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ACHESONO PLANAS REIKALAUJA GRIEŽTOS 
AMERIKOS POZICIJOS PRIEŠ SOVIETIJA 

Amerikos gyventojai bus paraginti sudaryti maisto atsargas
Prezidentas Kennedy diskutavo 

su Tautine Saugumo Taryba į- 
vairias diplomatines, karines ir 
civilinės gynybos priemones at
remti didėjančiai santykių su 
Sovietija įtampai, kurios kulmi
nacinio punkto laukiama per atei
nančius 6-10 mėnesių.

Prezidento pasitarimų su Sau
gumo Taryba, aukščiausia pa
tarėjų komisija valstybės sau
gumo reikalams, pagrindinę te
mą sudarė Berlyno krizė. Dis
kusijų bazę sudarė buvusio val
stybės sekretoriaus Dean Ache- 
sono pranešimas, paruoštas pre
zidento prašymu.

Tame pranešime, kaip patiria
ma, buvo siūloma ne tik griežta 
pozicija Berlyno klausimu, bet 
ir papildomos priemonės, ku
riose reikšmingą rolę vaidintų 
Šiaurės Atlanto Gynybos Orga
nizacijos karinės jėgos.

Pabrėždamas JAV adminis
tracijos nusitatymą nenusileisti 
komunistams dėl susisiekimo su 
Berlynu teisių, valstybės depar
tamentas skubiai atmetė Rytų 
Vokietijos režimo deklaraciją, 
kurioje jis paskelbė įvesiąs ori
nio susisiekimo varžymus nuo 
rugpiūčio 1 dienos. Valstybės de
partamento kalbėtojas Lincoln 
White citavo Vakarų valstybių 
ir Sovietijos pasirašytą sutartį, 
pagal kurią Vakarų valstybių a- 
viacija galinti naudoti specialius 
oro ruožus į Berlyną "be anks
tesnio įspėjimo".

Tautinės Saugumo Tarybos 
diskusijos, kaip patiriama, nesi- 
ribojo vien tik politiniais ir 
militariniais aspektais,kuriega- 
li iškilti, jei sovietai savo gra
sinimus pradėtų vykdyti, kaip 
pranašaujama, prieš šių metų 
pabaigą. Taryba taip pat nagri
nėjo ir kitus kritiškus pasaulio 
punktus bei seriją civilinės gy
nybos priemonių Jungtinėms Val
stybėms. Tarp pasiūlytų gynybos

Britą karo laivai plaukia 
į Kuveitą

Britanija nukreipė kelis karo 
laivus iš Tolimųjų Rytų į Ku
veitą ir užaliarmavo kitas ka
riuomenės dalis, stovinčias ar
čiau nafta turtingos Persijos 
įlankos karalystės. Kuveitą prieš 
kelias dienas Irakas paskelbė 
savo integraline dalimi, kurią

NAUJAS ŠUOLIS J ERDVĘ
Naują žingsnį erdvės tyrinėji

muose ir atominės energijos pa
naudojime taikos reikalais pasie
kė Jungtinės Valstybės, sėkmin
gai paleisdamos erdvėn raketą 
su trim satelitais, kurių vieną 
maitina atominė energija.

Trys satelitai, perskirti jau 
erdvėje, kaip pranešama, vei
kią patenkinamai. Atomine ener
gija varomas Transit IV yra 
bandomasis erdvės navigacijos 
sistemos satelitas; ta sistema, 
galutinai išvystyta, padės lai
vams plaukti per vandenynus ne
įprastu tikslumu.

Kitas satelitas, vadinamas 
Greb III, renka žinias apie rent
geno spindulių radiaciją iš sau
lės ir jų efektus sukeliančius jo- 
nosferines audras bei radijo 
trukdymus žemėje. Trečiasis, 
vadinamas Injun, renka žinias 
apie Van Alleno juostų radiaci
ją ir jos įtaką šiaurės pašvais
tėms.

Vėlesnėmis žiniomis, abupas
tarieji satelitai dėl kažkurių kliū
čių nepersiskyrė, todėl veikią 
silpniau.

priemonių, kaip suprantama, bu
vo 3 bil. dolerių bombonešių 
programa, priešatominių slėptu
vių programa, atsišaukimas į 
JAV visuomenę, kad ji pasiruoš
tų maisto atsargas dviem savai
tėm, medicininės pagalbos planų 
patobulinimas ir nebrangių Gei
zerio aparatų, reikalingų bran
duolinei radiacijai matuoti, iš- 
daljnimas.

Sakoma, kad tais klausimais 
galutiniai nutarimai dar nepada
ryti, nes pasitarime nedalyvavo 
civilinės gynybos direktorius 
Frank B. Ellis, kuris dar ne
buvo grįžęs iš gubernatorių su
važiavimo Havajuose. Bet tų 
klausimų svarstymuose stsispin- 
dėjo administracijos įaitikini- 
mas, jog reikią drastiškos akci
jos užaliarmuoti amerikinei vi
suomenei, o taip pat įspėti So- 
vietiją ir visą pasaulį, su kokiu 
susirūpinimu Washingtone žiūri
ma į pastarųjų įvykių eigą.

Pvz., valdžios įstaigos pabrė
žia, kad jau beveik neturima 
vilčių susitarti su sovietais dėl 
atominių bandymų nutraukimo. 
JAV delegacijos šefas Arthur 
H. Dean yra grįžęs į Washing- 
toną ir nebeplanuoja grįžti Že- 
nevon, "nebent iškiltų naujos vil
tys susitarti".

Vakarų įtarimą didina vienas 
pranešimas, kad Sovietijoje 
įvykęs neidentifikuotas sprogi
mas "į rytus nuo Suomijos". 
Sprogimo stiprumas skaičiuoja
mas tarp 50 ir 100 TNT, t.y. 
žymiai žemesnis už įprastus 
branduolinius sprogimus, kurių 
stiprumas skaičiuojamas tūks
tančiais tonų, bet vis dėlto galįs 
turėti branduolinį pobūdį. Taip 
pat jokios pažangos nepasiekta 
prezidento patarėjo John McCloy 
ir rusų atstovo Zorino pasitari
muose dėl visuotinio nusiginkla
vimo derybų, nes juodu nepa
jėgė susitarti dėl derybų proce-

Irako armija "apginsianti", jė
ga įjungdama į Iraką.

Kuveitas birželio 19 d. išėjo 
iš britų globos, bet britai yra 
sutartimi įsipareigoję ginti tą 
kraštą. Turimais pranešimais, 
keli laivai iš Hongkongo ir kitų 
pasaulio dalių gavo įsakymus 
skubiai plaukti į Vid. Rytus. Jų 
tarpe yra ir lėktuvnešis "Victo- 
rious", praeito karo metu daly
vavęs garsiajame žygyje į Mal
tą, apie.kurį pasakojama kito
je šio laikraščio vietoje. Užaliar- 
muota britų 24-ji pėstininkų di
vizija, kuri Kenijoje treniruoja
ma dykumų kautynėms, galinti 
per kelias valandas būti per
mesta į Kuveitą.

Iš Persijos įlankos jau prane
šama apie keletą ginkluotų inci
dentų, Irako laivams Kuveito van
denyse užpuolus Irano ir kitus 
motorlaivius, bet laivyno įstai
gos atsisakė komentuoti tuos 
incidentus. Kairo laikraščiai 
praneša, kad Irakas pasiuntė 
dvi savo brigadas į Kuveito pa
sienius.

Tuo tarpu Iranas siunčiąs po 
maždaug 100 motorlaivių per die
ną su maisto produktais į Kuvei
tą, nes Irako įstaigos uždraudė 
maisto gabenimą į Kuveitą iš 
Basros uosto.

Arabų Lyga pradėjo bandymus 
likviduoti Vid. Rytų krizę: jos 
generalinis sekretorius Abdel 
Khalek išskrido pasitarimams į 
Iraką, iš kur vyks į Kuveitą. 

duros.
Praeitą savaitgalį tuo klau

simu su rusų atstovais Menši- 
kovu ir Zorinu tarėsi pats pre
zidentas.

Tautinės Saugumo Tarybos pa
sitarimų eiga ir duomenys, kaip 
paprastai, slepiama, bet kele
tas detalių, išvardintų šiame pra
nešime, buvo išryškinta laikraš
tininkams. Baltuosiuose Rūmuo- 
jau pastebėta ženklų, kad ir dau
giau informacijos bus paskelbta 
visuomenei, siekiant ją paruošti 
galimiems eventualumams.

Iš vienos užuominos ryškėja, 
kad buvo diskutuotos ir priemo
nės, liečiafičios dalinę mobili
zaciją, bet prezidentas paskel
bė specialias instrukcijas, kad 
būtų išlaikyta Berlyne planuo
jamų ėjimų paslaptis. Žinoma, 
kad gynybos sekretorius McNa- 
mara netolimoje ateityje vyks 
į Paryžių, kur. NATO kariniame 
štabe bus svarstomi karinių jė
gų padidinimo planai.

Taip pat jau kalbama apie JAV 
karinio personalo šeimų avakua- 
ciją iš Vokietijos ir Berlyno, 
bet, kaip atrodo, tai bus nustum
ta "iki pat galo".

Dar viena JAV armijos divi
zija būsianti pasiųsta Europon 
šią vasarą, papildant penkias 
ten esančias.

NESPĖJO PARUOŠTI, 
0 JAU IŠDAVĖ

FBI agentai pradėjo ieškoti 
asmens, kuris viešumai išdavė 
labai slaptus vyriausybės planus 
sovietų grėsmei Berlyne at
remti.

Tuose planuose Jungtinis ka
rinių viršininkų štabas, pagal 
Newsweek žurnale paskelbtą pra
nešimą, buvo numatęs dalinę 
mobilizaciją, karių šeimų iš Vo
kietijos išgabenimą ir komer
cinės aviacijos panaudojimą JAV 
parašiutininkams ir kitiems ka
riams gabenti į Vokietiją.

Chicaginis Sun-Times specia
liame pranešime iš Washingtono 
paminėjo, kad prez. Kennedy ap
stulbęs, kai tuos planus pama
tęs žurnale anksčiau, negu jie 
buvo jam pateikti.

Spaudoje paskelbtas praneši
mas turėjęs "pakankamo tikslu
mo", iš ko reikią spėti, kad jis 
išduotas iš aukštų Pentagono 
sluoksnių. Prezidentas esąs pa
siruošęs "įsivėlusiems iškel
ti kriminalinę bylą".

New Haveno lietuviai pastatė paminklinį lietuvišką kryžių šv. Kazimiero bažnyčios sodelyje, atmini
mui žuvusių dėl Lietuvos laisvės. Nuotraukoje kryžius įmūrijamas į žemę. Kairėje kontraktorius
Romualdas Samulis, atlikęs kryžiaus įmūrinimo darbus.

P. Jasiukonio nuotrauka

PASTATYTAS PAMINKLINIS KRYŽIUS BAISIOJO 
BIRŽELIO AUKOMS PAMINĖTI

Birželio 17 dieną, New Haveno 
lietuviai, Šv. Kazimiero lietuvių 
bažnyčios sodelyje, pastatė pa
minklinį lietuvišką kryžių pa
gerbti ir atminti tuos, kurie žu
vo kovose dėl Lietuvos laisvės 
bei kurie okupanto buvo iš
tremti ir žuvo Sibire. Šventinimo 
apeigas atliko prelatas Jonas 
Balkūnas. Iškilmėse dalyvavo 
apie 600 žmonių.

Baisiojo birželio minėjimas 
buvo pradėtas 10 vai. ryto iš
kilmingomis mišiomis Šv. Ka
zimiero lietuvių bažnyčioje. Lie
tuviškas jaunimas buvo pasi
puošęs tautiniais drabužiais,

POVILAS IASIUKONIS
mišiose dalyvavo nešini tauti
nes vėliavas ir spalvingus vai
nikus.

Paminklinio kryžiaus šventi
nimo iškilmės prasidėjo 12 vai. 
Po Amerikos himno, kurį sugie
dojo solistė Barbora Debenede- 
to, klebonas kun. Juozas Matutis, 
iškilmes stebėjusiems ameri
kiečiams, paaiškino šio kryžiaus 
prasmę. Kalbėjo apie Lietuvos 
praeitį ir dabartinį likimą. Po 
to žodį tarė New Haveno miesto 
burmistro atstovas O’Conner. Jis 

paminėjo paminklo aktualumą ir 
prasmės tinkamumą. Kadangi pa
minklas yra kryžiaus formos, tai 
jis tinkamai simbolizuoja lais
vei reikalaujamas aukas ir atei
nantį išganymą. Prie bažnyčios 
durų stovintis kryžius turėtų 
mums priminti, kad pasimels- 
tumėm ir už kenčiančius brolius, 
kad jų aukos vieną dieną atneštų 
laisvę ir demokratiją visam pa
sauliui.

Miesto atstovui buvo įduota 
po kryžium įmūryti šio paminklo 
įsikūrimo raidos bei tikslo su
darytus dokumentus.

Paminklinio kryžiaus šventini
mo apeigas atliko prelatas kun. 
Jonas Balkūnas, kun. Juozui 
Aleksiūnui talkinant. Iškilmių 
metu garbės sargybą prie kry
žiaus ėjo Knights of Columbus 
ir Amerikos valstybinės sargy
bos (National Guard) daliniai.
Tautiniais drabužiais apsirėdęs 

lietuviškas jaunimas laikė Lietu
vos trispalvę ir Amerikos vė
liavą. Jaunesnieji laikė gėlių vai
nikus. Aplink kryžių buvo susi
rinkę apie 600 iškilmių stebėto
jų -- lietuvių, amerikiečių ir i- 
talų. Buvo svečių ir iš apylinkės 
miestų. Kalbėtojų žodžiais buvo 
perduodami garsiakalbiais ir 
plačiai skambėjo po apylinkę.

(Nukelta į 3 psl.)

KAIRĖJE: Grupė New Haveno 
lietuvių, dalyvavusių birželio 17 
d, kryžiaus pašventinimo iškil
mėse. Iškilmes stebėjo apie 600 
žmonių. Prie mikrafono prelatas 
Jonas Balkūnas, kun. Juozas A- 
leksiūnas, šv. Kazimiero para
pijos klebonas kun. Juozas Matu
tis, miesto savivaldybės atsto
vas O’Conner, kryžiaus statymo 
komiteto pirm. Antanas Gruz
dys, dr. Vileišis ir kt.

P. Jasiukonio nuotrauka
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MALTOS VILKSTINĖ l>l
1.x. M^JLjhhlfeLMUaL

Lėktuvnešio paskendimas
Rugpiūčio 11 dieną britų admi

ralitetas gavo tokią telegramą: 
HMS EAGLE PASKENDO

STOP TORPEDA IŠ POVAN
DENINIO LAIVO POZICIJA 038 
LAIPSNIAI 05 ŠIAURĖS 003 
LAIPSNIAI 02 MINUTĖS RY
TŲ STOP 11-8-42 PRANE
ŠIMO GALAS.
Rudo vandens fontanai, tris 

kartus aukštesni už didįjį "Eagle" 
stiebą, iškilo dviejų sekundžių 
protarpiais, kai keturios torpe
dos sprogo lėktuvnešio priekinė
je dalyje. Juodų dūmų debesis 
paskui save palikdamas, laivas 
sulėtino greitį, ir juo jo judesiai 
lėtėjo, juo greičiau jis‘sviro į 
sužalotąją pusę. Po trijų minu
čių nuo kitų laivų denių 
buvo galima matyti, kad jis buvo

parkypęs jau beveik 45 laipsnius. 
Denyje buvę lėktuvai pradėjo 
slysti, riedėti, kristi per bortą 
į vandenį. Laivui vis labiau kryp
stant į šalį, ir įgulai vis sunkiau 
buvo išsilaikyti.

Abu naikintojai, "Lookaut" ir 
”Laforey", pilnu 31 mazgo grei
čiu skubėjo link skęstančio "Ea
gle”, paskui savo palikdami pla
čias putų juostas. į tą pusę pa
suko ir vilkikas "Jaunty", jo įgu
lai paskubomis ruošiant nuleisti 
gelbėjimo valtis.

Sirenos sukaukė, ir visi laivai 
atsisuko prieš užpuoliką. Kai
rėje skęstančio lėktuvnešio pu
sėje kreiseris "Charybdis" pra
dėjo iš visų vamzdžių šaudyti.

Bet niekas jau nebegalėjo iš
gelbėti skęstančio laivo. Ramiai

ir išdidžiai, tartum prisimin
damas tuziną laimėtų Vidurže
mio jūros mūšių, jis švelniai 
sviro šonan, kol užliejančių ban
gų triukšmas griausmingai per
laužė jį ir sūkuriuose palaido
jo griuvėsius.

Laivas paskendo per nepilnas 
aštuonias minutes. Paskui tą vie
tą užliejo juodos alyvos sluoks
nis, iš kurio kyšojo plūduriuo
jančių jūreivių galvos ir gelbė
jimo valtys, renkančios gyvuo
sius.

Iš 1160 įgulos narių 900 buvo 
išgelbėta, jų tarpe ir laivo ka
pitonas. Patruliavę lėktuvai, tuo 
metu buvę ore, galėjo nusileisti

ant kitų dviejų lėktuvnešių, bet 
vis dėlto vilkstinė prarado 
ketvirtį savo orinės apsaugos.

Į. šiaurę nuo vilkstinės, darga
na toli, telkėsi balti kamuoli
niai debesys. Ten buvoMallorca. 
O pietuose buvo gana sunkiai 
įžiūrima šiaurinės Afrikos pa
krantė su Vichy vyriausybei 
draugišku Aiži r o uostu. Iki Mal
tos dar buvo likę 550 mylių.

Dar kartą sukaukė sirenos, ir 
vilkstinė, pradėjo lėtai, lyg iškil
mingoje defiliadoje, tolti nuo lėk
tuvnešio kapo. Baugščios akys 
rūpestingai stebėjo ramią jūrą, 
ieškodamos torpedų sukeliamų 
baltų juostų arba iš vandens iš
kylančių priešo povandeninių lai
vų periskopų.

Kiti stebėjo balsvu rūku ap
trauktą dangų. Jau penkias valan
das vilkstinę lydėjo priešo lėktu
vų ūžimas, bet, nors ir visi nai
kintuvai buvo pakilę, įkyraus ska
liko vis dar nebuvo galima pa
stebėti.

(Bus daugiau)

LIETUVIŠKI SŪRIAI, JUODA DUONA, AUKŠ
ČIAUSIOS RŪŠIES RŪKYTI KUMPIAI. DEŠROS 
IR SKILANDŽIAI PIGIOMIS KAINOMIS GAU

NAMI KRAUTUVĖJE

MARTHA & PETER LISAUSKAS
6409 56 ROAD, MASPETH 78, N. Y 

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

No.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti.........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą: ....
Name

Street StatėCity
f

AR GRETA GARBO GRIS VAIDINTI ?

*
I

Pay yourself

FIRST
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.

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th
.... Earn

T. CLAIR 
AVINGS

Current

Irom 
JULY Ist

613 Ea$M85th$L 
25000 Eudid Avė.

6235 $♦. Clair

I

Ligi šiol Amerikoje šiuo klau
simu tyla. Bet Europoje buvo 
pasirodžiusi žinutė, kad virš še
šiasdešimts metų turinti garsi 
artistė, ligi šiol nenustojusi savo 
žavumo ir publikos domėjimosi, 
mano pradėti vėl vaidinti. Esą 
ji yra jau pasirašiusi sutartį 
su Paramount bendrove, kad ji 
vaidins filmoje Helena Modjeska, 
gaus pusantro milijonų dolerių 
atlyginimo ir dar 10% nuo bruto 
pajamų iš tos filmos. Filmas bus 
sukoma pagal Antoni Gronowicz 
veikalą: Modjeska, jos gyveni
mas ir meilė.

Kadangi Anglijos garsios 
artistės, lenkų kilmės, Modjes- 
kos gyvenimas labai prim/na pa
čios Gretos Garbos gyvenimą, 
tai Garbo lyg ir vaidins savo 
pačios gyvenimą.

Helena Modjeska, XIX amžiaus 
pabaigoje buvo laikoma geriau
sia Šekspiro veikalų artistė. Ji 
buvo lyginama su Duse ir Sarah 

' Bernhardt. Jos balsas buvo melo
dingas, jos grožis klasiškas. 
Nors daug vyrų jai reiškė mei- , 
lę, bet jos privatus gyvenimas 
buvo tragiškas. Ir 1909 m. ji 
mirė vieniša Kalifornijoje. Ji 
mylėjo Jgo Neufeldą, kuris tu
rėjo nepaprastą įtaką į jos gy
venimą ir talento išvystymą, bet

jis jaunas mirė.
Toks pats ir Gretos Garbos 

gyvenimas. Ją, septyniolikos me
tų, niekam nežinomą pradedan
čią vaidinti merginą, garsus Šve
dijos režiserius Mauritz Stiller 
padarė pasaulio garsenybe. 
Stiller 42 metų, ir jauna Garbo 
pakliuvo į Ameriką. Stiller, bū
damas pakviestas į Hollywoodą, 
pastatė sąlygas, kad kartu su juo 
būtų pakviesta ir Greta Garbo. 
Ji čia ir išgarsėjo. O jis, nu
sivylęs Hollywoodu, grįžo į Šve
diją. Dėl karjeros Garbo nesu
tiko su juo grįžti ir pasiliko A- 
merikoje. Taip jie ir išsiskyrė. 
Stiller tai negalėjo pergyventi. 
Greit Švedijoje mirė nuo įgyto 
tuberkuliozo, kas laikoma jo sa- 
vižudyste.

Jos abi buvo panašios ir savo 
dideliu vaidybiniu talentu, savo 
klasišku grožiu, savo atkaklumu 
siekti užbrėžtų tikslų ir savo ne
priklausoma laikysena.

N.B.

Manoslrf

•S#

*

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU 
DUODAME Šllį DOVANĄ

TORONTO
LIETUVIŲ NAMŲ DEŠIMTMETIS

Lietuvių Namų dešimtmečio 
veiklą atžymėti numatoma spa
lio 21 d. ruošiamu pobūviu. Ta 
proga norima išleisti atskirą lei
dinėlį, kuriame tilptų medžiaga, 
pavaizduojanti LN istoriją ir jų 
reikšmė bendroj lietuviškų or
ganizacijų veikloj bei lietuvybės 
išlaikyme.

Emilija Jurkevičienė, nuo At
lanto krantų, kur leidžia atosto
gas, siunčia visiems pažįsta
miems ir prieteliams Toronte 
savo ko gražiausius sveikinimus 
ir linkėjimus.

♦

Lietuvių vasarvietė Wasagoje 
vis auga. Iki šiol jau turi pasi
statę savo nuosavus vasarnamius 
apie 100 šeimų. Ir šiais metais 
išdygo keletas naujų vasarnamių.

Gana erdvų ir modernų vasar
namį pasistatė ir jau baigia į- 
ruošti torontiečiams gerai pa
žįstamas visuomenininkas St. 
nelis.

mokume už 
Ilgalaikes 
taupmenas!

KAS DU MfiN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

VALANDOS*.

GRIBAUSKAS, vedė j a •

DARBO
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. 
šešt. 9 Iki 1 v. p.p.

AND LOAN ASSOCIATION

Pasiruoškite vienam gyvenimo puikiųjų mažųjų IĮIMC PATIKS 
momentų --* momentui, kada jūs paragaujate
Stroh’s patį pirmąjį kartą ir pajuntate kaip 
gali būti švelnus ir gaivinantis alus. Šiandien, 
išbandykite Stroh’sį Amerikos vienintelį ugnim 
virtą alų!

MOKAME

THE STROH BREWERY CO., DETROIT 26, MICH.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

POPULIARIOMIS KAINOMIS VISUR

...YRA GERESNIS!

I

1447 S. 4 9 pOURT, CICERO 50, ILL./BI 2-1357, TO 3-4131

miricn

2533 W. 71 St. iei GR 6-2345-6 •fr
CICERO ILLIM6IS

1410 S. 50 »«., Tel TO 3-2108-9

MAROUETTE PARK

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 Sjipervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.
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Berlyno išlaikymas yra 
rimtas egzaminas

Dabartinė Berlyno padėtis yra būdinga Antrojo pasaulinio karo 
išdava. Karo, kurį prieš vadinamas ašies valstybes laimėję są
jungininkai, tuos laimėjimus lengvai sudėjo į akiplėšiškai atkištas 
komunustinio imperializmo rankas.

Jei prieš Antrąjį pasaulinį karą geležinė uždanga buvo anapus 
Baltijos valstybių, tai dabar ji jau tvirtai įsitvirtinusi virš 500 
mylių į vakarus -- šiapus Berlyno. O ir pats Berlynas, likęs tik 
maža išimtimi anapus uždangos, kažin kaip tapęs simboliu ir tuo 
pačiu priminimu, kad Antrojo pasaulinio karo keistos išdavos te
bėra nesutvarkytos.

Žinoma, komunistai nori ir skubinasi jas tik savo naudai su
tvarkyti, o vakariečiai jau negali be didelės gėdos ir naujo susi
kompromitavimo iš ten išeiti. Tat taip nuo 1945 metų ir vyksta 
tai didesnės, tai mažesnės tąsynės. Tų tąsynių didžioji dvikova 
vyko nuo 1948 metų birželio 26 d. iki 1949 metų rugsėjo 27 d. 
Taigi iš viso 15 mėnesių. Tada vakariečiai, oro tilto pagalba, ne 
tik pajėgė Berlyną išlaikyti, bet ir Vakarų sektoriuose apie pus
trečio milijono gyvenančių berlyniečių moralę pakelti.

Vienok ir tada, kaip drąsesnieji Vakarų politikai ir kariai rei
kalavo, tankų pagalba, į Berlyną prasiskinti kelius, neišdrįso 
mėginti. O dabar, nuo anų įvykių turint 12 metų perspektyvą, at
rodo, kad buvo klaida padaryta. Tada komunistai tikrai lengviau 
buvo suvaldomi. O dabar, laimėjimą po laimėjimo pasiglemžę, 
darosi įžūlesnį ir tą savo įžūlumą stipresnia ginklo jėga remia.

Iš įvykių, kuriuos kelintą kartą vakariečiams diktuoja Chruščio
vas, atrodo, kad Berlynas stumiamas į pačią didžiausią krizę, 
kuri iki šių metų pabaigos turi pasiekti aukščiausią tašką. Pa
čiam Chruščiovui, kad svariau iškeltų savo reikalavimus, pri
reikė net generolo uniformos bei gausių medalių pažvanginimo.

Reikia tikėti, kad vakariečius toji generolo uniforma ir me
daliai mažai gąsdiną. Bet būdinga nuolaidžiavimo politika, nuolat 
kylanti iš pasipriešinimo vieningų planų neturėjimo, pilnai reiškia
si. Nors ir yra padaryti keli pareiškimai, kuriuose sakoma, kad 
Berlynas bus ginamas, bet jau patys matome, kad dedasi. Kaip 
paprastai, anglai pirmieji vėl nori. leistis į naujas derybas. O ir 
pačių JAV įtakingi valdančios partijos politikai eina tuo pačiu, 
anglams būdingu nuolaidų keliu. O komunistams to tik ir rei
kia. Jiems, į Vakarų nesutarimų tarpą lengva įvaryti naujus 
kylius, o iš tūtfstanties užprašytų procentų, vis šį tą galima "taikos 
labui" išsiderėti...

Kaip vakariečiai išspręs šią naują Berlyno krizę -- atsakymo 
rūpestingai dairosi ne tik Europos, bet JAV ir kitų kraštų žmonės, 
kur tik norima komunistinio imperializmo vergijai pasipriešinti. 
Ir Berlyno krizės sprendimas tiems žmonėms parodys, ar ne
senų Kubos įvykių pavyzdys yra tikrai būdingas tokio pasiprieši
nimo apsileidimas ir nesugebėjimas.

Ir jei tai dar kartą pasikartos, o šiuo atveju su Berlynu, tai 
reikia pilnai tikėti tiems, kurie sako, kad tada paskutinieji drau

gai, kovoje su komunistiniu įsigalėjimu, bus prarasti, o laisvės 
idėja piktai išduota.

Berlyno išlaikymas yra rimtas egzaminas. Jei tas egzaminas 
bus garbingai išlaikytas, galima laukti, kad po to prasidės kilimas 
aukštyn. Bet jei bus pralaimėtas -- apie vakariečių prestižą, o 
tuo pačiu apie JAV vadovavimą laisvės kovai, nebetenka nė gal
voti.

B.G.

MAINOS RŪBAI MARGO 
SVIETO...

Skaitome daug knygų. Atlieka
mų nuo darbo laiku semiame iš
minties ir iš laikraščių, kuriuos 
prenumeruojame iš sutaupų. Mo
kėmės būdami maži, mokėmės 
jaunuoliais tapę. Atrodo, kad visą 
gyvenimą žmogus mokais, mo
kais ir niekada nebaigi... Paskui 
mokai vaikus, jaunuolius gyveni
mo. Nebežinodamas, nebesu
prasdamas ko, klausi kitų pata
rimo, kalbies su kaimynu, prie- 
telium ar aukštesnis išsilavini
mo žmogum.

O rūpesčių yra visokių. Svei
katos, finansinių, širdies, vi
suomeninių ir t.t. Tik bėda, kad 
kartais žmogus nebesusigaudai, 
kas teisinga. Vienas sako čia 
juoda, kitas sako -- ne, čia 
balta.

Pavartau visus laikraščius. Jei 
ištisai nesuspėju, tai bent ant
raštes perskaiyiu. Pasirenku į- 
domesnes ar man reikalinges
nes vietas. Žmogus juk yra dva
sia ir kūnas. Sakoma, "sveikame 
kūne sveika siela". Tad nutariau 
pažvelgti ir į daktariškus pa
tarimus. Taigi, Dirvos Nr. 48, 
1961 m. balandžio 26 d. radau
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straipsnį "Gydytojai ir ligoniai 
--sergą širdim, vėžiu..." Labai 
susidomėjau, nes paskutiniu me
tu daug mirė nuo širdies ligų 
ir vėžio, o gyventi dar lyg ke
letą metų norėtųs. Rašo dr. A. 
Grigaitis. Radau tame straips
nyje ir apie kitas ligas, nege
roves ir susidomėjau. Ten rašo
ma:... "Neprotingai daro mer
gaitės, papuolusios "bėdon", kad 
dėl aborto kreipiasi ne pas gy
dytoją, bet pas neaiškius "spe
cialistus". Geras, širdingas pa
tarimas...

Nepažįstu to daktaro ir neži
nau jo amžiaus. Girdėjau sakant, 
kad dabar "mainos rūbai margo 
svieto". Deja, mums, senesnio
sios kartos žmonėms, sunku pa
keisti rūbus į naujas madas... 
Pagal dr. Grigaičio patarimą -- 
mergaitės neklausykit savo mo
tinų pasakų apie jaunystę ir gė
lių darželius. Tai jau senai 
atgyvenęs dalykas...

Juk dar taip neseniai už to
kias "bėdas” buvo sodinami 
net kalėjiman ir mergaitės ir 
gelbėtojai. Kaip reikia suprasti 
ir ką galvoti skaitant spaudoje, 
kur apie tai parašyta lyg apie 
paprastą slogą ar bronchitą?!

Būtų daug geriau, kad daktarai 
pamokytų jaunimą, kaip apseiti be 
"bėdų", kaip išlikti dvasiniai ir 
kūniniai skaistiems. Mes di- 
džiuodavomės lietuvaičių doro
vingumu ir skaistumu, bei kuk
lumu. Neleiskime ir dabar joms 
paskęsti naujų laikų sūkuriuos. 
O jaunuolius pamokyti reikia, 
kad mokėtų gerbti mergaitę,

DIRVA

Po kryžiaus pašventinimo New Havene, įvyko Baisiojo Birželio minėjimas. Nuotraukoje prel. J. 
Balkūnas kalba. Toliau stovi kryžiaus statymo komiteto pirm. A; Gruzdys. Prie stalo sėdi: Dr. Vi
leišis, kryžiaus sumanytojas kleb. kun. Juozas Matutis, mero atstovas O’Conner, Jatužienė, ukrainie
čių atstovas E. Lukomskis ir kt.

P. Jasiukonio nuotrauka

PAMINKLINIS KRYŽIUS NEW HAVENE
(Atkelta iš 1 psl.)

Amerikos valstybinės sargybos 
dalinys iš šautuvų paleido į dan
gų seriją šūvių pagerbiant visus 
žuvusius dėl Lietuvos ir Ame
rikos laisvės. Šūviai nuskambė
jo po visą miestą. Sekė giesmė 
"Marija, Marija..."

Tautiniai pasipuošusios lietu
vaitės ir ukrainietės prie kry
žiaus padėjo gėlių vainikus.

Lietuvių Bendruomenės New 
Haveno skyriaus ir kryžiaus sta
tymo komiteto pirmininkas An
tanas Gruzdys aplink paminklą 
išbarstė ir sukasė žemę iš aštuo- 
nių Lietuvos vietovių. Tokiu bū
du visa žemė aplink kryžių tapo 
lietuviška ir kiekviena jos sau
jelė turi bent grūdelį mūsų tė
viškės laukų žemės. Po kryžium 
išbarstyta žemė buvo atvežta iš 
Žemaitijos ir Augštaitijos, Dzū
kijos ir Suvalkijos. Jų tarpe buvo 
žemė ir iš Gedimino kalno pa
pėdės, Vilniuje, atvešta Jokūbo 
Stuko 1960 metais.

Antanas Gruzdys savo kalboje 
paminėjo: "Mūsų tėvynė žmonės 
daugelį šimtmečių prakaitu, 
krauju ir ašaromis laistė savo 
žemę. Gal tiek daug ašarų ir 
kraujo nenutekėjo mūsų tėvy
nės žemėje, kaip nutekėjo per 
paskutinį dvidešimtmetį".

"Šiandieną mes sukasėm pa
vergtos tėvynės žemę, maišyda
mi ją su laisvosios Amerikos 
žeme... Dabar turim šventovę, 
kur kryžius yra pagrindinis sim
bolis, o sukastoji žemė -- tos 
šventovės relikvija."

"Ant (prikalto) užrašo mes 
skaitome, kad tas paminklas yra 
pastatytas žuvusiems dėl Lietu
vos ir Amerikos laisvės ir įni
rusiems Sibiro tremtiniams... 
Pagerbtam ir tuos didvyrius, 
kurie prieš dvidešimt metų, bir
želio dvidešimt trečią dieną iš
ėjo su šautuvais prieš tankus, 
revolveriais prieš automatus, 
kovoti su bolševikais, kad šie, 

kaipo būsimą žmonijos motiną, 
jaunos kartos auklėtoją.

Žinoma, visokių klaidų pasi
taikydavo visais laikais, bet tai 
buvo išimtis. Aplink tiek daug 
visokių pagundų, viliojančių į gy
venimo smagumus. Bet tie sma
gumai dažniausiai pasibaigia a- 
šaromis. Ilgus metus vargom 
stovyklose nepavalgę, kentėjom 
šaltį, vargą. Tad dabar patekę 
į geresnes gyvenimo sąlygas, pa
sidavėm visai gyvenimo patogu
mams ir smagumams.

Nenoriu rašyti pamokslų. Sa
kau tik savo asmeninę nuomonę. 
Gal mano balsas nebus "šauks
mas tyruose". Gal atsiras ir 
daugiau taip galvojančių ir pri
tars mano, rūpesčiui ir pastan
goms. Tat, kviečiu visus į talką. 
Dirbkime išvien -- tėvai, moky
tojai, gydytojai, psichologai, ku
nigai ir kiti, kad apsaugotumėm 
jaunimo sielą nuo artėjančių nau
jųjų laikų pavojų.

A.Š.,
Australija

Paminklinio kryžiaus projektuotojas Kazimieras Jatužis ir kry
žiaus dirbėjas Juozas Šilkas prie garbės stalo iškilmių metu. 
Abu tam tikslui paaukojo savo darbą ir laiką.

P. Jasiukonio nuotrauka

traukdamiesi iš mūsų tėvynės, 
nepadarytų tokių didelių žaiz
dų, kokias yra padarę Proveniš- 
kiuose, Telšiuose, Zarasuose,

Panevėžyje ir kitose Lietuvos 
vietose. Tose kovose žuvo dauge
lis mūsų jaunų vyrų... Bet poetas 
sako, geresnio paminklo did
vyriams nebus, kaip vykdymas jų 
idealo. Mūsų brolių, karžygių, 
idealas buvo laisva ir nepriklau
soma Lietuva..."

"Prisiminsime Sibiro lietuvai
čių... maldaknygės... žodžius...: 
‘Marija, apšviesk klystančius, 
gelbėk mirusius karžygius ir 
leisk prisikelti mūsų šventajai 
Lietuvai’."

Ši maldaknygės ištrauka bron-

Lietuvaitė prie naujai pastaty
to lietuvių paminklinio kryžiaus 
New Havene.

P. Jasiukonio nuotrauka

1941 - 1961.
IN MEM0RY 0F THE

LITHUANIANS WH0 DIED IN 
EXILE IN SIBERIA AND 

THOSE WH0 GAVĘ THEIR LIVES 
[ FOR THE FREEDOM 0F THE 
lUNITED STATĖS AND LITHUANIA.

Paminklinė lenta prie kryžiaus.
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zinėje lentelėje yra prikalta prie 
paminklo.

Paminklinio kryžiaus šventi
nimo iškilmės ir Baisiojo Bir
želio antra minėjimo dalis buvo 
užbaigtos Lietuvos Himnu. Po to 
sekė iškilmingi pietūs ir pa
gerbimas tų, kurie paaukojo sa
vo darbą ir talentus paminklinio 
kryžiaus pastatymui. Šv. Kazi
miero parapijos salėje, prie sta
lų, sutilpo apie 300 žmonių.

Pirm. Antanas Gruzdys prave
dė šią minėjimo dalį. Pirmuoju 
kalbėtoju buvo parapijos klebonas 
kun. Juozas Matutis, kuris di
džiavosi savo parapija, paminė
damas, kad atliktas darbas yra 
pavyzdys kitiems ir kad veikia
ma ne tik žodžiais, bet ir dar
bais.

Žodį lietuviškai ir angliškai 
tarė prel. Jonas Balkūnas. Jis 
įdomiai sulygino Lietuvos liki
mą su Kryžiaus Keliais: "Mes 
esame kryžiaus vaikai, mūsų gy
venimas yra kryžiaus kelias... 
Per kančią einame į prisikėli
mą." Kalbėjo apie Lietuvos pra
eitį, baudžiavos laikus, spaudos, 
kalbos ir Lietuvos vardo drau
dimą. Paminėjo paskutinį dvi
dešimtmetį ištremtus ar žuvu-
sius pabaltiečius. Lietuvos liki
mo palyginimą su Kryžiaus Ke
liu jis baigė tokiom mintim:

Kristaus prikalimas prie kry
žiaus yra lygus lietuvių nutautė
jimui Amerikoje ir kitur. Mes 
leidžiamės būti išjuokiami savo 
silpnybe. Kalame prie kryžiaus 
vinis, jei užmirštame pareigą pa
lengvinti savo broliams paverg
toje Lietuvoje. NeduokimeLietu- 
vai ant kryžiaus numirti. Susi
vienykim ir dirbkim dėl Lietu
vos laisvės.

Trumpą žodį tarė ukrainiečių 
atstovas Eugenijus Lukomskis, 
paminėdamas bendrąjį abiejų 
tautų likimą. Kryžiaus statymo 
darbuotojų nuopelnus trumpai iš
kėlė ALT New Haveno skyriaus 
pirmininkas Vincas Šilkas. Dr. 
Vileišis savo kalboje apibudino 
paminklinio kryžiaus prasmę 
ir pastebėjo lietuvybės stiprė
jimo reiškinį New Haveno apy
linkėje.

Sveikinimo ir padėkos žodžius 
tarė vikaras kun. Jonas Rikto- 
raitis ir Marija Jokūbaitė. Pirm. 
Antanas Gruzdys atpasakojo kry
žiaus realizavimo raidą ir pa
minėjo sunkumus, su kuriais teko 
susidurti. Dovanomis pagerbė 
kryžiaus projektuotoją Kazimie
rą Jatužį, kryžiaus dirbėją -- 
meistrą Juozą Šilką ir mūrini- 
mo darbų atlikėją Romualdą Sa
mulį.

Iškilmingi pietūs buvo baigti 
tautinių šokių pasirodymais, ku
riuos atliko vietinė tautinių šo
kių grupė vadovaujant Linai 
Mykolavičiūtei ir p. Stanaitie
nei.

Paminklinio kryžiaus baigia
mieji darbai ir šventinimo iš
kilmės su visu spalvingumu ir 
nuotaika, LITU-FILMO buvo 
įrašyti magnetofono juostelėse, 
nuotraukose ir 20-ties minučių 
spalvotame, garsiniame kino 
filme. Tas filmas bus platinamas 
ir kitose lietuvių kolonijose.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Philadelphijos lietuvių šeštadieninės mokyklos mokiniai, baigus mokslo metus, su mokytojais ir 
svečiais.

V. Gruzdžio nuotrauka

KAIP SAUGIAI PRALEISTI VASAROS KARŠČIUS

Philadelphijos lietuvių šeštadieninės 
mokyklos pirmoji laida

L. B. Šeštadieninė Mokykla 
birželio 10 d. ne tik baigė ei
linius mokslo metus, bet ir iš
leido savo pirmąją laidą. Mat, 
nors ji veikia jau daugiau kaip 
dešimtį metų, bet tik šiemet 
išaugo į pilną pradinę 8 sky
rių mokyklą, prisiderinusią prie 
L. B. Švietimo Tarybos nusta
tytų mokslo programų. Mokyklą 
baigė 5 mokiniai: L. Bakanaitė, 
T. Gasparėnas, A. Karalius, D. 
Muraškaitė ir R. Salytė (ji bai
gė pirmąja).

Baigusiems pažymėjimus įtei - 
L. B. Philadelphijos apyl. val
dybos vicepirmininkas A. Kle
mas, savo gražiame žodyje ragi
nęs mylėti tėvų kalbą ir toliau 
gilinti jos mokėjimą. Po to, bai
gusieji gavo mokyklai prisiminti 
po V. Augustino Lietuvos vaizdų 
albumą, kuriuos įteikė mokyklos 
vedėja G. Mačiūnienė.

Gražu, kad ir Philadelphijos 
organizacijos nepamiršta mo
kyklos. Antai, pernai Tautinė 
Sąjunga padėjo įsigyti kai kuriuos 
reikalingus baldus ir skyrė pre
mijas mokyklos deklamavimo ir 
skaitymo konkurso laimėtojams. 
Šiemet ateitininkai sendraugiai 
baigusiems paskyrė po knygą do
vanų, kurias įteikė M. Vasienė.

Baigusiųjų vardu-gražiai pa
kalbėjo ir visiems padėkojo T. 
Gasparėnas. Baigiant mažoji IV 
skyr. solistė A. Šalčiūnaitė 
ir mokinių choras, mokyt. O. Šal- 
čiūnienės vadovaujamas, padai
navo kelias daineles, o dar prieš 
tai septintokė I. Avižonytė ir 
mokyklą baigusi D. Muraškaitė 
paskaitė savo mintis ir įspūdžius 
apie šešt. mokyklą.

vargo su patalpomis, nes jas 
žadėjo parūpinti Šv. Andriejaus 
par. kleb. kun. J. Čepukaitis, 
nuoširdžiai pritariąs mokyklos 
lietuviškajai veiklai.

V.

IŠ PREZIDENTO SPAUDOS 
KONFERENCIJOS

TIRS, AR SOVIETAI VYKDO 
ATOMINIUS BANDYMUS

Prez. Kennedy paskelbė, kad 
jis specialiam mokslininkų komi
tetui pavedęs ištirti, ar sovie
tai nevykdo slaptų atominių ban
dymų, tuo siekdami laimėti 
reikšmingą persvarą ginklų tech
nologijoje. To komiteto prieitos 
išvados bus pagrindu adminis
tracijos apsisprendimui, ar JAV 
turi atnaujinti atominių ginklų 
bandymus.

SOVIETUA NEPRALENKS JAV
ŠIAME ŠIMTMETYJE
Chruščiovo viltys, kad Sovie- 

tija ūkiškai pralenksianti Ame
riką 1970 metais, neišsipil- 
dysiančios nė dviem trečdaliais 
—pareiškė prez. Kennedy savai
tinėje spaudos konferencijoje, — 
O jei Amerika pakeisianti savo ū- 
kinį augimą nuo dabartinių 3.5%

Philadelphiečių Teresės ir Algio Gečiauskų dukrelė buvo pakrikš- iki 4.5%, kas yra galimybių ri- 
tyta Gintarėlės - Teresėlės vardu. Nuotraukoje krikšto tėvai Dan- bose* tai Sovietija nepavys Ame- 
guolė Masionytė ir Sigitas Bobelis su krikšto dukra Gintarėle. rikos iki šio šimtmečio pabai- 

V. Gruzdžio nuotrauka gos.

Mokykla Šiuos mokslo metus 
pradėjo Šv. Kazimiero parapi
jos patalpose, kur jau visą eilę 
metų buvo prisiglaudusi. Betgi 

Philadelphijos lietuvių šeštadieninę mokyklą baigusiai L. 
Bakanaitei, mokyklos vedėja G. Mačiūnienė įteikia dovaną -- Vyt. 
Augustino Lietuvos vaizdų albumą.

V. Gruzdžio nuotrauka

plečiant mokyklą ligi 8 skyrių 
ir dar turint parengiamąjį skyrių, 
ten gaunamųjų patalpų nepakako 
ir teko jų ieškotis kitur. Ener
gingos Tėvų komiteto pirm. P. 
Vaškelienės rūpesčiu, buvo iš
nuomotos patalpos vienojeviešo- 
joje mokykloje. Tikimasi, kad ki
tais metais mokyklai nebebus

Vasaros karštmetis, ypač jei 
jis tęsiasi ilgesnį laiką, sudaro 
žmonėms nemažai sunkumų. 
Aukšta temperatūra, sakysi
me, siekianti 90 F. laipsnių 
ir aukščiau, dar ne pati didžioji 
blogybė, varginanti žmones. Ore 
esantis drėgmės procentas esti 
svarbiausias ir lemiantis fak
torius. Pvz., kai ore drėgmė 
nesiekia 30 laipsnių, tai ir aukš
ta temperatūra žmogų mažai vei
kia. Žmogus tokį karštį lengvai 
išlaiko, gali būti normaliai dar
bingas ir sveikatos išsilaikymo 
tai beveik neapsunkina.

Kai orą persunkia drėgmė, sa
kysime, siekianti 70 procentų 
ir aukščiau, tai, palyginti, ir 
prie žemesnio karščio, pvz., 80 
laipsnių, jau žmogų sunkiai sle
gia atimant energiją ir pajėgumą. 
Šitokios sąlygos yra tikrai vargi
nančios ir dažnai žlugdančios, 
ypač kurie turi pažeistą širdį, 
aukštą kraujo spaudimą, kvėpa
vimo pakrikimus ir tt. Šitokie 
žmonės privalo griebtis visokių 
atsargumų ir panaudoti visus ga
limus palengvinimus taupyti e- 
nergiją. Šitokiose sąlygose daž
niausiai kerta karščio smūgis 
silpnesniuosius visai jiems ne
sant saulės spinduliuose. Taigi 
šitokį laikotarpį reikia laikyti 
tikrai pavojingu ir, žinoma, ati
tinkamai vadovautis, kad saugiai 
jį išgyventų.

Nors dėl smalsumo pasitikrin
kime, kodėl, palyginamai, ne
aukštas karštis, bet su aukšta 
drėgme, sudaro žmogui rimtą 
grėsmę sveikatai ir net pavojų 
pačiai gyvybei. Sausame karšt- 
metyje prakaito liaukos odoje 
išleidžia daug vandens, kuris 
greitai išgaruodamas vėsiną kū
ną jame palaikydamas normalę 
temperatūrą. Šis reiškinys, at
seit staigus prakaito išgaravi
mas, pasireiškiąs vėsinimu, pa
laiko kūno organų normalius 
veiksmus ir tai teikia normalią 
savijautą. Užtat šitokiose sąly
gose žmogus jaučiasi beveik vi
sai gerai. O prie aukšto procento 
drėgmės, bet prie tokios pat 
arba net žemesnės temperatūros, 
žmogus bežiūrint pajunta laips
nišką silpnėjimą, išglebimą ir 
jėgų nykimą. Jį išpilą prakaitas, 
lyg būtų vandeniu perpiltas, bet 
tas prakaitas neišgaruoja ir vė
sinimas nevyksta. Tuo pačiu metu 
temperatūra kūne palengva kyla 
priverčiant širdį ir kitus orga
nus įtemptai ir sunkiai veikti. 
Ši įtampa ir yra pradžia silpi- 
mo, jėgų netekimo ir pagaliau 
visiško sužlugimo, jei esama pa
dėtis ilgiau tęsiasi: Išvadoje ga
lima pasakyti, kad šitokiais at- 
vėjais vyriausias kaltininkas yra 
aukšta drėgmė, o ne aukštas 
karštis.

Viename ir kitame atsitikime, 
prakaituojant, iš kūno praranda
ma daug vandens. Tai esminiai 
gali privesti prie rimtos padė
ties, nes ilgainiui, taip sakant, 
žmogus išdžiūsta. O be tam tik
ro kiekio vandens kūne, sveikata 
ilgai negali normaliai išsilaikyti. 
Prakaitavimu taip pat praranda
ma daug druskos, kurios mini
mumas yra būtina sąlyga norma
liai sveikatai.

Šitokiuose atvėjuose reikia tik 
papildyti vandenį ir druską. Šiuo 
atveju galima pareikšti, kad troš
kulys tegul būna rodyklė vande
niui papildyti. Bet tuo pačiu 
kartu nereikia pamiršti ir drus
ką papildyti. Praktiška su sa
vimi turėti druskos tablėčių, ku
rias galima gauti vaistinėse. Ir 
geriant vandenį kartas nuo karto 
bent po vieną tabletę nuryti. Ši
taip darant sveikata bus apsau-

Prezidentas nurodė, kad JAV 
ūkio augimas, skaičiuojant nuo 
1953 metų, siekiąs po 3.5% per 
metus, o sovietų ūkinio augimo 
koeficientas yra 6%, bet tai su
sidaro iš to, kad sovietai pradėjo 
skaičiuoti nuo žymiai žemesnio 
lygio, taigi praktiškai sovietų kal
bos apie Amerikos ūkinį pralen
kimą neturi realaus pagrindo.

Čia pastebėtina, kad prez. Ken
nedy praeitą rudenį, rinkiminėje 
kampanijoje, amerikiečius įti
kino priešingai. Jis tada nurodi
nėjo, kad Amerika atsiliekanti 
nuo sovietų: "mūsų ūkinio augimo 
rata tesudaro tik trečdalį jų 
ratos" — pareiškė jis Peorijoje 
spalio 24 d. Tada jis tikino, kad 
per pastaruosius aštuonerius 
metus JAV ūkinis augimas te
siekė tik 2.5% per metus.

Dr. STEPONAS BIEZIS
gota ir pajėgumas išlaikytas. Kai 
kam gal tai atrodys menkniekis, 
bet tikrumoje tai labai svarbi 
apsisaugojimo priemonė.

Vasaros karštmetis, ypač kai 
yra aukštas drėgmės procentas, 
yra tikrai varginantis laikotar
pis. Sveikieji gali visą tai pa
kelti be sveikatos sužalojimų. 
Tačiau senyvo amžiaus žmonės, 
kurių sveikata dažnai esti su
menkėjusi, atsiranda sunkioje 
būklėje. O žmonės su rimtesne 
širdies liga, neretai pasijunta ir 
kritiškoje padėtyje, nes aukšta 
temperatūra verčia širdį dirbti 
net dvigubai sunkiau. Tai per 
trumpą laiką širdį išvargina ir 
pagaliau ją net sugniuždina, jei 
taip tęsiasi ilgesnį laiką. Karšt - 
mety širdis verčiama dirbti 
taip sunkiai, kaip ir griovio ka
simas su kastuvu. Kai šitokia 
padėtis tęsiasi iš dienos į dieną, 
per savaitę ir ilgiau, tai visai 
suprantama, kad silpnesnė šir
dis, negavusi atitinkamo poilsio, 
nepajėgia išlaikyti įtampos. Tai
gi nesistebėtina, kad šios kate
gorijos žmonės, - esant ilgesniam 
karštmetyje, krinta negyvi vie
toje dėl širdies susmukimo.

Karštmetyje kiekvienas pri
valo mažiau judėti, vengti visokių 
persitempimų ir daugiau ilsėtis, 
kad širdžiai ir taip jau perkrau
tą darbų palengvintų. Patartina 
saulės spindulių vengti vidudie
nį, lengvai valgyti, plonus ir švie
sios spalvos drabužius dėvėti. 
O kai daug prakaituojama, 
tai troškulys tebūna rodyklė, 
kiek vandens ar šiaip jau skysčių 
gerti, nepamirštant kartas nuo 
karto ir druskos tabletę nuryti.

Įkaitusį butą galima šiek tiek 
atvėsinti pavakariais plačiai ati
darius langus ir duris, ypač kai

Bostono lietuvių tautinių šokių sambūrio šokėjos, po sėkmingų 
pasirodymų Washingtone tarptautiniame šokių festivalyje, grįžu
sios Bostonan pasirodė amerikiečių publikai.

R. Bričkaus nuotrauka

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

Current

Pay yourself

FIRST

Ali Savings Deposited Through
JULY 17th

Earn 

naktys yra vėsesnės. Bet dienos 
metu reikia tuos pačius langus 
ir duris sklandžiai uždaryti ir 
užlaidas nuleisti, kad šilumą 
iš lauko sulaikyti, kaip kad žie
mą sulaiko šaltį. Taip pat nerei
kia vasarai dvigubus langus iš
imti, nes jie gerokai gelbsti vė- 
esnius kambarius išlaikyti.

Tačiau tiksliausia ir efektin
giausią priemonė vėsinti butą, 
tai įsigyjimas atitinkamo vėsin
tuvo. Jei nepatogu centrinis vė
sintuvas, tai bent kambarinis į- 
statytas į langą miegamajame, 
kad būtų galima tinkamai iš
simiegoti ir pailsėti ateinančios 
dienos darbui. Klaida ir didelė 
klaida neįvertinti reikiamo po
ilsio, kuris būtinas išlaikymui 
normalios sveikatos.

Atitinkamas vėsintuvas karšt
metyje, susijusiame su aukšta 
drėgme, yra tiek pat reikalin
gas ir naudingas, kaip krosnis 
žiemos šalčiuose. Ir tai ne tiek 
patogumo ar malonumo sumeti
mais, kiek sveikatos gerovei. Tuo 
kiekviena šeima privalėtų atitin
kamai susidomėti. Ir rasti gali

mybę įsigyti vėsintuvą, kuris pri
valo ne tik vėsinti, bet tuo pačiu 
ir drėgmės procentą sumažinti 
Buto atvėsinimas neprivalo siek
ti žemiau 76 - 78 F. laips
nių. Peržema temperatūra vei
kia neigiamai, ypač kai reikia 
dažniau išeiti laukan į karštą 
orą.

Nors seniai pagarsėjusi patar
lė sako, kad šiluma kaulą nelau
žo, bet vasaros drėgnas karšt
metis visus slėgia, energiją ma
žina, širdį darbu perkrauna, o 
silpnesniuosius ir senesnio am
žiaus net sužlugdo. Užtat vi
siems reikalingas atsargumas, 
pasiruošimas ir atitinkamas ap
sirūpinimas saugiai ir sveikai 
išgyventi vasaros karštmečius.
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Šią vasarą neolithuanai susirenka 
į ketvirtą stovyklą

Stovykla -- žodis kiekvieno 
akį traukiąs. Vaikas į ją pra- 
šysis nei pats nežinodamas ko
dėl: jam pernai buvo tenai sma
gu, gera, kitaip negu namie. Bet 
jaunuolis norės stovyklauti, nes 
tie prisiminimai su ežeru, pie
vomis, miškais, plaukia vis at
galios, viskam velka romantišką 
rūbą... Kur romantika -- ten 
jauna širdis. Ir kur stovyklą ge
ru žodžiu neminėsi. Net ir su
augusiam širdis suvirpa, prisi
minus stovyklą, jaunatvišką nusi
teikimą, palikimą rūpesčių toli 
už kalnų...

Ir mes neo-lithuanai laukiam 
vėl stovyklos. "Oi sudiev su
diev, kolegos sudiev, sudiev... 
Jau laiks išsiskirti vėl... Liūd
na mums visiems..." -- daina
vom pernai išsiskirdami. Pa- 
sižadėjom ateinančioj stovykloj 
vėl susirinkti. Nesvarbu, kad rei
kės anksti keltis. Nesvarbu, kad 
reikės paskaitų klausytis (Die
ve, tokių ilgų, nuobodžių...). Bai
siai jau negerai, kad patiems 
reikės referatus skaityti, semi
naruose dalyvauti.

Sutinkam su viskuo. Atliksim 
viską noriai ir stropiai, kad tik 
pastovyklautume jaunystės ro
mantiškoj aplinkoj. Tačiau aukš
čiausioji valdžia iš Chicagos ne 
į viską pro "romantišką akį" 
žiūri. Jie sako: "Jūs niekur tiek

daug nenueisit Pro Patria", kaip 
būdami visi kartu, po vienu sto
gu, lyg savoj padangėj, lyg savojoj 
žemėj..."

Bet po visų mūsų didžiųjų pa
reigų, ateina stovykloj ir lais
valaikis. Žinom, kad seka budri 
stovyklos vadovo akis: per eže
rėlį mums plaukiant, mėnesie
noj ant kalvų, kalvelių svajojant, 
prie laužo dūkstant, apie meilę 
dainas traukiant, "bytnikų" vaka
rus ruošiant, palydėjus vienas 
kitą, prie durelių ilgiau užtrun
kant. Labai baisi vadovo akis pa
sidaro, kai po nustatytos miegui 
valandos... dar, kuris jai ant 
kelio- pasimaišo. Baigta su tuo, 
Rytoj visi "Naktibaldoj" skaitys, 
rytoj orkestre apie tave dainuos, 
rytoj baisi gėda bus. Bet, vis- 
tiek į stovyklą norisi važiuot.

Mes, neo-lituanai, esame tu
rėję tris stovyklas. Su Korpo
racijos pavėluotu atgaivinimu, 
lygiagrečiai eina ir stovyklų 
skaičius. Kitos organizacijos 

! skaito jau dešimt metų sto
vykloms. Mūsų, nors tik trys, bet 
mums jos mielos, artimos, ir jos 
yra mūsų. Mes jose susitinkam, 
susidraugaujam, susigyvenam 
labai artimai. Kai kurie, jaubai- 
gę mokslus, yra tapę net vyras 
--žmona. Ar rasi gražiau, kaip 
lietuvišką šeimą sukurti? O jeigu 
ji dar ir neo-lituaniška...

Taupymo įnašai, gauti iki 
liepos 10 ir palikti 

ketvirčiui,
nuo

MEMBER FEDERAL DEPOSIT INSURANCE CORPORATION

gauna procentą
liepos 1

NATIONAL BANK

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

Pirmojoje stovykloje CapeCod 
susirinkome susipažinti. Retai 
vienas su kitu buvom susitikę, 
o kito ir visai nematę. Po die
nos, kitos, jaunos širdys atsivė
rė ir lietuviška daina Atlanto 
pamariais nuaidėjo. Džiaugėsi 
stovyklos vadovas filisteris Dr. 
B. Nemickas žiūrėdamas į jau
nuosius neo-lituanus paskaitų 
klausant, kurios daugiausia Kor
poracijos ideologiją lietė, arba 
lietuvybei išlaikyti problemas 
sprendė. Ir, gal būt, mąstė, kad 
vyresniųjų pastangos siekti Lie
tuvos laisvės nenueis niekais. 
Bus kas tą vagą toliau varys...

Į. antrąją stovyklą jau traukė 
važiuoti noras susitikti visus pe
reitais metais stovyklavusius, su 
kuriais jau ir ne vienu laišku pa
sikeitė. Kam tik sąlygos leido, 
visi suvažiavo į gražią Chris- 
tiana Lodge vasarvietę, ant sva
jingo ežero kranto. Daug turėjo 
vargo filisteris inž. J. Jurkūnas 
su tuo ežerėliu. Bet, ką pada
rysi, vis jaunystė...

Ši stovykla praūžė kaip vėjas, 
ne vienam ir gaili ašarėlė plovė 
skruostus, paskutinę dieną liūd
nai traukiant "Sudiev”...

Grįžę visi jautė, kad lietuvy
bėj sustiprėjo, neo-lituaniškai 
suartėjo, susigyveno, pasijuto 
vienoj šeimoj beesą.

Trečioji stovykla vykotojepa- 
čioje vietoje. Viskas pražydo pil
numoj: kultūrinės, ideologinės 
paskaitos sekė viena kitą, lite
ratūros seminarai ir jaunųjų re
feratai buvo stovyklautojų pa
ruošti. Čia plačiau pasireiškė 
laikraštėlis "Naktibalda," neo- 
lituanų orkestras, linksmieji-va
karojimai ir viską apvainikavo 
"barzdylos bytnikai". Net sto
vyklos vadovas filisteris inž. V. 
Mažeika užsiaugino barzdą, šo
ko, dainavo, sportavo, suaugo 
su jaunimu. Ir pamilo tą "barz
dočių" jaunimas. Ilgai po to vis 
geru žodžiu jį minėjo.

Šios vasaros stovykla ruošia
ma prie Clevelando, vadinamoj 
Jaunų Krikščionių Mergaičių Or
ganizacijos stovyklavietėj. De
vyniasdešimt akrų stovyklavietė: 
plačios pievos ir kalvelės, eže
rėlis, ir žalias, žalias miškas. 
Patogūs nameliai stovyklauto
jams apsigyventi, gerai įruošta 
salė valgyklai ir vakarojimui, 
puiki moderniška virtuvė, kelios 
valtys po ežerėlį narstyti, aikš
tės krepšiniui ir orini ui bei ki
tam sportui.

Stovyklavimo laikas: nuo rug- 
piūčio 26 d. iki rugsėjo 5 d.

Žodžiu, vienų vieni plačiuos 
laukuos... Tai tokia aplinka. Mū
sų rūpestis atsivežti stovyklon 
jauną dvasią, kuri gražiuose sto
vyklos rėmuose ieškotų grožio, 
idealų ir būtų vis jauna. Tat, 
brangi neo-lituaniška šeima, rin
kimės ir vėl kartu po vienu sto
gu pastovyklauti.

Kolegė

Clevelando ateitininkų Maironio kuopa pagerbė šiais metais baigusius gimnazijas: Virgilijų Kaspe
ravičių, Reginą Laniauskaitę, Giedrę Degutytę ir Kaributą Čyvą. Pirmoj eilėj: P. Alšėnas, G. Bačiu- 
lytė, T. Idzelytė, M, Stasaitė, D. Tamulionytė. Antroj eilėj: G. Mazoliauskaitė, V. Kasperavičius, 
R. Laniauskaitė, G. Degutytė, K. Čyvas, M. Gailiušytė. Trečioj eilėj: J. Orantaitė, V. Degutis, I. 
Skardytė, V. Laniauskas, R. Sirvaitytė, R. Zylė, S. Alšėnaitė ir K. Kliorys.

V. Pliodžinsko nuotrauka

BALFO VEIKLA VAKARŲ 
VOKIETIJOJE

EAST CIEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
INSURED TO

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

DEPOSITS MADE OY JULY 20
EARN INTEREST EROM JULY 1

IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAŠT 68 ST.

Pliki Ūmu bet 
kuria proga! 

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam 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

BALFAS GAVO MILTŲ IR PIENO
Po ilgo delsimo ir papildomų 

Balfo žygių JAV vyriausybė pa
tvirtino Balfo prašymą ir pasky
rė lietuviams tremtiniams V. 
Vokietijoje papildomo maisto: 
228,000 sv. pieno ir 342,000 sva
rų kvietinių miltų. Šis maisto 
priedas skirtas vienų metų laiko
tarpiui ir dalimis bus nugabentas 
į V. Vokietiją Balfo įgaliotinio 
Muenchene žinion. Riebalų gauti 
nepavyko. Europai visai neski
riama.

Vokiečių ūkiuiatkutus,tremti
nių būklė nepagerėjo. Tiesa, ga
lintieji dirbti darbą susiranda 
nesunkiai. Visa nelaimė, kad dau
guma dirbti negali, nes yra in
validai ir tik dėl tos priežasties 
negalėjo išemigruoti. Jei kuris 
ir dirba, tai dėl fizinių trūkumų 
gauna labai menkai apmokamą 
darbą. Tokiems Balfo parama 
labai reikalinga.

Labai gaila, kad Vokietijos LB 
centro žmonės, lankydami JAV, 
neranda laiko savo bendruome
nės narių vargelį nušviesti Ame
rikos lietuviams, Balfo rėmė
jams, kurietaip nuoširdžiai sten
giasi išlaikyti organizuotą lietu
vių tremtinių šalpą V. Vokieti
joj.

KIEK TREMTINIŲ V. VOKIETI
JOJ GLBOJA BALFAS?

Nors neįmanoma tikslų lietuvių 
skaičių V. Vokietijoj nustatyti, 
tačiau Balfo globoje ir sąrašuose 
yra 80 vietovių su 7,299 asmeni
mis. Čia neįskaitoma visai at
skirai gyveną tautiečiai, arba 
tie, kurie su Balfu jokio ryšio 
neturi.

Apvaliu skaičiumi galime lai
kyti, kad V. Vokietijoj dar yra 
per 10,000 lietuvių, kuriuos dva
siniai aptarnauja 11 kapelionų. 
V. Vokietijos lietuviai turi 
du chorus ir 8 vargo mokyklas. 
Didžiausia lietuvių kolonija yra 
Salzgitter su 903 asm., kita -- 
Bad Zwischenahn su 329. Dar 
dešimtyje vietovių lietuviai gy
vena pusiau stovyklinį gyveni
mą. Kitur yra daugiau ar mažiau, 
kad ir lūšnose, bet privačiai 
įsikūrę.

Balfo įstaiga Muenchene ne 
vien skirsto, išvežioja gėrybes, 
bet taip pat padeda tremtiniams 
teisės, emigracijos ir kitais rei
kalais. Tremtinių baldams, darbo 
įrankiams nupirkti buvo išgauta 
iš įvairių tarptautinių organi
zacijų keliasdešimt tūkstančių 
dolerių.

giai, mėsos apie 2 DM, sviestas 
3.32, cukrus 62 fenigiai svaras. 
Nors butų nuoma nėra didelė, bet 

‘butą sunku gauti neįmokėjus ke
lių tūkstančių DM rankpinigių.

Tremtiniams, ne Vokietijos pi
liečiams, beveik neįmanoma 
gauti ir geriau apmokamą dar
bą, nors oficialūs organai ir ven
gia diskriminacijos. Darbe, ypač 
privačiose įmonėse, tremtiniui 
visad blogiau apmokami, sunkes
ni ir darbai skiriami. Todėl lie
tuvių tremtiniai vis dar šau
kiasi Balfo arba vietos karitaty- 
vinių organizacijų globos.

LETA EMIGRACIJA Į JAV

Paskutinėmis (š. m. birželio 
1 d.) žiniomis, tremtinių emi
gracija iš Europos į JAV vyksta 
labai lėtai. Šiai emigracijai (be 
kvotos) užsiregistravo tik 10,316, 
iš kurių per 2,000 rasti netinka
mi, atvyko į JAV 2,394 (iš V. 
Vokietijos tik 302, jų tarpe vos 
keli lietuviai). Atvykti jau pa
siruošę 3,653, bet jų daugumai 
trūksta garantijų.

Daugiausia šia emigracijos 
privilegija naudojasi Italijos 
tremtiniai (375); kol kas niekas 
neatvyko iš Lebanono ir tik du 
iš Belgijos.

Tik keletas lietuvių tremtinių 
prašėsi darbo ir buto garantijų 
iš Balfo. Deja, Amerikos lie
tuviai nežinomiems ir nepažįsta
miems atsisakė padėti.

KELIONĖS DOKUMENTAI 
EUROPOJE

Tremtiniai Europoje turi la
bai įvairius asmens dokumentus, 
su kuriais buvo beveik neįma
noma net ir svečiuosna nuke
liauti. 1959 metais šis vizų rei
kalas buvo svarstomas Tremti
nių Komisaro Ženevoje ir paga
liau pavyko išgauti tam tikras 
privilegijas tremtiniams Euro
poje keliauti. Pradžioje jų kelio
nėms nedarė kliūčių Prancūzija, 
Belgija, Olandija.

Paskutiniu laiku vizas trem
tiniams panaikino Danija, Šve
dija ir Norvegija. Šiokias to
kias lengvatas įvažiuoti trem
tiniams teikia Šveicarija ir V. 
Vokietija. Čia galima dadurti, 
kad JAV piliečiai gali vykti be
veik į visus laisvos Europos 

. kraštus be vizos.
Kun. L, Jankus

CLEVELANDE
ir apylinkėse

TREČIADIENĮ. DIRVA NEIŠEIS
Šią savaitę Dirva, dėl liepos 

m. 4 d. šventės, išeina tik pir
madienį ir penktadienį.

GENĖ BERŽINSKIENE
Dainų šventei surinko 65 dol. 
aukų ir jas perdavė LB 1-mos 
apylinkės valdybai.

Parengimu kalendorius

LIEPOS MEN 9 D. Lietuviams 
budžiams remti valdybos rengia
mas pobūvis Pensville, Sh. Oche- 
zik sodyboje,

LIEPOS 15 D. TĖVYNES GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

* LIEPOS 16 D. SLA 136 kuo
pos gegužinė Painsville, šalia 
Grand upelio.

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

LIEPOS 23 D. Tautinės Są
jungos skyriaus rengiama išvy
ka.

LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 
vasaros pobūvis.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGPIŪČIO 6 D. AL Piliečių 
Klubo narių tradicinė metinė ge
gužinė Niaurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 13 D. Sporto Klubo 
Žaibo gegužinė Neurų sodyboje.

RUGPIŪČIO 20 D. BALFo ge
gužinė Neuros ūkyje.

RUGSĖJO 3 D, devintoji Lie
tuvių Diena.

RUGSĖJO 23 D./Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
■ninėjimas.

ATOSTOGŲ SEZONO NUOLAIDA

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos 

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

PRAGYVENIMO SĄLYGOS V. 
VOKIETIJOJ

Mūsų tremtiniai V. Vokietijoj 
turi menkus uždarbius, kurie sie
kia apie 400 DM į mėnesį. 
Dauguma turi pragyventi iš so
cialinės pašalpos, kuri yra apie 
72 DM per mėnesį viengungiui 
ir apie 65 DM šeimos nariui. 
Jei šie uždarbiai ar socialinė 
globa būtų palyginta JAV dole
riui, kitaip sakant, jei markė 
būtų lygi doleriui, tai išlaidos 
labai ryškiai krinta į akį, nes 
duonos svaras kainuoja 53 feni-

”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.
Stabdžių įdėjimas, būgnų tekinimas ir cil. (ratų) 

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

QUIK AUTO SERVICE, INC.
Sav. Pranas Grigonis

1304 East 9th Street Telef. TO 1-1673
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KAS IR KUR? PAVERGTŲJŲ ATSTOVAI 
WASHINGTONE

* ŠI£ SAVAITĘ DIRVA, dėl 
liepos 4 d. šventės, išeina tik 
pirmadienį ir penktadienį. Taigi 
trečiadienio numerio nebus.

* MIRĖ MASKVOJE vienas iš 
raudonųjų ir raustelėjusių eks
kursantų iš JAV W. Steponkevi- 
čius, gyvenęs Detroite. Jis, ve
žamas į Lietuvą, tepasiekė tik 
Maskvą. Dėl tos mirties rau
donųjų stovykloje nemaža susi
jaudinimo.

* RAŠYT. K. BRADŪNAS pa
kviestas į Draugo redaktorius 
ir iš Baltimorės į Chicagą per
sikels apie rugpiūčio mėn. vi
durį. Girdėti, kad Drauge bus ir 
kitų pakeitimų.

Birželio 27 valstybės sekre
toriaus pavaduotojas Chester 
Bowles priėmė Pavergtųjų Euro
pos Valstybių Seimo delegaciją, 
vadovaujamą Seimo pirmininko 
V. Sidzikausko.

Pasitarimai užsitęsė apie va
landą. Buvo paliesti sovietų pa
vergtosios Europos klausimai, 
Pavergtųjų Tautų Savaitė, Jung
tinių Tautų besiartanti pilna
tis.

* LIETUVIŲ BENDRUOMENĖS 
biuletenis, leidžiamas centro 
valdybos, šiomis dienomis išėjo 
už gegužės ir birželio mėnesius, 
12 psl. Biuletenyje daug medžia
gos, skirtos įvykusiems rinki
mų daviniams panagrinėti. Taip 
pat ir Dainų šventei paremti.

East Chicagos lietuvaitės skautės pasitinka iš Washingtono atskridusį į surengtą Birželio įvykių 
minėjimą JAV kongreso atstovą Ray J. Madden. Nuotraukoje jūrų skautės: N. Kriaučeliūnaitė, A. 
Normantaitė, Degutytė, G. Normantaitė, B. Degutytė, Domarkaitė, kongreso atstovas Ray J. Madden 
ir LB apylinkės pirm. Kazimieras Valeika.

St. Karvelio nuotrauka

PITTSBURGH
METINIS BIZNIERIŲ PIKNIKAS

Kiekvienais metais Pitts- 
burgho lietuviai biznieriai, su
siorganizavę į Lietuvių Preki- 
bos Butą, rengia metinį pikniką, 
kuriam vadovauja SLA prez. 
P. Dargis.

Toks lietuvių biznierių pikni
kas šiais metais įvyks liepos 
23 dieną, sekmadienį, Lietuvių 
ūkyje, (Lithuanian Country Club) 
Šiame piknike bus gražuolių rin
kimas. Laimėjusi ne tik gaus 
titulą "Miss Lithuania of Pitts- 
burgh", bet jai bus įteiktos ir 
brangios dovanos.

Visame Lietuvių ūkyje tą dieną 
skambės lietuviška muzika ir 
dainos. Šokiams gros didžiulis 
ukrainiečių orkestras. Visi atsi
lankę į šį pikniką gaus nemoka
mai šalto alučio kiek tik norės.

Lietuviai biznieriai kviečia vi
sus lietuvius ir lietuvaites daly
vauti šiame piknike. Laukiama 
svečių ir iš tolimesnių vietovių.

F. Žilionis

* VILIJA ČEPAITĖ gyvenan
ti Bostone, baigė kolegiją ir bir
želio 17 d. išvyko į New Yorką, 
kur. mokytojaus vidurinėje mo
kykloje. Vilija buvo aktyvi Neo 
Lithuania narė.

* LIET. ŽURNALISTŲ SĄ- 
GOS Chicagos skyriaus valdybos 
posėdyje buvo numatyta surengti 
spaudos balių, kuris įvyks rug
sėjo 23 d. Balio Pakšto salėje. 
Juo yra norima pradėti poatos- 
toginių parengimų sezoną Chi
cagoje. Prieš tai skyrius žada 
suruošti išvyką į naują lietuvių 
vasaviečių vietovę Union Pier, 
Mich. Posėdyje dalyvavo A. Gint- 
neris, dr. K. Sruoga, V. Zala
torius, E. Šulaitis. Pirmininku 
nariai patvirtino A. Gintnerį, ku
ris ir anksčiau yra buvęs šiose 
pareigose.

DETROITO Gabijos ir Balti
jos tuntų skautai nuo birželio 19 
d. stovyklauja Detroito apylinkė
se.

Chicagiečiai Danguolė Peteraitytė ir Viktoras Lipinis liepos 1 
d. susituokė šv. P. M. Gimimo bažnyčioje. Moterystės sakramen
tą suteikė kan. Zakarauskas. Iškilmių metu giedojo sol. G. Peš- 
kienė ir smuiku grojo P. Matiukas. Vakare Sharko restorane įvyko 
vaišės. Danguolė studijuoja De Paul universitete, Viktoras baigia 
Illinois Institute of Technology inžinieriaus studijas.

Birželio 24 d. Bostone buvo atšvęsta Jono Kasmausko 78 gimtadenis ir vardadienis. Pagerbimą 
surengė ALT S-gos Bostono skyrius. Nuotraukoje: Ig. Vilėniškis, sukaktuvininkas Jonas Kasmauskas 
ir Ona Vilėniškienė.

Beatriče nuotrauka

* LON BEACH, Calif., Lietu
vių Klubo susirinkime, įvyku
siam birželio 17 d., nutarta reng
ti gegužinę prisiminti birželio 
mėn. tragiškieji įvykiai ir ap
svarstyti kiti reikalai. Gegužinė 
įvyks rugpiūčio mėn. Jasalun so
dyboje.

* MYKOLAS MANOM AITIS, 
mūsų bendradarbis iš Bostono, 
mokėdamas už Dirvą atsiuntė ir 
$12.00 auką.

* P. GRIGONIS, iš Cleveland, 
mokėdamas už Dirvą atsiuntė 
$ 5.00 auką.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

BAISIOJO BIRŽELIO MINĖJIMAS E. CHICAGOJE buvo suruošta užkandžiai

Lietuvių Bendruomenės apy
linkės valdybos pastangomis bu
vo suruoštas baisiojo birželio 
įvykių minėjimas su genocido 
paroda, paskaita ir menineprog- 
rama. Įvyko birželio 18 d. 6 vai. 
vakare šv. Pranciškaus lietuvių 
parapijos salėje.

Minėjimą atidarė lietuvių 
Bendruomenės apylinkės pirmi
ninkas Kazimieras Valeika, pa
kvietęs pirmininkauti ALT sky
riaus pirmininką Albertą Vini- 
ką. Jis savo tartame žodyje api
būdino baisiojo birželio įvykių 
minėjimo reikšmę ir pristatė 
--supažindino atvykusį išWash- 
ingtono svečią -- kongresmaną 
Ray J. Madden.

Minėjimas pradėtas Amerikos 
ir Lietuvos himnais. Amerikos 
himną pagiedojo Mason - Meš
kauskas Jr.

Genocido parodą atidarė ir ta 
proga reikšmingą kalbą pasakė 
kongresmanas Ray J. Madden. 
Jis savo kalboje peržvelgė Lie
tuvos istorija ir jos garbingą 
praeitį priminė dabartinę ken
čiančią Lietuvą.

Lietuvių Bendruomenės Chi

Bostone pagerbtas Jonas Kasmaskas
* Birželio 24 d. Jonas Kasmaus
kas atšventė 78 gimtadienį ir 
vardadienį.

Pagerbimo iškilmes pradėjo 
Tautinės Sąjungos skyr. pirm. 
inž» J. Dačys, trumpai apibu
dinęs Kasmausko asmenį ir jo 
veiklą Amerikoje per 60 metų.

Sukaktuvininką sveikino Korp. 
Neo-Lithuania pirm. B. Makai- 
tis, BALFo - A. Andriulionis, 
Sandaros pirm. B. Bajerčius, 
A. Namoksy, A. Vilėniškis ir k. 
Ta pat proga buvo pagerbti Jo
nas Tuinyla ir Jonas Jonaitis. 
Baigiant tarė žodį pats sukak
tuvininkas. Visą vakarą gražia 
muzika susirinkusius linksmino 
E. Eitas. 

cagos Apygardos vardu kalbėjo 
pirmininkas Jonas Jasaitis. Re
zoliuciją perskaitė Dr. Rimgau
das Nemickas, kurioje pri
menama Lietuvos okupacija, lie
tuvių trėmimas į Sibirą ir kitos 
Lietuvos nelaimės.

Pasiųstos rezoliucijos: J.A.V. 
Prezidentui Kenedžiui, Valstybės 
Sekretoriui Dean Rusk, se
natoriams: Homer E. Capehardt, 
Hartke ir kongresmanui Ray J. 
Madden, kuris asmeniškai priė
mė rezaliuciją ir pažadėjo nu
vežti į Washingtoną.

Genocido pardojoje buvo išsta
tyta apie 150 paveikslų, kurių au
torius Dr. Jonas Paukštelis jau 
prieš 5 metus pradėjęs rinkti 
medžiagą, ruošti šiai parodai 
paveikslus.

Genocido parodos komitetą su
darė: Dr. Jonas Paukštelis, Pet
ras Indreika, Viktoras Makiejus 
ir jiems talkino: Valius Ka
nišauskas, Česlovas Zoromskis, 
Jonas Pečiulis ir Petraitis.

Meninę programą išpildė East 
Chicagos meno mėgėjų grupė, va
dovaujama Zigmo Moliejaus, su
vaidino -- parodė "Baisusis bir

VYTAUTAS ABRAITIS 
Tautinės Sąjungos centro valdy
bos pirm, ir BALFo direktorius, 
lankėsi Bostone. Jis birželio 17 
d. skaitė paskaitą birželio įvykių 
minėjime. Sekmadienį Tautinės 
Sąjungos skyrius surengė pri
ėmimą. V. Abraitis pasidalino 
mintimis su skyriaus nariais apie 
Sąjungos st ei ties darbus. Vaka
re dalyvavo skyriaus pirm. inž. 
J. Dačionamuosesurengtosevai- 
šėse. Čia p. Dačienė gražiai 
svečius pavaišino kavute ir tor
tais.

PIJUS IR ONA VAIČAIČIAI 
Atšventė savo 25 m. vedybinio 
gyvenimo sukaktį. Sukaktis buvo 
gražiai atžymėta Vaičaičių na
muose. Vaičaičiai augina du sū
nus ir dukterį. Vyresnysis - 
Saulius studijuoja mediciną, ku
ris po ketverių metų baigė pir
mąją dalį pirmuoju mokiniu su 
aukščiausiais pažymiais.

Nijolė ir Gintaras lanko vidu- 
riniąją mokyklą. Vaičaičių at
žalynas dažnai pasirodo meni
nėse programose su kanklėmis.

LIDIJA ČEPIENĖ
išvyko į N.H., kur vadovauja 
amerikiečių skaučių didelei ra
joninei stovyklai. Ten prabus du 
mėnesius.

Lidija Čepienė yra Bostono 
amerikiečių skaučių rajono di
rektorius.

ONA IR ANTANAS VILĖNIŠKIAI 

daug talkinę įvairiems parengi
mams, nuo liepos 1 d. atostogau
ja Jansonų "Audronės" viloje, 
Cape Cod.

BALF VAJUS

prasidėjęs birželio 9 d., baigiasi 
liepos 9 d. Visi prašome savo 
auką atiduoti ją siunčiant J. Vai
čaičiui - 359 W. Broadway, So. 
Boston. 

želis". Programos pildytojai: 
Stasė Juodakienė.Tampauskienė, 
Rūta Domarkaitė, Zigmas Mo- 
liejus, Stasys Vaišvila, Valius 
Kanišauskas, Česlovas Zoroms
kis ir Vytautas Čiakas. Režisavo 
Zigmas Moliejus ir dekoracijos 
Česlavo Zoromskio.

East Chicagos jūrų skautės vi
sus minėjime dalyvavusius daly
vius papuošė tautiškais ženkle
liais ir gražiai sutiko svečią 
kongresmaną Ray J. Madden, ku
ris taip pat ir joms nepagai
lėjo gražių komplimentų.

Po minėjimo visiems prog-

Dariaus ir Girėno klubas Detroite 
užpirko namus

Dariaus ir Girėno klubas Detroite užpirko namus, kuriuose lie
tuvių organizacijos galės rasti vietos susirinkimams, pobūviams, 
o sportininkai turės puikią sporto salę.

Dariaus ir Girėno klubas ėmė
si iniaciatyvos nupirkti namus, 
esančius Tillman g-vėje, netoli 
Michigan Avė.

Name yra: salė vaidinimams 
bei pasilinksminimams su bal
konu, rūbinė, sporto salė, salė 
mažesniems parengimams, salė 
susirinkimams, didelė virtuvė su 
bufetu, baras su visais įrengi
mais, skaitykla ir butas namo 
prižiAėtojui.

Užpirkimas jau padarytas, pa
sirašant pirkimo bei pardavimo 
sąlygas. Namo kaina $ 50,000 
su visais jame įrengimais bei 
baldais.

Perimant namo valdymą, rei
kia įmokėti $30,000, o likusi 
suma bus išmokama dalimis per 
10 metų, iš 6%.

Namų valdytojai yra visi lie
tuviai, kurie davė ir duos pini
gus namams įsigyti.

Visus teisinius namo pirkimo 
reikalus nemokamai tvarko, ne
senai mirusio nenuilstamo lietu
viškos veiklos darbuotojo Amb- 

vakarienė, kur dalyvavo ir sve
čias kongresmanas Ray J. Mad
den. Užkandžių - vakarienės pa
ruošimu rūpinosi Valerija Valei
kienė ir Elena Pečiulienė.

Minėjimas buvo gausus. Daly
vavo per 200 asmenų.

East Chicagos apylinkės lie
tuvių Bendruomenės valdyba nuo
širdžiai dėkoja visiems meni
nės programos išpildytojams ir 
kitiems, prisidėjusiems darbu 
bei aukomis, ruošiant minėjimą, 
o ypatingai dėkoja apylinkės vi
suomenei už gausų dalyvavimą 
minėjime.

Pakenė

rosės sūnus, advokatas Kęstu
tis Ambrosė.

Prieš pasirašant galutinį namų 
pirkimo aktą, bus sušaukti visi 
pinigų davėjai, kuriems bus pa
likta svarstyti bei priimti namų 
valdymo įstatus.

Pinigus namams renka šie as
menys: Atkočaitis Jonas, Atko- 
čaitis Algis, Valiukėnas Bronius, 
Petrauskas Stasys, Šidagis Jur
gis, Račiukaitis Stasys, Pauža 
Vladas, Pesys Algis, Tapa- 
rauskas Bronius, Černiauskas 
Juozas, Varekojis Stasys, Simo
naitis Adolfas, Šopys Juozas, 
Misiulis Vincas, Pusdešris Jus
tas, Gaižutis Jonas, Baublys Jur
gis, Pažukonis Antanas, Šadei- 
kienė Ona, Kankalis Vincas, 
Mitkus Jurgis, Urbonas Vincas, 
Šileika Antanas, Gūbrys Alfon
sas, Šnapštys Marijonas, Žemai
tis Vytautas, Černienė Veronika, 
Rūkštelė Petras, Malinauskas 
Stasys ir Vitkus Mikas.

J.G.
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