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KUVEITAS GINSIĄS SAVO NEPRIKLAUSOMYBE
Stebėtojai abejoja, ar Irakas vykdys grasinimus

Kuveito šeichas Abdula ai-Ša
lim al-Sabah pareiškė, kad jo 
karalystė, kuri turi apie penk
tadali pasaulinės naftos re
zervų, yra nepriklausoma a- 
rabų valstybė ir kovos, ginda
mosi nuo Irako pretenzijų ją 
užvaldyti.

Irako premjeras Abdul Karim 
Kasim pirmadieni Bagdade pa
skelbė, kad Kuveitas yra inte
gralinė Irako dalis ir bus "sau
gomas" Irako ginkluotųjų pajė
gų. Jis pažadėjo "išlaisvinti žmo
nes iš feodalizmo jungo", ir 
kiekvienas, kuris tam pasiprie
šins, bus laikomas išdaviku.

Iki šių metų birželio 19 dienos 
Kuveitas buvo britų protekto
ratas. Praeitą savaitę Londonas 
paskelbė, kad protektorato su
tartis buvo pakeista nauju su
sitarimu, pagal kuri britai įsi
pareigoja karinę pagalbą, jei jos 
prireiktų.

Pirmadieni paskelbtą Irako 
premjero Kasimo pareiškimą 
Londonas nekomentavo, bet buvo 
atkreiptas dėmesys | tai, kad pas - 
tarųjų metų eigoje Kuveitas da
lyvavo eilės tarptautinių organi
zacijų veikloje, ir kai kurios vy
riausybės yra j| pripažinusios 
nepriklausoma valstybe.

Kasimo pretenzijos | Kuveitą 
pagristos faktu, kad iki 1899 metų 
Kuveitas yra buvęs Basros pro
vincijos dalimi turkų imperijo
je. Kasimas kaltina, kad britai 
tais metais padarę "suklastotą 
sutarti", nusipirkdami parašus 
už 15,000 rupijų, ir tuo būdu Ku
veitas atsidūręs jų globoje.

Nuo 1899 metų iki pastarosios 
savaitės britai tvarkė protekto
rato užsienių reikalus ir gyny
bą, prie šeicho laikydami savo 
patarėją. Britų kariuomenė Ku
veite nebuvo laikoma, bet nekartą 
istorijos bėgyje būdavo atsiun
čiama 1 kraštą, šeichui to pap
rašius. Kuveitas neturėjo teisės 
pasirašinėti jokių sutarčių su ki
tomis vyriausybėmis be britų ži
nios.

Pagal naująją sutarti britams 
teikiama teisė ginti Kuveitą nuo 
išorinės agresijos ir vidinės sub- 
versijos, jei šeichas paprašytų 
pagalbos. Taip pat krašte pasi
lieka britų valdininkai, kol Ku
veitas suorganizuos ir apmokys 
savo užsienių ministerijos šta- 
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SAUDI ARABIA

Kuveitas praeitą savaitę pa
reiškė norą Įstoti | Arabų Lygą. 
Kaip tikima, jis bus netrukus 
| ją priimtas, remiant Jungtinei 
Arabų Respublikai. Kuveitas taip 
pat paskelbė,, kad nori tapti Jung
tinių Tautų nariu.

Arabų diplomatų tarpe tikima, 
kad Irako premjero Kasimo 
pretenzijos | Kuveitą reiškian
čios pastangas susilpninti gali
mą Jungt. Arabų Respublikos 
prezidento Naserio |taką Kuvei
te, kuris gauna per metus daugiau 
kaip 400 mil. dolerių pajamų iš 
naftos. Tie sluoksniai tiki, kad 
Kasimo gąsdinimai tur| daugiau 
psichologinę, negu militarinę 
prasmę. Kasimo ir Naserio var
žybų dėl įtakos pasėkoje, kaip 
spėjama, Kuveitas šliesis prie 
Saudi Arabijos, ieškodamas šuto 
krašto karaliumi glaudesnių 
ryšių.

Po Kasimo grasinimų Kuveite 
kilo laukinės demonstracijos, pa
smerkiančios Kasimą. Sakoma, 
kad vyriausybė gavusi tūkstan
čius telegramų iš kitų arabų 
kraštų, kuriose remiama Ku
veito nepriklausomybė ir jo 
šeichas. Vyriausybė nedelsdama 
sustiprino kontrolę krašto vi
duje ir sienų apsaugą.

Bet stebėtojai pabrėžia, kad 
užpuolimo atveju Kuveitą nebūtų 
įmanoma apginti. 3,000 vyrų dyd
žio armija nėra kovojusi dau
giau, kaip 40 metų. Kuveitas ne
turi laivyno, o jo aviacija susi
deda iš 12 lėktuvų, jų tarpe 4 
malūnsparnių.

Irakas turi 60,000 vyrų ar
miją, ginkluotą moderniais 
sovietų ginklais, karo aviaciją, 
aprūpintą sovietiniais Migais, 
karo laivyną su tuzinu sovieti-

KOMUNIZMAS AUGA KIPRE
Greičiausiai auganti komunis

tų partija, be Kubos, yra nese
niai gimusioje Kipro respubliko
je; prieš nepriklausomybės pa
skelbimą ji kontroliavo apie 30% 
graikų, dabar - apie 40%, t.y. 
apie 280,000 graikų iš bendro 
420,000 skaičiaus.

vyriausybę, jei nenori, kad ko
munistai laimėtų.

nių torpedlaivių, kurie stovi Bas- 
roje, prie pat Kuveito krantų.

TRUMPA REVOLIUCIJA
VENEZUELOIE

Venezuelos mieste Barcelono- 
je |vyko keturias su puse valan
dos trukusi revoliucija, kuri pa
reikalavusi 40 žmonių aukų, bet 
kiti šaltiniai tą skaičių nuginči
ja. Visi žuvusieji buvę civiliai, 
Kurie sukilo ginti prezidento 
Betancourt nuosaikią vyriausy
bę.

Revoliuciją pradėjo 250 vyrų 
karinė {gula, bet ji kapituliavo, 
kai vyriausybė pareikalavo pa
siduoti arba laukti puolimo iš 
oro, jūros ir sausumos. Jo žo
džiai buvo patvirtinti poros karo 
laivų ir bombonešių eskadrilės 
pasiuntimu. Tuo pat metu profe
sinių sąjungų federacija paskel
bė streiką ir paragino darbinin
kus įsijungti akcijon prieš su
kilėlius.

Revoliucijai vadovavo jaunieji 
karininkai ir buvę du majorai, 
atleisti iš kariuomenės už są
mokslus prieš vyriausybę. Jie 
visi esą suimti.

GEN.TAYLOR
PREZ. PATARĖJAS

Gen. Maxwell D. Taylor, buvęs 
armijos gen. štabo viršininkas, 
pašauktas atgal | aktyviąją ka
rinę tarnybą ir paskirtas prez. 
Kennedžio patarėju žvalgybos ir 
karo reikalams, titulu -- Pre
zidento Karinis Atstovas.

Stebėtojų nuomone, jo grąži
nimas 1 aktyviąją tarnybą pa- 
brėžiąs prezidento susirūpini
mą Berlyno problema, kurią 
Chruščiovas grasina įtempti iki 
kraštutinumo dar prieš šių me
tų pabaigą.

Gen. Taylor buvo pirmasis a- 
merikiečių komendantas Berlyne 
1949 metais. Dabar jo pirmasis 
uždavinys būsiąs peržiūrėti pla
nus, kaip apginti sąjungininkų 
teises, ir savo pasiūlymus pa
tiekti prezidentui. Kitas didysis 
jo uždavinys bus "prižiūrėti žval
gybos aparato veikimą". Prez. 
Kennedy neseniai j| buvo pa
skyręs pravesti tardymą dėl Ku
bos invazijos pralaimėjimo, 
kurio kaltė didele dalimi buvo 
priskiriama ČIA įstaigoms.

Turkai, kurių saloje esama 
apie 100,000, yra antikomunistai 
- ne iš politinių įsitikinimų, bet 
dėl antirusiškų nuotaikų: turkai 
istorijos bėgyje yra 82 kartus 
kariavę su rusais.

Kipro prezidentas arkiv. Ma- 
karios, kuris yra ir graikų or
todoksų bažnyčios lyderis, nu
sprendė atidaryti Kipro amba
sadą Maskvoje. Jis įjungė Kiprą 
| Tito - Naserio neutralistų blo
ką. Sovietų ambasada Kipre turi 
25 tarnautojus (Jungtinių Valsty
bių - šešis).

Komunisfų partija Kipre pra
dėjo augti tais laikais, kada ru
sai ten atsiuntė savo paruoštus 
"laisvės kovotojų vadus". Si 
schema savu metu buvo sėkmin
gai komunistų panaudota Pran
cūzijoje ir Italijoje, kur ir da
bar yra gausiausios narių skai
čiumi Europos komunistų parti
jos už Sovietijos fibų.

Komunistai jau viešai kalba, 
kad 1956 metų prezidentiniuose 
rinkimuose išstatysią savo kan
didatą. Arkiv. Makarios prašė 
nacionalistų spaudą, kad ji nu
trauktų savo puolimus prieš jo

Kompozitorius Juozas Žilevičius, kurio iniciatyva 1924 m. rugpiūčio 23-25 d. Lietuvoje buvo su
rengta I Dainų Diena, dalyvaujant 80 chorų su 3,000 dainininkų ir klausantis 50,000 miniai, š. m. 
liepos 2 d. Chicagoje įvykstančioje II Dainų šventėje pradės programą dirigento lazdelės perdavimu 
muz. Aleksandrui Aleksiui, šios Dainų šventės garbės dirigentui. Nuotraukoje prof. J. Žilevičius 
dainininkių tarpe. Vyt. Maželio nuotrauka

KONGE VĖL BRESTĄ MAIŠATIS
Katangos prezidentas Tschom- 

be, grįžęs | savo provincijos sos
tinę Elisabetvilę, paskelbė eilę 
karčių kaltinimų Kongo centri
nės vyriausybės lyderiams, ku
riuos jis buvo labai išgyręs prieš 
porą dienų.

Tschombe davė suprasti, kad 
galbūt jis visai nesiųsiąs dele
gacijos | artėjančią parlamento 
sesiją. Jis išjuokė centrinės vy
riausybės premjero pareiškimą, 
pagal kuri jis sutikęs sujungti 
savo provinciją su Kongu. 
Tschombe pareiškė, kad Jungti
nės Tautos nepajėgia kontro
liuoti Kongo, kad Leopoldvilės 
vyriausybė esanti pasidalijusi, 
ir jis iš viso pesimistiškai nu
siteikęs dėl Kongo ateities.

Katangos lyderis, kuris pra
eitą savaitę buvo paleistas iš 
kalėjimo, nurodė, kad iš Leo
poldvilės atsiųstieji karininkai 
provincijos karinei vadovybei

perimti, galėsią tarnauti Katan- 
. gos armijoje, jei jie pasirody

sią ištikimi ir sugebą atlikti pa
reigas.

Tschombe aiškino, kad jo areš
tas buvęs iš anksto suplanuotas 
premjero Ileo ir užs. reik, mi- 
nisterio Bomboko, talkininkau
jant belgų socialistams. Jis ne- 
pasitik|s daugumu Leopoldvilės 
lyderių, išskyrus gen. Mobutu, 
kurio dėka jis buvęs išleistas iš 
kalėjimo ir neleistas antrą kartą 
areštuoti.

Leopoldvilės vyriausybė jį iš
leido, kai jis sutiko vėl prijungti 
Katangą prie Kongo. Leopoldvi
lės radijo pranešimu, jis pasi
rašęs sutarti su premjeru Ileo, 
pagal kurią centrinei vyriausy
bei 
jos 
nių 
pat
rą Katangos valiutą ir brangak
menių eksportą vėl vykdyti per 
Kongą; o ne per Angolą.

Praeitą sekmadieni turėjusi |- 
vykti Kongo parlamento sesija 
atidėta iki šio savaitgalio, nes | 
Leopoldvilės priemiesti nespėjo 
susirinkti deputatai. Tuo tarpu 
Jungtinių Tautų Komanda Lova- 
nium universitetą, kuriame nu
matoma parlamento sesija, apsu
po 12,000 pėdų ilgio įelektrinta 
spygliuota viela 8 pėdų aukščio. 
Užtvaros viduje būsią pilna sun
kiai ginkluotų patrulių, o iš 
lauko pusės -- karinių grupių

pavedęs tvarkyti provinci- 
armiją, švietimo ir užsie- 
politikos reikalus. Jis taip 
pažadėjęs panaikinti atski-

su švedų policijos šunimis.
Posėdžiuose ruošiasi dalyvau

ti ir Stanleyvilės kairiųjų re
žimo lyderis Gizenga. Dalis jo 
delegacijos atvyko J Leopoldvilę, 
sukeldama incidentus su laikraš
tininkais. Vienam AP korespon
dentui sudaužyta kamera, kai jis 
bandė delegaciją nufotografuoti, 
kitą AP korespondentą primušė 
penki danų kareiviai, kai jis pri
artėjo prie delegacijos.

Kongo vyriausybė areštavo 
penkis kubiečius, kurie atvyko 
dirbti Jungt. Tautų misijos su
dėtyje. Jungtinių Tautų komanda 
jau trečią kartą ištrėmė anglą 
Richard Browne, kuris buvo Ka- 
tangos armijos patarėjas. Lon
donas pagrasino, kad iš jo bus 
atimtas britų pasas, jei jis dar 
kartą bandys gr|žti j Katangą.

Jf.'. Z-.’JT

ABEJOJA, AR VERTA 
BIČIULIAUTIS SU 

AMERIKA

Tailando valdžios sluoksniuo
se ir po viceprez. Johnsono vi
zito siprėja abejojimai, ar verta 
toliau taip aiškiai beslbičiuliauti 
su Amerika, kaip ligi šiol to 
krašto vyriausybė buvo dariusi. 
Abejojimų priežastis -- padėtis 
Laose, kur Amerika, jų nuomo
ne, neįtikėtinai minkštai besi
laikanti prieš komunistų spau
dimą.

Pabėgėlis į Valstybės 
Departamentą

JAV ir Kanados H Dainų Šventės, įvykstančios š. m. liepos 2 d. Chicagoje rėmėjų komiteto prezi
diumas. Iš kairės: Dainų šventės komiteto vicepirmininkas ir iždininkas T. Blinstrubas, rėmėjų ko
miteto pirmininkas J. Pakel ir sekretorius A. Dzirvonas.

Cieplinski, kuris pa- 
Lenkijos 1941 metais, 
JAV valstybės depąr- 
pabėgėlių reikalų ad-

Michel 
bėgo iš 
paskirtas 
tamento
ministratoriaus pavaduotoju.

Jis yra gimęs Lenkijoje, prieš 
II Pas. karą Krokuvoje leido laik
rašti "Iliustrovani Kurjer Cod- 
zieny”. Per karą pabėgęs | 
Vakarus, jis 1948 metais padėjo 
suorganizuoti demekratę parti
jos tautybių skyrių, o praei
tais metais, per rinkiminę kam
paniją, buvo specialus Kennedžio 
patarėjas tautybių reikalams.

\

Cieplinski pastaruoju metu 
Brooklyne turėjo skelbimų firmą 
"Champlain Advertising Co.", 
kuri rinko skebimus svetimomis 
kalbomis leidžiamiems laikraš
čiams.

Valstybės departamento biu
ras, kurin M. Cieplinski paskir
tas, vykdo departamento saugu
mo programą kovoje su infil
tracija, ruošia technines direk
tyvas konsularinei programai ir 
atlieka kitą giminingą darbą, J- 
skaitant tarptautinio ginklų tra- 
fiko kontrolę.
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MALTOS VILKSTINĖ '

Šnipai žvejų valtyse
Aštuntą valandą vakaro, dvi, 

valandas prieš pradedant temti, 
vilkstinė išplaukė. Iš pradžių lė
tai ir lūkuriuodami, sunkius 
manevrus atlikdami, keturiolika 
prekybos laivų paliko uostą. Kai 
jie pasiekė atvirą jūrą,'buvo jau 
visai tamsu.

Kitam rytui prašvitus, pre
kybos laivų įgulas nu
stebino įspūdingas reginys. 
Abiejose vilkstinės pusėse buvo 
matomi dviem eilėm plaukiančių 
karo laivų siluetai -- kreiseriai 
ir naikintojai, o prieky abu ko
vos laivai "Nelson" ir "Rod- 
ney" -- ramūs ir pasitikį, kaip 
auklės, vedančios vaikų darže
lio klasę.

O viršuje zujo Sunderland ti
po lėktuvai, iešką jūroje priešo 
povandeninių laivų.

"Ohio" laive įgula baigė tvar
kyti savo naująsias buveines. 
Palyginus su laivais, iš kurių 
jūreiviai buvo perkelti, "Ohio" 
žėrėjo prabanga. Puskarininkių ir 
matrosų valgyklos atrodė, kaip 
karališkųjų rūmų salės. Per pir
muosius pusryčius jie stovėjo 
nustebę ir netikį savo akimis, 
nes ant stalo buvo išdėstyta po 
11 lėkščių.

Per antrąją "šunų sargybą" 
visa įgula susirinko į valgyklą. 
Visiems susėdus, kapitonas Ma- 
son pakėlė aukštyn didelį voką.

--Šis laiškas atėjo iš karo lai
vyno ministerio A. V. Alexan- 
der. Aš jį jums perskaitysiu.

Ir po to jis skaitė pranešimą:
--Prieš pradedant šią sunkią 

operaciją, mes norėtume jums 
išreikšti admiraliteto dėkin
gumą, kad jūs ryžotės šiam žy
giui. Malta jau ilgą laiką yra 
dideliame pavojuje. Mes turime 
jai padėti. Mes turime Maltos 
neapvilti. Salai tenka atlaikyti 
sunkiausius puolimus, ir da
bar jai būtina pagalba, kad galė
tų kovą toliau tęsti. Maltos ryž
tingumas įpareigojamus. Mes ži
nome, kad admirolas Syfret da
rys visa, kad vilkstinė pasiektų 
Maltą, ir jūs jį paremsite. Mes

pasitikime mūsų prekybos laivy
no garbingomis tradicijomis. To
dėl -- daug laimės jums visiems!

Po to kapitonas Mason savo 
įgulą painformavo, kas buvo pa
sakyta dieną anksčiau, pa
skelbiant įsakymą. Paskui jis su
skirstė jūreivius ir karininkus 
taip, kad dvidešimt aštuonios pat
rankos galėtų būti aptarnauja
mos dieną ir naktį. Pagaliau 
įgulai dar pasakė keletą žodžių 
nuo savęs:

--Kiekvienas jūsų buvo spe
cialiai parinktas šiai operacijai. 
Galbūt nė vienas jūsų nebūtų sa
vu noru apsisprendęs šiai kelio
nei, bet tai nekeičia fakto, kad 
jūs esate išrinktieji. Aš nenoriu 
veltėdžių. Aš nenoriu girdėti

jokių klausinėjimų, kai bus duoti 
įsakymai. Ir jei jums teks dirbti 
daugiau, negu normaliai, atsi
minkite, kad mes vykdome vien
kartinį nepaprastos svarbos žygį. 
Aš nemanau, kad mūsų laukia 
malonumai. Bet žvilgterėkite į 
mūsų apsaugą. Su jos pagalba 
mes prasiveršime. Mes išplau
kėme, kad pasiektume tikslą. Kas 
beatsitiktų, jūs garbingai tęsite 
prekybos laivyno tradicijas. Aš 
pasitikiu kiekvienu iš jūsų!

*

Rugpiūčio 10 naktį vilkstinė 
pasiekė Viduržemio jūrą. Kol 
buvo plaukiama per Atlantą, lai
vuose be paliovos vyko pratimai, 
kad įgulas apmokius ir paruošus

Pay you r sėt f

FIRST

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn

T. 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

from
JULY Ist/

613 East 185th $t.
. , 25000 Euclid Avė.

6235 5t. Clair Avo.

THE STROH BREVVERY COMPANY •

TURĖSITE PIKNIKĄ? nusipirkite dešreles... nusipirkite bulkutes... 
nusipirkite visus prieskonius... nusipirkite Stroh’s -- dėžėmis!

TURĖSITE BALIŲ? nusipirkite sausainius... nusipirkite pretzels... 
nusipirkite skanėstus... nusipirkite Stroh’s dėžėmis!

visokiems eventualumams. Ryšių 
karininkai išbandė įvairiausias 
komunikacijos priemones, ypač 
treniruodamiesi laikyti tiesioginį 
kontaktą su lėktuvnešių pilotais, 
kad bėdos atveju lėktuvų veiks
mai galėtų būti diriguojami iš 
atskirų laivų.

Gibraltarą vilkstinė praplaukė 
trim grupėm. Buvo tamsu, ir 
virš jūros susitelkė tiršta, bal
ta migla. Buvo tikimasi, kad vi
si laivai praplauks sąsiaurį tam
sos ir miglos priedngoje, ašies 
jėgoms visai nepastebint. Tačiau, 
vos tik pirmiesiems karo laivams 
ir jų lydimiems prekybos lai
vams įplaukus į sąsiaurį tarp 
Gibraltaro uolų ir Afrikos 
pakrantės, migloje pasirodė ei
lės šokinėjančių vaiduokliškų 
švieselių.

Pirmieji laivai, pasiekę tas 
lempas, nustatė, kad tai būta 
ispanų žvejų laivelių. Tie laive
liai su aukštai iškeltais prie
kiais, kuriuose prikabintos ryš
kios šviesos, yra kasdienis re
ginys Viduržemio jūroje. Bet šį 
kartą britai turėjo prileisti, kad 
ispanai bus neatsitiktinai užtrau
kę sąsiaurį tų laivelių eilėmis. 
Ar tai tik nebuvo dėlto, kad 
migla neleido nuo kranto stebėti 
judėjimą sąsiauryje? O gal tai 
buvo tik nelaimingas sutapimas? 
Admirolas Syfret įrašė į savo 
laivo dienyną, kad priešą grei
čiausiai painformuosią ispanų a- 
gentai.

Ir tikrai, Vokietija buvo tuoj 
pat painformuota apie vilkstinę, 
ir tos žinios buvo gautos per 
Pirėnus. Visą karo metą tarp 
Madrido ir Berlyno buvo keičia
masi labai svarbiomis slaptomis 
informacijomis. Tai atliko ne 
vien vokiečių agentai Ispanijoje 
--ir Franco įstaigos painfor
muodavo vokiečių pasiuntinybę. 
Tą špionažo tinklą buvo suor
ganizavęs paslapčių gaubiamas 
admirolas Canaris, vokiečių 
žvalgybos viršininkas, užmegs- 
damas glaudžius santykius su 
eile ispanų prominentų. Prieš 
1943 metus jis ir pats gana 
dažnai lankydavosi Ispanijoje. 
Tik po to sąjungininkams pasi
sekė paspausti Madridą, kad Ca
naris neperženginėtų sienos.

Admirolas Canaris buvo pažįs
tamas su generolu Franco ir daž
nai vykdydavo "mainus" per jo 
svainį, tuometinį Ispanijos užs. 
reikalų ministerį Serano Suner. 
Jis taip pat buvo susidraugavęs 
su ispanų žvalgybos viršininku 
generolu Vignon bei laivų magna
tu baronu Sacrelirio. Todėl jam 
nebuvo sunku prieš pat karo prad
žią Algecire įrengti sekimo 
punktą, aptarnaujamą vokiečių 
žvalgybos agentų.

(Bus daugiau)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Pirkite Stroh’s...dėžėmis!
taip, nesvarbu kokie yra jūsų saulėti planai, dėžės Amerikos vie
nintelio ugnim virto alaus pridės gerą skonį geram laikui. Visada 
pirkite Stroh’s dėžėmis!

POPULIARIOMIS
KAINOMIS... VISUR!

BŪDAMI CHICAGOJE
APLANKYKITE

MID5VEST MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ, 
2515 W. 69 St., Marųuette Parke. Tel. PR 8-9259

Sav. J. Janušaitis ir J. Mažeika.
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai, tik keletas 

pavyzdžių:
A S B A C H URALT..................5ths
M A R T E L L 3 Star Congnac  5ths 
R O P H I 3 Star Cognac ...... -........... 5ths
G O L D L E A F 3 Star Cognac.... K.5ths
M E T A X A Graikų Brandy ........... .5ths
L E M O N ICE likeris ................... 5ths
SKAIDRIOJE 80 proof........... ...5ths
V O K I š K A Brandy 10 metų senumo 5ths 
K I J A F A Vynas ........................... 5ths
Prancūziški ir portugališki vynai  5ths

Daug kitų gėrimų žemiausiomis kainomis.
Didelis pasirinkimas.

4.95
5.39
4.80
4.49
5.75
3.69
2.95
4.59
1.75

.98

F oJanos >■
PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU BIRŽELIO MĖN. 
DUODAME Šlį DOVANI

KAS DU M®N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

J O S E P H

mokame už 
ilgalaikes 
taupmenas!

V.

V, 
p.p.

DARBO VALANDOS:

pirm. 9 iki 8 v. v.
antr. 9 iki 5 v. v.
trečiad. — uždaryta 
kctv. 9 iki 5 v.
penkt. 9 iki 5 v.
Sešt. 9 iki 1 v.

F. G R I B A U S K A S , v • d i j » •

1447 5.49 tKOURT,CICERO 50,ILL./il 2-1397,TO 3*8131

MOdUETTE PARK
2533 W. 71 St. Tei GR 6 2345 6

❖
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 Aw.,1ii TO 3 2108 9

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 190.5 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, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Tegu skamba mūšy dainos!
Lietuviai - dainų krašto žmonės. Jos mūsų tėvynėje skambėjo 

dirbant, poilsiaujant ir. pramogaujant. O ypatingai, kur tik susi
burdavo didesnis jaunimo būrys. Ten aidėjo laukai, kloniai ir 
miškai. Ten dainos žodžiais kalbėta apie darbus, mergaites lelijėles 
ir šelmius bernelius. Kalbėta apie rūtų vainiką, meilę ir pragertą 
bėrą žirgą. Kalbėta apie vargus ir iš vakarų debesėlius ateinančius. 
Kalbėta apie vyrus, tėvų žemes ginti išėjusius ir be raitelio grįžtantį 
žirgą, tik graudžiai pasagėlėms skambant. O ir tie mūsų "pijokėliai", 
iš karčiamų grįžtantieji ir bėdas nuskandinę, taip pat neapsėjo 
be savos dainos...

O ką jau bekalbėti apie giesmes, kurios dangų siekdavo išlydint 
į kapų kalnelį. O pulkim ant kelių, ar nepriversdavo kiekvieną, 
ne tik kelius, bet ir širdis palenkt. Ar giesmė neišsiversdavo 
pro aukštus bažnyčių langus, neprasiplėŠdavo pro šventoriaus 
liepas ir kaštanas ir neatsiliepdavo laukų platybėse?

Pedagoginio Lituanistikos Instituto klausytojai su instituto rėmėjais VI semestro pabaigtuvių lite
ratūros seminaro metu. Pirmojoj eilėj (iš kairės): Danguolė Prišmantaitė, Dalė Koklytė ir kiti.

J. Grabausko nuotrauka

PEDAGOGINIS LITUANISTIKOS INSTITUTAS
Jo uždaviniai, programa, lektoriai

TAIKOS RAKTAS - NATO

Galiu klysti, bet tikiu, kad 
"raktas į taiką” slypi stiprioje 
NATO organizacijoje, o Vokie
tija, kuri praeityje buvo mūsų 
priešas, šiandien yra geriausia 
garantija taikai Europoje. Turiu 
omenyje Vakarų Vokietiją.

"Vakarykštis priešas gali būti 
geras draugas šiandien." Niekas 
nenori karo. Bet išlaikyta stipri 
NATO gali sustabdyti komuniz
mą.

VYTAUTAS SKRINSKA, 
Worcester, Mass.

KOKIA ČIA DIDŽIOJI POLITIKA?
New Yorke leidžiamas spor

tininkų laikraštėlis "Sportas", 
išeinąs kas du mėnesiai. Jį re
daguoja Kęstutis Čerkeliūnas, o 
redakcinėj komisijoj yra: Pranas 
Mickevičius, Zenonas Puzinaus- 
kas, Antanas Supronas ir Anupras 
Tamulynas.

Laikraštėlis, kaip laikraštė
lis. Bet tendencijos, kiek maty-

Taip, daina ir lietuvis, kaip jau yra sakyta, buvo tvirtai suaugę. 
Suaugę ir dabar išliko. Tiesa, jose daug liūdesio, kaip ir visoj mūsų 
tautos istorijoj daug vargo. Ir tos dainos - mūsų išgyventų kančių, 
protarpiais laimėjimų ir laisvės aušros, atspindys. Jos mums 
padėjo vargelius vargti, jos padėjo svetimą priespaudą pakelti, 
jos drąsino ir svetimu jungu nusikratyti.

Ne kitokios mūsų žmonių dainos 'ir dabar pavergtoj tėvynėj 
skamba. Jos žmonių savistoviuose susibūrimuose skamba ne tos, 
kurios partijos įsak^miu parašytos ir dainuoti primestos. O skam
ba tos, kurios kančioj kurtos ir lietuvio dalią nusako. Ir jos tikrai 
savos. Jei jos ir ne taip drąsiai dainuojamos, bet jos iš širdies 
gilumos kyla. O tos, kurios okupanto įsakytos, tai ne lietuvio 
dvasinis turtas. Tai tik užnertų vergijos pančių skambesys.

Tokiomis tai mintimis mes pasitinkame ateinančią dainų šventę, 
kuri Chicagoje įvyksta jau liepos 2 d. į ją rengėjai sako, susirenka 
mūsų pajėgiausi dainininkai iš JAV ir Kanados. Susirenka dainos 
entuziazmo šaukiami, susirenka didelius atstumus nugalėdami, su
sirenka lietuvių dvasinių turtų pademonstruoti. Ir susirenka, kad 
tais dvasiniais turtais patys pasidžiaugtų ir kitus padrąsintų.

Nežinau, kodėl ši dainų šventė, kuri jau tik už kelių dienų, kai 
kieno vadinama antrąja dainų švente. Lietuvių Enciklopedijoj jau 
eilė tokių ir panašių dainų švenčių suminėta. Greičiausia, kad 
kai kas antrąja dainų švente ją vadina tik todėl, kad antroji jau 
toje pat Chicagoje, kur gali daugiausia lietuvių susirinkti ir tuo 
pačiu nemažas rengimo išlaidas padengti.

Bet tai ne esminis reikalas. O svarbu, kad mes, ir emigracinėse 
sąlygose gyvendami, tokias Šventes galim surengti. Surengti, jų 
programą patys, be svetimos rankos "pagalbos" nustatyti. Nu
statyti tokią, kuri ir meniniu ir estetiniu požiūriu lietuviui 
būtų mieliausia.

Mes žinom, kad dainų šventės rengiamos ir mūsų pavergtoj 
tėvynėj. Žinom nuotaikas, kokios ten dainininkus lydi dainuojant 
savas ir primestas dainas. Ir džiaugiamės, kad čia mes nuo tos 
prievartos esam laisvi. Laisvi kurti ir laisvi dainuoti. Tai dide
lis ir brangus turtas, kuriuo patys džiaugiamės ir dėl kurio iki 
laimėjimo kovoti ryžtamės.

Dainų šventė čia pat. Nemaža choristų jau rūpinasi kelionės 
pasisekimu ir pradeda degti jos laimėjimu. Jungiamės ir mes su 
geriausiais linkėjimais, kad ji visais požiūriais pasisektų. Linkė
dami prisimenam ir visus tuos, kurie lietuviškai dainai yra atidavę 
didelę savo gyvenimo dalį. Prisimenam nežinomus mūsų liaudies 
dainų kūrėjus, kompozitorius, dirigentus ir dainininkus. Visi pelnę 
didelės pagarbos. Jų darbas yra mūsų džiaugsmas ir stiprybė. 
Tat tegul ir skamba mūsų dainos! Tegul jos mus guodžia, stiprina 
ir drąsina!

B. G.

DALĖ KOKLYTE skaito refe
ratą "Visuotinumo pradmenys 
Putino lyrikoje".

Chicagoje, tėvų jėzuitų išlai
komame Jaunimo Centre, veikiąs 
Pedagoginis Lituanistikos Insti- 
tuas, baigė trečiuosius akademi
nius metus. Per tą laiką insti
tuto auditorijoje, prosemina- 
ruose ir seminaruose lituanisti
nius dalykus daugiau ar mažiau 
studijavo, J juos gilinosi, kelios- 
dešimt mūsų gražaus akademi
nio jaunimo.

Instituto klausytojai yra trijų 
grupių: tikrieji klausytojai, lais
vieji klausytojai ir hospitantai. 
Tikraisiais klausytojais priima
mi asmenys, baigę aukštesniąją 
lituanistinę arba tolygią mokyklą 
ir išėję bendrąjį aukštesnįjį 
mokslą (high school). Kai ku-

Dainų šventės, įvykstančios Chicagoje liepos 2 d., informacijos komisija: sėdi iš kairės J. Vaičiū
nas, pirm. St. Daunys, V. Kasniūnas. Stovi: B. Brazdžionis, A. Valentinas, A. Antanaitis, J. Vaidelys 
ir J. Pronskus. Nuotraukoje trūksta V. Butėno ir V. Meškausko.

MEČYS VALIUKĖNAS
rios nors iš minėtų sąlygų trūks
ta, asmuo laikomas laisvuo
ju klausytoju. Hospitantais lai
komi asmenys, kurie klauso pasi; 
rinktinai vieną ar daugiau kur
sų. Pagal tai institute, pvz., vei
kia atskira lietuvių kalbos klau
sytojų grupė, kuriai dėstomi tik 
kalbos dalykai (rašyba, 'tartis

anistinių dalykų perteikimu ki
tiems, vienodai reikalingas' tiek 
būsimam mokytojui, tiek kiek
vienam lituanistinės kultūros 
ugdytojui bei visuomeninkui ap
skritai.
, Visi instituto klausytojai už 
mokslą institute moka po 40 dol. 
metams. Aukštųjų mokyklų stu
dentams šis mokestis apmoka
mas iš Instituto stipendijų fon
do, kuris sudaromas iš visuo
meninių lėšų, aukų. Tokiu būdu 
studentai, lankantieji šį institu
tą, jokiais mokesčiais neapsunki
nami.

Instituto lektoriai: prof. dr. 
P. Jonikas, prof. dr. A. Liaug- 
minas, dr. Vanda Sruogienė, Ona 
Krikščiūnienė, Vincentas Liule- 
vičius, Aleksandras Dundulis, 
kun. Br. Markaitis, S. J., Do
mas Velička. Instituto direkto
rius -- prof. dr. A. Liaugmi- 
nas, vicedirektorius -- Do
mas Velička, sekretorius -- 
Aleksandras Dundulis.

LITERATŪROS SEMINARO 
POSĖDIS

Lietingą šeštadienio (birželio 
10 d.) popietę Instituto audito
rijoje įvyko baigminis VI - jo

ti iš jo puslapių, už visą laik
raštėlį kelis kartus didesnės. O 
kad mane šie žodžiai nebūtų be 
pavyzdžių, kai ką paminėsiu. 
Štai, tame laikraštėlyje yra 
skyrius IŠ SPAUDOS. Ten, gal 
ne iš lietuviškos spaudos duo
damos žinios išryškinamos, bet 
kai kurių lietuviškų laikraščių 
antraštės sportininkams perša
mos. Ir tik kai kurių, kurios, 
matyt, redaktoriui labai patin
ka. Dirvos, kuri sportininkams 
duoda labai daug vietos, ten nie
kad nepastebėjau. Atsiverskit to
kį "Sporto" puslapį ir patys pa
žiūrėkit.

Nemanyčiau, kad Dirvai dėl to 
reikėtų jaudintis. Tegul jau bus 
tokia pono redaktoriaus valia. 
Bet kai ateis į redakciją spor
tininkų vadovai vėl prašyti pus
lapių prieš kokias didesnes rung
tynes, arba taurių, tai jiems į- 
duokit šį mano laišką. Tai bus 
mano didžiausias sveikinimas ir 
jiems priminimas, kad esu viso
kių nemandagių jaunuolių ma
tęs, bet tokių dar nebuvau su
tikęs...

K. PRANULIS, 
Chicago

ELENA JASAITIENĖ, Ped. Li
tuanistikos Instituto studentė, va
dovauja seminaro diskusijoms.

sintaksė). Būdinga šios grupės 
savybė --klausytojųpasiskirsty- 
mas pagal studijas: chemikai, 
mechanikai ir kt., kuriems anks
čiau visai neteko ar tik iš da
lies mokytis gimtosios lietuvių 
kalbos.

Pilna instituto programa iš
einama per 6 semestrus, arba 
trejus metus, dirbant šeštadie
niais po 4 -5 valandas, o pri
reikus ir kitomis dienomis, su
sitartu laiku. Asmenys, išklau
sę pilną dviejų metų kursą ir 
išlaikę nustatytus egzaminus, 
laikomi kvalifikuotais pradinių 
lituanistinių mokyklų mokytojais. 
Baigę trejų metų instituto kur
są ir parašę pasirinkto dalyko 
(kalbos, literatūros ar istori
jos) diplominį darbą, įsigyja li
tuanistinių aukštesniųjų mokyk
lų mokytojo cenzą.

Pasirinkusiems specialybę 
lietuvių kalbą, suteikiama teisė 
būti lektoriais kitataučių švie
timo įstaigose, kur toji kalba 
dėstoma (pvz. JAV kariuome
nėje, Berlitz School of Langua- 
ges Chicagoje ir kt.). Baigusiems 
išduodami atitinkami diplomai.

Svarbu pastebėti, kad- baigęs 
Pedagoginį Lituanistikos Insti
tutą, ne būtinai turi likti mo
kytoju. Asmenų su akademiniu li
tuanistiniu išsilavinimu mums 
reikia visoms mūsų kultūrinio 
darbo sritims, pirmoje eilėje 
jaunimo organizacijoms, spau
dau Tad institute suteikiamas 
minimumas pedagoginių bei me
todinių žinių, susijusių su litu

JONAS RAČKAUSKAS skaito 
referatą "Žmogaus likimas Jur
gio Baltrušaičio poezijoje".

semestro lietuvių literatūros se
minaro posėdis. Šio seminaro va
dovas -- lit. lėkt. D. Velička. 
Dienos posėdį vedė Instituto klau
sytoja Elena Jasaitienė. Audito
rijoje dalyvavo nuolatiniai semi- 
ro klausytojai, o taip pat nema
žas skaičius kviestųjų svečių, 
instituto rėmėjų. Visi jie buvo 
malonūs liūdininkai, kaip dar
niai i r akademiniam lygyje vyksta 
seminaro darbas, kaip toli vra 
pažengę klausytojai lietuvių kal
bos moksle, o taip pat ir lie
tuvių autorių kūrybos pažinime, 
josios vertinime. O lygiai ir ki
tataučių literatūroje, josios sro
vėse bei įvairiose apraiškose.

Štai J. Račkauskas skaito re
feratą "Žmogaus likimas Jur
gio Baltrušaičio poezijoje". Jį 
suglaustai kritikuoja Birutė Lu- 
kaševičiūtė. Toliau Dalė Kokly
tė skaito referatą "Visuotinumo 
pradmenys Putino lyrikoje" ir 
taikliai parinktomis Putino kū
rybos citatomis įrodinėja Putino 
kūrybinio genijaus iškilimą aukš
čiau mūsų tautos vidujinių temų

(Nukelta į 4 psl.)

Ped. Lituanistikos Instituto VI semestro pabaigtuvių pobūvyje: 
Aldona Šimaitienė, instituto iždininkas kun. J. Kubilius, SJ, insti
tuto lektorius kun. Br. Markaitis, SJ, ir kiti.

J. Grabausko nuotrauka
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PEDAGOGINIS...
(Atkelta iŠ 3 psL) 

išsakymo, jo gilinimąsi į visuo
tinumą, didžiąsias žmogaus ir

BIRUTE LUKAŠEVIČIŪTĖ, 
kritikuoja J. Račkausko referatą.

Th« Piljtn.r Br»wing Co., Ohio

žmonijos problemas... Kore- 
ferentė Asta Veličkaitė padaro 
keletą pastabų referentei, tiek 
kalbos, tiek kai kurių teigimų 
požiūriais. Pabaigoj lėkt. D. Ve
lička trumpai peržvelgia skaity
tųjų, diskutuotųjų referatų min
tis ir įvertina pačius referatus. 
Drauge jis supažindina seminaro 
svečius su pačia seminaro dar
bo sistema ir uždaviniais.

PO SEMINARINE KAVUTĖ

Po posėdžio visi jo dalyviai 
buvo pakviesti kavai ir toles
niam laisvesniam pasikalbėji
mui. Šiai daliai gražiai vado
vavo Instituto klausytoja, šio 
vakaro vyriausioji šeimininkė 
stud. Dalia Indreikaitė. Vakarie
nės metu Instituto Globos Ko
miteto pirmininkas tėvas B. Mar- 
kaitis, SJ, dalyvius supažindino 
su artimiausiais instituto už
simojimais ir pasidžiaugė, kad 
ateinantiems mokslo metams esą

KODĖL POC YRA SKANESNIS

ASTA VELIČKAITĖ dėsto sa
vo pastabas apie D. Koklytės 
referatą.

jau dabar įsiregistravę 19 naujų 
tikrųjų klausytojų.

Kiti kalbėjusieji gėrėjosi ins
tituto darbu, jojo vadovybės ryž
tu, skatino klausytojus iš
tvermingai ruoštis šiame lietu
vybės židinyje lietuviškam dar
bui. Instituto klausytojai ir vado
vybė paakinti ieškoti būdų ir 
priemonių daugiau ir daugiau 
akademinio jaunimo sutraukti į 
instituto entuziastingų klausytojų 
eiles, jei ne pastoviais klausyto
jais, tai bent svečiais, pana
šiai, kaip kad šiandie čia esą 
keliasdešimt instituto rėmėjų.

Instituto vadovybė didžiavosi 
mūsų visuomenės parama, auko
mis institutui, bet vistik, atrodo, 
toji parama nėra pakankama, 
ypač atsimenant vadovybės no
rą įsteigti neakivaizdinį dalykų 
dėstymą. Atseit, padaryti Insti
tutą prieinamą ne tik Chicagos 
rajonui, o viso pasaulio lietu
viškajai akademinei jaunuome
nei...

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS 
N. ZELANDIJOJE

Prieš dvidešimt metų sovietų 
įvykdyti nekaltų žmonių masiniai 
trėmimai Lietuvoje, Latvijoje ir 
Estijoje buvo atatinkamai pami
nėti Baltų Klubo surengtame mi
nėjime Y.W.C.A. salėje, Auck- 
lande. Tai įvyko birželio 18 d.

Scenoje buvo gėdulu apgaubtos 
trys trispalvės ir trys herbai: 
Estijos, Latvijos ir Lietuvos. 
Baltų Klubo pirmininkas, estas 
prof. J. Tork pradėjo minėjimą 
savo širdį verenčiais atsimini
mais. Seno žmogaus akys buvo 
pilnos ašarų, jo balsas drebėjo 
ir vietomis i užkirsdavo, kai jis 
vieną paskui kitą prisiminė'savo 
draugų rašytojų, politikų ir mo
kytojų likimą, kurie visą savo gy
venimą paaukojo savo tautos ir 
žmonių gerovei. Kodėl sovietu

rusai juos ištrėmė ir sunaikino!? 
Šaukte šaukė senas estas netei- 
siklinga anglų kalba, bet niekam 
nereikėjo gramatiškų teisyklių, 
kad suprastų, jog jo lūpom kalba 
šimtai tūkstančių pabaltiečių, ku
riuos raudonieji budeliai nuo 1940 
metų sunaikino. Jų lavonai, toliau 
tęsė profesorius sudėti pirami
dės pavidalan praviršintų augš- 
čiausią Egipto piramidę.

Baigęs kalbėti profesorius 
sijungė į estų vyrų chorą, kurie 
pradėjo dainuoti senovišką liūd
ną dainą žuvusiems pagerbti — 
dalyviai atsistojo.

Toliau kalbėjo Naujosios Ze
landijos parlamentaras Robert 
D. Muldoon apie komunizmą šių 
dienų pasaulyje. "Mes negalime 
pamiršti kas ištiko jūsų arti
muosius. Mes negalime taikin
gai koegzistuoti su komunistais, 
bet mes taip pat nenorime tre
čio pasaulinio karo. Todėl mes 
turime būti stiprūs ir budrūs 
drauge viliantis, kad komunizmas 
sugrius iš vidaus, kai*. Sovietų 
Sąjungos žmonės supras ko
munistinės sistemos blogybes", 
— buvo pagrindinės kalbėtojo 
mintys.

Meninę programą atliko estų 
vyrų choras, vedamas Paul Mutt 
ir latvė solistė Hermine Grave. 
Žodžiu pabaltiečiams užuojau
tą pareiškė lenkų atstovė ponia 
Pauer ir vengrų vardu p. Bo
dis. Jie abu pabrėžė kad Vaka
riečių žodžiai niekuomet neat
stos darbų, o taip pat, kad nuo 
komunizmo pabėgę žmonės tu
rėtų būti daugiau veiklūs užuot 
paskendę savo asmeniškumuose.

Užuojautos žodį taipogi tarė N. 
Z. Raudono Kryžiaus pirmininkas 
p. Watson. Raštu ir telegramomis 
užuojautą pareiškė eilė kabineto 
ministerių, parlamentarų, Auck- 
lando burmistras ir diplomati
nio korpuso nariai. Minėjimas 
užbaigtas Zelandijos, Estijos, 
Latvijos ir Lietuvos himnais.

Po minėjimo dalyviams buvo 
platinamas specialus Mūsų Pa
stogės, Australijoje, išleistas 12 
puslapių leidinys Voice of 
Freedom. Baltų Klubas šia proga, 
kaip ir kiekvienais metais, iš
leido mažesnę brošiūrą. Ryto
jaus dieną didžiausias Zelandijos 
dienraštis New Zealand Herald 
dienraštis įdėjo minėjimo apra
šymą ir nuotrauką, o "Auckland 
Star” kiek trumpiau paminėjo.

G. P.

TRUMPAI IŠ VISUR
maištauja prancūzuos 

ŪKININKAI

Visa eilė riaušių birželio mė
nesį vyko Prancūzijos šiaurės 
vakarų provincijoje Bretanėje, 
Maištavo ūkininkai, protestuo
dami prieš žemės ūkio produkto 
kainų smukimą ir reikalaudami 
daugiau valdžios pagalbos. Val
džia skubiai paskelbė naują prie
monių kainoms palaikyti ir paža
dėjo vykdyti daugiau supirkinėji
mų.

JUNGTINĖSE TAUTOSE TAR
NAUS DAUGIAU KOMUNISTŲ

Jungtinių Tautų komitetas at
metė Sovietų reikalavimą, kad
J. T. Generalinis Sekretorius 
būtų "triasmenis". Bet pripa
žino priekaištą, kad sekretaria- 
to tarnautojų dabar esą nepro
porcingai daug vakariečių ir la
bai maža iš Sovietijos ir jos 
vadovaujamo bloko kraštų. Re
komenduojama duoti daugiau vie
tų "raudoniesiems".

POC GERAI FILTRUOJAMAS!
Laikykite stiklą prieš šviesą, ir pilkite POC; Dabar 
žiūrėkite, kaip jis teka žemyn, skaidriai šviesus ir 
pilnas džiaugsmo. Pilnas šviesos ir gyvenimo. Pil
nas ateities. Pilnas atsigaivinimo. Šio alaus krista
linis šviesumas nesusilygina su jokiu kitu mūsų maty
tu alum. Dalis kredito, kartais net neįtikinančiai, ei- 
nai įrengimų daliai. Tai yra naujas filtras, vadina
mas "bližgėjimo filtru”. Jis tikrina kiekvieną alaus 
lašą. Kiekvieną jūsų geriamą lašą.

Technologija toli pažengė POC gamyboje, bet ne per

CIEVELANDO GARSUS PIISEHER ALUS!

toli. Žmogus niekad nepraktikavo seno alaus gamini
mo meno su moderniausiais įrengimais. Bet POC 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 geriau
sią alų. Alus, kuris skanesnis už visus 
kitus. Mes didžiuojamės galėdami pasa
kyti, kad taip padarėme. POC yra skanes
nis!

STEVENSONO NUOPELNAS

Grįžęs iš Pietų Amerikos Ste- 
vensonas papasakojo, kad padėtį 
tenai radęs žymiai pablogėju
sią. Tuo pačiu metu spauda ryš
kina Stevensono vaidmenį nepa- 
vykusiame Kubos sukilime. Bū
tent, jau anksčiau buvo pripa
žinta, kad sukilimas gal ir būtų 
pavykęs, jeigu iš Jungtinių Val
stybių nebūtų buvusi sustabdyta 
anksčiau planuotoji aviacijos pa
galba sukilėliams. Prezidentas 
Kennedeyš sulaikęs aviacijos įsi
kišimą. Dabar išaiškinta, kad 
Stevensonas labiausia buvęs 
priešingas prieš leidimą pagel
bėti sukilėliams iš lėktuvų (kad 
"nekaltybę" išlaikytų!). Jis te
lefonu tol įtikinėjęs preziden
tą, kol tas sutikęs sulaikyti to
kią pagalbą.
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HAMILTONO LIETUVIAI - PAVYZDYS 
VISIEMS KANADOS LIETUVIAMS

Kada pirmieji lietuviai apsi
gyveno Hamiltone -- tikslių ži
nių neturime, tačiau spėjama, 
kad jų gyventa šiame pramonin
game Kanados mieste dar prieš 
pirmąjį pasaulinį karą. Tai buvo 
daugiausiai viengungiai vyrai, 
atvykę į kanadiškąjį "Pittsburgą" 
(Hamiltonas yra Kanados ge
ležies pramonės centras) ieško
dami grynai geresnių darbo są
lygų, augštesnių atlyginimų.

Negalvojo jauni lietuviai, dau
gumoje mažaraščiai arba visiš
kai beraščiai, nuolatos įsikurti 
"ambicingame" mieste. Ne. Jų 
svajonė buvo užsidirbti pinigų ir 
vėl grįžti į savo tėvynę. Tat ir 
negalvota apie bet kokią organi
zacinę veiklą, kadangi kiekvie
nas lietuvis save skaitė tik lai
kinu to miesto gyventoju.

Dalis jų taip ir padarė: su
sitaupę pinigų, grįžo į jau atsi
kūrusią Lietuvą. Tačiau liku
sieji, išsisklaidė po plačius Ka
nados plotus, apsigyvendami ta
bako ūkiuose, Toronte ir Montre- 
aly. Ir taip, iki paskutiniųjų 
emigrantų atvykimo, Hamiltone 
gyveno tik apie 150 lietuvių.

Kaip ir pirmieji šio miesto lie
tuviai, taip ir paskutiniojo karo 
tremtiniai, po atlikimo įvairių 
sutarčių miškuose, kasyklose 
ar geležinkeliuose, į Hamiltoną 
važiavo traukiami plačiai iš
siplėtusios pramonės ir gerų 
uždarbių. Daugumas vyrų,beveik 
trys šimtai, kasdieninę duoną 
sau ir savo šeimoms rado di
džiausiame Kanados plieno 
fabrike The Steel Co. of Cana-

Hamiltono lietuviukai iki 12 m. amž. šiupinio išpildytojai.
A. Juraičio nuotrauka

da. Atrodo, kad tai yra didžiau
sias lietuvių skaičius tremty, 
susikoncentravęs viename fab
rike, nes ir įvairiuose jo sky
riuose, išdėstytose "mušimo

Hamiltono Vysk. M. Valančiaus šeštadieninės mokyklos abiturientai su mokyklos vedėju. Sėdi iŠ kai
rės: L. Klimaitis, mokyklos vedėjas J. Mikšys, V. Beniušis. Stovi: J. Choromanskis ir J. Chorolavi- 
čius.

kortelėse" (punch card) ran
damos lietuviškos pavardės, ma
tant ir girdint grupėmis išeinan

čius į namus, lietuviškai kal
bančius mūsų tautiečius.

Be abejo, sunkus darbas plie
no fabrike yra neblogai atlygi
namas, nors palyginus su JAV 

ta pačia pramone, jis yra žymiai 
mažesnis. Tačiau Kanados gy
venimo lygiu, matuojant, Hamil
tono lietuviai yra gan stipriai 
ekonominiai įsikūrę, daugumoj 
turėdami nuosavus namus, leng
vas mašinas, ne vienas ir "sto
resnę" banko knygutę.

Bet ne vien tik duona hamilto- 
niečiai susirūpinę. Jų organi
zuotumas, dosnumas lietuviš
kiems reikalams, yra stato
mas pavyzdžiu visai Kanadai, o 
kartais net ir viso pasaulio trem
tiniams. Ir visai teisingai, nes 
nepilnus 1500 lietuviškų "dūšių" 
skaitanti kolonija, atlieka tokius 
darbus, kuriems pavydi gauses
nis. Torontas irMontrealis, kar
tais išgirstant gražius atsilie
pimus iš tolimos Chicagos ar net 
artimo Clevelando.

Didžiuojasi tuo ir patyshamil- 
toniečiai, nors paskutiniu metu 
ir čia jaučiamas mažytis veik
los nuosmukis. Gal tai pasitrau-

VIRŠUJE: Hamiltono Vysk. M. 
Valančiaus šeštadieninės mokyk
los mokytojai ir mokiniai moks
lo metų užbaigimo proga. Tarp 
mokinių sėdi mokytojai: A. Pliu- 
rienė, M. Kvedarienė, S. Sla
vinskienė, A. Juozapavičius, J.
Mikšys, A. Mikšienė, kun. J. 
Tadarauskas, J. Gustainis, V. 
Sakas, A. Mikalauskas, V. Ke- 
zys.

A. Juraičio nuotrauka

A. Juraičio nuotrauka

kimas 'vyresnės kartos veikėjų 
į poilsio dienas, gal nuovargis 
po įtempto trylikos metų lie
tuviškojo darbo,1948 m.čia buvo 
įsteigtas Kanados LietuviųTary- 
bos sk., kurio pradžia ir lai
koma Hamiltono organizacinio 
gyvenimo užuomazga. Tačiau 
tikima, kad tai yra tik laikino 
pobūdžio, trumpas persiorgani
zavimas, nematomai perimant 
viso darbo naštą jaunesnės kartos 
atstovams. O lietuviškojo atža
lyno Hamiltone netrūksta. Jis 
matomas sporto, skautų, atei
tininkų, tautinių šokių organi-

APAČIOJE: Hamiltono lietu
viai aktoriai vaidinę Molliero 
Šykštuolį. Iš kairės: L. Verbic- 
kaitė, R. Kontenis, A. Matulie
nė, S. Martinkutė, A. Ulbinas, 
E. Petrušaitis, A. Stasevičius, 
V. Saįiklis.

A. Juraičio nuotrauka 

zacijose. O daugiausia vietos 
šeštadieninėje vysk. M. Valan
čiaus mokykloje, kuri šiemet 
užbaigė vienuoliktus mokslo me
tus. Ją lankė 171 mokinys. Taigi 
beveik 80% viso Hamiltono mo
kyklinio amžiaus jaunimo, vei
kiant visiems aštuoneriems sky
riams.

Iškilmingas mokslo metų už
baigimas buvo atliktas birželio 
3 d. vietos bažnyčioje pamal
domis ir trumpu minėjimu pa
rapijos salėje, įteikiant moki
niams pažymėjimus, apdovano
jant lietuviškomis knygomis. O 
kad Hamiltono vargo mokyklos 
gyvuoja, tai nuopelnas vietos VAV 
parapijos ir jos klebono kun. 
dr. Tadarausko, visų tėvų (už 
kiekvieną vaiką metams mokama 
15 dol.), vietos L B-nės valdybos 
ir kt. organizacijų, remiančių 
ją moraliai ir finansiškai. Ti
kime, kad dar šį rudenį vaikų 
skaičius mokykloje prašoks du 
šimtus, įsijungus naujiems mo
kyklinio amžiaus vaikams.

Ir ne tik čia išvardintos or
ganizacijos rūpinasi lietuviško
jo jaunimo auklėjimo darbu. Ne. 
Neužmirštamas yra Hamiltono 
LDMT Aukuras, pasirodąs mū
sų ir apylinkių lietuvių kolonijo
se bent su dviem premjerom me
tuose, puoselėdamas lietuviškąjį 
scenos meną jau dešimt metų. 
Teatro "spiritus movens" reži- 
sorė - aktorė E. Dauguvietytė 
-Kudabienė, (šiemet švenčia 
sceninio darbo dvidešimt
metį), suprasdama lietuviškojo 
žodžio reikšmę scenoje mūsų 
priaugančios kartos tarpe, nutarė 
dar šį rudenį pastatyti Sniego 
karalaitę.

Tiesa, veikalas yra surištas 
su didesnėm išlaidom, tačiau įsi
steigęs vaikų spektakliui remti 
komitetas, atėjo Aukurui į pa
galbą, paprašydamas finansinės 
paramos iš Hamiltono organi
zacijų ir pats surengdamas vai
kų pasirodymą -- šiupinį. Gaila, 
jis buvo vertas didesnio dėme
sio, bet gražus ir šiltas oras, 
paviliojo hamiltoniečius į gam
tą, tad ir numatyto pelno beveik 
kad neatsirado. Rengėjams ver

BEST WISHES
To Ali the Lithuanian People

J U D G E

HUGH BRENNAN
MUNICIPAL COURT

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JUDGE JOHN J. MAHON

Common Pleas Court

tėtų dar šį rudenį jį pakartoti, 
nes ir surengta iki 12 m. amž. 
vaikų piešinių parodėlė, ir jų 
meniniai gabumai scenoje, yra 
verti platesnio mūsų kolonijos 
susidomėjimo.

Beje, kalbant apie meną, ne
galima būtų pamiršti paskutinės 
Aukuro premjeros. J. Molliero 
Šykštuolio, pastatyto tikrumoj jau 
ne sezono metu, tačiau sutrau
kusio beveik 300 žiūrovų. Ir kaip 
teko sužinoti, jau šį rudenį Au
kuras žada su šiuo veikalu ap
lankyti artimesnias kolonijas 
Kanadoj ir JAV. O mes, hamil- 
toniečiar tikime, kad mūsų te
atro aktoriai -- mėgėjai bus geri 
mūsų kolonijos ambasadoriai, 
kadangi ne tik pats veikalas yra 
aktualus šiems laikams, bet ir 
gera hamiltoniečių vaidyba, nu
kels žiūrovus į Kauno ar Vil
niaus teatrų laikus.

Gaila, kad mūsų dar vienas 
meninis vienetas -- parapijos 
choras, nevyksta į Dainų šventę 
Chicagoje. Kokia priežastis -- 
sunku pasakyti. Bet kaip nebe
būtų, o jau antrą kartą nebe
matysime hamiltoniečių Chica
gos scenoj...

Šiokios tai būtų naujienos iš 
Hamiltono padangės, nes kana- 
diškoji vasara ir karšta jos sau
lutė, privertėhamiltoniečiuskiek 
atleisti lietuviškojo vežimo vade
les. Vieni atostogaudami nuva
žiuos pameškerioti į šiaurę, kiti 
atostogas leis Wasagos ar 
Springhursto vasarvietėse. Dar 
kiti aplankys Ontario lietuvių 
tarpe nepopuliarius piknikus -- 
gegužines. Bet tai tik aštuonios 
greitai bėgančios savaitės. O po 
jų vėl pajudės bendruomeninis 
gyvenimas, kuriam įžanga bus 
aštuntoji Kanados lietuvių diena, 
rengiama rugsėjo 2 - 4 d. 
Montrealyje.

Hamiltonas pakviestas šioje 
Kanados lietuvių šventėje daly
vauti tautinių šokių pasirodyme 
ir sporto varžybose. Tad ir lin
kime jiems gero vėjo prie šv. 
Lauryno kanalo!

K.B.

Taupymo įnašai, gauti iki 
liepos 10 ir palikti 

ketvirčiui, gauna procentą 
nuo liepos 1

NATIONAL BANK
MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORRORATION
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JŪRŲ SKAUTŲ VAPŲ SĄSKRYDIS
Liepos 2 d. Chicagoje, įvyks

tančios Dainų šventės ir LSB 
Vyriausiojo Skautininko kviečia
mo Brolijos vadovų suvažiavimo 
proga, jūrų skautų šakos gyvybi
niams organizaciniams reika
lams aptarti ir tolimesnės veik
los gairėms nustatyti, yra šau
kiamas JŪRŲ SKAUTŲ VADŲ 
SUVAŽIAVIMAS, speciali KON
FERENCIJA. į šią konferenciją 
yra kviečiami visi jūrų skautų 
vienetų vadovai, jūrų budžiai, 
jūrų skautų akademikų korp. Gin

taras valdybos nariai, LSB Jūrų 
Skautų Skyriaus vadi jos parei
gūnai ir bendradarbiai, visi jū
rų skautininkai, gyvenantieji J. A. 
V. ir Kanadoje.

Jūrų skautų šakos vadovų kon
ferencija vyks Chicagos jūrų 
skautijos būkle. Dr. K. Aglinsko 
patalpose, 5715 So. Rich
mond Avė., Chicago 29. Pradžia 
7 vai. vak. Dalyvių registracija 
vietoje nuo 5 iki 7 vai.

Oficialus konferencijos ati
darymas ir prezidiumo suda

rymas bei konferencijos die
notvarkės priėmimas.

' Jūrų skautų skyriaus jaunių 
dalies vedėjo j. sktn. Tėv. J. 
Raibužio referatas: "Jūrų jau
niai, jūrų skautų šakos atei
ties egzistencijos pagrindas.

Trumpos diskusijos.
Bendros diskusijos tema: Va

dovas jūrinio skautavimo kelyje. 
Moderatorius jūr. v. sktn. A. 
Aglinskas.

Trumpa pertrauka.
Jūrų skautų skyriaus vedėjo 

jūr. skt. Ed. Vengiansko prane
šimas einamaisiais ir organi
zaciniais reikalais.

Atskirų vietovių jūrų skautų 
vienetų vadovų pranešimai.

Diskusijos bendriniais veiklos 
reikalais, klausimai ir nauji su
manymai.

Baigiamosios suvažiavimo re
zoliucijos priėmimas

Jūrų skautų vadovų suvažia
vimo konferencijos uždarymas.

Pastaba: Esant sąlygoms, ten 
pat po konferencijos numato
ma bendra jūrų skautų-čių vadovų 
kavutė.

Jūrų skautų vadovai, atvyks- 
tantieji iš kitų vietovių, atvykus 
į Chicagą, visais suvažiavimo 
informaciniais reikalais prašo

mi kreiptis telefonais: OL 2-5119, 
WA 5 - 9323 ir GR 6-5603.

LSB Jūrų Skautų Skyrius nuo
širdžiai kviečia visus jūrų skau
tų vadovus šiame suvažiavime 
dalyvauti.

LSB Jūrų Skautų Skyrius

CHICAGOJE
STUDENTŲ ANSAMBLIO ŠOKIŲ 

VAKARAS

Jaunimo Centro Studentų An
samblis ruošia susipažinimo -- 

šokių vakarą. įvyks liepos 1 d. 
8 vai. vakaro Jaunimo Centre. 
Tai daroma susipažinti su stu
dentija, suplaukusia į Dainų 
Šventę. O studentijos tą dieną 
tikrai bus daug, nes atvykstan
čiuose choruose nemažą dalį su
daro studentija.

Susipažinimo -- šokių vakaras 
nori į-vieną vietą sutelkti iš ki
tur atvykstančius studentus, kad 
vieni su kitais galėtume susipa
žinti ir pabendrauti. Tat visus, 
iš arti ir toli, maloniai kviečia
me tą vakarą praleisti Jaunimo 
Centre.

Going on
Vacation this year?
take your Blue Cross card with you when you travel

NESVARBU AR IŪS PLANUOJATE tikras atosto- 
gas ar tik savaitgalio išvykimą, bet yra išmin
tinga būti pasiruošus bet kokiam netikėtumui.

Jeigu jums reikia ligoninės patarnavimo ke
liaujant, tik pristatykite ligoninei Blue Cross 
kortelę ir Blue Cross viską sutvarkys. Tai to
kia yra tvarka. Mes užmokėjome nariams už 
ligoninės patarnavimą visame pasaulyje.

Ir neužmirškite... jei jūs išsikraustote iš 
Northeast Ohio, atsiųskite savo naują adresą, 
kad jūsų apsauga būtų be pertraukos tęsiama. 
Visada su savim kartu nešiokitės savo Blue 
Cross kortelę. Tai yra jūsų ligoninės apsau
gos raktas nuo kranto iki kranto... ir užsienio 
valstybėse. Jūsų apsauga, apleidus namus bet 
kur ir bet kurioj Blue Cross ligoninėje iš visų 
jūsų kontrakto turimų patarnavimų, 
jūsų kontrakto turimų patarnavimų, kuriuos 

gautumėt čia Northeast Ohio. Jei, skubiu atve
ju, jums reikia patarnavimų ne narių ligoninė
je, Blue Cross užmokės pinigais.

Nemokamai! Dėl plates
nių informacijų, rašykite mums, kad 
gautumėt brošiūrą "Your Hospital Ad- 
mission Away From Home". Mes jums 
tuoj aus atsiųsime - ir prašau visada su 
savim nešioti savo Blue Cross kortelę.

S&e&o**. O/Uo SPONSOR ED BY THESE N O N-PROF1T HOSPITALS;

CLEVELAND
Booth Memoria/
Cleveland Clinic
Cleveland Metropolitan General
Evangelical Deaconess 
Fairvievv Pa r k
Forest City
Forest Hill
Grace
Lutheran
Mt, Sinai

Polyclinic
St. Alexis
Saint Ann
St. John's
St. Luke's
St. Vincent Charity
University (Babies and 

Childrens, Hanna House, 
Hanna Pavilion, Lakeside, 
MacDonald House, 
Benįamin Rose)

Woman's

CLEVELAND 
SUBURBS
Bay View 
Bedford Municipal 
Brentwood 
Doctors 
Euclid-Glenville 
Garfield Heights 
Huron Road 
Lakevvood 
Marymount

Rainbow
Southwest Community 
Suburban Community

AKRON
Akron City
Akron General 
Children's
St. Thomas

MANSFIELD
Mansfield General

NORTHEAST OHIO
Amherst — Amherst 
Ashland — Samaritan 
Ashtabula — General 
Barberton — Citizens
Chardon— Geauga Community 
Conneaut— Brown Memorial 
Cuyahoga Fa Ils — Green Cross 
Elyria —Memorial
Geneva —Memorial of Geneva 
Lodi — Lodi Community
Lorain— St. Joseph

Loudonville — Kettering
Madison — Northeastern Ohio General 
Medina — Community
Oberlin —Allen Memorial
Orrville — Community Osteopathic 
Orrville— Dunlap Memorial 
Painesville— Lake County Memorial 
Ravenna —Robinson Memorial
Shelby — Memorial 
Wadsworth—Municipal
Willard —Municipal 
Wooster—Community
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Clevelando Aukštesniųjų Lituanistinių Kursų mokytojai su abiturientais. Iš kairės: J. Žilionis, V. 
Augulytė, V. Kavaliūnas, K. Stankaitytė, St. Barzdukas, J. Kavaliūnaitė, Alf. Mikulskis, J. Gailiušytė 
ir LB I apyl. pirm. F. Eidimtas. v. Pliodžinsko nuotrauka

CLEVELANDO LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
UŽBAIGĖ MOKSLO METUS

Prie šv. Jurgio parapijinės 
mokyklos pereitais metais veikė 
dvi lietuviškos švietimo institu
cijos: Aukštesnieji Lituanistiniai 
Kursai ir Lituanistinė Vysk. Va
lančiaus Mokykla.

Aukštesnieji Lituanistiniai 
Kursai buvo įsteigti prieš pora 
metų LB Clevelanko 1-os apylin
kės pastangomis. Prie jų įstei
gimo daug prisidėjo tuomet bu
vęs apylinkės pirmininkas Jonas 
Virbalis ir tos apylinkės švietimo 
vadovas Juozas Žilionis.

Mokslas kursuose tęsiasi ke
turis semestrus -- dumetus. Vi
są aprūpinimą duoda ir finan
siniai kursus remia 1-oji apylin
kė. Kursų lankytojų tėvams ne
reikia finansiniai jų remti.

Aukšt. Lit. Kursai įsteigti tam 
jaunimui, kurie yra išėję litua
nistinės gimnazijos programą. 
Juos daugiausiai lanko universi
tetų bei kolegijų studentai. Kur
sų tikslas yra paruošti ateičiai 
lituanistinėms mokykloms mo
kytojų ir lietuviškiems laikraš
čiams bendradarbių. Laikui bė
gant, dabartinė mokytojų ir žur
nalistų karta bus nebepajėgi to

liau tą darbą dirbti. Kad lietu
viškas tautinis darbas nesustotų, 
reikia turėti paruoštų jaunų žmo
nių, kurie galėtų ateityje užimti 
išeinančių vietas: mokyti pri
augančią kartą, kad ji sugebėtų 
bendradarbiauti lietuviškuose 
laikraščiuose.

Kursuose šalia lietuvių kalbos 
ir literatūros buvo dar dėstoma 
specialūs dalykai: lietuvių liau
dies dainos, žurnalistika ir lie
tuvių kalbos dėstymo metodika.

Aukštesniesiams Lituanisti
niams Kursams sėkmingai vado
vavo Vacys Kavaliūnas, o tų 
kursų lektoriais buvo Stasys 
Barzdukas, Alfonsas Mikulskis, 
Balys Gaidžiūnas ir Juozas Ži
lionis. Kursai turėjo 15 nuolati
nių klausytojų. Norinčių lankyti 
kursus buvo daugiau, tik negalėjo 
lankytis į paskaitas, nes daug 
mūsų studentų mokosi ir dir
ba, kai kuriems sunku buvo su
derinti paskaitų valandas.

Birželio 24 d. kursai išleido 
pirmąją savo laidą. Kursus bai
gė Vida Augulytė, Kristina Stan
kaitytė, Joalita Kavaliūnaitė ir 
Jūra Gailiušytė. Tą dieną va-

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

AUKŠTUOSIUS MOKSLUS 
CLEVELANDE BAIGĖ:

Fenn College - Valdas Gela
žius, elektros inžinerijos moks
lus; Adas Mėlinauskas, elektros 
inžinerijos mokslus; Romas 
Zorska, chemijos inžinerijos 
mokslus.

Case Institute of Technology 
—Andrius Šenbergas, inžineri
jos mokslus.

Notre Dame College -- Vio
leta Žilionytė, humanitarinius 
mokslus.

ANGELĖ ŠARŪNIENĖ,
p. Mockuvienės motina, birželio 
22 d. iš Lietuvos atvyko pas sa
vuosius į Clevelandą. J. Mockaus 
lydima aplankė Dirvą ir papa
sakojo, kaip dabar žmonės gy
vena Lietuvoje. Iš Kauno ji 
išvyko birželio 12 d. Maskvoje 
ji sugaišo 10 d., kol gavo pasku
tiniuosius išvažiavimo dokumen
tus. Būdama vyresnio amžiaus 
ir kelionės gerokai išvarginta 
pirmiausia nori apsiprasti su 
nauja aplinkuma.

Vysk. Valančiaus lituanistinę mokyklą Clevelande baigę mokiniai su savo mokytojais. Iš kairės: mo
kyt. Višnionis, N. Petkevičiūtė, L. Melsbakas, Ž. Mackevičiūtė, L. Obelenytė, V. Kasperavičius, V. 
Gatautytė, R. Vaitėnas, R. Mackevičiūtė ir vedėjas A. Gailiušis. v. pliodžįnsko nuotrauka

AMANDOS GELAŽYTĖS IR 
ALGIO MULIOLIO 

SUTUOKTUVĖS
įvyko praėjusį šeštadienį -- bir
želio 24 d. Naujosios parapijos 
bažnyčioje. Sutuoktuvių apeigas 
atliko kun. Goldikovskis.

į vaišes, kurios vyko parapi
jos naujoje salėje, buvo susirinkę 
per 250 svečių. Vaišių progra
mą pravedė Simas Laniauskas. 
Jaunieji gavo daug gražių dovanų, 
sveikinimų ir linkėjimų.

KUN. J. PRUNSKIS
Draugo redaktorius, lankydama
sis Clevelande, aplankė Dirvos 
redakciją ir įdomavosi, kaip dir
bama ofsetinėj laikračio spau
doj.

NERINGOS IR PILĖNŲ SUĖIGA

Birželio 20 d. Šv. Jurgio salė
je buvo bendraClevelando Nerin
gos skaučių ir Pilėnų skautų tun
tų sueiga. DLK Vytauto dr-vės 
sk. kand. L. Juodvalkis davė 
skauto įžodį. Pilėnų tuntininkas 
vyr. sktn. Pr. Karalius įteikė 
pavasario sporto varžybų lai
mėtojams statulėles su atitin
kamais įrašais. Jas gavo: Stp. 
Dariaus jūrų sk. laivas už lai
mėtą krepšinį, DLK Vytauto 
dr-vė už tinklinį, DLK Kęstu
čio dr-vės I-sįs vilkiukų būre

lis už kvadratą ir stalo teniso 
laimėtojai -- Alg. Koklys ir A. 
Petkus.

Sktn. Vyt. Kamantui įteiktas 
BSA Skautininko Raktas -- žy
muo, kurį jis užsipelnė BSA va
dų kursuose Clevelando 5-jame 
distrikte.

Pilėnų tunto vienetams įteikti 
jų metiniai BSA čarteriai. Bi- 
sus atžymėtus vienetus ir brolius 
gražiai pasveikino Neringos tun- 
tininkė psktn. M. Kižienė. Suei
gos pabaigoje abu tuntai nusi
fotografavo.

SIMANO DAUKANTO 
skautų vyčių būrelis metinėje 
sueigoje išsirinko naujus vado
vus: vyr. skltn. Algirdą B. Gar- 
lauską --būreliovadu,vyr. skltn. 
Alfonsą Baliūną -- pavaduotoju 
ir sktln. Jurgį Šenbergą -- iž
dininku.

DAINŲ ŠVENTEI 50 DOLERIŲ

L. Bendruomenės pirmosios apy
linkės valdyba Dainų šventei pa
remti paskyrė $ 50 auką. Karo 
invalido A. Mackevičiaus gydy
mui $15. Lituanistinės vysk. Va
lančiaus mokyklos mokiniams, 
kurie gerai mokėsi ir kurie šiais 
metais ją baigė, o taip pat ir 
Aukštesniuosius lituanistinius 
kursus baigusiems mokiniams, 
įteikė po knygą. Tam reikalui 
Bendruomenės apylinkės valdyba
paskyrė $85.

GLOBĖ PARCEL SERVICE 
įstaiga, esanti 1313 Addison Rd., 
atostogų metu, nuo liepos 1 d. 
iki liepos 10 d., bus uždaryta.

IŠNUOMUOJAMI 5 KAMBARIAI 
su šiluma.

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

(75)

THE STROHS BREVVERY CO., 
kurios skelbimai kas savaitė pa
sirodo Dirvoje, turi pasižymė
jusią kėglių komandą (bowling). 
Toji komanda dabar sustiprina
ma naujais žaidėjais ir paruo
šiama ateinančiam sezonui. Ji 
pasirodys Michigan, Ohio, In
diana, Pennsylvania ir WestVir- 
ginia valstijose. Jai vadovauti 
paskirtas Irv Jaffee. Komandos 
kapitonas yra John Ruggiero. The 
Stroh’s Co. yra vienas iš spon- 
sorių, kuris daug talkina suor
ganizavus National Bowling 
League.

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 CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS 
EARN lOPEN EYERY SATURDAY UN’ill 2:30

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO DEPOSITS MADE 8Y IULY 20

*10.000 Į EARH INTEREST FROM 1ULY 1
► IN T0WN OFJFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 14763 KE 1-7770

kare LB 1-oji apylinkė suruošė 
baigusioms išleistuves, į kurias 
atsilankė kursų lektoriai, LB 
atstovai ir tėvai. Kursų vado
vas V. Kavaliūnas pasveikino bai
gusias ir įteikė joms baigimo 
pažymėjimus. LB Clevelando 
1-os apylinkės pirmininkas Fe
liksas Eidimtas savo kalboje pa
reiškė, kad 1-oji apylinkė pasky
rė baigusioms, kursųprisimini- 
mui, po knygą. Baigusiųjų vardu 
dėkojo Vida Augulytė. Tiems kur
sų lankytojams, kurie pavasa
rį negalėjo laikyti egzaminų, ru
denį numatoma kita egzaminų 
sesija.

Lituanistinę Vysk. Valančiaus 
Mokyklą šiais metais taip pat bai
gė būrys jaunuolių. Būtent, Gied
rė Degutytė, Visgailė Gatautytė, 
Rūta Mackevičiūtė, Živilė Mac
kevičiūtė, Leonas Melsbakas, 
Virgilijus Kasperavičius, Laima 
Obelenytė, Nijolė Petkevičiūtė ir 
Rimantas Vaitėnas. Jie gavo bai
gimo pažymėjimus ir 1-os apylin
kės pirmininko buvo apdovanoti 
knygomis.

Birželio 8 d. Neurų ūkyje Lit. 
Vysk. Valančiaus Mokykla, t. y. 
tos mokyklos Tėvų Komitetas, 
buvo suruošęs mokiniams ir jų 
tėvams gegužinę. Prie tos gegu
žinės ruošimo prisidėjo ir šv. 
Kazimiero Mokyklos Tėvų Ko
mitetas. Programą išpildė Vysk. 
Valančiaus Mokyklos mokiniai, 
--kanklių orkestras, vadovauja
mas Onos Mikulskienės, pa
skambino kanklėmis ir padai
navo, vadovaujami Juliaus Kazė
no, keletą dainų. Geriausi mo
kyklos mokiniai iš LB Clevelan
do 1-os apylinkės gavo dovanų 
po knygą.

Geriausiais Vysk. Valančiaus 
Mokyklos mokiniais pereitais 
metais buvo: Danutė Sušinskaitė, 
Giedrius Palūnas, Aldona Miko- 
liūnaitė, Eglutė Giedraitytė, Egi
dijus Marcinkevičius, Kastytis 
Giedraitis, Dalia Kavaliūnaitė, 
Onytė Kliorytė, Irena Banionytė, 

Dalia Vasarytė, Kęstutis Sušins- 
kas, Vytautas Kliorys, Povilas 
Alšėnas, Stefa Alšėnaitė, Vytenis 
Gatautis, Irena Navickaitė.

Abi mokyklos naudojosi šv. 
Jurgio parapijos patalpomis. Tos 
parapijos klebonas kun. Bartis 
tai maloniai leido. Už tai moki
nių tėvai jam dėkingi. Abi mo
kyklos turėjo didelę globą iš 
1-os apylinkės pirmininko Fe
likso Eidimto. Vysk. Valančiaus 
Mokyklos Tėvų Komitetui pirmi
ninkavo Antanas Kavaliūnas, ir 
šiam pasitraukus, Vytautas Ba
las, iždininku buvo Albertas Su- 
šiskas. Tėvų Komitetas, besi
rūpindamas mokykla pa rodė daug 
sumanumo ir įdėjo daug darbo.

A.G.
Adelė Benokraitienė po sutuoktuvių, sutinka dukterį Dalę ir Švit

rių Gotceitus. J. Garlos nuotrauka

Iš Dalės Benokraitytės ir Švitriaus Gotceito sutuoktuvių, įvykusių Clevelande birželio 17 d. Jaunieji 
su pamergėmis ir pabroliais. Iš kairės: R. Jasukynaitė, K. Gaidžiūnas, V. Benokraitis, A. Biknevičiūtė, 
L. Narbutis, G. Budrienė, Švitrius ir Dalė Gotceitai, I. Stasaitė, A. Budrys, A. Saulis, I. Beržinskaitė, 
B. Balsytė. J. Garlos nuotrauka
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KAS IR KUR?
* PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SA

VAITĖS rezoliucijos paskelbimo 
reikalu Congressional Record 
birželio 14 ir 19 d.d. numeriuose 
atspausdinta kongresmenų kal
bos ir pateikta rezoliucija, būtent 
-- Cahill, Cunningham, Der- 
winski, Ellsvrorth, F eighan, 
Flood, Glenn, Halpern, Harvey, 
Libonati, Pucinski, Scheleebell ir 
Scranton.

* BRUTENIS IR IRENA VEI- 
TAI, gyveną Pittsburghe, birže
lio 15 d. susilaukė antrojo sū
naus Vytenio.

* INŽ. ALGIMANTAS GUS
TAITIS, Aleksandros ir Antano 
Gustaičių sūnus rugpiūčio 5 d. 
susituokia su brooklyniete Vero
nika - Rasa Arūnaite.

* KUN. J. B. ŽVIRBLIS, iš 
Grand Rapids, mokėdamas už 
prenumeratą atsiuntė $10,00 au
ką ir užsakė Dirvą savo artimie
siems į Čilę.

i u s

CLEVELANDO VYTAUTĖNAI PAS AMERIKIEČIUS

INA NEVERAVIČIUTE, rašy
tojo Fabijono Neveravičiaus duk
tė, baigė savo tarnybą Amerikos 
Raudonajame Kryžiuje ir laiko 
egzaminus amerikinėje konsula- 
rinėje tarnyboje vietai gauti. 
Tarnaudama Raudonajame Kry
žiuje Ina apkeliavo daugelį pasau
lio kraštų -- plačias Pietų Ame
rikos ir Tolimųjų Rytų dalis. 
Pastaruoju metu ji tarnavo Ja
ponijoje ir Pietų Korėjoje, kur 
daryta ir ši nuotrauka.

A. A.
KAZIMIERUI NAVICKUI 

mirus, jo artimuosius: žmoną Valeriją, dukrą 
Nataliją, Vytautą ir jų šeimą-Aukštuolius, duk
rą Prudenciją ir Vytautą Bičkus, netekusius 
brangaus vyro, tėvelio, uošvio ir senelio nuo
širdžiai užjaučiame ir kartu visi liūdime.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos 
East Chicagos sk. valdyba ir nariai

* ĮPED. LITUANISTIKOS INS
TITUTU, be anksčiau užsiregist
ravusių 12 naujų klausytojų, pas
kutiniuoju laiku užsirašė šie Chi
cagos ir Cicero aukštesniųjų li
tuanistinių mokyklų absolventai: 
Saulius Braždys, Jonas Nalis, 
Petras Nalis, Jonas Paškus, Da
lia Reklytė, Teresė Pautieniūtė, 
Jurgita Stanaitytė ir Kristina 
Žukaitė. Iš viso į Institutą jau 
užsirašė 20 naujų klausytojų. 
Studentų registracija tęsiama to
liau. Registracijos pareiškimus 
(raštu ar žodžiu) priima insti
tuto vicedirektorius Domas Ve
lička, 7838 S. Green St., Chica
go 20, III., tel. IV 6-7624, ir 
inst. iždininkas kun. J. Kubilius, 
SJ, Jaunimo Centre.

* CONGRESSIONAL RECORD 
yra sužymėtos kalbos, kuriomis 
lietuvių ir pabaltiečių deporta
cijas paminėjo senatoriai-- 
Douglas, Pell, A. Wiley, Dood, 
Keating, Lauscheir Proxmirebei 
kongresmenai -- V. L. Anfuso, 
Burke, Mc Cormack, Cunning
ham, E. Q. Daddario, D. V. Da
ntei, H. Dent, Derwinski, J. D. 
D. Dingell, G. L. Mc Donough, 
Fallon, Flood, Gallagher, Hal
pern, J. J. Keogh, GI. P. Lip- 
comb, Morse, R. C. Pucinski,
L. C. Rabaut, P. W. Rodino, 
Jr., H. C. Schadeberg, W. Scran
ton, Seely-Brown, Wallhauser.

♦ ALF. LISKEVIČIUS, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą at
siuntė $ 5 auką.

A ė;.

Lietuviai skautai Auginąs ir Juodvalkis (kairėje) pasiruošę sportinėms varžyboms su amerikiečiais 
skautais. Dešinėje psk. Jokūbaitis prie palapinės aiškina, kaip geriau laimėti varžybas.

G, Juškėno nuotrauka

Birželio 25 d. Clevelande kultūriniame darželyje buvo atidengtas 
traukoje clevelandiečiai prie paminklo.

LOS ANGELLES
ATLIKUSIOS GERUS DARBUS 

IŠSISKIRSTĖ ATOSTOGOMS

Praeitą šeštadienį L. D. K. 
Birutės Draugijos narės, susi
rinkusios pasidžiaugė gerai pa
vykusiu baliumi, o ypač pelnu. 
Visas pelnas išsiųstas į Lietu
vą buvusiems Sibiro tremtinius.

Buvo gauta dešimt prašymų: 
4 per Balfą ir 6 per los ange- 
liečius. Birutietės tikrai jau
čiasi laimingos, kad galėjo vi
sų prašymus patenkinti, nes vi
siems pagalba reikalinga, visų 
padėtis apverktina. Beveik visi 
grįžę iš Sibiro, o kokios są

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

SARVIETĖS VILOJE

Birželio 16-18 d. Clevelando 
Pilėnų tunto vytautėnų rinktinė 
skiltis su draugininku vyr. skltn.
K. Gaižučiu, globojami psktn. V. 
Jokūbaičio, gražiai reprezentavo 
lietuvius skautus 5-jo distrikto 
taip vadinamoje "camporee" — 
iškyloje.

Dar prieš iškylą ps. V. Jokū
baitis kartu su 5-jo distrikto 
sk. vadovais South Chagrin re- 

lygos jiems vėl "įsidarbinti", 
visi gerai žinom.

Visi, kurie praeitais metais 
buvo Lietuvoj, pasakoja, kad 
žmonės tokios vergijos dar nė
ra matę. Žinom jų padėtį ir iš 
laiškų, nors ir labai atsargiai 
rašytų. Tie siuntiniai ne tik pa
deda jiems apsirengti, bet su
stiprina viltį nes žino, kad mes 
jų vienų likimo valiai nepali- 
kom, kad gal ateis laikas, ka
da ir daugiau galėsim padėti,

Puikūnienės pastangomis pa
siųsta Vasario 16 d. gimnazijai 
145 dol. 100 dol jos surinkta iš 
būrelių ir 45 dol. gauta už lai
mėjimams atiduotą tortą.

Iš "mažosios" kasos (pačių 
narių suaukotų pinigų) paskirta 

zervate paruošė varžybų bei 
bendrąsias stovyklines įrangas. 
Vytautėnai savo "kieme" -- pa- 
stovyklėje pasistatė valgyklos 
pastogę, bokštą, vartus ir iškėlė 
stieban lietuviškąją trispalvę. 
Prie vėliavos stiebo iš akmenė
lių buvo sudėtas lietuvių skau
tų lelijos ženklas. Vytautėnų sto
vyklinės įrangos ir gamintas 
maistas (kurį ragavo 5-jo dis- 

poeto Maironio paminklas. Nuo-
V. Pliodžinsko nuotrauka

10 dol. gen. V. Nagiaus - Na
gevičiaus atminimui skirtam lei
diniui paremti.

Tai buvo paskutinis šios vasa
ros susirinkimas. Visos iš
siskirstė vasaros atostogoms, 
kad rudenį dar su didesne ener
gija ir pasišventimu galėtų dirbti 
ir atiduotų savo duoklę vergijoj 
esantiems lietuviams.

V. Iri.

trikto skautininkai) buvo geriau
siai įvertinti.

Šių metų camporee amerikie
čiai skautai skyrė šio krašto ci
vilinio karo šimtmečiui atžy
mėti. Kiekvienam camporee vie
netui buvo skirtas istorinio kari
nio dalinio vardas. Vytautėnams 
teko 311th Illinois Light Cayalry 
gairė.

Birželio 17 d. buvo skautavimo 
varžybos. Joms skirtas laikas 
greit prabėgo ir ne visos skil
tys spėjo atlikti visus 12 užda
vinių. Prie originalaus odinio 
camporee ženklo varžybų da
lyviai gavo spalvotus "skalpus". 
Vytautėnai parsivežė namo po 
aštuonis tokius skalpus.

Iškylos dienos buvo užbaigia
mos laužais. Mūsiškiai turėjo 
patys svečius priimti, o taip 
pat .viešėjo kitų vienetų laužuose. 
Vieno laužo metu su atitinka
momis apeigomis vytautėnai K. 
Gaižutis ir L. Melsbakas tapo 
parinkti kandidatais į Order of 
the Arrow - Strėlės Broliją. 
Jon taip pat pakviestas psktn. 
V. Jokūbaitis.

Pradžioje buvęs vėsokas oras 
virto puikia giedra ir sekmadie-

BOSTON
LINKSMA SKAUČIIĮ IŠKYLA

Birželio 18 dienos saulėtą, 
ankstų rytą pilnutėlis autobusas, 
linksmai dainuojančių skaučių, 
tolo nuo dulkino miesto. Tai skau
čių ir paukštyčių iškyla.

Gražiame pušyne, skambant 
Lietuvos himnui, pakilo vėliava. 
Prasidėjo tikrai stovyklinė diena. 
Paskelbti konkursai: palapinių 
statymas, įsakymų ir įstatų kar
tojimas, kelionės ženklai, maz
gai..

Energinga draugininkė Audro
nė Kubiliutė, suorganizavusi šią 
iškylą, sumaniai pravedė konkur
sus bei dienos programą. Jai 
talkininkavo iškyloje dalyvavu
sios vyr. skautės. Paukštyčių 
draugininkė Nijolė Vaičaitytė 
pravedė žaidimus ir programą 
jaunesnėms skautėms. Dau
giausia taškų surinko darbščios 
Voverės. Netoli atsiliko ir brok- 
toniškės. Dar daugiau taškų 
būtume surinkusios, jeigu, kaip 
buvo pranešta, į iškylą būtume 
atsivežusios tik lietuvių kalbą.

Pačių paruoštus pietus --dar
žovių sriubą ir dešreles, val
gėme su apetitu. Pailsėjus vėl 
plačiame miške skambėjo links
mas juokas ir dainos.

Iškylautojų globėja ps. Subat- 
kevičienė pravedė trumpą, bet 
įdomų pašnekesį apie skautės 
elgesį ir etiką.

Prie liepsnojančio laužo mes 
vėl linksmai dainavome, vaidi
nome ir rėkėme šūkius, užmirš
damos, kad esame nuvargusios, 
purvinos ir uodų sukandžiotos. 
Ypatingai drąsiai ir gražiai pasi
rodė paukštytė Regina Baikaitė 
pravesdama dainelę. Šypsodamos 
žiūrėjome į laužavedę Audronę 
Kubiliūtę, išvažiuodamos, kad 
mes džiaugsmingai iškylaujame 
ne Tewksburyje, bet gražiame 
miške mylimoje tėvynėje.

Grįžusios namo nors kartą tik
rai įvertinome mamyčių paruoš
tas vakarienes.

Sese Nijolė

i’nio vidurdienį visi skautai grįžo 
! saulėje nudegę, ir patenkinti 

namo.
Camporee uždarymo apeigose 

kiekvieno lietuvio širdį džiūgino 
drausminga vytautėnų išvaizda 
ir skambios lietuviškos koman
dos. Ten žygiavo Baltojo Vyčio 
sūnūs, bet ne 311th Illinois Light 
Cavalry!

Vytautėnus šioje iškyloje ap
lankė Pilėnų tuntininkas vyr. 
sktn. Pr. Karalius, skautininkai, 
sk. tėvai ir mamytės. Šia proga 
reiškiame nuoširdžią padėkąp.p. 
A. Karsokui.B, Rėkui, Auginams, 
Januškiams ir K. Gaižučiui, ku
rie skautus padėjo nuvežti ir 
parvežti iš So. Chagrin parko.

A. A.
KAZIMIERUI NAVICKUI 

mirus, jo žmonai, dukterims - Natalijai Aukš- 
tuolienei ir Prudencijai Bičkienei bei jų šei
moms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdi
me.

Kazimieras ir Elena Pociai 
Antanas ir Elena Steikūnai

..... ....... .

KUR GERIAUSIA PAILSĖTI PER 
ATOSTOGAS

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

TEL. GA 8-8425

A. A.

KAZIMIERUI NAVICKUI

mirus, jo žmonai, dukterims - Natalijai Aukš- 
tuolienei ir Prudencijai Bičkienei bei jų šei
moms gilią užuojautą reiškiame ir kartu liūdi
me.

Kazimieras ir Agota Domarkai

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.

Clevelando vytautėnai stovyklauja pas amerikiečius skautus. Nuo
traukoje: Karalius, Auginąs, Juodvalkis, Melsbakas, Jakulis, Matu
levičius, Gaižutis, Rukšėnas, Januškis, Lazdinis, Jokūbaitis.

G. Juškėno nuotrauka
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