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AMERIKA VETUOS CHRUŠČIOVO REIKALAVIMĄ
JAV valstybės sekretorius 

Dean Rusk perspėjo sovietus', kad 
jie atsisakytų savo planų supa- 
raližuoti Jungtinių Tautų veiki
mą, nes priešingu atveju Jung
tinės Valstybės panaudosiančios 
veto teisę, siekdamos sukliudyti 
Chruščiovo reikalavimus, kad 
Jungtinių Tautų generalinis sek
retorius būtų pakeistas trijų as
menų direktoriatu.

Maskvos reikalavimas, diplo
matiniuose sluoksniuose jau ga
vęs "troikos" vardą, reikštų 
Jungtinių Tautų papildymą.

Tą reikalavimą Chruščiovas 
iškėlė praeitą rudenį, kai ne
galėjo sukliudyti Jungt. Tautų 
nutarimų, ieškančių Kongo kri
zės sprendimų. Praeitoje JT ple
numo sesijoje tiek Vakarai, tiek 
vadinamos neutralistinės valsty
bės tiems Chruščiovo reikala
vimams, siekiantiems supara- 
ližuoti JT veiklą, pasipriešino.

Prieš kelias dienas, Maskvo
je viešint Ganos prezidentui 
Nkrumai, Chruščiovas tą rei
kalavimą iškėlė iš naujo, dar 
pridurdamas: "Jei ir visi pa
saulio kraštai priimtų nutarimą^ 
kuris nesutaptų su Sovietų 
Sąjungos interesais ir grasintų 
jos saugumui, Sovietų Sąjunga 
ne tik nepripažintų tokio nuta
rimo, bet gintų savo teises, pa
siremdama jėga". Dabar pas
kelbtas Dean Rusk pareiškimas 
buvo atsakymas į tuos Chruščio- 
VO grasinimus.

Vokiečiai perka raketasv ■

Po Vakarų Vokietijos kancle
rio Adenauerio -vizito Vakarų 
Berlynan ir slaptų pasitarimų 
su miesto burmistru VVillyBrandt 
ir kitais miesto pareigūnais, Wa- 
shingtonan staiga atvyko Vak. 
Vokietijos gynybos ministeris 
Joseph Franz Strauss, kuris čia 
tarėsi su Pentagono atstovais.

Vėliau buvo paskelbtas bendras 
JAV ir Vak. Vokietijos gynybos 
ministerių pareiškimas, kuria
me buvo pabrėžta parama Siau
rės Atlanto Gynybos Organiza
cijai ir "Vakarų solidarumo rei
kalingumas sovietų didėjančių 
grasinimų akivaizdoje".

Anksčiau spaudos konferenci
joje Strauss pareiškė, kad jis 
atvyko į Jungtines Valstybes 
pirkti ginklų už 165 mil. dolerių. 
Tų ginklų daugumą sudarysian
čios Pershing raketos, skren
dančios daugiau kaip 400 mylių 
ir turinčios atominius užtaisus.

Vakarų didžiosios sostinės vis 
dar teberuošia atsakymą Į 
Chruščiovo terminuotą ultima
tumą, įteiktą prez. Kennedžiui 
Vienoje birželio 4 d. Valstybės 
departamentas taip pat ruošia 
vadinamąjį "baltą dokumentą" - 
kuriame pasauliui bus išdėstyta 
visa Berlyno situacijos istorija,

I

Jaunųjų Buenos Aires lietuvaičių choras, vadovaujamas Ožeškienės, dažnai paįvairina Argentinos 
lietuvių parengimų programą dainomis ir deklamavimais.

Jungtinių Tautų chartos papil
dymui reikalingi du trečdaliai 
JT plenumo balsų ir visų nuo
latinių Saugumo Tarybos narių 
pritarimas. JAV vyriausybė ne
tiki, kad sovietų reikalavimas 
gautų du trečdalius plenumo se
sijos balsų, bet būkštauja, kad 
kai kurie neutralistai galį siū
lyti kompromisus, todėl paskel
bė šį įspėjimą.

JAV ĮSTAIGŲ 
PAGALBA KOMUNIZMUI 

į JA*V informacijos agentūros 
viršininkas Edward R. Murrow 
pareiškė, kad ateinančiais me
tais planuojama erdvėn išleisti 
ryšių satelitų sistema turėtųbūti 
prieinama visoms valstybėms, 
jų tarpe ir komunistinei Kinijai.

Šis pasiūlymas susilaukė res
publikonų priekaištų, kurie sako, 
kad raudonajai Kinijai norima 
duoti "vienodą laiką už amerikie
čių pinigus".

Ryšium su administracijos 
pastangomis pakelti pašto tari- 

/ fus, dalis kongreso narių atkrei- 
i pė dėmesį, kad JAV paštai per

daug tarnaują komunistinės pro
pagandos malūnams, kurių pro
pagandinė medžiaga, atleidus ad
ministracijos įvežimo varžtus, 
jau spėjo padidėti 137%. Prieš 
tai, 1960 metais, JAV paštas 
persiuntė 14 mil. sovietų laikraš-

Kremliui nepaliekant abejonių, 
jog Amerika, jei prireiks, eis 
į karą dėl Berlyno.

Žiniomis iš Paryžiaus, są
jungininkų kariniai sluoksniai socialinės globos valstybių pro- 
planuoja Rytų - Vakarų "kon
venciją", pagal kurią abi pusės 
turėtų įsipareigoti vengti ato
minių puolimų į miestus ir tirš- 
tesnius gyventojų centrus. Nors 
kai kurie sluoksniai tiki, kad 
sovietai su tuo siūlymu sutiktų, 
bet tuo tarpu šios karinių eks- kiančių daugely pasaulio vietų, 
pertų idėjos dar nėra įtrauktos 
į politikų planus.

Prez. Kennedžio patarėjas nu
siginklavimo reikalams John 
McCloy išsiųstas į Maskvą, kur 
bandys su sovietais tartis dėl 
nusiginklavimo derybų atnauji
nimo. Jo pasitarimai su sovietų 
ambasadorium Zorinu nedavė jo
kių vaisių.

Tuo tarpu iš Maskvos prane
šama, kad sovietų ginkluotosios 
pajėgos skubiai ir pagrindinai 
reorganizuojamos, pabrėžiant jų 
apginklavimą raketomis ir su
darant mažus, nepriklausomus, 
branduoliniais ginklais sprūpin- 
tus vienetus. Tai paaiškėjo iš 
tik dabar paskelbtos gynybos mi
nisterio Malinovskio kalbos, ku
rią jis pasakė liepos 6 d.

čių, brošiūrų ir kitokių siuntinių.
Sęn. Barry Goldwater pabrėžė, 

kad dabartinė JAV administra
cija susilpnino JAV politiką ir 
reikalavo neatidėliojant atnaujin
ti branduolinius bandymus "pa
rodyti pasauliui, kad mes veikia
me." Jo kalbos senato posėdžių 
salėje klausė tik vienas demo
kratas - daugumos lyderis Man- 
sfield.

Popiežius Jonas XXIII paskel
bė encikliką "Mater et Magistrą" 
(Motina ir Mokytoja), kurioje 
kvietė pasaulį pagelbėti ūkiškai 
atsilikusioms sritims, nekuriant 
"naujos kolonializmo formos" ir 
neskleidžiant materializmo nuo
dų. Jis taip pat įspėjo, kad šian
dien viešpataujanti baimė galinti 
pakeisti viso pasaulio struktūrą: 
"kiekvienas bijo, kad kitas pla
nuoja jį užvaldyti". Jis pasmerkė 
visus bandymus sukurti bedie
višką civilizaciją.

Enciklika, kuri paskelbta gar
siosios Leono XIII enciklikos Re- 
rum Novarum sukakties proga 
ir skirta jai papildyti, apima 
daugiau, kaip 20,000 žodžių. Pa
grindiniai jos punktai:

* atsišaukimas į ūkiškai pa
žangias tautas ir bendruomenes, 
kad jos nesavanaudiškai pagel
bėtų ūkiškai atsilikusioms sri
tims, keldamos jas iš nuolatinės 
vargo, skurdo ir bado būklės:

* griežtas gimimų kontrolės 
pasmerkimas;

* bekompromisiais pareiški
mas, remiąs privatinę nuosavybę 
ir privatinę iniciatyvą, kaip ap
saugą nuo politinės tironijos;

* pritarimas socializacijos ir 

gramoms - su slayga, kad iš 
jų bus pašalinti "negatyvieji as
pektai";

* atsišaukimas, kad būtų leista 
darbininkams visuose produkci
jos klausimuose;

* žemės ūkio krizių, pasireiš- 

analizė su atsargiomis užuomi
nomis apie reikalingą žemės 
reformą.

RAKETŲ BAZĖS KUBOJE
Iš Washingtono gautomis ži

niomis, pastarieji žvalgybinių 
lėktuvų U-2 skraidymai suteikę 
įrodymų, jog Kuboje jau baigia
mos statyti trys raketų bazės.

Iš lėktuvų užregistruotų duo
menų taip pat paaiškėję, kad 
"sunkios geležys" gabenamos Į 
tas bazes. Ekspertai priėjo iš
vados, kad tos "sunkios geležys" 
gali būti rusų raketos, iš Kubos 
galinčios pasiekti Strateginės 
Oro Komandos bazę šiame kraš
te.

Kiekvienos lietuvių kolonijos svajonė yra turėti nuosavus namus, kur galėtų rengti lietuviškus 
parengimus ir mokyti jaunimą. Medelline, Colombia, lietuvių svajonėpildosi. Liepos 1 d. buvo pašventinti 
naujai statomų lietuvių namų pamatai. Nuotraukoje tautiniais rūbais pasipuošusių Medellin lietuvių 
grupė, atnešusi tautinę vėliavą į namų pašventinimo iškilmes. Iš kairės: rašytoja Karolė Požeraitė, 
Kalėdaitė, Kazlauskaitė, Kazlauskas, Čypas, Čypienė, Kazlauskienė. Mordosienė.

K. Klastausko nuotrauka

AŠTRI MAIŠTO STOKA RYTŲ VOKIETIJOJE
Senatorius Hubert H. Humph- 

rey, grįžęs iš Europos, pareiškė, 
kad komunistinio bloko valsty
bėse vis labiau ryškėjanti mais
to stoka, kuri galinti būti tik
rasis faktorius, skatinąs Sovie- 
tiją vis griežčiau forsuoti Ber
lyno krizę, tuo būdu siekiant 
nukreipti dėmesį nuo sunkių vi
dinių problemų. Atsižvelgiant į 
tą maisto trūkumą, tikina se
natorius, reikią daryti išvadą, 
kad rusai nesą pasirengę eiti 
į karą dėl Vakarų Berlyno. Mais
to trūkumai kankiną ir komu
nistinę Kiniją, Rytų Vokietiją ir 
Lenkiją.

Senatorius Humphrey išvados 
esančios paremtos duomenimis 
iš pasikalbėjimų su Vakarų val
stybių ir komunistų lyderiais, 
įskaitant kinus, o taip pat pa
sikalbėjimais su tarptautinio 
masto prekybininkais Ženevoje 
ir Vakarų Berlyne.

Apie sunkią maitinimo būklę 
Rytų Vokietijoje plačiai infor
muoja Vakarų Berlyno žinių a- 
gentūra "tp", kuri pabrėžia, kad 
komunistai niekada taip nėra lau
kę naujo derliaus, kaip šiemet. 
Štai ilgesnė ištrauka iš to pra
nešimo:

Sovietų zonoje aprūpinimas 
bulvėmis jau ilgesnį laiką buvo 
nepakankamas. Gyventojai buvo 
priversti naudoti daugiau duonos. 
Dabar, šalia aprūpinimo sviestu 
ir mėsa, kai guriuose rajonuose 
jau pradeda pakrikti ir duonos 
tiekimas, kuris tuo tarpu dar 
tepasireiškia ilgomis eilėmis 
prie kepyklų. Tai jau pastebima 
ne tik prieš šventes, bet ir sa
vaitės vidury - duona išperkama 
ankstyvomis ryto valandomis. 
Katastrofos išvengti bandoma iš
laidžiais transportais iš kitų 
sričių, bet ir tai nevisada pa
siseka.

Didžiulėje Teltowo kepykloje, 
kuri duona aprūpina beveik visą 
Potsdamo apygardą, miltų at
sargas tesudaro tik 600 dvigubų 
maišų, kai jų skaičius turi siekti 
2000. Miltų atsargos yra apniktos 
vabzdžių, bet jie naudojami, ne
paisant pavojų gyventojų sveika
tai.

Vienos iš didžiausių sovieti
nės zonos įmonių, lokomotyvų 
dirbtuvių prie Berlyno, darbi
ninkai pasiuntė Ulbrichtui laišką, 
protestuodami prieš įvestą 
sviesto normavimą ir nusiskųs- 
dami dėl nepakankamo aprūpi
nimo bulvėmis, duona, vaisiais, 
daržovėmis ir mėsos gaminiais.

Tas laiškas sovietinių ir vie
tinių komunistų tarpe sukėlė pa
niką. Būkštaujama, kad galįs pra
sidėti naujas sukilimas, kaip 1953 
birželio 17 d. SĖD centro ko
mitetas paskubomis pasiuntė a- 
gitpropo šefą prof. Nordeną, ku
ris bandė darbininkus apmulkinti 
tariamais statistiniais duomeni
mis. Jis teigė, kad mėsos pro
dukcija šiais metais pakilusi iki 
104%, bet negalėjo paaiškinti 
klausiantiems darbininkams, ko
dėl prekių stoka padidėjusi.

Jis nutylėjo, kad vien Pots

damo apygardoje galvijai ir kiau
lės skerdžiama dėl pašaro sto
kos ir ligų, kilusių dėl nepakan
kamos priežiūros. Jis nesakė, 
kad toje pat apygardoje bulvių 
pyliavų teišpildoma tik apie 10%,

Siekiant užmaskuoti tikrąją 
būklę Rytų Berlyne, maistas Į 
ten gabenamas iš tolimų apygar
dų, net Leipzigo. Iš ten kasdien 
atgabenama po 3 - 5 vagonus 
mėsos, nors ir pačiame Leip- 
zige jos neužtenka. Rytų Ber
lynan maistas gabenamas iš to
limųjų sričių vadinamais "po
litiniais sumetimais", o tuo tarpu 
vietoje vis ilgėja eilės prie krau
tuvių. Daugely vietų, net žino
mose vasarvietėse, restoranai 
oficialiai įsivedė dvi dienas "be 
mėsos" per savaitę. Tai pada
ryta ir tarptautinių mugių mieste 
Leipzige, kur dažnai lankosi už
sieniečiai. Baltijos kurortuose 
maitinimo būklė esanti dar blo
gesnė.

Kai kuriuose miestuose svies
tas jau pardavinėjamas ne pagal 
vadinamus "klijentų sąrašus", 
bet pagal bulvių kortelių atkar
pas. Teoretiškai skiriama po 1 
kilogramą sviesto per mėnesį, 
bet praktiškai gyventojas to 
negauna.

Lietuvių Scenos Darbuotojų Sąjungos Chicagoj suruoštame lite
ratūros ir dainos koncerte, Z. Kevalaitytė ir E. Petrokaitė išpildo 
V. Krėvės veikalą "Žentas".

V. Noreikos nuotrauka

Ir pats komunistų režimas jau 
prasitarė, kad Rytų Vokietijos 
ūkininkų tarpe taip padidėjęs ne
pasitenkinimas, jog būkštaujama, 
kad jie galį sugriauti kolchozų 
sistemą.

Rytų Berlyno įstaigos praeitą 
savaitgalį paskelbė naujus svies
to normų sumažinimus ir pas
kelbė, kad imsis griežtesnių 
priemonių "maisto gabenimui į 
Vakarų Berlyną sustabdyti".

Pabėgėlių registracijos Įstai
gos skelbia, kad pabėgėlių ban
gos pasiekė aukščiausią mastą 
nuo 1953 metų antikomunistinio 
sukilimo. Praeitą savaitę Vakarų 
Berlynan perbėgo arti 8,000 so
vietinės zonos gyventojų.

Vakarų sąjungininkų ir vokie
čių įstaigos skelbia, kad tas ma
sinis bėgimas aiškiai rodąs, jog 
sovietinėje zonoje įsiviešpata
vusi panika, kuri rodanti, jog 
gyventojai biją, kad komunistai 
galį visiškai uždaryti sienas Į 
Vakarų Berlyną.

Komunistų įstaigos atmetė Va
karų Vokietijos vyriausybės pa
siūlytą 5000 tonų sviesto dovaną. 
Komunistų laikraščiai tą pasiū
lymą apšaukė propagandiniu ma
nevru.
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New Haveno jaunimas išpildo tautinius šokius per Baisiojo Birželio įvykių minėjimą.
P. Jasiukonio nuotrauka

IŠ WA$HINGT0N0 UŽKULISIŲ

"KRIZĖS KONFERENCIJOS"

MALTOS VILKSTINĖ [14)

KURSAS | MALTA - BE KOMPASU
Tuo metu vėliaviniame krese- 

ryje "Nigerijoje" užgeso visos 
šviesos. Vairas atrodė esąs už
blokuotas, ir laivas iš lėto su
kosi ratu. Gąsdinančiai aiškiai 
buvo girdima, kaip kunkuliuojan
čio vandens srovės veržėsi į lai
vo liemenį.

Įgula pradėjo rinktis viršuti
niame denyje ir atrodė pasiruo
šusi bėgti iš laivo. Tuo metu 
prieš juos staiga atsirado admi
rolas Burrough. Jis visiškai ra
miai, lyg savaitgalio buriuoto
jas, atsirėmė į tiltelio turėk
lus.

--Nesijaudinkite, mes išsilai
kysime, -- pasakė jis beveik er
zinančiai abejingu tonu. -- Pir
ma užsidekime po cigaretę.

Tai buvo lemiami žodžiai. Ner
vų įtampa atslūgo. Jūreiviai grį
žo į savo vietas ir, kapitonui 
Patonui vadovaujant, vanduo pra
dėtas skubai pumpuoti. Laivo 
pasvirimas palaipsniui pradėjo 
mažėti. Kita grupė skubiai tvar
kė bėdos.vairą, ir kreiseris po 
kurio laiko pasidavė kontrolei.

Admirolas, nė trupučio nesku
bėdamas, nuleido savo vėliavą, 
kad ją perkeltų į naikintoją "As- 
hanti". Prieš palikdamas "Ni
geriją", jis trumpai atsisveikino 
įgulą:

--Jūs galite suprasti, kaip la
bai apgailestauju, turėdamas ši
tokioje būklėje jus palikti, bet 
mano pareiga yra nuvesti vilksti
nę į Maltą, ir tai aš įvykdysiu, 
kas beatsitiktų. Jūsų uždavinys 

PADĖIUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME

KAS DU M£N. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

1447 S. 4 9 IICOURT, CICERO 50, ILL./BI 2 1397, TO 3-1131.

yra likti čia ir savo laivą par
vesti namo.

Tai buvo paskutinis admirolo 
Burrough įsakymas, po kurio jis 
lėtai nulipo virvinėmis kopėčio
mis. Sužalotas vėliavinis laivas 
maždaug 14 mazgų greičiu pasuko 
į Gibraltarą.

*
Būklė "Cairo" laive buvo be

viltiška. Laivas greitai skendo, 
ir jau buvo aišku, kad jis van
dens paviršiuje teišsilaikys tik 
keletą, valandų. Taigi, buvo duotas 
įsakymas evakuoti įgulą ir laivo 
nuskandinimą paskubinti.

"Ohio" tanklaivy pasisekė 
gaisrą apvaldyti. Šūksnis iš už
pakalinės pusės atitraukė kapi
tono Masono dėmesį nuo gaisro 
židinio. Naikintojas "Ashanti", 
dabar vėliavinis vilkstinės lai
vas, slinko pro šalį. Admiro
las Burrough pasilenkė virš til
telio turėklų:

--Ar pas jus viskas tvarkoje? 
--sušuko jis.

Mason nusiŠluostėprakaitą nuo 
kaktos.

--Manau, kad susitvarkysime.
Ir jis vėl atsisuko į savo vy

rus. Siurblių skyriaus durys bu
vo sprogimo sulaužytos, ir, nors 
degantis žibalas kliudė, Mason 
ir vienas jūreivis įsiskverbė į 
patalpos vidų. Buvo pareikalauta 
daugiau gesinimo aparatų, ir 
liepsnos, tuo pat metu slopina
mos ir iš kitos pusės, pamažu 
pradėjo blėsti.

SRIBAUSKAS, v • d • j a •F.
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*
Trumpai atsikvėpdami, visi 

žvilgterėjo į pro šalį praplau
kiantį kitą prekybinį laivą. At
rodė, kai tai būta amerikinio 
"Almeria Lykes". Jūreivių dė
mesį sukaustė išgąstingas spek
taklis: viena mina buvo pakilusi 
prie kapitono tiltelio ir lėtai siū
bavo pagal laivo judesių taktą. 
Kiek aukščiau sėdėjo vienas vy
ras, rūpestingai piaudamas šil
kinį lyną, į kurį ji buvo įsivė
lusi.

--Jei ta mina sprogs, tai jo 
prakeiktą šalmą ir viską, kas po 
juo yra, sudraskys į gabalėlius, 
—pasakė Collins. Abu vyrai pa
sižiūrėjo į vienas kitą ir nusi
juokė. Mina pliaukštelėjo į van
denį, ir dar buvo galima matyti, 
kaip ji lėtai slinko pro šalį.

Siurblių patalpoje ugnis buvo 
jau beveik visai užgesusi.

Kapitonas Mason atsisuko į 
tiltelį ir tuo pat metu instinkty
viai susigūžė naujai Junkers 88 
bangai praūžiant virš laivo. Bom
bos krito trumpais intervalais, 
ir milžiniškos kaskados vėl už
pylė laivo priekį.

--Kaip ilgai dar užtruks, kol 
vėl galėsime plaukti? -- sušuko 
kapitonas į mašinų skyrių.

Vyriausias inžinierius Jimmy 
Wyld galėjo konstatuoti, kad elek
tros laidai jau vėl buvo tvarkoje, 
ir atsakė kapitonui:

--Pas mus jau beveik viskas 
tvarkoje. Mašinos pradės veikti 
už pusvalandžio. O kaip pats lai
vas?

--Manau, galėsime plaukti, -- 
atsakė Mason. -- Bet geriau 
ateik pats viršun ir patikrink.

Ant tiltelio antrasis karinin
kas parodė kompasų būdelę:

--Sukamasis kompasas nupūs
tas, vairavimo mechanizmas taip 
pat. Mes turėsime primontuoti 
bėdos vairą.

--O kaip telefono linijos? -- 
paklausė Wyld.

--Dar veikia viena iki užpaka
linio vairavimo posto.

--Tai reikės laivą vairuoti nuo 
užpakalinio denio. Aš duosiu nu
rodymus telefonu.

Kapitonas ir vyriausias inži
nierius apžiūrėjo nuostolius. 
Milžiniška skylė, 8x7 metrų, 
buvo išplėšta ties siurblių pa
talpa. Laivo priekyje buvo antra, 
kiek mažesnė skylė, pro kurią 
vanduo užliejo vieną sandėlį. Iš 
šalia stovėjusio tanko lašėjo 
degalai. Plieninės sienos buvo 
atplėštos ir pro skyles ma
tėsi metaliniai laivo griaučiai, 
jie tebesilaikė.

--Gerai suvirinta, -- šyptelė
jo Wyld.

Bet Masono laukė nauja prob
lema, kai jis nuskubėjo J til
telį. Sukamojo kompaso nebuvo, 
o magnetinis kompasas taip iš
plėštas iš savo guolio. Tamsią 
naktį, nežinant savo pozicijos, 
atrodė belikę nedaug šansų kur
sui į Maltą susirasti.

(Bus daugiau)

Pirmaisiais naujosios JAV ad
ministracijos mėnesiais nebuvo 
vykdomi nei ministerių (kaip čia 
vadinama: sekretorių) kabineto, 
nei Tautinės Saugumo Tarybos 
posėdžiai. Dabar jie atgaivinti, 
ir vyksta gana dažnai -- pla
tesnio ar siauresnio sąstato, kaip 
to reikalauja tarptautiniai įvy
kiai, iššauktą tas vadinamas 
"krizės konferencijas". Štai jų 
pirmosios vaizdas, kaip jį atpa
sakoja jau minėtas žurnalo 
"Look" štabo narys Fletcher 
Knebel.

Konferencija įvyko kovo 9, niū
rią ir vėsią popietę. Prez. Ken
nedy sėdėjo, pusračiu apsuptas 
savo karinių ir užsienio politikos 
patarėjų. Konferencijos tikslas: 
nutarti skubias priemones Lao- 
sui gelbėti, komunizmo slinki
mui sulaikyti. Ant rašomojo sta
lo gulėjo "planas A", kuris tu
rėjo 15 punktų, numatančių kari
nių jėgų sutelkimą Pietryčių A- 
zijoje. Pirmasis žingsnis: pri
versti Chruščiovą, kad jis pri
tartų ginklų paliauboms ir de
ryboms, antrasis -- jam atsisa
kius, pradėti kautynes, rizi
kuojant galimą pasaulinį karą.

Kennedy rūkė ploną, ilgą ci
garą. Gyvų, humoristinių pasta
bų, kuriomis jis dažnai pasitin
ka savo bendradarbius šį kar
tą nebuvo. Priešais jį, be kitų, 
sėdėjo: valst. sekr. Rusk, Ru
sijos klausimų ekspertas Boh- 
len, gynybos ministeris Mc- 
Namara, jo pavaduotojas Nitze, 
generalinio štabo viršininkas 
gen. Lemnitzer, Baltųjų Rūmų 
patarėjai Bundy ir Rostow, pre
zidento adjutantas brig. gen. Clif- 
ton.

Plane buvo numatyta palaips- 
ninis Laoso rėmimas karinėmis 
priemonėmis: šaudmenimis, ma
lūnsparniais, kariniais patarė
jais, o vėliau parašiutininkais 
ir marinų vienetais. Prezidentas 
pradėjo visus iš eilės klausinėti: 
ar tikrai mums tas reikalas 
pasiseks, ar Laoso gyventojai 
mums rems, ar nebus priekaištų 
dėl atviros intervencijos, kokias 
sumas mes turėsime tam reika
lui išleisti ir t.t.

Visiems pasisakius, Kennedy 
atsisuko į Bohleną: "O kaip jums 
atrodo -- kaip į tai reaguos so
vietai?" Bohlenas pareiškė savo 
nuomonę. Prezidentas paėmė nuo 
stalo planą, pavartė, paskui tarė: 

--O jei aš dabar pasakysiu 
"pirmyn", ir visas aparatas išju
dės -- kur bus punktas, po ku
rio jau nebebus galima grįžti? 
Per kiek laiko aš dar galėčiau 
viską atšaukti, nespėjus perdaug 
į reikalą įsivelti?

Niekas nebuvo laukęs tokio 
klausimo. Reikalas buvo smulk
meniškai apkalbėtas. Prieita iš
vados, kad paskutinis terminas 
būtų trys savaitės.

--Kitais žodžiais, -- pasakė 
Kennedy, -- jei mes vėl susi
rinksime už 17 dienų, tai man 
dar liks 4 dienos. Beje, kur 
Harrimanas? Jei mes šį planą 
pradėsime vykdyti, ir jis turi 
apie jį žinoti.

Skraidantis ambasadorius 
Averell Harriman tada buvo iš
vykęs į savo pirmąją kelionę 
po užsienius. Generolas Lem
nitzer pareiškė, kad jau būtų 
einama pertoli, plananįvesdinant 
tokius žmones, kaip Harrimaną.

MOKAME

’/4%

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Paslaptis galėtų iškilti viešumon. 
Prezidentas nukirto:

—Ne. Harrimanas keliauja iš 
sostinės į sostinę, ir visą laiką 
turi būti informuojamas. Aš dar 
norėčiau, kad ir Adlai Stevenson 
būtų iki smulkmenų painfor
muotas. -- Paskui jis atsisuko 
į valstybės sekretorių Rusk. -- 
Ir pasiuntinys Thompsonas turi 
bendrais bruožais žinoti tą pla
ną.

Įsiviešpatavo visuotinė tyla. 
Prezidentas padėjo šalin cigarą 
ir pastūmė priekin plano teks
tą.

--Ar dar kas nori ką pasaky
ti?

Niekas neatsiliepė. Kennedy 
peržvelgė visus iš eilės.

--Ar kas galvoja, kad mes ne
turėtume plano vykdyti?

Jokio atsakymo. Kennedy vėl 
paėmė savo cigarą. Jis nebe
degė. Jis paspaudė skambutį ant 
savo stalo. Duryse pasirodė Mrs. 
Evely Lincoln, jo sekretorė. Nie
kas nepasakė nė žodžio, bet po 
valandėlės ji grįžo ir ant stalo 
padėjo du cigarus. Kennedy vieną 
pasiūlė Ruskui. Tas atsisakė. 
Kennedy pasiūlė iš eilės kitiems. 
Niekas neėmė. Jis užsidegė savo 
cigarą ir stebėjo kylančius dū
mus, barbendamas pirštais į sta
lą. Buvo girdimas laikrodžio tik
sėjimas. Prezidentas žiūrėjo į 
sienoje kabantį jūros vaizdą. Vėl 
barbeno pirštais. Niekas nesakė 
nė žodžio. Kažkas pažvelgė į 
laikrodį ir konstatavo, kad tyla 
jau tęsėsi tris minutes.

--Gerai, -- pasakė preziden
tas. -- Mes vykdysime planą. 
Vėl susitiksime už 17 dienų. 
Tada iš naujo išnagrinėsime pa
dėtį. Kartoju: mes pradedame, 
bet neturime siekti kraštutinumo. 
Ar supratote?

Taip buvo nuspręsta Laosan 
mesti karinę jėgą, bet vėlesni 
įvykiai, Chruščiovui sutikus eiti 
konferencijon, tą planą sumai
šė.

*
Nekyla klausimo, kad Kenne

dy pirmaisiais prezidentavimo 
mėnesiais stengėsi daryti spren
dimus pats vienas, nustumdamas 
šalin komisijas, politikos planuo
tojus, ir remdamasis vien at
skirais patarėjais, kuriems tie

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
leri.

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

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštų, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.
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siog pavesdavo uždavinius, anks
čiau atliekamus grupių ir komite
tų. Niekas neginčija, kad tie me
todai kai kuriais atvejais yra davę 
greitų ir gerų pasėkų, bet... 
ir milžiniško masto nesėkmių;

Žinoma, nėra sistemos, kuri 
visiškai išjungtų klaidas, bet rė
mimasis pavieniais asmenimis, 
savo patarėjais, kurie juridiš
kai nėra atsakingi prieš kong
resą, susilaukia labai didelės 
kritikos. Štai, "Cleveland Press" 
liepos 13 d., numeryje kolumnis- 
tas Richard Starnes sako, kad 
praeitą savaitę pasitraukęs pa
tarėjas Lotynų Amerikos klau
simams Adolf Augustus Berle 
nors neilgai tarnavęs, bet jau 
spėjęs pridaryti daug žalos JAV 
prestižui pietinėje hemisferos 
dalyje, ir tik dabar, po jo pasi
traukimo, valstybės departa
mente įsiviešpatausiąs "svei
kumo elementas".

"U. S. News and World Re
po rt" paskutiniame numeryje pa
stebi, kad Baltieji Rūmai jau 
grįžtą į "tvarkingesnę liniją", 
bet dar vis tebelieką daug ką 
"pakratyti". Didžiausia maiša
tis vykstanti užsienių politiko
je. Oficialus valstybės sekre
torius yra Dean Rusk, bet pre
zidentui patarimus tais klausi
mais duodą: Robert Kennedy 
(jaunesnysis brolis, teisingumo 
ministeris, bet jo stalas dabar 
esąs apdengtas Berlyno žemėla
piais), McGeorge Bundy, Walt 
Rostow, Ted Sorensen, Lyn- 
don Johnson, Adlai Stevenson, 
Dean Acheson, Paul Nitze ir 
eilė kitų -- kiekvienas su skir
tingomis pažiūromis su skir
tingais projektais, kurių klau
sydamas, prezidentas galįs būti 
"sumaišytas".

Nenuostabu, kad JAV šiuo me
tu ir neturi aiškios užsienių po
litikos, kad santykiai su sąjungi
ninkais šiuo kritišku metu pra
deda pakrikti visuose konti
nentuose.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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Sveikintina pažiūra
Tuo metu, kai kilo tikra pasipiktinimų audra dėl C. L. Sulzber- 

gerio pasiūlymo "mainyti” Pabaltijo valstybių pripažinimą už 
Berlyną, pasirodė LIF.E žurnalas (liepos 14 dienos laida) su 
vedamuoju straipniu, skirtu irgi Berlyno problemai. LIFE klau
sia, kuriems galams laukti Chruščiovo ultimatumo termino, gruodžio 
31 dienos. Kennedys turėtų nustatyti savo terminą ir ankstyvesnį. 
Chruščiovas turėtų būti pašauktas į konferenciją ne dėl Berlyno, 
o dėl Vokietijos ir dėl Rytų Europos. Turėtų būti pareikalauta 
bendrų laisvų rinkimų visoje Vokietijoje. Rinkimai turėtų vykti 
keturių didžiųjų priežiūroje. Ir turėtų būti pareikalauta apsispren
dimo, laisvų rinkimų, laisvos spaudos ir visoje Rytinėje Europoje. 
Reikalavimai turėtų būti paremti ne žodžiais o tokiais veiksmais, 
kurie priverstų Chruščiovą pasigailėti, kam jis iŠ viso pajudino 
tą Berlyno klausimą. Veiksmai būtų -- planingos ekonominės 
sankcijos, Amerikos Balso, Laisvosios Europos radijo, RIAS ir 
kitų propagandinių priemonių atnaujinta mobilizacija, veiklus ka
rinis pasirengimas.

Priešingai Sulzbergeriui ir daugeliui kitų -"glostytojų", LIFE 
pabrėžia, kad nėra Berlyno klausimo sprendimo (neskaitant 
Chruščioviško), atskirto nuo Vokietijos ir Rytinės Europos klau
simo, Pareikalavimas sutvarkyti tą nebaigtą tvarkyti karo pa
sekmę, nutrauktų karingąją Chruščiovo kaukę ir atskleistų silp
niausią jo vietą.

Reikalingas pastabos LIFE apsisprendimo sąvokos varto
jimas. Bolševikiškos rusų imperijos paglemžtosios tautos savo ap
sisprendimą būti nepriklausomos jau yra pareiškusios ir daugumas 
jų praktiškai jau buvo nepriklausomos. Bolševikinis smurtas prieš 
jas buvo atliktas jų apsisprendimo nesiklausiant. Todėl dabar rei- 
kalautina ne kokio nors naujo apsisprendimo, o tiesiog smurto 
pašalinimo. Nes nebe apsisprendimo reikia siekti, o tik galimybės 
esamą apsisprendimą vykdyti. Bet tai tik žodžio vartosenos patiks
linimas. Tas mažas netikslumas nekeičia teisingos pagrindinės 
minties.

THE NEW YORK TIMES, kuriame buvo paskelbtas' C. L. Suz- 
bergerio gėdingasis straipsnis, savaitės vidury turi apie 600,000 
pirkėjų, o LIFE — apie 6,000,000. Paguoda iš to tokia, jog yra 
galimybė, kad išmintingąjį patarimą opiu šių dienų klausimu 
gabūt skaitys dešimteriopai daugiau žmonių, negu aną nevykėlį. 
Bet ne skaitytojų statistikoje esmė. Svarbu, katra iš tų nuomonių 
artimesnė nusistatymui tų, kurie lemia Amerikos politikos 
linkmę.

Viena aišku, kad pasiūlymų, kaip spręsti Berlyno klausimą, yra. 
Yra blogų ir gerų, yra mums patinkamų ir nepatinkamų. Vargu 
ar reikia Amerikos vyriausybei, kad dar ir mes iš savo pusės 
pamokytume ją, ką ji turi daryti. Bet viešosios nuomonės kūrėjams 
bei vairuotojams kiekvieno mūsų žodis gali būti paskatinimas, 
ar toliau veikti ta pačia kryptim, ar susimąstyti. Iš lietuvių, iš 
visų pabaltiečių visų rytų europiečių, kurių gimtinės rusų-bolše- 
vikų imperijoj, o taip pat ir iš daugelio kitų amerikiečių plaukia 
į NYT redakciją telegramos ir laiškai su pasipiktinimo ir apgai
lestavimo pareiškimais dėl to nelemto C. L. Sulzbergerio straipsnio. 
Būtų teisinga ir reikalui naudinga, jei dar daugiau pasitenkinimo 
ir pagyrimo pareiškimų suplauktų į LIFE redakciją už jos protingą 
patarimą.

V. R.

Harfordo lietuvių mišrus choras koncerto metu. R. Bričkaus nuotrauka

KOKIA YRA LIETUVIU FONDO PADĖTIS?
O

PRINOKĖ
C

RUGIAI
Jei visi savo tuštumą su

prastų, pasaulis pasidarytų 
toks tuščias!

♦
Egipte piramidės tebesto

vi, nors jų statytojų vardai ir 
pamiršti.

*
Kažin, žmonija ar į balą, 

ar iš balos brenda?
♦

Prie stalo anglai mandagūs, 
prancūzai skaniai valgo, lie
tuviai stipriai nugeria.

*
Vokiečiai, tikrai įdomūs: 

Liuteris velnią su rašalu tren
kė, o Faustas jam sielą par
davė.

DĖL MAIRONIO DIENOS 
IŠKILMIŲ

Iki šiol niekas nedrįso viešai 
ir kritiškai pasisakyti dėl Mai
ronio dienos iškilmių Cleve
lando lietuvių kultūriniame dar
želyje. Tos iškilmės buvo įdo
mios, neblogai pravestos, su
traukusios didelį būrį clevelan- 
diečių pamaldoms, darželyje ir 
pobūvyje. Tačiau jos galėjo būti 
iškilmingesnės ir didingesnės.

Šv. Jurgio parapijos specialus 
komitetas Maironio biustui kul
tūriniame darželyje pastatyti 
savo darbą atliko ne be kriti
kos. Kažkodėl komitetas įgnoravo 
daugelį Clevelando lietuvių or
ganizacijų, pasikvietę iškilmėse 
dalyvauti tik skautus ir Čiurlionio 
ansamblį, pasitenkinęs tik dviem 
vėliavom: JAV žvaigždėtąja ir 
Lietuvos trispalve. Gal būt JAV 
LB centro valdybos pirmininko 
Stasio Barzduko dalyvavimas, ta
riant žodį, atstovavo visas ki
tas lietuviškas organizacijas; 
vainiko padėjimas prie Maironio 
biusto buvo atliktas pačios LB 
Clevelando I apy|. valdybos ini
ciatyva. Ir "Maironis Day" graži 
programa buvo atspausdinta tik 
anglų kalba. Tai rodo tik lietu
vių kalbos ignoraciją.

Maironio biusto pastatymas 
kultūriniame darželyje buvo ne
paprastas įvykis Clevelando lie

tuvių kolonijoje. Nesvarbu, kas 
tą didelį darbą paruošė ir atli
ko, bet tai buvo visos lietuvių 
kolonijos reikalas. Tad ir komi
tetas turėjo būti platesnės su
dėties, ir visos organizacijos 
turėjo būti pakviestos dalyvauti 
iškilmėse su savo vėliavomis. 
Net senos draugijos nebuvo pa
kviestos.

Labai gražu, kad parapija ė- 
mėsi iniciatyvos užbaigti Cle
velando lietuvių darželio įkūri
mą, pastatant Maironio biustą. 
Jai geriausiai ir tiko tai atlikti, 
kadangi Maironis buvo dvasiškis. 
Bet jam ta garbinga vieta teko 
ne dėl to, kad jis buvo dvasiš
kis. Lietuvių tautai jis brangus, 
kaip jos dainius, laisvės šauk
lys, taip gražiai papildęs auš
rininko dr. J. Basanavičiaus ir 
varpininko dr. V. Kudirkos -- 
tautos žadintojų darbus. Tauta 
savo didvyrius atrenka ir įam
žina ne pagal jų priklausomumą 
kokiam luomui ar kokiai profe
sijai, bet pagal jų darbus tautai.

J. NENDRĖ, 
Clevelandas

DR. J.K. VALIŪNAI, 
ATSILIEPKITE!

Dr. J. K. Valiūnas, būdamas 
respublikonas, rinkiminės kam
panijos metu lietuviškoje spau
doje smarkiai agitavo balsuoti 
už demokratų kandidatą J. F. 
Kennedy. Kartu ten pat nusakė 
ir priežastis, dėl ko jis taip 
darė. Kiek prisimenu viena "at
sivertimo" priežastis buvo jų 
(Kennedy ir Valiūno) vaikų di
delė ir nuoširdi draugystė.

Štai ir vėl Vienybėje rašoma, 
kad Vyr. prokuroro R. Kennedy 
ir Valiūnų šeimų draugystė šią

Teisininkas ALGIMANTAS 
KEŽELIS, Chicago, III. parengė 
L. Fondui statuto projektą, kuris 
bus svarstomas L. Fondo ini
ciatorių ir aukotojų posėdyje. Po 
to statuto projekto kopijos bus 
išsiuntinėtos visiems aukoju
siems aukoti ir kitiems suinte
resuotiesiems L. Fondu. Gautos 
pastabos ir pasiūlymai bus vėl 
iniciatorių posėdyje persvarsto- 
mi ir, jeigu neprieštaraus JAV 
federalinės valdžios įstatymams, 
įtraukiami į L. Fondo statuto pro
jektą. Po viso to L. Fondo sta
tutas bus pasiųstas Liet. Bend
ruomenės Valdybai ir Tarybai.

Didelis ačiū priklauso teisi
ninkui Algimantui Kėželiui UŽ 
projekto parengimo be honora
ro. Taip pat didelis ačiū pri
klauso teisininkui dr. K. Šid
lauskui kuris daug laiko skyrė 
diskusijoms statuto parengimo 
posėdžiuose.

Norintieji gauti L. Fondo sta
tuto projekto nuorašą ir kitas 
informacijas, prašau rašyti: A. 
RŪGYTĖ, 5746 So. JUSTINE Str., 
Chicago 26, III. Telefonas: PRos- 
pect 6-3209.

Sąrašas asmenų, kurie L. Fon
dui jau paaukojo arba greitu lai
ku tikrai paaukos:

1. Dr. F. Kaunas ir p. Van
da, Cicero, III.........  1000 dol.

2. John ir Angelina Andruliai, 
Michigan Farm Cheese Dairy, 
Ine., Fountain, Mich. ... 1025dol.

3. Dr. B. Poškus ir p. NijolPė-
Kankakee, III................ 1000 dol.

4. Dr. A. Valiuškis ir p. Kons
tancija, Gouverneur, N. Y. 1000 
dol.

5. Dr. K. Šukys ir p. Genutė,
Bradley, III."................. 1000 dol.

6. Inž. V. Naudžius, Cicero,
III...................................  1000 dol.

7. Dr. P. Kisielius ir p. Stefa,
Cicero, III..................... 1000 dol.

8. Dr. Justina Žirgulis ir p.
Kazys Žirgulis, Chicago,
III.................................... 1000 dol.

9. J. Mackevičius, Sr., Chi
cago, III.......................... 1000 dol.

10. Dr. Pr. Jaras ir p. Danutė,
Highland, Ind.......................... 1000 dol.

11. Prof. K. Alminas, Loup
City, Nebraska.................... 1000 dol.

12. Dr. A. Razma ir p. Sie
nutė, Wilmington,Ill  1000 dol.

13. Dr. Rimas Vienužis (Vie-
nužinskis) ir p. Janina, Hamp- 
shire, III.......................... 1000 dol.

14. Dr. Pr. Mažeika ir p.

Dr. A. RAZMA

L. Fondui tuoj, kai 
pat 
au-

dr. K. Šid-

Valentina, Lake Zurich, 
III.................................. 1000 dol.

15. Dr. B. Beinoris ir p. Al
dona, Wood Dale, III....... 1000 dol.

16. Dr. A. Lipskis ir p. Alina, 
La Grange Park, III. ... 1000 dol.

vasarą tęsiama Cape Cod, Mass. 
O lietuviškiems lafkraščiams kas 
kart vis dažniau ir dažniau ri
kiuojantis į kritiką ir priekaiš
tus prieš prez. J.F. Kennedy, 
būtų lauktina, kad df. J. K. Va
liūnas, kaipo artimiausiai prie 
prezidento stovįs lietuvis, karts 
nuo karto apie jo gerus darbus 
(lietuviška, arba kad ir euro
pietiška prasme!) mums para
šytų...

Vis didesniam skaičiui "atsi
vertėlių" atgal persiverčiant, bū
tų įdomu išgirsti ir jūsų, dr. 
J.K. Valiūnai nuomonę!

V. ŠARKA,
Omaha

17. Dr. Vyt. Melnykas, River-
side, III.......................  1000 dol.

18. Prekyb. Justas Lieponis 
ir p. Janina, Chicago, III. 1000 dol.

19. Prof. dr. J. Motiejūnas,
Highland, Ind................. 1000 dol.

20. Dr. Albinas Šmulkštys,Ri-
verside, N.J................ 1000 dol.

21. Dr. Rimas Sidrys (Side- 
ravičius) ir p. Giedrė, pasiųs 
1000 dol.
statutas bus priimtas. Taip 
jie turi suradę kelis kitus 
kotojus po 1000 dol.

22. Dr. J. K. Valiūnas ir po
nia, executivedirector,NewYork 
Neris International, Ine., paža
dėjo savo vardu ir dr. J. Kazicko 
(director, Neris International, 
Ine.) vardu po 1000 dol. dabar, 
o vėliau ir didesnę paramą. Dr. 
J.K, Valiūnas yra nepaprastai 
susirūpinęs, kad L. Fondas taptų 
greitai realybe.

23. Juozas Vaineikis, Chicago,
III..................................... 100 dol.

24. Antanas Kareiva, Chicago,
III.................................... 100 doL

25. Sofija Šimuliūnienė, Man-
teno, III.........................  100 dol.

26. Vienas lietuvis patriotas 
paaukojo 100 dol., pavardės ne
leidžia skelbti.

27. Dr. VI. Ramanauskas,Cle
veland, Ohio, pažadėjo 1000 dol. 
tuoj kai bus L. Fondo statutas 
L. Bendruomenės ir aukotojų 
priimtas. Jis taip pat yra didelis 
organizatorius greitam fondo i- 
dėjos realizavimui.

28. Dr. Henrikas Brazaitis, 
Wickliffe, Ohio pažadėjo 1000 dol. 
tuoj, kai statutas bus priimtas.

29. Dar nemažas lietuvių gy
dytojų skaičius Amerikos Liet. 
Gydytojų Saj. suvažiavimo metu 
Nėw Yorke pažadėjo po 1000 dol. 
tuoj, kai L. Fondo statutas bus 
priimtas.

30. Vincas Ignaitis, Rodney, 
Ont., Canada, vienas iš pirmųjų 
iniciatorių ir įgaliotinis Lietuvių 
Fondo reikalams Kanadoje, pats 
yra padėjęs į atsargą 1000 dol. 
Lietuvių Fondui ir turi suradęs 
12 aukotojų po 1000 dol., kurie 
visi kartu tuoj paaukos L. Fon
dui tūkstantines, kai L.F. sta
tutas bus priimtas ir jis išpil
dys abiejų kraštų federalinės val
džios reikalavimus ir taip pat 
atatiks lietuvių reikalų intere-

metu ir turėjo pasitarimus su 
kitais iniciatoriais L. Fondo rei
kalais.

Lietuvių Fondo vežimas juda 
į priekį, nors galutinis L.F. sta
tuto užbaigimas ir priėmimas 
pareikalaus dar nemažai laiko. 
Statutas turės būti pačių aukoto
jų, iniciatorių ir L. Bendruo
menės C. Valdybos ir Tarybos 
nuodugniai išdiskutuotas, o tik 
vėliau visų priimtas. Nes tuo 
L. Fondo statuto realumo ir ge
rumo priklausys Lietuvių Fondo 
pasisekimas ir jo greitas rea
lizavimas.

*
Kaulais lytų, jei šunųbalsas 

dangun eitų.

Pasaulis, paprastai, yra 
toks, su kokiais akiniais į 
jį žiūrima.

Pirmosios aukotojų aukos sau
gojamos keturiais parašais: A. 
Razma, G. Balukas, F. Kaunas, 
V. Šmulkštys.

Aukas siųsti: Lithuanian Foun
dation Nr. 89463, Standard Fe
deral Savings and Loan Asso
ciation of Chicago, 4192 Archer 
Avė., Chicago 32, III.

ALVYDz\ GUOBYTE, 13 metų amž., iš Providence, R. I., šiais 
metais pirmuoju pagyrimu baigusi prad. mokyklą, pereina į Classi- 
cal High School, yra gabi jauna pianistė. Nuotraukoje: koncerto 
metu muz. J. Beinoriaus vadovaujamoj muzikos klasėj. Jos koncer
tinis pasirodymas jau ne pirmas.

B. Kerbelienės nuotrauka
sąms.

Vincas Ignaitis lankėsi Chi
cagoje Lietuvių Dainų šventės

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

HI 2-4450
642 Meadow Laie Dr. 

Cleveland 24

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.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ....
Name

No. Street City Statė
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REDAKCIJAI

Siunčiamos Amerikos Lietuvių Tarybos rezoliucijos,priimtos 
metiniame suvažiavime Chicagoje,1961 m.liepos 3-į dd.,kurias 
prašoma paskelbti visuomenės žiniai Jūsų redaguojamame laikraš 
tyje. _ ' ____

AMERIKOS LIETUVIŲ TARYBA
1739 So.Halsted Street,Chicago 8,Illinois

FILATELIJOS KAMPELIS
- - - - - - - - - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS - - - - - - - - - - - -

ALT sekretorius dr. Pijus Grigaitis, kaip matyt iš šio rašto, ALT suvažiavimo rezoliuciją pa
ruošė išsiuntimui tik po to, kai liepos 8 d. buvo atspausta jo redaguojamose Naujienose ir, kaip ma
tyti iš voko, į paštą buvo pristatyta tik liepos 10 d. 6:30 vakare.

TAIP ALT SEKRETORIUS DR. P. GRIGAITIS 
INFORMUOJA DIRVA...

Liepos 3-4 dienomis Chi
cagoje vyko ALT suvažiavimas. 
Suvažiavimas, kaip ir visi kiti, 
tik gal kai kur buvo jaučiama, 
kad Dr. P. Grigaičiui sauvaliau
ti labai siaurinamas jo "veik
los" laukas. Bet Dr. P. Gri
gaitis nebūtų Grigaitis, jei jis 
kiekvieną jam nepalankų nutari
mą sau palankiai neišsiaiškintų 
ir paskiau darytų taip, kaip jis 
nori. Bet apie tai kitą kartą. O 
dabar, kaip greit Dr. P. Gri
gaitis rūpinosi painformuoti Dir
vą.

Kaip jau minėjom, ALT suva
žiavimas vyko liepos 3-4 die
nomis. Suvažiavimo oficialius 
pranešimus Dr. P. Grigaitis Dir
vai išsiųsti "suskubo" pasirašyti 
liepos 8 d. O juos iš Chicagos 
išsiųsti, net oro pašto voku, "su
skubo" jau tik už dviejų dienų 
—liepos 10 d. O tuo tarpu tą 
visą medžiagą Naujienose Dr. 
P. Grigaitis jau paskelbė lie
pos 8 d. Ir tas Naujienų nume
ris Dirvą pasiekė anksčiau, ne
gu oro paštu iš Chicagos siun
čiamas Dr. P. Grigaičio "sku
bus" pranešimas.

Jau anksčiau esame rašę, kad 
jei tokia "skuba" taikoma Dir
vai, o visiškai kitokia taikoma 
savoms Naujienoms, tai gal. Dr. 
P. Grigaitis tegul nesivargina ir 
jų nesiuntinėja. Senų pranešimų 
kurie jau žymiai anksčiau būna 
kituose laikraščiuose paskelbti, 
mes nesuinteresuoti spausdinti.

Taigi, labai ačiū už tokią sku
bią talką, bet tuo pačiu norim 
pranešti ir šį kartą, kad mūsų 
nusistatymas nėra pasikeitęs. 
Senais pranešimais, anksčiau pa
skelbtais kituose laikraščiuose, 
nesam linkę ir toliau naudotis.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVA
DIRVA

6907 Superier Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRVĄ

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $8.00 □
Už 6 mėnesius — $5.00 □

(Tos kainos yra tik naujiems skaitytojams)

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

ALT suvažiavimo rezoliucija buvo išsiųsta Dirvai liepos 10- d. vakare, po to, kai Naujienos liepos 
8 d. įsidėjo. '

IŠ skautą vadovu sąskrydžio Chicagoje
Chicagoje, dainų šventės pro

ga, įvyko LSB skautų vadovų 
sąskrydis. Jame dalyvavo LSB 
skyrių vedėjai ir vadovai iš Los 
Angeles, Detroito, Clevelando, 
Rochesterio, Toronto, Bostono, 
Worchesterio, Niagaros, Water- 
burio, New Yorko ir Chicagos. 
Gausiausiai atstovavo Los An
geles - net 5, o pasigesta gau
sesnio vienetų vadovų dalyva
vimo iš tokių artimų vietovių, 
kaip Detroitas ir Clevelandas. 
Be to, dalyvavo LSS kapel. kun. 
dr. Cukuras, kun. dr. Kavolis, 
kun. J. Vaišnys S.J., kun. Rai
bužis SJ ir kun. Trakis.

Suvažiavimą atidarė LSB vy
riausias skautininkas s. E. Vil
kas pasveikindamas atsilankiu
sius ir trumpai išryškindamas 
LSB šių metų šūkį "Lietuviais 
esame mes gimę". O. vyr. 
skaut, pav. j. s. Br. Juodelis su
sirinkusiems patiekė LSB šio 
meto padėties žinias. Ps. T. 
Remeikis patiekė apžvalgą apie 
tarptautinę padėtį.

Antroji sesija buvo padalinta 
į dvi dalis: skautų, skautų vyčių, 
jūros budžių ir jaun. skautų. 
Sktn. Vyt. Černius vyresniesiems 
davė įdomių minčių apie berniu
ko psichologiją. Sktn. Ant. Sau- 
laitis jr. įrodė, kad senieji skau- 
tybės metodai yra lygiai aktua
lūs dabar, kaip buvo ir praei
tyje. Vyr. skilt. A. Avižienis 
kalbėjo apie skautų vyčių veik
los pagyvinimą.

Vakare įvyko trečioji sesija, 
kurioje dalyvavo ir skaučių va
dovės. Čia, vadovaujant Los An
geles vietininkui ps. R. Dabšiui, 
diskusiniu pobūdžiu buvo nagri
nėjama tema - Skautų vadovas 
ateities horizontuose. Šios te

Skautų vadų suvažiavimo Chicagoje liepos 2 d. dalyviai. V. Kizlaičio nuotrauka

HAITI

išleido 8 pašto ženklų seriją, 
kuriais paminimi XVII amž. An- 
tilų salų jūrų plėšikai -- buka- 
nieriai ("TheBuccaneers"). Paš
to ženkluose matome Tortugos 
salos žemėlapį bei įvairias sce
nas iš šių jūrų piratų gyvenimo.

mos gvildenime dalyvavo L.Čės- 
naitė, v.s. St. Gudauskienė, ps.
T. Remeikis, v. s. V. Stasiškis 
ir s. V. Vijeikis. Šiai, plačiai 
ir įdomiai temai, buvo skirta 
per maža laiko ir viskas buvo 
praeita tik paskubomis. Čia pa
pildomais klausimais įsijungė ir 
suv. dalyviai.

Suvažiavimą uždarė LSS Ta
rybos pirmininkas ps. A. Dun- 
dzila, kviesdamas visus skautų- 
čių vadovus - es ryžtingai ir 
nenuilstamai dirbti skautiškąjį 
darbą.

Po diskusijų, skaučių vadovių 
buvo paruošta kavutė ir čia va
dovaujant s. VI. Vijeikiui buvo 
nuotaikingai padainuota.

Vakare, bendrame posėdyje, 
dalyvavo 58 skautų vadovai ir 
27 skaučių vadovės.

DĖMESIOI

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!

Visi ženklai rombo formos, dvi
spalviai.

Čia matome šios serijos 20 
centimų pašto ženklą, kuriame 
parodyta jūros kova, kai jūros 
plėšikai užpuolė plaukiantį bur
laivį.

Bukanieriai, nuo prancūzų žo
džio boucan -- "rūkykla", kurio-
je indėnai rūkydavo buivolų mė
są, susidarė XVII amžiuje iš į- 
vairių Europos religinių pabė
gėlių bei visokio neramaus ele
mento, buvo susimetę Tortugos 
(Tortue) saloje, į šiaurę nuo da
bartinės Haiti respublikos. Tor
tugos sala, apie 80 kv. mylių 
ploto, dabar negyvenama, su su
skilusiu paviršiumi, buvo puiki 
priebėga piratams, iš kurios jie 
užpuldinėjo praplaukiančius lai
vus.

"The Buccaneers" yra taip pat 
plačiai žinoma amerikiečių tele
vizijos programa.

Ispanijos kolonija.

IFNI

(šiaur. Afrikoje, Atlanto pak
raštyje, įkišta į pietinį Maroką) 
išleido 9 pašto ženklų seriją su 
paukščiais. Ženkluose matome: 
gandrą, du kitus paukščiukus 
(greičiausia, kad tai vieversiai, 
jei jie ten nuskrenda) ir keturis 
nežinomus paukščiukus ant ša
kos.

Mums taip gerai pažįstami lie
tuviškieji gandrai, tie ilgakojai 
pelkių varlinėtojai, kurie gyvena 
ir kituose Europos kraštuose, 
perėti į Lietuvą parskrendapava
sarį ir susikrauna savo lizdus 
kur nors sodybos medyje ar tie
siog ant namo stogo, dažniau
sia į ten užkeltą ratą ar senas 
akėčias. Rudenį, išauginę vaikus, 
gandrai susirenka į didelius bū
rius ir žiemoti išskrenda į šiaur. 
Afriką, kur vaikų neperi. Kaip 
pašto ženkluose matome, jie at
siduria netgi nuošalioje Ifni ša
lyje.

. Ifni užima 741 kv. mylios Sa- 
haros dykumos plotą, gyvenamą 
tik Atlanto pakraščiuose, ir turi 
apie 46,000 gyventojų. Ifni žemę 
Marokas Ispanijai perleido 1860 

m., bet ispanai krašto nebuvo 
užėmę iki 1943 m. Krašto admi
nistracinis centras yra Sidi-Ifni. 
Pašto ženklus išleidžia nuo 
1941 m.

ISPANIJA,
pagerbdama savo žymų daili

ninką EI Greco, išleido 10 pašto 
ženklų seriją su jo kūriniais. 
Ženklai spausdinti fotograviūros 
būdu, su auksiniais rėmeliais. 
1 pezetos ženkle — EI Greco 
autoportretas.

Čia duodame šios serijos 5 pe- 
zetų pašto ženklą, kuriame yra jo 
paveikslas "EI Expolio" --Kris
taus išvilkimas iš rūbų prieš 
nukryžiuojant (Toledo katedroje).

Kyriakos Theotokopoulos, is
paniškai vadintas Domenico EI 
Greco -- graikas (1541 - 1614) 
gimė Phodele, netoli Candios, 
Kretos saloje. Apie 1560 m. jis 
atvyko į Veneciją, kur dirbo gar
siojo tapytojo Titiano studijoje, 
ir Romoje. Apie 1576 m. jis per
sikėlė į Toledo, Ispanijoje, kur 
sukūrė pačius svarbiausius savo 
kūrinius. Daugiausia tapė reli
giniais motyvais paveikslus su 
žymia bizantinių ikonų asketizmo 
įtaka (ištysę figūros, niūrūs vei
dai).

Keletas jo paveikslų randasi 
įvairiuose JAV muziejuose.

VATIKANAS

išleido 3 pašto ženklų seriją, 
kuria paminima popiežiaus Leo
no Didžiojo 1500 metų mirties 
sukaktis. Pašto ženkluose ma
tome popiežiaus Leono I, šventojo 
(440-461) susitikimo sceną su 
hunų vadu Attila. Viršuje, de
besyse, kardais grasindami, 
skrenda šventieji Petras ir Po
vilas. Toks bareljefas, dail. Al- 
gardi darbas (1650), yra šv. 
Petro bazilikoje, Romoje, virš 
šventojo Leono altoriaus.

Attila, hunų vadas (apie 406 
-453), vadintas "Dievo rykšte", 
buvo nusiaubęs ir užvaldęs be
veik visą Europą nuo Kaspijos jū
ros iki Reino. 451 m. Chalons sur 
Marne laukuose, Prancūzijoje, 
jis buvo smarkiai sumuštas ro
mėnų kariuomenės vado Aetijaus, 
bet jau sekančiais metais pa
siekė Italiją ir užėmė šiaurinę 
jos dalį, artėdamas prie Ro
mos. Kaip sena legenda sako, 
popiežius Leonas I Didysis as
meniškai išvyko ir susitiko Atti- 
lą prie Mantuos, atkalbėdamas 
jį nepulti šventojo miesto ir gra
sindamas Dievo kerštu.

Attila, kaip sakoma, pabūgo 
dievų keršto, ir pasitraukė į 
šiaurę. Sekančiais metais (453) 
jis staiga mirė vienoje pilyje ne
toli Budapešto. Jo sukurta hunų 
valstybė iširo.

CHICAGOS PARENGIMU 
_ _  KALENDORIUS .

LIEPOS 25 -- Rugpiučio 10 
d. Tarptautinė prekybos paro
da McCormick Place. Lietuvių 
paviljonas organizuojamas Ame
rikos Lietuvių Inžinierių ir Ar
chitektų Sąjungos Chicagos sky
riaus.

RUGPIUČIO 3 D. Lietuvių 
Fronto Bičiulių gegužinė -- 
jaučio kepimas vasarvietėje 
"Gintaras", Union Pier, Mich.

RUGPIŪČIO 13 D. Žemaičių, 
Kultūros klubo rudeninis pikni
kas, Leppos sode, 82 nd & 
Kean Avė., Willo,w Springs.

RUGSĖJO 3 - 4 D. D. Lietuvių 
Katalikų Mokslo Akademijos su
važiavimas Jaunimo Centre,
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ARTERIJŲ SUKIETĖJIMAS
Dr. STEPONAS BIEZ'lS

Įsisenėjęs posakis, kad žmo
gus yra tiek jaunas, kiek jo ar
terijos yra lanksčios, turi daug 
tiesos. Tikrenybėje, tik visiškai 
sveikos ir lanksčios arterijos 
tegali atlikti joms skirtus už
davinius, kurie yra svarbūs ir 
būtini geros sveikatos išlaiky
mui. Kada jų sienelės sustorėja 
ir sukietėja, tai jos nebegali tin
kamai atlikti savo paskirties. 
Tada ir žmogaus sveikata pa
mažu silpnėja ir gyvenimo ilgis 
atatinkamai trumpėja. Užtat tik
rai gerai sveikatai reikalinga 
sveikos arterijos.

Svarstant sukietėjusių arterijų 
reikšmę ir iš to kilančįus ne
sveikumus, naudinga arčiau susi
pažinti su jų sudėtimi ir taip 
pat paskirtimi. O to nežinant ne
bus lengva aiškiau suprasti tik
rąją pasikeitimų reikšmę.

Iš širdies išeinančios visos 
kraujagyslės, kuriomis iš šir
dies kraujas pasklaidomas po vi
są kūną, yra imtinai vadinamos 
arterijomis. Pradžioje, ty. prie 
pat širdies jos esti didelės, kar
tais siekiančios virš colio skers
mens. Eidamos tolyn, jos laips
niškai plonėja, išleisdamos dau
gybę šakų, kurios savo eilėje 
išleidžia dar daugiau ir vis 
plonesnių šakelių, nelyginant 
stambus medis, iš kurio lie- 

KAS NORI SULIESĖTI, 
VAIRUOJA AUTOMOBILĮ!
Kai kurie daktarai laiko auto

mobilio naudojimą tinkama prie-
mone sumažinti savo pacientų 
nutukimą. Jie žmonėms, kurių 
profesija nereikalauja judėjimo 
ir kurie dėlto pasidarė perdideli 
storuliai, pataria nevažiuoti į 
darbą ir į pramogas autobusais 
tramvajais ar požeminiais trau
kiniais, bet tik savo nuosava 
mašina. Žinoma, tas liečia tik 
tuos asmenius, kurie gyvena di
deliuose miestuose, kaip New 
Yorkas, Chicago, Philadelphia, 
Washingtoas, Los Angeles ir pa
našiai.

Nustebintas skaitytojas tuoj 
paklaus, koks gi skirtumas tarp 
tų važiavimo būdų? Praktika pa
rodė, kad labai didelis. Juk 
storuliui reikia daugiau judėti, 
vaikščioti, kad numestų savo 
svorį. Tam gali patarnauti ir va
žiavimas nuosavu automobiliu. 
Žmogus, kuris niekad ųevažiavo 
savo mašina, net ir nenumano, 
kiek tenka vaikščioti dideliame 
mieste nuosavo automobilio sa
vininkui.

Juk netaip lengva dideliame 
mieste surasti vietą, kur galima 
būtų sustoti ir palikti savo ma
šiną. Dažnai nuo surastos vie
tos iki įstaigos tenka paeiti ne
mažą kvartalų skaičių. O po dar
bo vėl reikia pasivaikščioti at
gal iki savo mašinos. N.B. 

VISAD TURĖK PU RANKA 
GERĄ DOVANĄ

Skundžiamasi, kad lietuviškos knygos skaitytojų 
skaičius labai sumažėjęs. O mes galvojame, kad lietuviška 
knyga dar gali skaitytojų surąsti. Ypač gera knyga, ko
kia yra R. Spalio Alma Mater.

Įsigyk ją savo bibliotekai. Įsigyk ir vieną dovanoms. 
Kai ateis kokia proga sveikinti artimuosius, tada nerei
kės rūpintis, o dovana bus jūsų namuose, įrišta gražiais, 
kietais viršeliais.

Įsigydamas Almą Mater paremsi lietuvį rašytoją, lie
tuviškos knygos leidyklą ir svarbiausia, įrodysi, kad gera 
lietuviška knyga skaitytojų dar turi.

Užsisakant naudokis pridedama atkarpa.

DIRVA
69o7 Superior Avė.,
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

mens išauga daugybė šakų, ša
kelių ir šakučių. Pagaliau, pa
čios mažosios arterijos baigia
si tiek mažutėmis, kad akim 
jau nebeįmatomos. Pastarosios

Žmogaus širdis žiūrint iš priešakio. Raidėmis pažymėta: a -- 
dešinioji žemutinė kamaraitė, b -- dešinioji karūninė širdies ar
terija, c -- dešinioji viršutinė kamaraitė, d -- didžioji arterija, 
vadinama aorta, e -- didžioji viršutinė vena, f--arterijos išei
nančios iš aortos, į kaklą, galvą ir abidvi rankas, g--plaučių ar
terija,' išeinanti iš dešinės apatinės kamaraitės ir einanti į plau
čius, h -- kairioji viršutinė kamaraitė, i -- kairioji karūninė šir
dies arterija, j--kairioji apatinė kamaraitė, pumpuojanti kraują 
po visą kūną išskiriant plaučius, Į kuriuos kraują pumpuoja apa
tinė dešinioji kamaraitė.

vadinamos kapiliarais. Šios savo 
keliu, po dvi ar daugiau, jun
giasi sudarydamos vieną, jau kiek 
didesnę. Ši įsijungia į kitą, vis 
didesnę ir tt., kol pasiekia šir
dį.

Visos tos kraujagyslės, kurios 
pradžią gauna iš kapiliarų ir 
grįžta į širdį, yra vadinamos 
venomis. Taigi širdies varomas 
kraujas arterijomis išnešioja
mas po visą kūną, kapiliarų 
pasklaidomas po visas audinius 
ir venomis grąžinamas širdin. 
Visa tai sudaro kraujo apytaką 
arba kartais vadinamą kraujo 
cirkuliaciją. Apytaka įvyks vi
dutiniai per dvi minutes. Atseit, 
per šias dvi minutes visas krau
jas pereina per širdį.

Ši apytaka turi pasiekti du 
svarbius ir gyvybinius tikslus. 
Viena, pristatyti maistą ir deguo
nį ląstelėms, kurios iš šio mais
to ir deguonio gamina visą ener
giją ir atstato išsidėvėjusias ląs
teles. O antra, širdin grįždamas 
kraujas pašalina visas atmatas 
per inkstus ir plaučius. Šis įsta
bus procesas išlaiko gyvybę. At
seit, jis teikia energiją ir visą 
sveikatą.

Kad viskas vyktų sklandžiai ir 
tiksliai, būtina turėti sveikus 
inkstus, plaučius, širdį ir, gali-

ma sakyti, visus kitus organus. 
Taip pat būtina valgyti atitinka
mu maistą ir kvėpuoti šviežiu 
oru. Šio viso tačiau dar neuž
tenka. Yra būtina sveikos arteri
jos, kuriomis kraujas laisvai te
kėtų ir taip pat laisvai grįžtų 
venomis. Jei jų normali struktū
ros pakrinka, tai apytaka pašly
ja, o tai mažiau ar daugiau su
žaloja ląstelių veikimą ir tuom 
žlugdo visą sveikatą. Bet dar 

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką duoną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus.

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tek EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

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

mėsos produktus.
Kreipkitės į mus ir būsit patenkinti.

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS ik 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 Į OPEN EVERY SATURBAY UNTIL 2:30,

4% SUPERIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURED TO DEPOSITS MABE BY JULY 20 Į

'10.000 Į EARN INTEREST FROM JULY 1 Į
> IN T0WN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. f

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

svarbiau, kad šitokie atsitiki
mai dažnai sukelia širdies smū
gius, nuo kurių mirtingumas uži
ma pirmą vietą. Čia tai ir pasi
reiškia sukietėjusių arterijų visa 
reikšmė ir svarba.

Ypatingai daug dėmesio pasta
ruoju laiku kr.eipiama ir didžiu
lės tyrimų pastangos dedamos 
arterijų sukietėjimo priežastims 
išaiškinti ir jas sveikomis išlai
kyti.

Kada kairioji žemutinė širdies 
kamaraitė ritmiškai susitraukia, 
o tai vidutiniai įvyksta 70 kartų 
kas minutę, tai kraujas arterijo
mis ir pagaliau mažutėlėmis 
kapiliarais paskaidomas po visą 
kūną, išskiriant plaučius, kuriuos 
aptarnauja. dešinioji žemutinė 
kamaraitė. Tas kraujas plaukia 
ritmiškai vilnimis, nelyginant jū
ros bangos einančios viena 
paskui kitos. Uždėjus pirštą ant 
odos, kur yra arterijos, ypač 
prie rankos riešo kitose vieto
se, jaučiamas tos arterijos aiš
kus ir ritmiškas išsiplėtimas, 
lyg stuksėjimas, kurį vadiname 
pulsu. Jis reiškia širdies 
plakimą, atseit, kairiosios že
mutinės širdies kamaraitės su
sitraukimą. Šis pulsas aiškiai 
jaučiamas tik tada, kai arterijų 
sienelės esti sveikos ir lanks
čios, turinčios galimybę išsi
plėsti jų viduje spaudimui padi
dėjus ir vėl susitraukti tam 
spaudimui atslūgus. Mat, arte
rijų sienelės susideda iš smulkių 
raumenų ir kitokių audinių, tu
rinčių ypatybę temptis ir vėl au-, 
tomatiškai susitraukti į normalią 
padėtį. Jei šitokios ypatybės jos 
neturėtų, tai kraujo apytaka 
nevyktų tiksliai, ir svarbiausia, 
širdį apsunkintų. Tokia apsunki
nanti padėtis įvyksta kai arte
rijos sukietėja.

Kitą kartą: SUKIETĖJUSIŲ 
ARTERIJŲ RŪŠYS.

Painesville medžių paūksmėje liepos 9 d. Clevelando lietuvių 
budžių tėvai suruošė išvyką. Prie stalo sėdi iš dešinės: S. Smeto
nienė, Rutkauskienė, P. Barniškaitė, Jonaitis, Dr. Miliauskas, 
Klimaitis, Grigonytė ir Kalvaitienė.

CLEVEIANPE 
ir apylinkėse

DR. J. BRAČS
Latvių -- Lietuvių Draugijos 

pirmininkas, pastoviai gyvenąs 
Hannoveryje, Vokietijoje, atvy
kęs į Clevelandą, E. Skujenieko 
lydimas aplankė Dirvą, susipa
žino su redakcijos ir spaustuvės 
darbu. Taip pat papasakojo savo 
įspūdžius iš kelionės į New Yor- 
ką, Torontą, Chicagą ir kitus 
didžiuosius miestus.

DR. KUN. M. KAVOLIS 
gyvenąs Chicagoje, būdamas Cle
velande aplankė Dirvą.

ROMAS ZORSKA šiais me
tais birželio mėn. baigė Cle
velande Fenn Kolegiją ir gavo 
chemijos bakalauro laipsnį.

Romas Zorska gimė Lietuvoje 
1937 m. spalio 20 d. Į. Cleve
landą atvyko kartu su tėvais 1949 
m. rudenį. Čia baigė pradžios 
mokyklą ir East High gimnazi
ją. 1956 metais rudenį įstojo į 
Fenn Kolegiją ir šiais metais 
ją baigė chemijos bakalauro 
laipsniu. Baigęs mokslą gavo 
darbą Standard Oil Co. Cle
velande Sohio tyrimų centre.

Gyvendamas Clevelande R. 
Zorska nuo pat pirmųjų dienų 
priklausė Vytauto Didžiojo skau
tų draugovei, kur ėjo skiltininko 
pareigas. Vėliau įstojo į skautų 
vyčių S. Daukanto būrelį ir ėjo 
būrelio vado pareigas. Paskuti
niu metu buvo įsijungęs į Vai
dilos teatrą ir dalyvavo kelių 
vaidinimų pastatymuose.

DUOKIT PASIŪLYMĄ

Parduodama 6 kamb. namas ir 
maisto prekyba. Savininkas su
tinka finansuoti. Graži šiaurės 
vakarų vietovė.

A. G. KAZEN REALTY
IV 1 - 8452

(81)

« Paragink# savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ#

PARDUODAMI DU NAMAI ‘

Naujos parapijos rajone par
duodami 2 atskiri namai ant vie
no sklypo, išeinantieji Į atskiras 
gatves.

Teirautis: Telef. KE 1-7379 
(81)

IŠNUOMOJAMAS BUTAS

5 dideli kambariai. Žemai. Su 
baldais arba be baldų. $ 60. mėn. 
1388 E. 66 St. Telef. HE 1-7763.

(82)

Puiki dovana bet 
kuria proga!

Naujai pagaminta 
PIRMOJI LIETUVIO 
KOMPOZITORIAUS 

ILGO GROJIMO 
PRAMOGINĖS MUZIKOS 

PLOKŠTELĖ

Lietuviškai įdainuota
10 šokių muzikos 

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

Parengimu kalendorius

LIEPOS 22 D. Pabaltiečių 
sportininkų vakaras Slovenian 
Auditorium.

LIEPOS 30 D. SLA 14 kuopos 
vasaros pobūvis.

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.

RUGPIUČIO 27 D. ALT Są
jungos skyriaus rengiama iš
vyka.

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.
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KAS IR KUR?
* PAVERGTŲ TAUTŲ savaitė 

šiemet įvyksta nuo liepos 16 iki 
liepos 22 d. Visur, kur tik gy
vena didesnis pavergtų tautų 
žmonių skaičius, rengiamos ata
tinkamos demonstracijos. Lietu
viai jose taip pat aktyviai daly
vauja.

* ATSIŲSTA PAMINĖTI Algir
do Gustaičio "Lietuva --Europos 
nugalėtoja". Tai didelio forma
to, gausiai iliustruotas 40 psl. 
leidinys. Kaina $ 2.50. Išleido ir 
spausdino Lietuvių Dienos.

BOSTON
PAREMKIME JAMBORĖS

FOND£

Bostono įgaliotinis prašo pa
remti lietuvių skautų atstovi
mą tarptautinėse konferencijose 
bei stovyklose ar vadovų suva
žiavimuose.

Jamborės Fondą perėmė vado
vauti skt. Petras Molis, akty
vus ir darbštus, Atlanto rajone 
skautų veikėjas. Jo veikimo plo
tas -- visame laisvajame pasau
lyje. Visur paskirti įgaliotiniai.

J. Fondo įgaliotinis Bostone 
prašo lietuvių aukoti, įrašant au
kojamą sumą aukų lapuose šiose 
vietovėse:

Ivaškienės Baldų krautuvėje, 
366 W. Broadway,

Savaitrašty "Keleivis" 636 E. 
Broadway,

Pas Justiną Vaičaitį, 359 W. 
Broadway,

Bronių Utenį, 356 Washington 
Str., Dorchester, Mass.--

Minkų gėlių krautuvėje, 502 
E. Broadway,

J. Fondo įgaliotinį, 862 E. 
5th Str. So Boston, telf. AN 8- 
8384.

Nepatingėkite užeiti į minė
tas vietoves ir garbingai įsi
rašykite J aukotojų sąrašą. Tik 
nepamirškite!

Ignas Vilėniškis

Pabaltiečių skautai prie vėliavų garbės sargyboj liūdnųjų birželio 
įvykių minėjime Toronte. Prieky iškilmingą priesaiką skaito D. 
Meilutė.

S. Dabkaus nuotrauka

sėdi inž. K. Kalėda, Mačiulaitienė,
K. Klastausko nuotrauka

Dainų šventės metu netikėtai susitikę Chicagoje, Clevelande, Kanadoje ir New Britain gyveną lietuviai. 
Iš kairės: V. Kožukauskaitė, Z. Jakulis, A. Mūrelis, Zatorskienė, E. Jakulienė, M. Jakulis, Alg. 
Dūda, Eug. Dūdienė.

* KUN. J. B. KONČIUS, BALF 
pirmininkas šiuo metu važinėjąs 
po Europą, norėjo nuvykti į 
Lenkiją ir aplankyti tenykščius 
lietuvius, bet negavo leidimo.

* NESENIAI LIETUVOJE mirė 
ūkininkas Juozas Dabrila, cle- 
velandiškio Pijaus Dabrilos bro
lis. Antras brolis -- Vincas gy
vena Worcester Mass. O trys jo 
vaikai su šeimomis -- Vytautas 
Bostone, Zigmas Worcestery ir 
Liucija Los Angeles.

DETROIT
PARAMA SIBIRO TREMTINIAMS

Detroito vilniečiai birželio 18 
d. surengė gegužinę tikslu pa
remti į Sibirą ištremtus lietu
vius ir gavo apie 200 dolerių 
pelno, dėl kurių persiuntimo Si
biro tremtiniams tariamasi su 
Balfo centru.

Palyginus, Detroito lietuvių vi
suomenės paskutinių laikų pa
gundas į eilinius parengimus, 
vilniečių gegužinę reikia laikyt 
nusisekusią, nes buvo ątsilankę 
per 200 asmenų. Nors, tiesa, 
gegužinėje pasigedo veidų, ku
riems šalpos reikalai, atrodo, 
turėtų rūpėti. Į gegužinę atsilan
kiusieji buvo patenkinti šeimi
ninkės skaniai 
kandžiais ir 
Janukaičio ten 
mintu avienos 
ku” vadinamu.

Detroito vilniečiai dėkingi lai
mėjimams dovanas rinkusioms 
ponioms, visiems aukojusiems, 
o ypatingai p. Zubrickui už ver
tingą laikrodį. Ačių ir visiems 
kitiems, savo atsilankymu į ge
gužinę parėmusiems kilnų tiks
lą.

pagamintais už- 
kaip naujove p. 
pat vietoje ga- 

kepsniu, "sašly-

K. V.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

J* ■■,

New Yorke įvyko pasitarimas artimesnio
bendradarbiavimo reikalais

Visa lietuviška veikla remia
si savanoriais idealistais, kurie 
savo poilsio valandas aukoja 
bendram tautos reikalui: lietuvy
bės išlaikymui, lietuviškos kul
tūros palaikymui ir Lietuvos iš
laisvinimui.

Tas darbas nebūtų sunkus, jei 
dirbančiųjų netrūktų ir mažiau 
būtų nepagrįstos kritikos, kurios 
dėka jautresni žmonės greit pa
sitraukia ir lietuviškos veiklos 
sargyboj lieka tik tie, kurių tau
tinės pareigos ir visuomeninių 
polėkių nesugeba sunaikinti 
jokios priežastys.

Čia pravartu paminėti LNT 
moterų būrelį Toronte, Kanadoj 
kurio pirmininkė Emilija Jurke
vičienė lankėsi New Yorke ir 
liepos 8 d. įvykusiam vienmin
čių pasitarime Čekų bute api
budino to būrelio įsisteigimą ir 
uždavinius, pažymėdama, kad 
pradžioj joms buvo nelengva, kol 
ta idėja prigijo.

Būrelyje yra apie 40 narių, ku
rių daugumą sudaro jaunosios 
kartos atstovės įvairių pažiūrų 
moterys ir tas joms netrukdo 
vieningai dirbti, siekti jų užsi
brėžtų tikslų, -- kalbėjo E. Jur
kevičienė.

Ši moterų organizacija pade
da Lietuvos Nepriklausomybės 
Talkai ruošti Vasario 16 dienos 
minėjimus, renka aukas Lietu
vos Nepriklausomybės Fondui,

LENKUOS LIETUVIAI
VIDUGIRIŲ kaimo lietuvių 

jaunimas birželio 11 d. suruošė 
viešą -vakarą su dainomis-, mo
nologais ir trumpais scenos vaiz
deliais.

♦

PUNSKO vidurinė mokykla no
rėjo suruošti F. Gužučio vai
dinimą "Eglė Naujapilio kuni
gaikštienė", bet negavo iš lenkų 
valdžios leidimo.

♦

PUNSKO vidurinę mokyklą 
šiais metais baigė 15 mokinių ir 
gavo brandos atestatus. Vienas 
egzaminų neišlaikė. Dauguma 
baigusiųjų rengiasi studijuoti. 

remia neolithuanus stovyklavi
mui ir Vasario 16 d. gimnaziją.

Ji pažymėjo, kad yra narių, 
turinčių mažamečius vaikus, bet 
ir jos randa būdą būti aktyvio
mis narėmis ir atiduoti savo 
darbo įnašą.

Tai bene vienintėlė lietuvių 
moterų organizacija aktyviai be
sireiškianti Lietuvos laisvinimo 
veikloj. Ir nenuostabu, nes lietu
vė moteris visais laikais buvo 
jautri patriotė savo tautos rei
kalams ir pati pirmoji ištremta 
į Sibirą juk buvo moteris knyg
nešė Karolina Laniauskaitė už 
platinimą uždraustų lietuviškų 
maldaknygių.

Be to, viešnia apibudino To
ronto lietuvių organizacinį gyve
nimą platesne prasme ilgiau su
stojant prie LNT LNF veiklos. Ji

AUSTRALIJOJE MIRĖ

į Voronežą, Rusijoje. 
Plečkauskas mediciną 
Vytauto Didžiojo Uni- 
Kaune ir 1932 metais

Birželio 19 dieną Melbourne 
Australijoje, staiga mirė Dr. 
Viktoras Plečkauskas, 59 metų 
amžiaus. Velionis gimė 1902 me
tais Vilkaviškyje, kur mokėsi 
pradžios mokykloje. Baigęs ją, 
jis lankė Marijampolės gimna
ziją, kuri pirmojo pasaulinio ka
ro metu buvo perkelta į Vilnių, 
o vėliau 
Daktaras 
studijavo 
versitete 
gavo diplomą. Dirbti sugrįžo į 
savo gimtinę ir nuo 1932 m. 
kovo mėn. iki liepos mėn. 1944 
m. ėjo gydytojo pareigas Vil
kaviškio apskrities ligoninės vi
daus ligų, chirurgijos ir gene- 
kologijos skyriuose. Nuo 1938 m. 
birželio mėn. buvo paskirtas ge- 
nekologinio skyriaus ir rentgeno 
kabineto vedėjo toje pačioje li
goninėje.

Karo metu Dr. Plečkauskas 
su šeima pateko į Vokietiją ir 
gyveno Hanau tremtinių stovyk
loje. Ten jis buvo rentgeno sky
riaus vedėju DP ligoninėje. 1949 
metais atvyko į Australiją ir 
apie 4 metus dirbo Bonegillos 
stovyklos ligoninėje, tuberkulio
ziniame skyriuje. 1954 metais 
persikėlė gyventi į Melbourną, 
dirbdamas centriniame sterili
zacijos departamente, Royal 

.Pa r k ligoninėje.
Daktarą Plečkauską mirtis iš

pabrėžė, kad visos Toronto lie
tuvių org-jos laikosi vieni ki
tiems tolerancijos, kas visiems 
lengvina tą sunkųjį bendrą lietu
višką visuomeninį darbą.

Buvo padiskutuota įvairiais 
LNT LNF ir ALTS-gos klau
simais siekiant glaudesnio ben
dradarbiavimo su Kanada.

Pasitarime dalyvavo ALT 
S-gos pirm. Vytautas Abraitis, 
LNT pirm. Vincas Rastenis, 
LNF pirm. E. Čekienė, vice- 
pirm. Antanas Senikas, skyriaus 
pirm. Jurgis Sirusas su ponio
mis ir kiti.

E. Jurkevičienė aktyviai reiš
kiasi ne vien lietuvių veikloj, 
bet šiuo metu ji yra Pabaltijo 
Moterų Tarybos pirmininkė Ka
nadoj.

Kr.

Dr. V. PLECKAUSKAS
plėšė iš savųjų tarpo staigiai 
ir netikėtai, jam vykstant į 
darbą. Jis mirė širdies prie
puolio pasėkoje tramvajuje, vos 
porą sustojimų nuvažiavęs nuo

Lietuvių Namų Medelline pamatų pašventinimas. Iš kairės tau
tiniuose rūbuose Mordosi^nė, iškilmių aktą skaito kurijos atstovas, 
arkivysk. atstovas kun. Ferro atlikęs pašventinimo apeigas, kun. 
Tamošiūnas, kons. S. Sirutis.

Liepos 1 Nutibara viešbuty buvo suruošta iškilminga vakarienė. 
Nuotraukoj iš dešinės* Liet. Kat. K-to pirm. kun. Tamošiūnas, 
Lietuvos konsulas dr. Sirutis, dr. Saurišas, muz. Kasiliūnas, ra
šytoja Karolė Požeraitė, Kazlauskienė, Tamulienė, Kazlauskaitė, 
Bulvičius. Iš kairės pirmas 
inž. Dyrikis.

VIRŠUJE: Jaunieji Chicagos 
ansamblio dainininkai neseniai 
turėjo irgi dainų šventę. Diri
guoja F. Strolia.

A. Gulbinsko nuotrauka

NEW YORK
SALOMEJE NARKELIŪNAITĖ, 

iš New Yorko liepos 14 d., lėk
tuvu Sabina išskrido į Vilnių 
aplankyti giminių.

Lietuvoje ji išbus dvi savaites.
♦

AKT. VITALIS ŽUKAUSKAS su 
Žmona is sūnum išvyko dviem 
savaitėm atostogų į Putnam, 
Conn.

Ta proga seselių vienuolių va- 
dovaujamoj mergaičių stovykloj 
jis dėstys vaidybos meną.

*

BRONIUS BIELIUKAS, Rezis
tencinės Santarvės centro val
dybos pirm., su žmona Ligija 
liepos 21 d. vyksta trim savai
tėm atostogų į Los Angeles,Calif.

savo namų. Velionis paliko žmo
ną, dukterį ir sūnų. Palaidotas 
Fawkner kapinėse, netoli nuosa
vo dabartinių namų, bet toli nuo 
savo numylėtos gimtinės. Tebū
nie lengva jam svetima žemė!

V. Kizlaičio nuotrauka
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