darbų išstumia.

Skaitytojas atleis, jei keliais žodžiais prisiminsiu įspūdžius, 
kokiuos 1939 metais pergyvenau Švedijoje, lankydamas jų pavyz
dinguosius ūkius. Apžiūrinėjant Alfa Lavai didelį ūkį, ten tada 
teradom tik du dirbančius darbininkus. Ir mūsų vadovas aiškino, 
kad dedamos pastangos, jog ir su vienu darbininku būtų galima 
tų pačių rezultatų pasiekti. Todėl viskas mechanizuojama, auto
matizuojama. Ir čia pat tada suskaičiavau, kiek tokį ūkį tvarkant 
tada įprastu būdu, reikėtų nuolat dirbančių darbininkų. Tas skaičius 
tada siekė 18. Taigi skirtumas buvo labai didelis ir mes jau prieš 
22 metus buvom įtikinti, kad žmonių iš kaimų bėgimas į miestus 
galimas nugalėti, žemės ūkį ne tik reikiamam lygį išlaikyti, bet 
dar ir pakelti.

Bet mechanizacija ir automatizacija žemės ūkyje tada buvo 
bandoma kitais tikslais. Beveik visoj Europoj tada buvo rūpestis, 
kad žmonės nebenori kaimuose gyventi ir jie keliasi į miestus. 
Taigi reikėjo skubiai ieškoti būdų, įvedant naujas mašinas, kad 
daug mažiau žmonių atliktų tuos pačius darbus. Bet dabartinė 
automatizacija ir mechanizacija, ypač JAV, vykdoma todėl, kad 
žmogaus darbo jėga brangi, kad darbdaviai yra apsunkinti viso
kiomis atlyginimų ir draudimų sutartimis, kad jiems daug geriau 
reikalus ne su žmonėmis, bet su mašinomis turėti. Ir todėl, nau- 

dodamiesįnaujai§iais išradimais, jie į įvairius darbus įveda brangias 
mašinas ir jų darbo vaisiais džiaugiasi. Nors, kaip daug kur 
įrodinėjama, nuo to gamybos kaštai ir nemažėja, bet jau reikalų 
su žmonėmis tai tikrai žymiai mažiau.

Šios mechanizacijos ir automatizacijos pasekmės jau yra pa- 
lietusios nemažai ir mūsų tautiečių. Vieni buvo iš įprastų darbų 
išstumti ir turėjo nemažai vargo, kol kitur pritapo. Kiti turėjo 
iš naujo mokytis arba tobulintis, kad galėtų tokias naujas mašinas 
valdyti. Ir beveik visi, ne taip jau geru žodžiu, tai minėjo ar 
ateityje minės.

Automatizacijos ir mechanizacijos pasėkoje JAV jau pradėta 
kalbėti ir apie trumpesnes dirbančiųjų darbo valandas. Kai kur, 
labai specifinėse įnfonėse, tokios trumpesnės darbo valandos jau 
praktikuojamos, bet visumoje tebedirbama 40 darbo valandų. Unijose 
tie klausimai labai aktyviai svarstomi, bet darbdaviai visuotinai 
Šiaušiasi. Ir nelengva surasti reikalavimų vidurį, kada už trum
pesnes darbo valandas norima atlyginimo, prilygstančio 40 darbo 
valandų normai. Bet, anksčiau ar vėliau, tai turės būti padaryta. 
Tobulesnės ir tobulesnės mašinos kaskart ištums iš darbų daugiau 
žmonių. Nors manoma, kad tuos žmones suims įvairesnių ir 
geresnių patarnavimų reikalavimas, bet tokiam galvojimui vilčių 
maža. Jau ir dabartinė praktika rodo, kad bedarbių skaičių šiame 
krašte sunku sumažinti. Ir ateity, atrodo, kad tie sunkumai su 
bedarbiais, nė kiek nebus lengvesni. Taigi ir reikės žiūrėti, kad 
mašinos už žmones daugiau dirbtų. Ir dirbtų taip, kad žmogus, 
daugiau poilsio gaudamas, tiek pat uždirbtų ir nė kiek neblogiau 
galėtų gyventi.

B.G.

Dainų šventę atidarė garbės komiteto pirmininkas prel. Ignas Albavičius (prie mikrofono). Toliau 
matyti dalis choristų; pirmoje eileje su "Miss Lithuania” juosta ant krūtinės -- Genovaitė Antanaitytė, 
prieš pusantrų metų gražiai pasireiškusi Dirvos rengtame dainininkių konkurse, Dainų šventės metu 
įvedusi chorus į sceną.

V. A. Račkausko nuotrauka

TESKAMBA MOSU DAINOS PO ŠAUS...
(Atkelta iš 1 psl.)

Turtingas mūsų dainų lobynas. 
Anot liaudies dainelės:

”Kad atdaryčia dainų skrynelę 
Dainužėms išdainuoti,
Nuo Tilžės miesto ik Karaliau

čiaus
Dainužėms nudainuočia."

Buvau liudininkas, kai Londo
no lietuviai visą naktį, visą ke
lią nuo Manchesterio iki Londo
no dainomis nudainavo. Vos prieš 
porą savaičių lietuviai šokėjai 
taip pat visą kelią nuo Bostono 
iki Washingtono "dainužėm nu
dainavo." Tat, turtinga mūsų dai
nų skrynelė. Ir kol laisvajame 
pasaulyje ir ant Michigane ežero 
krantų skambės Birutės kalba ir 
daina, pavergtas lietuvis gali pa
sikliauti, kad jis vėl laisvas bus.

Apie lietuvių dainas su pagar
ba atsiliepia Lessingas, Herde- 
ris, Goethe, Schilleris, Rhesa,

Dainų Šventės dalyviai pagerbė žuvusius už Lietuvos laisvę, po 
pamaldų aplankydami paminklą Tėvų Jėzuitų sodelyje ir ten padėdami 
vainikus. Nuotraukoje: paminklo autorius arch. Jonas Mulokas ir 
Čiurlionio Ansamblio vadovai Ona ir Alfonsas Mikulskiai.

V.A. Račkausko nuotr.

▼1

V)

Manningas, Katzenelenbogenas ir 
eilė kitų. Pastarasis, dar vaiku 
būdamas, pirmą kartą iš lietuvių 
maldininkų, Vilniuje, išgirdo lie
tuviškas giesmes ir visur mūsų 
maldininkus sekiojo. Nuo to laiko 
jis pamilo lietuvišką dainą ir 
Chicagoje 1935 m. anglų kalba 
išleido šaunų kūrinį apie mūsų 
ir latvių dainas. Lietuviškai dai
nai, tarp kitų, muziką pritaikė 
ir Schumanas ir Chopinas.

Daina savo grožį semia ne tik 
iš kilnios sielos, bet ir iš gra
žiosios lietuvių kalbos. Mūsų 
kalba nemažiau svetimųjų iš
girta, kaip jos daina. Ji lanksti. 
Ji glosto ir širdį ir ausį.

Dainos tėvynė Lietuva. Tat, 
šią ją Šventę mes ypatingai ski
riame jai. Dainų Šventė kartu 
ir mūsų išeivijos manifestacija. 
Mes niekeno neverčiami susi
rinkome čia dainuoti ir dainų 
klausytis. O toji daina - ne Krem
liaus spalvos.

Kremliaus tironas 1940 m. lie
pos mėn. sufalsifikavo lietuvių 
tautos valią, lygiai kaip jis fal
sifikuoja jos istoriją bei aspi
racijas. Kiekviena mūsų mani
festacija, o šia didinga proga 
ypatingai, mes pabrėžiame, kad 
Kremliaus valia - ne pavergtos 
tautos ir ne laisvojo lietuvio 
valia. Ei, pasauli, be laisvos,

Mes didžiuojamės to gimtadie
nio Aktu, kuriame pasakyta, kad 
"Visi žmonės yra Sutvėrėjo ap
dovanoti teisėmis į gyvenimą, į 
laisvę ir į laimę!” Lincolnas 
pabrėžė, kad toji Deklaracija

"suteikia laisvę ne tik šio krašto 
žmonėms, bet viltį visam pa
sauliui, visiems laikams." O 
kitom progom tas garbingas Illi- 
riojaus sūnus pareiškė, kad: 
"Laisvė paveldėjimas visų žmo-

/ X nepriklausomos Lietuvos, mes

and pay yourtelf first every 
pay day — before you įtart 
spending. This regulai* habit 
will assure you of achieving 
your dreams of a new Kome, 
children's education, extra 
retirement funds, etc. And... 
you will be secure against 
any ’unforseen emergenciei 
in the future.

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn

T. CLAIR 
AVINGS

Current 

Rate

J from 
JULY lst I

e

niekad nenurimsime!
Šio mėnesio 23 d. sueina ir 

21 metai, kai valstybės dep-to 
paskelbus šaunusis akus, ku
riuo tebegyvename ir kuriuo te
besidžiaugia ir laisvas ir pa
vergtas lietuvis. JAV tuo aktu 
pasmerkė Pabaltijo valstybių 
okupanto "žygdarbius", šį mė
nesį uip pat ift-ieš 39 metus 
JAV pripažino Pabaltijo valsty
bes de jure. Tie aktai tebėra 
galioje.

Tų aktų sukakties proga mūsų 
daina tebūnie ir padėkos už tai 
ženklas Amerikos Vyriausybei 
ir Amerikos žmonėms. Tebūnie 
ji padėkos ženklas ir Chicagos 
mėrui Richard J. Daley už šau
nios Lietuvių Dienos proklama
cijos paskelbimą. Prie tos pa
dėkos visa širdimi jungiasi visi

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas,

šios šventės dalyviai.
Mes dėkingi Amerikai ir už 

kitą palaimą. Poryt JAV nepri
klausomybės 185 metų sukaktis.

Kada jūs pradėsit bėgti iš 
Amerikos? Juk padoriam žmo
gui jau gėda gyventi tame kraš
te...

Jau kai neseniai pas mus ap- 
lupo jūsų krašto ambasadorių, 
man pasidarė lengviau ant dū
šios. Kai Nixoną lupo, buvau 
įsiutęs. Norėjau eiti mūsų 
valdžiai ausų draskyti. Bet ka
dangi lupa ir lupa, ir leidžiasi 
lupami, tai taip tur būt ir rei
kia. Juk sakoma, kad kvailį 
ir bažnyčioje muša...

Dar norėčiau, kad pats Chruš
čiovas jūsų prezidentą Kennedy 
batu apkultų. Kam dar spardosi 
ir po to tuoj nusileidžia. Tik lai
ką trugdo, nes šiaip ar taip, 
vistiek nusileis. Tam jau yra 
visi cicilikai. Jų tarpe ir Ste- 
vensonas su kitais patarėjais.

Aš čia turiu nemažai darbo, o 
kai dirbi, tai ir uždarbio lieka. 
Nors ir pinigų uždirbu, bet 
pas jus nevažiuosiu, kol neateis 
valdyti Nixonas. Cicilikinio kva
po man ir šiame krašte per
daug.

K.K.
Venezuela

JUOKIASI PATYS IŠ SAVĘS

Komunistinė spauda paskelbė 
"džiugią" žinią iš Lietuvos, net 
telefonu perduotą, kad Lietuvoje 
sukurta sava teisinė sistema. E- 
są, Lietuvoje dabar teisinė sis
tema visur suvienodinta ir sava. 
O ta suvienodinta ir sava sis- 
stema yra ne kas kitas, o 
Maskvos padiktuota, ir visose 
jos užgrobtuose kraštuose pri
taikyta. Taigi, nieko sau sava 
sistema. Ji gal geriausiai nu
sakoma ir toje pačioje žinioje 
minint, kad į Aukščiausįjį teismą 
paskirti tokie "lietuviai", kaip 
N. Kanduralovas...

K. P. GRIGAITIS, 
Sioux

nių, visuose kraštuos, visur (pa
saulyje)" ir "tie, kurie atsako 
laisvę kitiems, patys nėra jos 
verti. "Mes tos šventės išva
karėse Amerikos Vyriausybę ir 
žmones, šia didinga ir iškilmin
ga proga, ir sveikiname ir jiems 
dėkojame.

Aš linkiu, kad mes sulauktu
me, dar mūsų gyvenime, bendros 
Lietuvos ir laisvojo pasaulio lie
tuvių triumfo dienos - Dainų 
Šventės Gedimino mieste, Lais
voj, Nepriklausomoj Lietuvoj. O 
iki tai įvyks: "Teskamba mūsų 
dainos po šalis plačiausias."

Kas Dirvas neskaitė
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa-* 
žį s tarnus užsiprenu
meruoti DIRVĄ#

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
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 Govemment 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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ATLANTO RAJONO SKAUTŲ SUVAŽIAVIMAS

Atlanto rajono vyr. skaučių skautų vyčių ir vadovų suvažiavimo dalyvių grupė.
R. Bričkaus nuotrauka

Po ilgesnio laikotarpio, Atlanto 
rajono skautiškasis jaunimas: 
vyr. skautės, skautai vyčiai ir 
jų vadovai, birželio 10-11 dieno
mis suplaukė Hartfordan ne tik 
aptarti savo organizacinius rei
kalus, bet taip pat ir pasisemti 
stiprybės, skautiškos nuotaikos 
bei jaunatviško entuziazmo to
limesniam darbui, lietuviškoje— 
skautiškoje dvasioje auklėjant 
mažąsias sesutes ir broliukus.

Šeštadienį nuo pat pietų, Hart
fordo Amerikos Lietuvių Pilie
čių patalpose, rinkosi jaunimas, 
pasipuošęs įvairiaspalviais kak
laraiščiais, iš didmiesčių ir 
priemiesčių, gulinčių
Atlanto Vandenyno pakraštyje. 
Automobiliais, traukiniais, lėk
tuvais ir autobusais suvažiavo- 
-atkeliavo virš 70 sesių ir apie 
50 brolių.

Susirinkus erdvion salėn, pa
sigirdo adjutanto komanda ir Lie
tuvos Himnu šis gausis skautiš
kos šeimos suvažiavimas buvo 
atidarytas. Ps. kun. Pakalniškis 
pravedė maldą iŠ Lietuvos gautos 
maldaknygės. Tada, Vadeivė ps. 
Elė Banevičienė, trumpu žodžiu, 
pasveikino sese pasidžiaugda
ma, kad jos taip skaitlingai at
siliepė į kvietimą. Brolių vadei
va, s. Vyt. Pileika, atlantiečiams 
gerai pažįstamu griaustingu to
nu, perdavė Vyr. skautininko ir 
savo sveikinimus. Sesių suvažia
vimą raštu sveikino Seserijos va
dė ir jaunimo nuoširdi globėja, 
v. s. Ona Zailskienė, JAV Vi
durio rajono skaučių suvažia
vimas su šimtine parašų, Se
serijos vyr. skaučių vedėja ps. 
ps. Maskaliūnienė, o Chicagos 
vyr. skaučių vienetas pridavė 
ornamentais išpuoštus linkėji
mus. Suvažiavimo dalyvius taip 
pat pasveikino Rajono vadas s. 
Nenortas nusakydamas tokių su
važiavimų paskirtį, iškeldamas 
jų reikšmingumą ir reikalingu
mą po amerikonišką aplinką iš
mėtytiems lietuvių skautų viene
tams. Jis pažymėjo, jog jaunos 
jau čia išsimokslinusios ir gerai 
su Amerikos gyvenimu susipaži
nusios jėgos dabar vadovauja Są
jungai, Seserijai ir Brolijai.

Nenortas kvietė seses ir bro
lius visokeripai talkininkauti.

Atlikę oficialią dalį, suvažia
vimo dalyviai turėjo progos iš
girsti didelės reikšmės pašne
kesį apie Amerikos našlaičių 
problemas ir patiriamus vargus. 
Bostono Little WonderersHomes 
pareigūnė ps. Aldona Grinienė, 
vaizdžiais pavyzdžiais, įdomioje 
formoje klausytojus artimiau su
pažindino su tokios institucijos 
atliekamais darbais ir kaip skau
tų-čių organizacijos gali realiai 
padėti benamiams vaikučiams.

Atsikvėpimui, sesė Daiva Au- 
dėnaitė pravedė porą žaidimų. 
Pažaidę, 'vyr. skautės, skautai 
vyčiai, vadovės ir vadovai išsi
skirstė savo grupiniams užsiė
mimams. Visur vyko gyvas ir 
našus darbas. Sesių padangėje 
darbai buvo paivairinti skam
biomis dainomis. Vyravo gra
ži skautiška nuotaika. Dalis sesių 
diskutavo vyr. skaučių reikalus, 
o kitos su vadeive tikrino praei
ties darbus ir ruošė skautiškos 
veiklos planus ateinantiems dvy
likai mėnesių. Dar vėliau, 
vadovių būrelius galima buvo 
matyti diskutuojant jaun. skau
čių uždavinius su sese B. Ši-

manskiene, skaučių -- ps. I. 
Treiniene, ir tuntininkių su ps. 
E. Banevičiene.

Brolių vadovai neatsiliko. Ne
tilpę Piliečių patalpose, persikė
lė l parapijos mokyklą, kur su

vadeiva s. Pileiku aptarė savas 
veiklos gaires. Skautai vyčiai iš
sirinko skyriaus vedėjų v. sL 
inž. S. Liaukų.

Po įtempto posėdžiavimo, su
važiavimo dalyviai turėjo puikią

progą laisviau atsikvėpti iš
klausant Harfordo mišraus cho
ro koncerto. Na, nebūtų jaunimo 
suvažiavimas pilnas be šokių! 
Vakare, pasirodžius pirmosioms 
mirgančioms žvaigždutėms 
Hartfordo padangėje ir sklindant 
švelnios muzikos garsams, pa
sirodė ir skoningai pasipuošu
sios sesės, lydimos brolių...

Sekmadienį, po Šv. mišių, vyr. 
skautės, skautai vyčiai ir vado
vai buvo stipriai pajudinti s. A. 
Banevičiaus paskaitos. Jis nu
sakė vyresniųjų skautų-čių są
jūdžio paskirtį, naujus darbo 
metodus ir veiklos gaires, puikiai 
papildydamas gyvais pavyz
džiais. Skaitlinga auditorija dar 
skaitlingesniu plojimu išreiškė 
savo pasitenkinimą ir, atrodo, 
rado atsakymą į dažnai pasi
kartojanti klausimą: "Kodėl būti 
vyr. skautų judėjimo nariu, ko
dėl rikiuotis apie lietuvišką ka
mieną ir kaip savetobulinti suei
gą ar iškylų metu.

Ir vėl automatiškai suskam
bėjo dainos, be pranešimų ir be 
laužavedžio. Aidėjo lietuviškos 
melodijos ne iš pareigos, bet 
dėl jaučiamo bendro malonumo. 
Prie tokios nuotaikos, Hartfordo 
mamyčių parengti skanumynai, 
kurių taip gausiai buvo, greit 
buvo sudoroti. Širdingiausia su
važiavimo dalyvių padėka už to
kį puikų vaišingumą priklauso 
Hartfordo tėveliams, skautėms 
ir Tėvų komitetui su ilgamečiu 
jo pirmininku, p. Šimanskiu.

Pasistiprinusios ir sudainavu-

Vienas linksmiausii) žodžių 
mokesčiu mokėtojo žodyne

Kaip mokesčių mokėtojas, jūs galite užrašyti "UŽMOKĖTA" 
ant mūsų naujos $37 milijonų Lake Shore jėgainės. Tas 
jums nekainuos nė cento mokesčių pinigais. Tai yra Northeast 
Ohio ateities investacija - The IlluminatingCompany užmokėta.

Kada baigtas, šis projektas įsijungs į mokesčių mokėtojų 
eilę. Jis atiduos didelę dalį kaimynystės išlaidų - kaip 
mokyklų, mokytojų algų, policijos ir gaisro apsaugos. Praeitais 
metais, pavyzdžiui, The Illuminating Company išmokėjo $10 
milijonų vien tik vietiniams mokesčiams.

Veikdami pagal tradicinį Amerikos metodą, mes su The 
Illuminating Company didžiuojamės mokėdami mokesčius, 
dalyvaudami vietiniuose įvykiuose, mokėdami Savo sąskaitas 
iš savo kišenių - ir duodami jums patikėtiną, žemos kainos 
elektrą kiekvienais metais.

Lake Shore jėgainės padidinimas yra svarbi dalis mūsų 
plėtimosi planuose. Tai padės jums vis daugiau ir daugiau 
pasinaudoti darbą taupančiais įrengimais, kurie yra dalis 
vis didėjančio visuomenės reikalavimo Geriau Elektriškai 
Gyventi. Kaip mes augsime, augs ir mūsų mokesčiai kai
mynystėj. O teisybė yra, kad mes kitaip ir nenorėtume.

Z^ILLUMINATINGčw^
A« lK»K*l»r-«WK«< Ckki,.k, Ser.iK, Th« Bot LockIIkk Ik thK NatiKK

Vyr. skautės ir vyčiai mokosi naujos lietuviškos dainos.
R. Bričkaus nuotrauka

sios -- Linelius raunu ne viena" 
sesės vadovės užbaigė savo dar
bus bei išklausė v.s. E. Putvy- 
tės pašnekesį apie vadovės 
paskirtį lietuvybės ugdymo dar
be. Po to svečias s. kun. Cu- 
kuras gražiomis mintimis api
brėžė jaunos asmenybės ugdy
mą. Tai buvo puiki proga, ypač 
vadovams, įsisamoninti kaip 
pagrindinis auklėjimo uždavinys 
turi būti atliekamas. Suvažiavi
mą aplankė Seserijos dvasios 
vadas s. kun. St. Yla buvęs At
lanto rajono vadeiva ir praeitų 
metų gražiai pravestos stovyk
los viršininkas s. P. Molis bei 
eilė kitų, daug skautijai nusi
pelniusių asmenų.

Atidavę pagarbą vėliavoms, 
sugiedoję Marija Marija, išklau
sę vadeivės E. Banevičienės ir

sk. vyčių vedėjo S. Liaukaus 
paskutinių atsisveikinimo žodžių, 
suvažiavimo dalyviai nenoromis 
spaudė vienas kitam kairiąsias, 
pasižadėdami ir vėl greit susi
tikti su broliais ir sesėm prie 
bendrų darbų. Mašinos, nešda
mos būrius gražaus jaunimo, 
suko į savąsias kryptis su sklin
dančia skautiška daina, jau
natviška nuotaika ir ryžtu tą 
lietuvišką dvasią bei džiaugsmą 
parnešti į savas vietoves, išbar
stytas Atlanto vandenyno pakraš
tyje, įdant visur neužgestančiai 
rusentų tėviškės meilės ir skau
tiškos įdėjos liepsnelė.

(rb)

BOSTON
PIRMIEJI BALFO AUKOTOJAI

Lake Shore Jėgainė, netoli Memorial Shoreway, prie East 
70 St. Naujas 260,000 kilovatų generatorius, pajėgus elektra 
aptarnauti 300,000 namų, baigiamas įrengti.

Kai žmonės imasi kurio nors 
darbo, ypač visuomeninio, pap
rastai jie būna kupini vilčių, kad 
pastangų rezultatai busapčiupia- 
mi. Taip buvo nusiteikęs ir 
trėmimų 20-čio vajaus komite
tas, kai griebėsi darbo ir išsiun
tinėjo apie 1000 laiškų, grauden
damas tautiečius ir kaimynus, 
kad prisimintų vargstančius ir 
sergančius lietuvius.

Atrodė, kad sukrusim visi gra
žaus šalpos darbo paremti, nesgi 
pats trėmimų 20-tis kiekvieną 
mūsų turi sukrėsti is gal net 
priversti atsisakyti vieno kito 
asmeniško malonumo, kad būtų 
paremtas ir sustiprintas lietuvis 
Sibire ar kuriamekitamepragaro 
gale. Tačiau vajaus ratai sukasi 
ne taip, kaip vilčių pilni žmonės 
tikėjo. Tiesa, vajus baigiasi lie
pos 9 d., bet laiko nedaug, o ir 
aukotojų iki šiol mažoka. Argi 
iš tikro Bostono lietuviai jau 
būtų tokią kietą žievę ant savo 
širdžių užsiauginę? Iki šiol tokio 
pobūdžio vajaus BALF Bostone 
nerengė tai galgi nėra per sunku 
kartą per keletą metų ir stam
besnę piniginę auką skirti?

Pirmieji aukotojai jau pasiro
dė. Jie visi paminėtini, nes jie, 
nieko nelaukdami, atsiliepė į ken
čiančių tautiečių šauksmą. Pagal 
aukos dydį BALF vajų Bostone 
parėmė šie kilnūs lietuviai: prel. 
Pr. Virmauskas 50 dol., Ant. 
Andrulionis 40 dol., inž. J. Mi
kalauskas 35 dol., J. Kapočius 
27 dol., d r. St. Mikai 25 dol.,
J. Vembrė 10 doL, K. Merkis 
10 dol., M. Kavaliauskas 10 dol., 
A. Uzinauskas lo dol., prof. Ign. 
Končius 10 dol., W.S. Juzukonis 
10 dol., Pr. Račkauskas 5 dol., 
S, Jankevičius 5 dol., E. Adsen- 
bach 5 dol., P.A. Juozapavičiai 
5 dol., A.V. Adriušiai 5 dol.,
K. Dusevičius 5 dol., S. Davalga 
5 dol., B. Kruopis 5 dol., inž. 
V. Izbickas 5 dol., J. Sonda 
5 dol., A. Monkevičius 5 dol.,
L. Lendraitis 3 dol. Taigi iš 
šimtų tuo tarpu teatsiliepė tik 
23. Jiems didis dėkui BALF var
du.

Reikia manyti, kad netrukus 
atsilieps ir kiti Bostono lietuviai. 
Trėmimų 20-čio vajaus komite
tas dar kartą bando tarti: tegu 
neatsiranda nei vieno garbingo 
lietuvio Bostone, kuris šia proga 
savo auka neparemtų BALFo.

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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IŠ LIETUVOS ATVYKUSIU PASIKLAUSIUS

Neseniai iš Lietuvos atvykusi Konstancija Baranauskienė su Ka
zimiera Briediene. Vyt. Račkausko nuotrauka

Štai ir vėl dvi lietuvės atskri
do į laisvąją Ameriką. Šį kartą 
likimas nusišypsojo kaunietėms 
Konstancijai Baranauskienei, 
baigiančiai aštuntą savo amžiaus 
dešimtį, ir Elzbietai Konkulevi- 
čienei, įpusėjusiai aštuntą de
šimtį.

Pirmoji atvyko pas savo duk
terį Kazimierą Briedienę ir 
apsigyveno Briedžių gražiame ū- 
kyje Lemonte, III. o Konkulevi- 
čienė pas savo dukterį Haliną, 
dr. Antano Milakio žmoną, ir 
apsigyveno Chicagoje.

Sekmadienį birželio 25 d. Ka- 
zimieros ir dr. Juozo Briedžių 
pakviesti turėjome progos pa
siklausyti žinių iš pasiilgtos 
okupuotos tėvynės. Ne pagal 
savo amžių sveikai ir guviai 
atrodanti Konstancija Baranaus
kienė gyveno Kaune, Vaisių gat
vėje, o nė žilų plaukų dar ne
turinti Konkulevičienė gyveno 
prie Petro Vileišiaus aikštės.

Baranauskienė per dešimtį 
metų, po antrojo bolševikų įžy- 
giavimo į Lietuvą, apie dukterį 
Kazimierą neturėjo jokių žinių. 
Vėliau, susiradus, gaudavo iš 
dukters daug siuntinių. Vertėsi 
gydažolių rinkimu bei parda
vinėjimu. Pradžioje sekėsi ne
blogai, bet vėliau pacientų suma
žėjo --kuriuos gydė, daugumas 
išmirė. Gavo senatvės pensiją.

Gydytojai, medicinos pagalba 
nemokama, bet kiekvienas nuo 
savęs stengiasi daktarui primo
kėti. Amatininkai suvaryti į ar
teles. Dirba laisvu laiku namuo
se. Už palto pasiuvimą, siuvėjui 
laisvu laiku siuvant, sumokėjo 
30 naujųjų rublių. Geresnių ba
tukų pora irgi 30 tų pat rublių. 
Darbininkas į mėnesį vidutiniai 
uždirba irgi 30 naujųjų rublių.

Kauno žuvies turgus iške
liamas į Žaliąjį kalną. Krautu
vėse visko yra pakankamai, nors 
Kaunas dabar yra trečios eilės, 
aprūpinimo atžvilgiu, miestas. 
Vilnius ir Klaipėda antros eilės. 
Namai statomi mūriniai. Gatvės 
meksfaltuotos. Uniformuotų po
licininkų net permažai gatvėse.

Kunigai vaikšto sutanose. Ka
tedra ir Įgulos bažnyčia veikia. 
Lietuvaitės nesimeilina atei
viams. Kauno kapinės uždary
tos. Daug kas nesirūpina savų
jų iš tų kapų perkelti į naują
sias kapines Petrašiūnuose, nes, 
girdi, nežinai, kieno kaulus su
sirenki ir perkeli. Persikelti 
gyventi iš kaimo į miestą yra 
sunku, nes reikia pirma darbą 
gauti, o darbo neduoda, kol ne
turi gyvenamos vietos mieste, 
o gyvenamos vietos negali gauti, 
kol darbo neturi. Yra galimybė 
mieste įsikurti tik per gimines 
ar pažįstamus.

Kolchozininkai atveža į turgų 
grietinės parduoti. Ji brangesnė, 
negu krautuvėse, bet geresnė 
Degtinės krautuvėse kiek nori ir 
kokios nori. Kad vaikų yra Ame
rikoje, niekas nepersekiojo, tik 
pavydėjo. Rožančių ir kryžiukų, 
ant stalo, prie Katedros parda
vinėja.

Norint gauti išvažiavimo vizą, 
reikia kyšių duoti. Išsivežti gali 
visas brangenybes, kurias tik 
ant savęs susidėti gali. Pinigais 
tik 100 dolerių. Gyventi galima 
visiškai neblogai, jei tik moki.

Panašiai gyvenimą pavaizduoja 
dabartinėje okupuotoje Lietuvoje 
ir antroji kregždutė iš gimtojo 
krašto-Konkulevičienė.

Tačiau jei ištikrųjų gyvenimas 
‘ten pasidarė pakenčiamas, kaip 
todvi lietuvės pavaizduoja, tai 
kaip suprasti tą auką, kurią 
jos atnašauja tokiame savo am
žiuje, palikdamos tėvynės, kad

ir okupuotos, žemę, palikdamos 
savo kitus vaikus, su kuriais 
buvo artimai susigyvenusios, 

Kodėl POC ALUS skanesnis

GERESNIS V ANDUO-GERESNIS ALUS
Kada jūs girdite kalbas apie alų, kas nors primena van
denį. "Šio miesto vanduo daro geresnį alų, negu ano 
miesto vanduo", ir taip toliau, 
geriausias vanduo alui yra GRYNAS vanduo. 
Hz O. Nieko daugiau, nieko mažiau, 
kitas, teka iš mūsų filtracijos sistemos.
Šviežias, švarus, grynas, kaip kalnų upelio kristalas. 
Mirgantis, kaip vanduo, plakantis saulės - išmirkytą 
tropinį krantą. Natūraliausias pasaulyje vanduo.
Technologija toli pažengė POC gamyboje, bet ne per

CLEVELANDO GARSUS MLSENER ALUS....!

Tikra teisybė yra, kad
Grynas 

Tas, ir niekas 
Grynas vanduo

palikdamos draugus, mielus kai
mynus. Netekdamos pensijos, 
kurios čia jau negaus. Ryždamo- 
sios sunkiai ir ilgai kelionei į 
svetimą, nesuprantamą kraštą su 
skirtingu klimatu. Nostalgija ir 
vienišumas šiame krašte jauną 
iš proto varo, ką bekalbėti apie 
pažengusio amžiaus žmones, 
kurie niekad jau nepripras prie 
šio krašto papročių ir nepramoks 
šio krašto kalbos.

Žodžiai kažkaip prieštarauja 
faktams. Atrodo, kad okupantas 
Lietuvoje ir tai nepolitikuojan
čiai moterėlei padarė gyvenimą 
nepakeliamą, lyg tamsiame ka
lėjime, iš kurio visi svajoja pa
sprukti, kad ir didžiausiomis au
komis. Netenka abejoti, kad atvy
kusios Baranauskienė bei Konku
levičienė bijo ką neigiamo apie 
okupantą prasitarti, kad nepa
kenktų saviems likusiems už ge
ležinės uždangos.

V.A. Rčk.

Dr. Juozo Briedžio ūkyje Lemonte, III. svečiavosi viešnios iš Lietuvos su chicagiečiais lietuviais. 
Sėdi iš kairės: Ona Masilionienė, Marta Račkauskienė, Elena Briedienė, Violeta Briedytė, Halina Milakie- 
nė, Elzbieta Konkulevičienė. Užpakaly: dr. Antanas Milakis, Stasys Briedis, Kazimiera Briedienė, 
dr. Juozas Briedis, Leonienė ir Povilas Leonas. Vyt. Račkausko nuotrauka

toli. Žmogus niekad nepraktikavo seno alaus gamini
mo meno su moderniausiais įrengimais. Bet Į>OC ga
myboj, mokslas tarnauja alaus gamintojui - jis jo ne
pakeičia. Mes dar vis naudojame produktus, neran
damus jokioje kitoje laboratorijoje. Tradicija. Pali
kimas. Charakteris. Pasiaukojimas. Ir daugiausiai... 
Tikslas! Mūsų tikslas yra gaminti geriausią alų.Alus, 
kuris skanesnis už visus kitus. Mes didžiuo
jamės galėdami pasakyti, kad taip padarėme. O O Z’ 
POC yra skanesnis! f III.
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Grupė Filisterių Skautų Sąjungos suvažiavime Linkų vasarvietėje atsisveikino rate. Iš kairės: N. 
Remeikienė, T. Remeikis, R. Stravinskaitė, K. Zapkus, G. Šernas, F. Viskanta ir R. Minkūnas.

V. Germanto nuotrauka

1961 m. liepos 7 d.

KITI RAŠO

TAIP IŠNIEKINAMOS
" ŠVENTOVĖS

Lietuvių evangelikų liuteronų 
laikraštis "Svečias" paskutiniam 
numeryje rašo:

Kretingalės evangelikų bažny
čioje įrengtas javų sandėlis su 
valymo prietaisais, kuriuos varo 
prieangyje stovinti garinė ma
šina. Varpų, altoriaus ir vargo
nų nebėra. Dievo garbei pašvęsr 
tame pastate darbininkai geria 
degtinę ir keikiasi. Klebonija pa
versta raudonu kultūros namu. 
Tvartas perstatytas į gyvenamą 
namą. Kapinės yra sunaikintos 
ir netoli jų įrengtos sovietų ka
rių kapinės.

Iš Raišių kaimo, Klaipėdos ap
skrities, rašoma, kad jų kaimo 
kapinės apleistos, taip pat esą 
ir visur kitur. Tvoros ir medi
niai kryžiai yra nuversti, nulauž
ti ir sudeginti. Kapinėse ganomos 
karvės ir ožkos. Egliškės kaimo 
kapinių beveik negalima at
pažinti. Kiaulės ten laisvai bė
gioja ir suknisusios visas kapi
nes. Ir visi medžiai yra iškirsti.

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Louisville Title BIdg., 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.

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. — $9.00.

Maflerių įdėjimas nemokamai.
StaJbdžių 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

ATSIMINKITE... 
SVARBU KĄ JŪS GAUNATE 
ŠIA ŽEMA KAINA!

MES DUODAM IR KEIČIAME 
EAGLE STAMPS

MAY’S KRAUTUVĖS VALANDOS 
KETVIRTADIENI: MIESTE 9:30 iki 5:45

MAY’S ON THE HEIGHTS IR 
PARMATOWN 9:30 IKI 9:30

DABAR JAU VykstaMAY’S
MIESTE

ON THE HEIGHTS
PARMATOWN

D0WNT0WN ... PUBLIC SQUARE

May’s didelis Milijono Dolerių Išpardavimas duoda 
jums progą nusipirkti sau, šeimai ir jūsų namams 
aukštos kokybes prekių pačiomis žemiausiomis 
kainomis. Kostiumai, paltai, gatavi drabužiai, vir
tuvės įrengimai, namų įrengimai, baldai, kilimai, 
baltiniai, brangenybės, laikrodžiai, įvairenybės ... 
viskas, kas reikalinga May’s trijose krautuvėse — 
įskaitant rūsius.

V

Didelės sutaupos . . . Milžiniškas 
pasirinkimas . . . Kokybės prekės

ON THE HEIGHTS... CEDAR CENTER

PARMATOWN ... RIDGE AND 
RIDGJEWOOD DRIVE
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SOLISTO JONO VAZNELIO KONCERTAS CLEVELANDE

Operos solistas Jonas Vaznelis koncertuos Clevelando Tėvynės 
Garsų radijo vakare, kuris įvyksta šeštadienį, liepos 15 d., Lake- 
Shore Country Club salėje. Jonas Vaznelis yra savųjų mokytojų 
—J. Butėno ir A. Kučiūno — ruoštas dainos pasauliui. Jau sep
tynerius metus dainuoja Chicagos Lyric Operoje, turėdamas pro
gos stebėti tos operos pastatymus, mokytis iš garsiausių Amerikos 
ir Europos dirigentų, dainuoti su operos žvaigždėmis kaip Callas, 
Tebaldi, Tucker, Bjerling ir Christoff.

J. Vaznelio impozantiškas ūgis, gera vaidyba ir vokaliniai tur
tai leido jam sukurti įspūdingą Mefistofelio vaidmenį Fusto ope
roje, kurią pastatė Chicagos lietuvių vyrų choras Vytis. Solistas 
Vaznelis dainavo visuose Chicagos lietuvių operos pastatymuose. 
Jo koncertas T. G. radijo vakare kelia didelio susidomėjimo.

TĖVYNĖS GARSŲ RADIJO

VAKARAS-BALIUS 
įvyksta šeštadienį, liepos 15 
Lake Shore Country Club salėje

Įdomi programa, vaišės, 
šokiai didžioje balių salėje, 

groja LOU ELGART pramoginis orkestras

Kviečiame iš anksto rezervuotis 
staliukus telefonu UL 1-2426. 

Bilietai taip pat gaunami Spaudos Kioske.

Pradžia 7 vai. vak,

SAVINGS DEPOSITS 
RECEIVED THROUGH 

JULY lOth 
WILL EARN INTEREST 

FROM JULY Ist

CLEVELANPE
Ir apylinkėse

ŠVENČIA VEDYBINĘ SUKAKTĮ,

Kazys ir Antanina Atkočaičiai 
liepos 15 d., šeštadienį, švenčia 
25 metų vedybų sukaktį. Vaišės 
įvyks Lietuvių salėje.

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ

Lietuviams budžiams remti 
valdyba nuoširdžiai kviečia cle- 
velandiečius atsilankyti į geguži
nę, kuri įvyks liepos 9 d., sek
madienį, Pensville, prie 84 kelio. 
Pradžia 1 vai. po pietų. Norin
tiems gera proga pasimaudyti ir 
pažvejoti.

Važiuoti Euclid Avė. ir sukti 
į 6 kelią. Juo iki 84 kelio (sukti 
kairėn). 84 keliu vykti iki Pens
ville ir prieš Grant river tiltą 
pirma sodyba yra Mr. Ch. Oche- 
rich. Čia ir vyks gegužinė.

NORINTIEMS KURTIS 
CALIFORNUOJ

Californijoj, už 95 mylių nuo 
Los Angeles, statomas visiškai 
naujas miestas. Kas nori ten 
kurtis, ar investuoti didesnes 
bei mažesnes savo sutaupąs, turi 
labai gerą progą tuo pasinaudoti.

Ten parduodamų sklypų atsto
vas yra atvykęs į Clevelandą 
ir bus iki liepos 14 d. Norintieji 
platesnių informacijų savo tele
foną ar adresą palikit Dirvoje. 
Atstovas asmeniškai tuos reika
lus paaiškins.

DARIAUS IR GIRĖNO 
PAMINĖJIMO VARŽYBOS

Liepos mėn. 15 d. šeštadienį, 
2:00 vai. po pietų, Pat riek Henry 
stadione, Arlington Avė., prie E. 
123 St., Clevelando LSK Žaibas 
rengia lengvosios atletikos var
žybas, Dariaus ir Girėno tragiš
ko žuvimo 28 metų sukakčiai pa
minėti.

Ši graži tradicija buvo prigi
jusi Nepriklausomoj Lietuvoj. 
1953 m. Clevelando LSK Žaibas 
šią tradiciją atnaujino Clevelande 
ir nuo to laiko kas metai šia 
proga rengia varžybas.

Varžybos vyks visose amžiaus 
klasėse, būtent: vyrų, moterų; 
jaunių ir mergaičių A klas.(1943 
-45 m. gimimo); jaunių ir mer
gaičių B kl. (1946 - 48); jaunių 
ir mergaičių C kl. (1949-50 m.) 
ir jaunių ir mergaičių D kl. 
(1951 m. ir jaunesni).

Varžybų programoje bus stan
dartinės bėgimų, šuolių bei me
timų rungtys, pritaikytos atatin
kamai amžiaus grupei. Vyresnie
siems šios varžybos bus genera
linė repeticija prieš Pabaltiečių 
žaidynes, kurios įvyks už savai
tės laiko, liepos 22 - 23 d, Cle
velande.

Ypatingai gausaus dalyvavimo 
laukiama iš pačių jauniausiųjų — 
C ir D klasių. Kviečiame daly
vauti ne tik LSK Žaibo narius, 
bet ir kitus, ypatingai C ir D 
klasėse, kur dar joks ypatingas 
pasiruošimas nereikalingas. Tė
vai prašomi savo vaikus atga
benti.

Dalyviai registruojami treni
ruočių metu, antradieniais ir ket
virtadieniais tame pačiame sta-

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.

dione, arba telefonu pas Elvyrą 
Vodopalienę LI 1-4623, ir var
žybų dieną aikštėje prieš rung
tynes. Laimėtojams numatoma 
kuklių dovanėlių.

Clevelandiečiai lietuviai kvie
čiami atvykti tą popietę į stadio
ną pasižiūrėti mūsų tikrai gau
saus lietuviško sportinio prie
auglio.

LSK ŽAIBO VALDYBA PRANEŠA 
kad jau yra atsiųsti naujai už
sakyti žali treningai, įvairaus 
didumo. Visi, norintieji įsigyti 
naujus treningus, prašomi susi
siekti su A. Bielskum ar Elvyra 
Vodopaliene, telef. LI 1-4623. 
Pasiskubinkite, nes treningų kie
kis yra ribotas.

Taipogi yra atsiųstos žalios 
LSK Žaibo uniforminės kelnaitės 
lengvatletams -- vyrams ir ber
niukams. Jas irgi galima įsigyti.

Dar yra papildomai prisiųsta 
LSK Žaibo moterų - mergaičių 
uniformų. Jų dar irgi galima 
įsigyti. Kiekis labai ribotas.

IŠNUOMOJAMAS KAMBARYS 
su atskira virtuve -- 1257 East 
89 St. Telef. GA 1-7941.

GERI PIRKINIAI NAUJ. PARA
PIJOS RAJONE

Dviejų šeimų prieNaujosios Pa
rapijos. Labai didelis sklypas. 
Prašo tik $21.000.

Naujas plytinis. 3 miegamieji. 
Viskas ant vieno aukšto.

3 miegamųjų vienos šeimos du 
mediniai namai. Už vieną prašo 
$17.000, gi už kitą $ 19.000.

Jei kas nori pasistatyti dvie
jų šeimų namą, turime gerą skly
pą.

Parduodama krautuvė East 185 
gatvėj.

Norintieji pirkti ar parduoti 
prašom skambinti

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis-Realtor

780 E. 185 St. IV 1-6900
Namų telef. MU 1-2154

■fi
h 
i;

WE WELC0ME YOUR DEPOSITS

GEN. MOSES CLEAVeiAND

J.S.AUTO SERVICE
Sav. J. Švarcas 

1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio

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

MEMttl FEDERAL DETOSn RSURAME CORPORATKM 24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

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

NESUSTOKIM PUSIAUKELĖJE!
Maždaug už pusantro mėnesio 

baigsis JAV Kongreso sesija. 
Tarp kitų kelių šimtų įstatymų 
projektų ir rezoliucijų Kongre
sui yra pasiūlyta ir Lietuvos lais
vinimo bylai reikšminga rezoliu
cija, dėl kurios pravedimo kietai 
dirba ir kovoja visi patriotai lie
tuviai. Laisvės priešai irgi ne
snaudžia. Kaip kongresmanas 
Glenard P. Lipscomb mus infor
muoja, raudonieji savo laiškais 
šios rezoliucijos pravedimą sie
kia sustabdyti.

Ar gali būti šioje kovoje ne- 
apsisprendusių? Ne! Nėra prie
žasties, kuri pateisintų neutralu
mą. Neutralieji talkina Lietuvos 
laisvės priešui.

Ar yra galimybių, kad Kuchel 
-Lipscomb rezoliucija praeitų? 
Taip. Senatorius Capehart mus 
informuoja, kad rezoliucija arti
mu laiku bus svarstoma Senato 
užsienio reikalų komisijoje. At
stovų rūmų nariai — Barry, 
Broomfield, Merrow, Fulton.Za- 
blocki, Church, Saund, mums ra
šo, jog raginą savo Komisijos 
pirmininką duoti rezoliucijai 
skubią eigą. Atstovų Rūmų na
rio Edward J. Derwinski (III.) 
pasiūlytoji ir Kongrese susido
mėjimą sukelusioji rezoliucija 
(H. Res. 267) siekianti Kongre
se suformuoti nuolatinė Pa
vergtųjų Tautų Komisiją, taip 
pat talkina mūsų reikalui, aktua
lindama Kuchel-Lipscomb rezo
liucijos reikšmę ir stiprindama 
pravedimo galimybės.

Kas Kuchel-Lipscomb rezoliu
ciją remia? Ją remia visa pat
riotinė lietuvių visuomenė. Ją 
remia vyriausieji Lietuvos 
laisvinimo veiksniai. Daugelio 
organizacijų vadovybės ir šimt- 
tai pavienių lietuvių dirba šios 
rezoliucijos pravedimui.

Už rezoliuciją jau yra pasi
sakę visa eilė Senato ir Atsto
vų Rūmų narių ir abiejų partijų

lyderių. Pastaruoju metu mūsų 
vedama akcija vis labiau ir la
biau išsisiūbuoja ir jau pereina į 
amerikiečių visuomenę. Eilė 
amerikiečių didžiųjų laikraščių 
rezoliucijos reikalu paskelbė 
straipsnių ir vedamųjų. Šiuo me
tu daramos pastangas šios rezo
liucijos reikalu pasiekti visos 
Amerikos didžiąją spaudą.

Ką dar turime padaryti? Kong
resui pasiūlyta priimti daugybė 
rezoliucijų. Su visais siūlymais 
Kongreso nariams sunku yra net 
susipažinti. Pirmiausia1 jie at
kreipia dėmesį į tuos siūlymus, 
įstatymų projektus bei rezoliuci
jas, kuriomis pati visuomenė pa
rodo susidomėjmo.

Veikdama Alto Vykdomojo Ko
miteto š m. vasario m. 10 d. 
nutarimo dvasioje, Amerikos 
Lietuvių Tarybos Los Angeles 
skyriaus valdyba kviečia Ameri
kos lietuvių visuomenę nauja laiŠ - 
kų ir telegramų banga dar kartą 
užpilti Washingtoną.

Laiko liko nedaug. Visose kolo
nijose yra paskleista tūkstančiai 
lapelių, kuriuose nurodyta kam, 
ką ir kaip rašyti. Jei jau visiems 
parašyti negali ar nesiryžti, bū
tinai tuoj pat parašyk šiems ke
turiems: Rep. Thomas E. Mor- 
gan ir Rep. John W. MC Cor- 
mack, prašydamas paremti H. 
Con. Res. 153, Šen. J. William 
Fulbright ir Šen. MikeMansfield, 
prašydamas paremti S. Con. Res. 
12. Nepakenks, jei ir antrasjūsų 
laiškas juos pasiektų.

Sutarimų ir vieningu ryžtu visi 
junkimės į Lietuvos išlaisvinimo 
kovą!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

ACCOUNTS
INSURE O TO

* 10.000

0PEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

DEPOSITS HADE OY JULY 20
EARN INTEREST FROM JULY 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

P. J. KERSIS
Turėdami reikalų prašom į mane kreip

tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsula.

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME ŠI Į DOVANI

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. KANU & SONS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES

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

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

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

KAS DU MftN.
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

IMkORIB MŽ 
ilgalaikes 
taupMBRBS!

DARBO VALANDOS:
pirm. 9 Iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v.’ v. 
penkt. 9 iki 5 v. v. 
fiešt. 9 iki 1 v. p.p.

1447 S. 4 9 t|COURT. CICERO 50. ILL./BI 2-1397.TO 31131
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KAS IR KUR?
♦ VASARIO 16 GIMNAZIJA iš 

Vokietijos vyriausybės gavo 
100,000 markių (apie 25,000 do
lerių) paramos. Parama skirta 
remontų vykdymui ir kitiems bū
tiniems reikalams. Tikima, kad 
tokia parama iš Vokietijos vy
riausybės ateityje dar didėsianti.

♦ AUKŠTUOSIUS MOKSLUS 
New Yorke baigė Giedrė Kumpi- 
kaitė, Dalia Maurukaitė; Virgi
nija Sutkutė Hunter kolegijoj, o 
Kristina Paprockaitė New Yorko 
universitete.

G. Kumpikaitė ir K. Paproc
kaitė kalbas, D. Maurukaitė 
ir V. Sutkutė chemiją. Jos vi
sos priklauso Neo Lithuanijai.

♦ DARBININKAS, einąs du kar
tus per savaitę, vasaros atosto
gų metu -- nuo liepos 3 iki rug
piūčio 5 išeis vieną kartą per 
savaitę.

VIKTORAS PETRAUSKAS šio
mis dięnomis baigė Michigan 
valst. universitete (Lansinge) 
Business Administration skyrių 
ir gavo bakalauro laipsni. Vikto
ras, Dirvos skaitytojų ir aktyvių 
ALT S-gos narių Antano ir Ade
lės Petrauskų sūnus, studijuoda
mas universitete visą laiką akty
viai dalyvavo lietuvių visuomeni
nėje veikloje. J| matome Det
roito Sporto Klubo "Kovas" krep
šinio vadovo pareigose, jaunų
jų ir vyrų komandų, kapitonu, 
skautų korp. Vytis Detroito sky
riaus pirmininku. Linkime Vik
torui daug sėkmės pasirinktoje 
darbo šakoje ir toliau neaplei- 
džiant lietuvių visuomeninės 
veiklos.

Giliausią užuojautą reiškiame

PETRUI, JONUI IR KAROLIUI TITAMS 

bei jų šeimoms, jų brangiai mamytei Lie
tuvoje mirus

D. S. Jurgaičiai
Vi. Blinstrubas

A. A.
KAZIMIERUI NAVICKUI 

mirus, Jo žmonai Valerijai, dukterims-Nata- 
lijai Aukštuolienei ir Prudencijai Bičkienei 
bei jų šeimoms , gilaus liūdesio valandose 
reiškiame nuoširdžiausią užuojautą.

Juozas Kaklauskas 
K. V. Barauskai

A. A.
BARBORAI KEBLAITIENEI

mirus, jos vyrui Vincui, sūnums Edvardui ir Albertui, gimi
nėms ir visuomeninio darbo bendradarbiams, netekus mielos 
Žmonos, motinos ir nuoširdžios senosios kartos visuomeni
nės veiklos veteranės, giliai užjaučiame ir kartu liūdime.

Amerikos Lietuvių Bendruomenės, 
Detroito Apylinkės Valdyba

LAISVĖS DIENA 
NEW YORKE

Pirmą kartą Laisvės dieną New 
Yorko burmistras paskelbė 1954. 
Nuo tada Laisvės diena jau yra 
tapusi tradicija. Svarbiausios 
Laisvės dienos iškilmės Įvyksta 
prie garsiosios Laisvės statulos.

Birželio 29 prie Laisvės statu
los susirinko New Yorko miesto, 
Laisvosios Europos Komiteto, 
Pavergtųjų Seimo atstovai ir 
gausi minia svečių. JAV armijai, 
laivynui, marinams ir oro pajė
goms atstovavo atitinkamų dalių 
vėliavos su garbės sargybomis. 
Susirinkusiems žodĮ tarė New 
Yorko miesto atstovas J. J. 
O’Brien, Laisvosios Europos Ko
miteto pirmininkas J. Richard- 
son, Pavergtųjų Seimo pirminin
kas’V. Sidzikauskas, Kubos Re
voliucinės Tarybos atstovas.

Pavergtųjų Seimo pirmininkas 
pažymėjo, kad šiandien laisvės 
priešai yra ypatingai agresyvūs, 
tuo tarpu laisvajame pasaulyje 
"kai kas tikisi laisvę išlaikyti 
ir taiką nusipirkti naujomis nuo
laidomis. Kai kas Vakaruose taip 
toli eina, kad sutinka savo vadi
namą 'taiką* pirkti laisvės kai
na." Bet sovietų pavergtos Cent
ro ir Rytų Europos tautos liu
diją,. kad be laisvės nėra tai
kos. V. Sidzikauskas ypač pa
brėžė, kad laisvosios valstybės 
turinčios suprasti, jog nebesą 
skirtumo tarp tautų, vienoj ar 
antroj geležinės uždangos pusė
je esančių, nes abiejose pusė
se bėsą arba tie, kurie laisve 
tikĮ, arba tie, kurie siekią ją 
sunaikinti, ir kad paties laisvojo 
pasaulio laisvei apginti vien 
defenzyvos nepakanka.

Būdinga, kad, Laisvės dieną 
trumpai minėdamas, New York 
Times žodĮ "captive" Rytų Eu
ropos tautoms jau rašo kabutė
se. Ar tai nėra maža užuomi
na JV politikos sovietų paverg
tos Europos atžvilgiu didelio ki
timo? Būdinga taip pat, kad šie
met Laisvės dienos iškilmėse 
nebuvo Valstybės Departamento 
atstovo.

* JULIUS BALUTIS, iš Cicero, 
paremti Dirvos pasirinktai tauti
nei spaudos linijai, atsiuntė $5 
auką.

* K. NAUSĖDAS, Dirvos ben
dradarbis iš Venezuelos mokėda
mas už Dirvą atsiuntė $ 5.00 
auką.

DAINŲ ŠVENTĖ CHICAGOJE
VLADAS DRAZIULIS

Oficialiai ši šventė pavadinta 
antrąja JAV ir Kanados lietuvių 
dainų švente, bet tas skaičia
vimas yra silpnokai pagrįstas. 
Neminint jau Lietuvoje rengtų 
dainų švenčių, pradėtų pirmu 
kukliu bandymu Simne 1910 me
tais (trys chorai), didingesnių 
pasirodymų visa eilė įvyko ir 
išeivijoje: 1916 metais toje pat 
Chicagoje - 12 chorų, 1917 m. 
New Yorke - 4 chorai, o 1939 
metais ten pat jau 60 chorų, 
1926 m. Philadelphijoje - 10 cho
rų; ir net Vokietijoje - 1946 m. 
Wuerzburge 10 ar 11 chorų iš 
Įvairių stovyklų. Bendras tokių 
švenčių skaičius jau turbūt skai- 
čiuotinas dešimtimis.

BENDRIEJI ĮSPŪDŽIAI

Svarbiausieji tikslai pasiekti. 
Autoriai, dirigentai, globėjai, 
chorai rengėjai ir visuomenė tu
rėtų būti patenkinti. Viešas pla
taus masto egzaminas išlaiky
tas. Lietuviškoji gyvybė plazda. 
Esame drąsūs, kilnūs, ryžtingi, 
darbštūs, kantrūs ir vieningi. 
Didieji dainingos tautos lobiai 
sužėrėjo, suspindėjo plačiame 
pasaulyje. Talentingai pakilome 
virž prozaiškos kasdienybės ir 
parodėme kitataučiams vieną iš 
gražiausių mūsų dvasios bran-
genybių.

KONCERTINE DALIS
Programa sudaryta kruopščiai 

ir sumaniai. Jeigu iš didelio 
vokalinio ansamblio sunku iš
gauti atitinkamą subtilumą mu
zikiniai komplikuotuose kūriniuo
se, tai bemaž visa programa, 
be neatskleistų kai kurių graž
menų, atlikta priimtinai.

Keletą kartų publika buvo gi
liai sujaudinta pačių kūrinių, jų 
turinio, formos ir atlikimo. Prie 
tokių priskirtume: J. Dambraus
ko Maldą už tėvynę - mišrus 
choras, dir. A. Mikulskis; Br. 
Budriūno Tėviškėlę -įjungt. mo
terų choras, dir. Al. Stephens; 
V. Jakubėno Tremtinių ir išvež
tųjų giesmę - mišrus jungt. cho
ras, dir. Br. Budriūnas; S. Gai- 
levičiaus Tėvynės gėlės - mišrus 
jungt. choras, dir. St. Sodeika; 
J. Gaidelio Daina, daina - jungt. 
vyrų choras, diriguojant pačiam 
kompozitoriui; J. Bertulio Pa
busk, pasauli - mišrus jungt. 
choras, dir. A. Mikulskis.

Atrodo, kad J. Žilevičiaus 
Pasakyk, mergele, diriguojant K. 
Steponavičiui, įgavo pergręitą 
tempą, kituose dalykuose -Įvai
rūs dirigentai - nežymiai "su- 
maigyti" paskirų balsų Įstojimai, 
kitur vėl per ryškiai pasirodė nu
slėptos solistės arba sumažintas 
choras švystelėjo labiau rafinuo
tai. Nors ir labai Įdomu būtų, 
bet viskam plačiau aptarti neuž
tektų jokių ribų, o, be to, bendrai 
imant, verta sveikinti visus es
trados dalyvius ir dėkoti jiems 
už nepaprastą pasišventimą, ap
sivainikavusi imponuojančiomis 
pasekmėmis.

Seniai matytų pažĮstamų susitikimai per Dainų šventės pertrauką. 
V. A. Račkausko nuotr.

Nelyginsime bet kurio iš visų 
7 dirigentų vieno su kitu, ne
minėsime jųjų dirigavimo ypa
tybių bei Įtakos chorams, kad 
ir brangindami kiekvieną smulk
meną, tiktai pasigailėsime, kad 

Žvilgsnis Į dalĮ publikos: pirmoje eilėje iš kairės -- Vai. Šim
kus, poetas Bernardas Brazdžionis iš Los Angeles, kan. V. Za
karauskas; toliau matomi kompozitoriai -- chorvedžiai: Aleksand
ras Aleksis, Alice Stephens, Alfonsas Mikulskis, Bronius Bud- 
riūnas, Stepas Sodeika ir Kazys Steponavičius.

V.A. Račkausko nuotr.

du geros valios akompaniatoriai 
- St. Gailevičius ir VI. Jakubė- 
nas - lydėjo chorą per visą iš
kilmę ir patys nedirigavo. Taip 
pat gaila, kad visai nematėme 
dar vieno kito kompozitoriaus 
ir dirigento, plačiai žinomų ir 
rimtai vertinamų.

Bet krito Į akį, kad visi di
rigentai - vyrai buvo apsirengę 
baltais švarkais, susitraukian
čiais Į kuprą po kelių platesnių 
judesių, nors iš priešakio cho
ristams gal ir geriau atrodė, 
kas nebūtų taip svarbu. Kodėl? 
Kuo tikslu? Tokioje retoje šven
tėje leistinas tiktai frakas.

Iš numatytų chorų susirinko 
apytikriai 700 dainininkų. Pa
lyginkime su 6,000 dainininkų 
Kaune 1928 m. arba su 3,000 
dainininkų New Yorke 1939 m.

Estrados apšvietimas buvo ne
pakankamas. Chorų balsų skam
besys - Įtikinamas, dažniausiai 
išlygintas, išskyrus vieną kitą 
momentą, kada tenorai ir altai 
kai kuriems akordams svarbūs, 
liko trupųtĮ nustelbti kitų balsų. 
Mielai pripažĮstame, kad, kur 
reikia, tikro galingumo Įspūdžio 
pasiekta, nors ir be antnorminio 
veržimosi. Deja, fizikos dėsniai 
neleidžia tikėtis, kad, pavyzdžiui, 
dešimteriopai padidintas choras 
skambėtų klausytojo ausyse de
šimteriopai stipresne garso jė
ga. Tuo tarpu salės aidumas 
ir reverberacija aiškiai kenkė, 
ypatingai po koncerto, kada kal
bėtojų žodžiai nepakenčiamai ai
dėjo, lyg salė neturėtų jokių re
zonatorių ar bent stereofoninių 
patobulinimų.

ATIDARYMO CEREMONIALAS

Bene didžiausiu Įspūdingumu 
liks mūsų atmintyje DŠ Komit. 
Pirm. Prel. J. Albavičiaus ir
Lietuvos Atstovo J. Kajecko žo
džiai. Šiaip gi kalbų turinyje 
būta gražių, brangių minčių, net 
šventų ašarų žiūrovuose, bet ne
pavyko išvengti perdažno ir per- 
gausaus tų pačių temų kartojimo. 
Iš kitos pusės, kartais net pulta

Į neleistiną privatumą, lyg šei- 
miškumą.

Himnams vadovavo garbės di
rigentas A. J. Aleksis, iškilmin
gai priėmęs lazdelę iš kito gar
bės dirigento J. Žilevičiaus. Ei
senos (vėliavių ir visų chorų) 
užėmė perdaug laiko. Kaikas vė
liavininkų tarpe kažkodėl šyp
sojosi. Tai nedovanotina. Dar 
blogiau, kad vienas paauguolis 
laiptais nešė visai gulsčią vė
liavą. Prieš estradą perdaug 
vaikščiota ir net bėgiota ne tik 
pradžioje, bet ir koncerto metu.

Pradžia pavėluota 23 min. E- 
nergingas ir apdairus V. Šimkus 
Įkyriai ragino svečius, kurių bu
vo beveik 8,000, užimti vietas, 
bet tikslo nepasiekė. Vieniems 
publikos nedrausmingumas pri
minė senų laikų vakarones dar
žinėse, kitiems - didelius pro
vincijos užkampio parapijos at
laidus. Liūdna, kad tatai stebėjo 
kitataučiai svarbios šventės pro
ga, kada bent minimalus oficia
lumas yra būtinas.

Tuo būdu Įvairios tokios prie
žastys tęsė atidarymą beveik 
pusantros valandos ir nusižengė 
amžiniems (deja, ne "lietuviš
kiems") scenos bei estrados me
no nuostatams - publikos blaš
kymas ir dėmesio išsklaidymas 
tikrai mažina paties meno pa
sisekimą.

ŠVENTĖS BAIGA

Ugningą baigiamąjį žodĮ tarė 
JAV LB CV pirmininkas St. Bar- 
zdukas.

\ *

Surankiojus visokius Įspūd
žius, pergyvenimus ir būdingas 
smulkmenas, negalima sutikti su 
visados nusiminusiais tautiečiais 
kurie ir prieš šventę, ir dabar 
kartoja, kad toji šventė esanti 
paskutinė, kadangi visa mūsų 
kultūrinė gyvybė palaipsniui 
smunka ir net merdi.

Turime entuziastingo jaunimo, 
turime niekados nenuvargstančių 
dvasios milžinų, turime negęs
tančios kūrybinės ugnies!

Tebūnie šios kritinės, prie
lankios ir nuoširdžios pastabė
lės naudingos ateičiai.

VIRŠUJE: Dalis Dainų šventės 
klausytojų Chicagos Tarptauti
niame Amfiteatre.

V. Noreikos nuotr.

* VOKIETIJOJE platesnio 
masto birželio Įvykių minė
jimai buvo surengti Muenchene, 
Memmingene ir Stuttgarte. Vi
sur buvo paskaitos ir solistės 
Janinos Liustikaitės koncertai. 
Visose tose vietovėse buvo su
sirinkę maždaug po 100 lietu
vių. Minėjimų išlaidas dengė 
Lietuvių Bendruomenė, gavusi 
paramos iš Federalinės Vokieti
jos vyriausybės.

♦ VASARIO 16 GIMNAZIJOJE 
nuo liepos 18 d. iki rugpiūčio 
22 d. vyks jaunimo kursai ir vai
kų stovykla. Stovyklautojams 
pragyvenimas nemokamas. Rū
pinamasi, kad galėtų gauti ir 
nemokamus kelionės bilietus.

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. Tel. 
GArden 8-6991.

Jungiame gražiausius linkė
jimus ir laukiame Jūsų Osterville 
dvare.

Jūsų J. Kapočius

Puiki Dovana bet 
kuria proga!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROIIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai Įdainuota
10 šokių muzikos 

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

NEBEREIKĖS PRAKAITUOTI 
ir dusti. Gradinsko TV, radijų ir patefonų krautuvės parduo
dami oro vėsintuvai yra lengvi, per minutę langan Įstatomi. 
2512 W. 47th Str., Chicago, III. FR 6-1998.
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