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Sunkėja Prancūzijos pozicija
Prancūzijos pozicijas Šiaurė* 

Afrikoje, sukrėstas kivirču dėl 
Bizertos bazės, praeitą savait
galį dar labiau pablogino eilė 
įvykių:

♦ Alžiro nacionalistai nutrau
kė taikos derybas;

♦ JT Saugumo Tarybos posė
dyje gen. sekr. Hammar-skjoldas 
apkaltino ginklų paliaubų Bizer- 
toje laužymu;

♦ Prancūzijos kairieji komu
nistai paskelbė, kad dešiniųjų 
sparnas ruošiąsis naujam per
versmui.

SKILIMAS DĖL SAHAROS
Prancūzijos - Šveicarijos pa

sienyje prieš daugiau kaip sa
vaitę atnaujintos derybos tarp 
Prancūzijis vyriausybės ir Al
žiro nacionalistų nutrūko antrą 
kartą, Prancūzijai atsisakius 
pripažinti būsimo nepriklausomo 
Alžiro suverenines teises į Sa- 
harą. Derybų nutraukimo parei
kalavo Alžiro delegacija, kuri 
savo reikalavimus grindžia kal
tinimu, jog Saharos dalies at
skyrimas nuo Alžiro esąs dirb
tinis.

Saharą Prancūzija užėmė šio 
šimtmečio pradžioje ir padalino 
į septynias kolonijas. Maždaug 
pusė dykumos tada buvo pri
skirta prie Alžiro, bet po 1950 
metų, atradus Saharoje natūra
linių žaliavų išteklius, įskaitant 
naftą ir natūralias dujas, varį, 
uranį ir kitus mineralus, pran
cūzai, pradėdami jų eksploata
ciją, išskyrė Saharos adminis
traciją iš Alžiro. Prancūzai da
bar pasiūlė, kad Saharą bendrai 
eksploatuotų jie patys ir kaimy
ninės š. Afrikos valstybės. Tam 
planui pritarė kitos valstybės, 
bet Alžiras priešinasi.

NELEIS KIŠTIS j BIZERTį
Tunise lankęsis, bet Paryžiuje 

nepriimtas JT gen. sekr. Ham- 

/Mirė solistė V. Grigaitienė

Operos solistė Vladislava Grigaitienė, mirė praėjusį antradienį, 
liepos 25 d. sulaukusi 70 metų amžiaus. Prieš D. karą ji buvo bai
gusi Vilniaus muzikos mokyklą ir studijavo Petrapilio konservato
rijoje. 1920 metais grįžusi Lietuvon pradėjo dainuoti Kauno operoje 
ir profesoriavo konservatorijoje iki 1944 metų. Pasitraukusi su vyru 
buv. Vyriausiojo Tribunolo nAriu gen. J. Grigaičiu, į Vokietiją, 
broliui kons. J. Budriui padedant, persikėlė gyventi į JAV, kur 1947 
m. mirė jos vyra*

Velionė V. Grigaitienė yra koncertavusi Latvijoje, Estijoje, Suo- 
mijoj ir Vokietijoj. Buvo išleista nemažai jos įdainuotų plokštelių. 
Nepriklausomybės metais buvo pirmoji Filharmonijos draugijos 
Kaune pirmininkė ir aktyvi birutietė. Tremtyje buvo Dainavos 
ansamblio krikšto motina. 1946 metais atvykusi į JAV turėjo keletą 
bažnytinių koncertų. Nuotraukoje solistė V. Grigaitienė kuriantis 
Lietuvos operai.

marskjoldas tuoj po jo grįžimo 
į New Yorką sušauktame Sau
gumo Tarybos posėdyje apkalti
no Prancūziją, kad ji laužanti 
įsakytas ginklų paliaubas, nea
titraukdama savo kariuomenės 
į ankstesnes pozicijas. Jis taip 
pat kaltino, kad prancūzų kari
niai vienetai Bizertos mieste 
uzurpavę policijos pareigas,

Prancūzijos delegacija posė
dyje "oficialiai nedalyvavo", t.y. 
iš anksto paskelbė, kad stebės 
debatus, bet juose nedalyvaus. 
Tas, žinoma, nekliudo jai ve
tuoti Saugumo Tarybos nutari
mą, jei jis būtų nepalankus Pran
cūzijai. Prancūzija pabrėžė, kad 
ji neleis pašaliniams kištis į 
ginčą, kurį ji laiko prancūzų 
vidaus reikalu.

Tuniso prez. Bourguiba šau
kėsi JAV pagalbos, pareikšda
mas, kad tik Amerika galinti 
išspręsti Bizertos krizę, padė
dama Tunisui išgauti "visišką 
prancūzų evakuaciją" iš karinės 
bazės. Priešingu atveju Tunisas 
būsiąs priverstas revizuoti savo 
provakarietišką laikyseną.

Paryžiuje prezidentą De Gaulle 
aplankė JAV delegatas AdlaiSte- 
venson. Po to jis pareiškė vil
tis, kad būsiąs rastas susita
rimas, priimtinas abiems ginčo 
pusėms.

MIRIOP PASMERKTIEJI
VEIKIA

Vis labiau gausėjant gandams 
apie planuojamą naują generolų 
sukilimą Alžire, prancūzų kai
riųjų, bet ne komunistų, parti
jos paskelbė, kad dešinieji tik
rai ruošiasi naujam bandymui 
nuversti prezidentą De Gaulle. 
Dėl praeito sukilimo už akių 
nuteistieji mirtimi armijos va
dai, esą, laisvai važinėją po 
Alžirą ir pačią Prancūziją, tą 
perversmą organizuodami.

PASIRUOŠIMAI DERYBOMS 
SU RUSAIS

Scripps - Howard spaudos sin
dikato kolumnistas R. H. Shack- 
fdrd paskelbė, kad prezidentas 
Kennedy įsakęs amerikiniams di
plomatams pasiruošti deryboms 
su Sovietija šių metų rudenį ir, 
kur tik įmanoma, imtis iniciaty
vos tokioms deryboms mėgsti.

Valst. pasekr. Foy Kohler, de
partamento planuotojas Berlyno 
klausimais, išskrido į Europą 
pasitarimams su kitų valstybių 
politikais. Šią savaitę Paryžiun 
išvyksta valst. sekr. Dean Rusk 
tartis su Britanijos, Prancūzi
jos ir Vak. Vokietijos užs. reik, 
ministeriais.

Vakarų viršūnių - Kennedžio, 
Macmillano, De Gaulle ir Aden
auerio - konferencija galima 
prieš JT sesiją rugsėjo vidury.

♦ JAV SENATAS ne tik vie
ningai patvirtino prez. Kenned
žio reikalavimus, bet dar ir nuo 
savęs pridėjo papildomas pinigų 
sumas kariniams reikalams 
pirkti, kad padidinus JAV karinį 
pasiruošimą prieš komunizmo 
grėsmę. Atstovų rūmų nutarimo 
laukiama pirmadienį.

JAV PAKVIETĖ 
BRAZILIJOS 

PREZIDENTĄ
Iš Rio de Janeiro ateinan

čiomis žiniomis, prezidentai 
Kennedy pakvietė Brazili
jos prezidentą Quadros at
vykti į Washingtoną gruo
džio mėnesį. Vienas brazilų 
laikraštis paskelbė, kad pre
zidentas Quadros priimsiąs 
pakvietimą.

Prezidentas Quadros pra
eitą savaitę įsakė atnaujin
ti Brazilijos santykius su 
Sovietija.

Kitu žingsniu, kaip sako
ma, siekiant „nepriklauso
mos užsienių politikos”, 
prez. Quadros pasiuntė me
morandumą savo užsienių 
reikalų ministerijai, reika
laudamas pasiruošti priimti 
Šiaurės Korėjos „geros va
lios” misiją, kuri atvyks 
Brazilijon ateinantį mėnesį.

PLANUOJA NAUJA
PAVOJAUS ĮSPĖJIMO 

SISTEMA

Prez. Kennedžio adminis
tracija paprašė kongresą 
paskirti 10 mil. dolerių su
kurti skambučių sistemai, 
kuri amerikiečius savo na
muose įspėtų apie artėjan
čią branduolinių ginklų ata
ką.

Toji sistema, vadinama 
NEAR, vystoma jau penke
rius metus. Pagal progra
mą, dabartinė orinio pavo
jaus sirenų sistema būtų 
papildyta priimtuvais kiek
viename name, įstaigoje ar 
fabrike, kurie būtų įjungti 
į reguliarią elektros srovę ir 
pradėtų skambėti ar zirgzti, 
vietinei elektros stočiai pa
leidus specialų signalą. Ta
da gyventojui reikėtų įsi
jungti vadinamą Conelrad

Liepos 25 d. Chicagoje buvo atidaryta Trečioji Tarptautinė Paroda naujose McCormick patalpose 
Michigano ežero pakrantėje, kur įrengtas ir nedidelis Lietuvos paviljonas. Nuotraukoje Lietuvos pa
viljono pareigūnės: prie staklių Emilija Šurkus ir Danutė Nitecki. Tautiniais rūbais apsirengusios: 
Irena Vytauskaitė, inž. Žibutė Balsytė, Regina Macnežiūtė ir Nijolė Leipūtė. Plačiau apie Lietuvos 
paviljoną žiūr. 3 psl.

Vyt. Račkausko nuotrauka

15,000 PORTUGALU KARIU TIKISI NUMALŠINTI 
ANGOLOIE SUKILIMĄ

Portugalijos vyriausybės 
sluoksniai pirmą kartą iš
reiškė atsargų optimizmą, 
kad jos kariuomenė numal
šins Angolos neramumus, 
prasidėjusius prieš keturis 
mėnesius.

Apie 15,000 portugalų 
karių buvo permesta į šiau
rinę Angolos dalį. Portuga
lų sluoksniai sako, kad ka
riuomenė prieš dešimtį die
nų pradėjusi supti pagrin
dinį sukilėlių židinį prie 
Nambuangongo, esantį už 
80 mylių nuo sostinės Lu- 
andos.

Aukšta žolė, tankios 
džiunglės ir menki prava
žiavimai karinius veiksmus 
labai stabdą, bet Lisabonos 
kabineto nariai tiki, kad ka
rinės pajėgos jau užbloka
vusios sukilimo plėtimąsi į 
likusias Angolos dalis.

Portugalų ekonomi štai 
paneigia žinias, pagal ku
rias sukilimas sunaikinęs 
visą Angolos kavos ekspor
tinį derlių. Vienas ekono
mistas pareiškė, kad 60% 
šiemetinio derliaus būsią 
eksportuota, ir tai atnešią 
Portugalijai apie 1.5 mil. 
dolerių.

Kabineto nutarimas pra
vesti reformas, suteikian
čias negrams lygias teises 
trijose Portugalijos užjūrių 
teritorijose, kaip tikinama, 
esąs paremtas optimizmu, 
kad Angolos sukilimas bū
siąs numalšintas. Bet kai 
kurie portugalų sluoksniai 
privačiai prisipažįsta, kad 
jis yra taip pat didėjančio 
tarptautinio spaudimo iš- 

stotį radijo priimtuve, per 
kurį būtu duodami tolimes
ni nurodymai.

Pavojaus atveju pagrin
dinį signalą elektrinėms 
duotų šiaurės Amerikos Gy
nybos Komanda iš Colorado 
Springs. Tos įstaigos parei
gūnai sako, kad šiuo keliu 
pavojus visai amerikiečių 
tautai būtų paskelbtas per 
vieną minutę nuo Orinės 
Gynybos Komandos prane
šimo apie artėjantį pavojų.

Sistema jau buvo išban
dyta, ir priimtuvai galėsią 
būti pardavinėjami po 5 iki 
10 dolerių.

Administracijos pareika
lauti 10 mil. dolerių yra 
skirti ne priimtuvams pirk
ti, bet specialiems įrengi
mams elektrinėse, kurie ga
mintų ir siųstų specialų sig
nalą.

dava.
šis teisių sulyginimas ir 

kitos jau kiek anksčiau pra
dėtos įvedinėti reformos su
teiks Angolai ir kitoms por
tugalų teritorijoms daugiau 
savivaldos, negu jos turėjo 
per penkis šimtus metų tru
kusį Portugalų valdymą. 
Portugalijos vyria u s y b ė 
skaičiuoja, kad ji, per pa
staruosius 18 mėnesių už
jūrių teritorijose jau pra- 
vedusi 14 reformų. Svar
biausios jų: kolektyvinės 
derybos dėl atlyginimų ir 
darbo sąlygų, draudimai ir 
pramoninė higiena, darbo 

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

KONKURSINE NUOTRAUKA Nr. 5. Andrius Dragunevičius 11 mėn. 
amž. Nuotrauka Alg. Cepulio.

inspekcija, panaiki n i m a s 
bausmių afrikiečiams dar
bo sutarčių laužymą ir t.t.

Salazaro režimas leido 
JAV valstybės pasekreto- 
riui G. Mennen Williams 
lankyti Angolą rugpiūčio
8-13 dienomis ir Mozambiką 
rugpiūčio 18-20 dienomis. 
Tikima, kad ta proga ten 
bus įleista ir daugiau už
sienio spaudos atstovų, ku
riems įvažiavimai buvo su
varžyti nuo kovo mėnesio. 
Bet iš kitos pusės Salazaro 
režimas neleido Angolon 
vykti JT komiteto pirminin
kui Carlos Salamanca, kaip 
oficialiam Jungt. Tautų pa
reigūnui, siūlydamas vykti, 
kaip privačiam piliečiui, ką 
dr. Salamanca atmetė.

Angolos karas, kas savai
tę kainuojąs apie 1 mil. do
lerių, Portugalijoje iššaukė 
didelį mokesčių padidinimą 
ir kitus ūkinius suvaržy
mus.

Kariuomenė paskubomis 
gabenama ir į kitas portu
galų teritorijas, kur jau 
taip pat pastebėta inciden
tų.
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MALTOS VILKSTINĖ

Su palaužtu nugarkauliu
FRANCO REŽIMAS ATŠVENTĖ SIDABRINĖ SUKAKTĮ

Galimas Ispanijos posūkis į neutralistus

Beveik antžmoniškos pastan
gos, nepaisant stiprių vėjų ir 
aukštų bangų bei nuolatinių 
priešo bombonešių puolimų, taip 
prikabinti “Ohio" tanklaivį prie 
naikintojo, kad jis, pakenčiamai 
išlaikydamas krypti, galėtų būti 
velkamas 4-6 mazgų greičiu 
per valandą, tęsėsi daugelį va
landų.

Manevras vis nepasisekdavo, 
daug kartų nutruko lynai, pri
kabintas tanklaivis dažnai per
daug nukrypdavo į šalį, kartais 
net sukeldamas pavojų pačiam 
improvizuotam vilkikui. Visi 
buvo jau beveik tiek praradę 
nervus, kad kapitonas Masonas 
net buvo priverstas leisti savo 
žmonėms persikelti į ”Penn" de
nį, kad jie bent kelioms valan
doms ten rastų būtinai reika
lingą poilsį. Labai atsargiai liek
nas naikintojas prislinko prie 
giliai vandenin įsmukusio tank
laivio, kad jį beveik lietė.

"Penn" deniai jau buvo perpil
dyti jūreiviais ir karininkais, 
išgelbėtais iš kitų prekybinių lai
vų. "Ohio" žmonės susirado bent 
kiek tuštesnes kertes ir netrukus 
giliai sumigo. Daugelį jųbuvonet 
neįmanoma pažadinti, kai valgyk
los personalas ėjo ratu su di
džiuliais arbatos ąsočiais. Vargu 
kas bebūtų jau už "Ohio” davęs 
bent dolerį, kai jis ten apleis
tas tūnojo, su visomis užgesu
siomis šviesomis, mėtomas ban
gų, lyg numestas žaislelis. Tarp

vandens paviršiaus ir denio 
briaunos jau tebuvo likę tik 60 
centimetrų.

Keturiomis valandomis vėliau 
"Ohio" jūreiviai buvo paža
dinti iš švininio miego. Kapito
nas Masonas pasipriešino idė
jai, kad jo laivan pereitų sava
noriai iš kitų įgulų.

—Mes dar turim savo žmo
nių, -- atkirto jis ir, pridėjęs 
prie burnos savo didžiules plaš

takas, pradėjo šaukti: -- Ohio* 
Ohio! Keltis!

Vėl buvo pakartotas pavojin
gas priartėjimo manevras, 
"Penn" lėtai prislinko prie su
žaloto tanklaivio, ir kapitonas 
Masonas buvo pirmasis, per
šokęs į savo denį. Jį pasekė vi
sa įgula. Nė žodžio netardami, 
mašinistai ir inžinieriai dingo po 
deniu,* artileristai užėmė savo 
vietas prie pabūklų, ir vėl buvo 
pradėta kova dėl laivo, kuris 
savo viduriuose gabeno lemtin
giausią viso karo naštą. Paviršu
tinis apžiūrėjimas išryškino, kad 
skilimas per laivo vidurį buvo 
padidėjęs. "Ohio" gulėjo vandens 
paviršiuje, galima sakyti, su pa
laužtu nugarkauliu, o be to, iš 
naujo prasidėjo priešo aviacijos 
puolimai.

Vėl Masonas turėjo duoti į- 
sakymą, nusiimti nuo denio. Du

Vaiko gražiausios nuotraukos 
KONKURSAS

Dirva skelbia vaiko gražiausios nuotraukos 
konkursą.

Konkurse gali dalyvauti visi lietuviai, prisiųs- 
dami nuotrauką lietuvių kilmės berniuko ar mer
gaitės, ne vyresnių kaip 10 metų amžiaus. Nuo
trauka turi būti nemažesnio kaip atvirutės for
mato dydžio, nespalvota, portretinė ar veiksminė, 
bet joje neturi būti daugiau asmenų, kaip vienas 
vaikas. Prie nuotraukos turi būti pridėti duome
nys: vaiko vardas ir pavardė, amžius, gyvenamoji 
vieta ir fotografavusiojo pavardė ir adresas. Kon- 
kursan nepriimamos svetimtaučių fotografų da
rytos nuotraukos.

Nuotraukos siunčiamos iki 1961 m. lapkričio 
1 d. Dirvos redakcijai, 6907 Superior Avė., Cleve- 
land 3, Ohio, pažymint, kad jos skirtos konkursui. 
Jos bus numeruojamos pagal gavimo eilę ir spaus
dinamos Dirvoje. Pasibaigus konkursui, gražiau
sias tris nuotraukas išrenka Dirvos redakcija, pa
sikvietusi du specialistus fotografus. Ir už gra
žiausias nuotraukas, jų autoriams, paskiria tris 
pinigines premijas: $25.00, $15.00 ir $10.00.

Prašome nuotraukas siųsti tuoj pat, kad jų 
perdaug nesusirinktų konkurso pabaigoje.

DIRVA

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU
DUODAME

dideli motorlaiviai, laukdami to
kio įsakymo, jau suposi ant ban
gų šalia laivo. Nors tuo metu 
prapliupo tiesiog bombų lietus, 
įgula pasitraukė iš laivo labai 
pavyzdingoje tvarkoje.

Vyriausias inžinierius Wyld, 
pirmasis karininkas Gray ir dar 
30 įgulos vyrų pateko į motor
laivį nr. 188. Švelnus supimas 
juos tuoj užmigdė, ir kai jie 
pabudo, jau buvo Maltoje. Mat, 
laive sugedo vienas motoras, ir 
motorlaivis buvo nedelsiant pa-; 
siųstas į krantą. Ten "Ohio" 
žmonėms buvo paruoštas val
gis, kuris jiems tada sudarė 
didžiausią skanėstą gyvenime: 
silkių konservai, sausa duona ir 
arbata. Jie dabar buvo saugūs, 
bet kiekvienas kažkaip jautėsi 
kaltas, kad neliko prie "Ohio".

Kapitonui Masonui užmigus 
"Penn" valgykloje, kur jis buvo 
susiradęs provizorinį guolį, nai
kintojo kapitonas su savo kolega 
iš "Rye" sugalvojo naują planą. 
Dalis "Penn" įgulos perėjo į su
žalotą tanklaivį. "Rye" užėmė 
priekinio vilkiko poziciją, o 
"Penn", taip pat prisirišęs ly
nais, parėmė tanklaivį iš šono, 
kad jis nekryptų nuo kurso. Ki
tas vilkstinės vienetas perėmė 
apsaugą nuo povandeninių laivų.

Po ilgo ir sunkaus pasiruoši
mo, keistoji grupė pagaliau ga
lėjo pajudėti ir pasiekti keturių 
su puse mazgų greitį. Bet, kai 
"Rye" pabandė bent truputį pa
didinti tempą, "Ohio" pasistojo 
piestu ir išsprūdo iš vilkikų 
kontrolės. Nespėti sutvarkyti ly
nai triukšmingai nutrūko dėl pa
didėjusio įtempimo.

Po ištisą naktį trukusios be
viltiškos kovos vėl buvo pasiekta 
pradinė situacija -- tik su tuo 
skirtumu, kad "Ohio” dabar bu
vo keliais centimetrais giliau pa
niręs į vandenį.

Belikus 70 kilometrų nuo salos, 
kurios gelbėti jis buvo išsiųstas, 
"Ohio" atrodė jau neatšaukiamai 
skęstąs. Denyje buvo girdimi mo
notoniški dunksėjimai laivan at
gabentų kilnojamų pompų, kurio
mis buvo traukiamas vanduo iš 
mašinų skyriaus. Prieš valandą 
užbrėžtas ženklas, turėjęs ro
dyti vandens aukštį, jau nebebuvo 
matomas. Lėtai, bet užtikrintai, 
kaip atrodė, kova dėl laivo iš
gelbėjimo pralaimima.

Pavojus iš oro tuo tarpu buvo 
kiek sumažėjęs, nes virš ma
žos vilkstinės be paliovos 
skraidė visa- "Spitfires" eskad
rilė. Bet nejudrus, mirtinai su
žalotas 30,000 tonų tanklaivis ga
lėjo būti lengvu taikiniu pirma
jam povandeniniui laivui, kuris 
galėjo nepastebėtas priselinti. 
Be to, reikėjo tikėtis, kad prade
dant temti vėl atsiras spiečiai 
veržlių greitlaivių, kurie ties 
Tuniso pakrante vilkstinei buvo 
sudavę tokį baisų smūgį.

"Ohio" amžius, atrodė, jau turi 
būti skaičiuojamas valandomis. 
Kai jau viskas tebepriklausė .tik 
nuo greitos gelbėjimo akcijos, 
gelbėjimo laivų įgulose pradėjo 
reikštis visiško pervargimo 
ženklai. Daugumas jų jau buvo 
ištisomis paromis nemiegoję, jų 
dėmesys silpo, ryžtingumas ir 
darbingumas nyko, juos pradėjo 
apnikti pavojingi "dienos sapnai". 

(Bus daugiau)

Puošniausioje Madrido gatvė
je Castellana ir šiemet, kaip 
kiekvienais metais nuo pilietinio 
karo pabaigos, stovėjo tribūnos 
pergalės paradui. Bet šiemet tos 
iškilmės buvo nepaprastos: 
Franco režimas minėjo 25 metų 
sukaktį.

Kiti kareiviai defiliavo pro 
caudillo (vadą) -- sūnūs tų, ku
rie anuo metu gulėjo kruvinų mū
šių laukuose, kiti generolai jiems 
vadovavo, tik vienas generolas, 
visus juos valdąs, stovėjo auk
su dažytoje tribūnoje dabar, kaip 
ir pirmą kartą, simbolizuodamas 
centrą sistemos, kuriai priešai 
daugiausiai ir prikiša jos pasto
vumą.

Bet iš tikrųjų niekas negali 
teigti, kad Ispanija per tą šimt
mečio ketvirtį nebūtų pasikeitu
si. Madridas išsivystė į tokią 
modernią ir jaukią pasaulinio 
masto sostinę, kad net didžiausi 
keliautojai teigia, jog Europoje 
vien tik Paryžius gali su ja 
konkuruoti. Provinciališkas di
delio sodžiaus kvapas, anksčiau 
veržęsis iš grindinio plyšių, din
go atmosferoje, kurią reikia lai
kyti geru internacionalizmo ir 
ispaniškojo tipizmo mišiniu.

Viešbučiai pilnesnį, negu bet 
kada anksčiau. Turistų judėjimas 
taip pagausėjo, kad taiklusis 
"ABC" karikatūristas viename 
piešinyje pavaizdavo užsieniečių 
perpildytoje bulių rungtynių salė

je sėdinčius du vienišus "ca- 
ballero", kurie šnibždasi: "Jei 
prabilsim ispaniškai, tai atkreip- 
sim visų dėmesį." Savaitgaliais 
plentus užplūdę automobiliai ro
do aukštesnį Ispanijos gyvenimo 
standartą. Mėlyname danguje at
simuša naujų dangoraižių silu
etai. Ispanija per šią generaciją 
tikrai padarė didesnį šuolį prie
kin, negu anksčiau per šimtme
čius.

Pažanga lygiagrečiai rieda at
skirais bėgiais -- valdiniu kur
su, kuris bando socialines prob
lemas spręsti pagal senelių re
ceptus, ir kasdienybės diktuoja
ma privatine iniciatyva, kuri pa
rodo, kad režimas per 25 metus 
nepajėgė dvasiškai suuniformin- 
ti tautos. Garsusis ispanų indi
vidualizmas išlaikė egzaminus. 
Todėl šis Pirėnų kraštas ir 
po 25 metų diktatūros išryškina 
netikėtus aspektus, kurie savo 
formomis kartais net yra lais
vesni už kai kurias demokrati
jas.

Nesenai režimas pradėjo ban
dymus rimtai reformuoti būtiną 
darbo dienos laiko paskirstymą. 
Madridas yra vienintelis did
miestis pasaulyje, kur darbo die
na įstaigose prasideda 11 valan
dą, daugumas krautuvių atidaro
ma tik po vidudienio, o gatvėse 
tebevyksta gyvas judėjimas 2 va
landą nakties. Ši schema nesi

VANDENTEKIS IR ŠILDYMAS
ĮVEDIMAS IR PATAISYMAS

Vąndeniu 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 šildymų Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SOMS CO.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200
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VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

IUIinU/CQT MAISTO ir LIKERIŲIVIIU H CO I KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette Parke
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 

Čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

ASBACH URALT....................5th
MARTEL 3 star Cognac .... 5th 
ZOBROWKA, 100 proof .... 5th 
GOLD LEAF 3 star Cognac 5th
Chateau Gib. 3 star Cognac .. 5th

$4-95
$5.39
$4.75
$4.95
$4.95 
$4-98 
$2.95 
$3.69 
$0.98

KAS DU MEN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

mikimu ui 
Ilgalaikes \^\ 
taupmenas!

DARBO VALANDOS*.
pirm. 9 Iki s v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v.

UmiUilJ t re čia d. — uždarvta 
-A A' ketv. 9 iki S v. v.

Penkt. 9 Iki 5 v. v. 
Aešt. 9 iki l v. p.p.

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

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

AND LOAN ASSOCIATION

1447 S. 4 9 IICOURT, CICERO 50, ILL./ll 2-1397,TO 31131

k
INSURED

_______________________
R'
\ urTO

1
2
5
3
4
6 White Horse scotch whisky .. 5th
7 SKAIDRIOJI 80° .................... 5th
8 LEMON ICE Likeris.............. 5th
9 BORDEAUX Vynai ..............5th
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!
**------------ ■ -MM '"MM"’ ----------

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 paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas..

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

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

derina su visam pasauly įprastu 
laiko paskirstymu.

Judrieji kataloniečiai Barce- 
lonoje jau prisitaikė prie euro
pinio dienos ritmo. Logiškai šį 
iš 19-to šimtmečio paveldėtą kon
trastą moderniajam gyvenimui 
išlyginti turėjo ir Madridas. Bet 
kai valdžia pabandė, susilaukė 
nepaprasto visuomenės pasiprie
šinimo. Dėl klimatinių sąlygų esą 
neįmanoma gyventi pagal euro
pinį planą. Tuo tarpu vasaros 
kaitros Madride tęsiasi tik 8 sa
vaites, ir daug karštesni did
miesčiai, kaip Havana, Kairas 
arba Rio de Janeiro yra sude
rinę savo laiką su visu pasau
liu. Po visuomenės sukelto 
triukšmo viskas liko, po senovei.

Šis pavyzdys pasakotas tik tam, 
kad parodžius, kaip gerai Franco 
pažįsta savo ispanus. Kur reika
las neliečia režimo egzisten
cijos, suteikiama neįprastai plati 
laisvė. Kai kuriais atvejais cau
dillo parodo gerą uoslę pogrind
žio srovėms ir politinėje srity
je. Neseniai važinėdamas po 
Andalūziją jis pakartotinai pa
brėžė nepakeliamus socialinius 
skirtumus tame didžiųjų dvarų 
pusiasalyje. Ir atidarydamas 
kortežo (parlamento) sesiją, jis 
prikišo ispanų aristokratijai so
cialinės sąžinės stoką.

Tai buvo neįprastai griežtas 
tonas prieš socialinį status quo. 
Kalbama, kad generolas, po 25 
metų pavėlavimo, ruošiąs žemės 
ūkio reformą, kurią jau prieš 
dešimtis metų reikėjo atlikti. Už
davinys esąs pavestas buv. dar
bo ministeriui Giron, gabiam 
oratoriui ir demagogui, kuris il
gą laiką buvo atsakingas už reži
mo socialinę politiką. Šis, ma
sėms didžiausią įspūdį darąs fa- 
langistas buvo 1957 metais nu
stumtas į šalį, kad sudarius re
žimo liberalėjimo įspūdį.

Bet nuo to laiko kai kas pa
sikeitė. Pasisekusi pezetos sta
bilizacija ir Ispanijos įstojimas 
į OEEC užmezgė Ispanijo ūkinį 
kontaktą su Europa ir pašalino 
infliacijos pavojų, kuris Girono 
nekontroliuojamų išlaidų eroje 
buvo labai paaštrėjęs. O žemės 
ūkio reforma gali būti vykdoma 
įvairiais būdais, ir tuo būdu pro
pagandinis jos efektas laikinai 
turės daugiau propagandinių, ne
gu socialinių pasėkų. Kiekvienu 
atveju, Girono grįžimas į kabi
netą reiškia režimo kurso po
sūkį, sustiprinant kairį režimo 
sparną.

Franco turi apčiuopiamą inte
resą plėsti savo populiarumo 
bazę, kuri susilpnėjo tarptautinė
je plotmėje po valdžios pasikei
timo Washingtone. Nuo to laiko 
iš Washingtono tebepučia šaltas 
vėjas į abu Iberijos režimus. 
Portugalai tai pajuto Angolos 
debatuose, kur amerikiečiai bal
savo kartu su rusais. F ranco re
žimas, kaip naujasis Kennedžio 
pasiuntinys neseniai Barcelonoje 
pareiškė, turįs tikėtis sumažin
tos ūkinės pagalbos.

Niekas šiandien negali tikrai 
pasakyti, ar 1963. metais pasi
baigianti JAV - Ispanijos savi
tarpinės pagalbos sutartis bus 
atnaujinta ligšioline forma. To- 
lėjimas tarp Washingtono ir Mad
rido, aišku, stiprina Franco prie
šų aktyvumą, Grėsmė Sala- 
zarui iš afrikinio sparno kelia 
pavojų ir Ispanijai, kad tenykščio 
režimo žlugimo atveju Portuga
lijoje gali susikurti Franco prie
šų bazė. Taigi, caudillo turėjo 
pagrindo viešai pareikšti, kad 
kaimyninio režimo priešai yra ir 
jo priešai.

Po britų užs. reik, min; Lord 
Homes vizitų Madride ir Lisa
bonoje susidarė įspūdis, kad Ang
lija esanti susirūpinusi abiems 
Iberijos diktatūroms suteikti tą 
diplomatinį ramstį, kurį Eisen- 
howerio laikais vaizdavo JAV. 
Tačiau Franco vargu bepasiten- 
kins tuo pakaitu. Pokalby su Ran- 
dolph Hearst jr. jis neseniai 
pareiškė stebėtinai konkrečią 
nuomonę apie Chruščiovą, pa
vadindamas jį realistiškesnių ir 
humaniškesnių už Staliną, nors 
ir "lygiai tokiu pat imperialis- 
tišku". Tai jau labai skirtingas 
niuansas nuo praeityje rodyto 
besąlyginio antikomunizmo. Ne
tektų stebėtis, jei caudillo ban
dytų savo laimę pas neutra
liuosius. Santykius sumegstų 
Nasseris, kuris jau prieš kurį 
laiką pakviestas į Madridą.
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Tarptautinėj parodoje Lietuvos paviljono kampelis. Tautiniais rūbais apsirengusi Regina Macnežiūtė, 
kuri su kitomis Jaunimo Centro Studentų Ansamblio šokėjom publikai teikia informacijų apie Lietuvą. 

Vyt. Račkausko nuotrauka

Lietuva Chicagos Tarptautinėje 
Prekybos parodoje

Kai partinis lietuvis lupa kailį 
doram lietuviui

Nesenai šioje vietoje kalbėjome apie tai, kad lie
tuvių pasipriešinimas prieš okupantus, nemirė ir ne
mirs. Labai sunkioms persekiojimų priemonėms spau
džiant, tas pasipriešinimas įgavo savotiškas formas, ku
rias, toliau gyvenantiems net sunku nusakyti. Jos, kaip 
viename laiške sakoma „dažnai esti siūlo plonumo, kad 
okupantas nė nepastebėtų ,o pasekmės būtų tikros”.

Didžioji dabartinė lietuvių rezistencija esanti su
telkta, kad lietuviai liktų Lietuvoje, kad nesikurtų miš
rios šeimos, kad vadovaujantieji darbai būtų lietuvių ran
kose. Tos trys problemos dabar labai aktualios, nes iš 
Lietuvos, kad ir ne masinių trėmimų pastangomis, išve
žama gal ne tiek vyresniųjų, kiek jaunimo. Ir tas jauni
mas, rusų sąmoningai išskirstomas po tokias sritis, kur 
lietuvių reta. Ir čia kiekvienas įžiūri rusų tikrąsias pa
stangas, mūsų jaunimą svetur aprūpinant geresniais dar
bais, ten neturint savo amžiaus lietuvių draugų, nuo Lie
tuvos toldinti ir versti kurti mišrias šeimas.

Prieš vadinamą „savanorišką lietuvių išvykimą” į 
kitas respublikas, patiems lietuviams, ypač esantiems ei
linėse pozicijose, labai sunku atsispirti. Ir čia dažnai gali 
išgirsti centrinėse įstaigose sėdintiems lietuviams komu
nistams priekaištus, kad fanatikai partiniai lietuviai lupa 
kailius visiems kitiems lietuviams. Lupa kildami karjeros 
laiptais ir viską atiduddami rusiškam kolonializmo sta
bui, tam vyresniajam broliui pasotinti. Girdėti, kad ir 
pačių lietuvių komunistų tarpe dėl lietuvių nuolatinio iš
siuntimo iš Lietuvos, jau nebėra tokios darnos, kokia bu
vo okupacijos pradžioje. Tada buvo tokios nuotaikos, kad 
ir visus išsiųstų, o tik jie vieni pasilikę, iš rusų malo
nės, ramiai galėtų eiti valdžios žmonių pareigas. Dabar, 
ypač jaunieji komunistų vadai, jau kai kada ir pasi
priešina toms vyresniųjų brolių „broliškoms” pastangoms. 
Tik senesnieji, kaip Sniečkus, Paleckis, drebėdami dėl sa
vo kailio, su vjskuo sutinka ir greit reikalavimus pildo.

„I viešumą niekad nepraleidžiamos įvairios lietuvių 
pastangos tokiems pataikūnams sudrausminti. Tegul jie 
ir yra stiprių sargų pečių nuolat saugomi, bet jie dažnai 
išgyvena ir tokius pavojus, kad ilgai negali net viešumon 
pasirodyti”, — rašoma mums viename iš neseniai gautų 
laiškų. „Ir akcija prieš tokius lietuvių komunistų vadus 
dabar pastoviai kyla. Palengva, net ir didžiausi fanatikai 
praregėjo, kad komunizmo vardan naikinama lietuvių 
tauta. Užtat, dabar pas mus madingas žodis — kailialu- 
pis. Tai tie, kurie lietuviui lupa lietuvišką kailį ir jį kru
vinomis rankomis dovanoja tam vyresniajam broliui”, — 
sakoma tame laiške.

Iš gautų žinių matyti, kad kiek lengviau sekasi tvar
kytis kovojant už vadovaujamų darbų išlaikymą lietuvių 
rankose ir prieš mišrių šeimų kūrimą, žinoma, tuo neno
rima paneigti, kad rusų skaičius Lietuvoje mažėtų. Ne. 
Jų nemažėja, jų daug, bet vadovaujančiuose postuose jų 
nedaugėja. Kai kur net mažėja. Viena, kad jie patys daug 
kur susikompromitavo, o antra naujų, savų patikimesnių 
jėgų partija prisiaugino.

Mišrių vedybų pasitaiko, bet jų nedaug. Nors rusai 
ir meta visokias meškeres, kad jaunimas bendrautų. Sa
kysim, kada Vilniuj įvyksta didesnės šventės, ar tai dainų 
ar tautinių šokių, ar kokios kitos, raudonosios armijos 
salėse kviečiamos atsilankyti lietuvaitės į rengiamus pa
silinksminimus. „Jų ten nebūna. Jei ir pasitaiko kokia, 
tai daugiausia rusiškos kilmės ar kokia avantiūristė”, — 
mums rašoma.

„Ir tokių didesnių iškilmių metu visad pamatysi bū
rius lietuvių jaunimo, tvarkingai pasipuošusių tautiniais 
rūbais ir dainuojančių tikras liaudies, o ne partines dai
nas. Jie tarsi tuo primena visiems kailialupiams, kad čia 
Lietuva, mūsų žemė ir mes čia norime šeimininkais bū
ti”, — rašoma laiške iš anapus. B. G.

PASIMETĖLIS, KURIS 
NEPASIMETĖ

Dirvos 84 numeryje atspaus
tas A. Siručio laiškas, kuriame 
jis išreiškia nepasitenkinimą dėl 
E. Šulaičio pastabų apie Dainų 
šventės ilgas prakalbas.

A. Sirutis mėgsta ilgas kal
bas net ir grandiozinėse dainų 
šventėse ir tai yra jo asmeniš
kas reikalas. Tačiau svarbu tame 
laiške arogantiškas tikinimas, 
kad E. Šulaitis yra "išaugęs 
už tėvynės ribų" bei "žmogus
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išrautas iš savo žemės ribų dar 
pilnai joje neprigijęs, o svetur 
silpnai prigijęs dažnai savo dar
buose ir žodžiuose pasimeta."

Jei E. Šulaitis silpnai svetur 
prigijo, tai mums iš to tik nau
da, ką paliūdyja jo bendradar
biavimas mūsų laikraščiuose. 
O kad pusantros valandos klau
syti Jvairių prakalbų yra peril
gai atėjus t dainų šventę, tai buvo 
daugelio mūsų tautiečių nuomo
nė.

A. Siručio taip mėgiamos pra
kalbos gal ir daug prisideda prie 
publikos ištuštėjimo mūsų mi
nėjimuose ir koncertuose.

TADAS MICKUS, 
G r and Rapids, Mich.

TIEMS,KURIE VEDA PARADUS
Buvau pabaltiečių rungtynėse, 

praėjusį šeštadienį ir sekmadie
nį įvykusiose Clevelande. Ste-

LIETUVOS PAVILJONAS Chi
cagos Tarptautinėje Prekybos 
Parodoje, kuri atsidarė liepos 
25 d. ir tęsis iki rugpiūčio 10 
d. McCormick Place, kaikurių 

bėjau atidaromąjį žaidynių para
dą, ir iš gėdos raudau, kai kurie 
lietuviai sportininkai atrodė, kaip 
pavasarį, netvarkingo ir apsilei- 
dusio ūkininko į lankas paleisti 
veršiukai. Netvarkingomis, ne
švariomis uniformomis, išpešio
tais .iš kelnių, marškiniais, su
silenkę, tarsi po 70 metų naš
tos.

Mačiau, kad tą parade vedė 
vienas lietuvis, sportinio gyve
nimo veteranas. Ir rimtai susi
rūpinau, ar tas parado vedėjas, 
prieš pradėdamas iškilmingą ei
seną, apžvelgė savuosius, kad jie 
gėdos nedarytų? Lietuvoje, kada 
vadovai savo narius vesdavo į 
paradus, jie pirma gerai patik
rindavo, ar paradui atrinkti tvar
kingi. Kurie netikdavo, tuos iš 
rikiuotės pašalindavo. Manau, 
kad ir čia reikia panašiai elgtis, 
jei nenorim, kad mūsų kaimynai 
latviai ir estai į tokius netvar
kinguosius pirštais rodytų ir šai
pytus.

Šį kartą visi sportininkų vado
vai ir patys sportininkai galėjo 
pasimokyt iš estų sportininkų, 
jei patys dar nežino, kaip reikia 
paraduoti.

P.K.,
Cleveland

TIESIOG ipOMU?
Ko tu ten mūsų studentų spau

doje nerasi. Štai, neseniai dė
mesio centre buvo Studentų Gai
rės, o dabar jau Mūsų Vytis, 
leidžiama Akademinio Skautų Są
jūdžio. To žurnalo Nr. 3 virše
ly atspaustas koks tai barzdotas 
ir žiaurus stačiatikių dvasiškis, 
greičiausia rusas. Ir parašyta, 
kad tas viršelio kūrinys Victor 
Vytauto Vizbaro.

MVSV VYTIS -
Ilgokai galvojau ties tuo kūri

niu ir nesupratau, ar tas barz
dočius kiek nors būdingas skau
tams akademikams, ar jo kūrė
jas ką įdomaus tuo kūriniu no
rėjo skautams akademikams 
pasakyti. O gal tai reiškia kokią 

didžiųjų laikraščių, didumo at
žvilgiu taip nusakomas: JAV pa
viljonas yra didžiausias parodo
je, Lietuvos -- mažiausias.

Lietuvos paviljonas nedidelis 
-- 200 kv. pėdų. Tokio pat di
dumo, kokio buvo praeitieji dvie
jų metų paviljonai. Forma: trys 
sienos -- viena ilga -- 20 pėdų, 
kitos dvi trumpos. Pryšakyje lie
tuviška tvorelė. Ant ilgosios sie
nos, dešinėje pusėje, specialiai 
pagamintas žemėlapis, vaizduo
ja Europą, Rusijos imperiją, jos 
satelitus, ir okupuotus kraštus 
bei teritorijas. Ant žemėlapio 
viršaus rėmo užrašas LITHUA- 
NIA ir Lietuva žemėlapyje nu
dažyta auksine spalva. Po že
mėlapiu, ant juodo fono, užra
šyta: "A vietim of Russian 
colonialism”. Eksponatų sudė
tyje paviljone yra Lietuvos vaiz
dų bei pastatų didelės nuotrau
kos, keramikos kūriniai, medžio 
dirbiniai, gintaras, lėlės ir įvai
rūs audiniai, o kairiajam Pavil

Naujas idealizmo švyturys
, Po didingos lietuvybės demon
stracijos - Dainų Šventės Chi- 
cagoje, pasišventėliai lietuviai 
štai ir vėl sėkmingai iškelia 
pasaulio akyse lietuvių tautos 
tragediją ir jos kovą prieš ru
siškąjį kolonializmą. Šį kartą 
tarptautinėje Chicagos 1961 metų 
prekybinėje parodoje. Milžiniš
kuose, naujuose McCormickpas
tatuose, Chicagoje, net 24 pa
saulio kraštai išdėstė savo ga
minius doleriams privylioti. Jų 
tarpe ir rusų okupuotos Lenkija 
su Čekoslovakija ir komunistinė 
Jugoslavija. Pastebėtina, kad kai 
laisvuosius kraštus atstovauja 
paskiri gamintojai, tai rusų 

nors paslėptą bendradarbiavimo 
mintį su okupantais? O gal ir pa
sipiktinimą, kurie su tokiais 
bendradarbiauja?

Būsiu labai dėkingas, kaip la
bai atsilikęs nuo tokių kūrinių, 
spausdinamų skautų akademikų 
žurnalo viršelyje supratimo, jei 
šioje pačioje vietoje, sulauksiu 
į mano daromus priekaištus, kiek 
platesnį atsakymą.

JONAS VILDŽIUS, 
senas skautas iš I1L

APIE FEJERVERKUS 
NEGIRDĖJAU

Su malonumu skaičiau Dirvos 
82 Nr. straipsnį "Iš kelionių po 
Lietuvą", ištrauką iš A. Žmudzi- 
navičiaus "Palete ir gyvenimas" 
Bet nustebau, kad prie Alytaus 
į padanges būtų lakstę fejerver
kų ugnys. Galėjo leist raketas 
ar kitaip kaip nors išmesti ugnį 
aukštyn, bet fejerverkų negir
dėjau.

J.S., 
Kanada

jono gale staklės su audėja, 
kuri audžia spalvingą audinį.

Audimas ir paviljonas lanky
tojus žavi. Visą laiką apie jį 
žmonės buriasi, graibsto pa
viljono leidinį apie Lietuvą ir 
klausinėja. Atsakinėjimus jiems 
teikia Jaunimo Centro Studentų 
Ansamblio šokėjos, pasipuošu
sios tautiniais rūbais.

Lietuvos paviljoną nufotogra
favo Chicagos Tribūne ir dauge
lis fotografų, ir kelių televizi
jos stočių žmonės. Žymus radijo 
komentatorius Norman Ross la
bai palankiai apibūdino Lietuvos 
paviljoną.

Tarptautinės Parodos leidinys 
"Official Souvenir Program" yra 
paskyręs Lietuvai visą puslapį 
su antrašte "Free Government 
of Lithuania." Straipsnyje yra 
svarbieji duomenys apie Lietu
vą ir keturios nuotraukos: pa- 
jūrys, Raudonės pilis, šokėjos 
ir audėjos.

L.K.Ž.

okupuotuosius ir komunistinę Ju
goslaviją atstovauja pati valsty
bė!

Parodos vadovybė tikisi, vi
dutiniai per valandą praleisti 
30,000 lankytojų iš viso pasaulio 
kraštų. Paroda atidaryta liepos 
25 dieną ir tęsis ligi rugpiūčio 
10-tos imtinai. Tai tikrai didinga 
prekybinė mugė.

Ir štai, toje įvairių pasaulio 
kraštų prekybininkų maišatyje, 
vienas kraštas su savo paviljo
nu išsiskiria. Tai laisvųjų lie
tuvių, atstovaujančių savo tėvynę 
Lietuvą, kenčiančių žiauriąją o- 
kupaciją. Tame paviljone tauti
niais drabužiais apsirėdžiusios 
lietuvaitės nesiūlo jokių prekių, 
neprašo jokių dolerių, tik per
spėja laisvųjų kraštų prekybi
ninkus, kad laisvai prekiauti te
gali laisvų kraštų žmonės ir 
kad jų kraštų laisvei didžiausias 
pavojus gręsia iš rusų impe
rializmo.

Laisvieji lietuviai, kovojantie
ji už savo tėvynės išlaisvinimą, 
lenkime pagarbiai galvas prieš 
būrelį tų pasišventėlių, kurie ši
tą lietuvybės demonstraciją įga
lino. Viena iš svarbiausių Lie
tuvos paviljono organizatorių in
žinierė Žibutė Balsytė, pasišven- 
tėlėms Nijolei Leiputei, Irenai 
Vytauskaitei, ir Reginai Macne- 
žiūtei padedant, tūkstančiams su
sidomėjusių amerikiečių, indusų, 
kiniečių, arabų, ispanų, japonų 
ir visokių kitokių kraštų rink
tiniams prekybininkams, nepa- 
vargdamos aiškina Lietuvos tra
gediją ir dalina gražiai paruoš
tą informacinį leidinį apie Lie
tuvą. Gi Danutė Niteckienė ir 
Emilija Šurkus meistriškai de
monstruoja staklėmis lietuviško 
rašto audimą.

Per mases smalsuolių sunku 
prie Lietuvos paviljono prisi-

(Nukelta į 6 psL)

ŠYPSENOS
— ☆ ☆ ☆ —
VIENAS klijentas bare už

sisako:
—Martini, prašau!..
Patarnautojui besiren

giant maišyti, jis pastebėjo.
—Maišykit 9 porcijas 

džino ir vieną porciją Mar
tini...

Patarnautojas sumaišė 
gėrimą, kaip buvo prašo
ma.

—Gal įmesti mažą žieve
lę citrinos?

--Klausykit, jei aš norėsiu 
gerti citronadą, tai jus įspė
siu iš anksto!..

ANTANUKAS, seseriai 
besiruošiant vestuvėms, la
bai susirūpinęs visų klausi
nėja, ką reiškia vedybos.

Tas jo klausinėjimas vi
siems įkyrėjo, tad motina, 
nusivedusi į kitą kambarį, 
pasiguldė nat kelių ir numo
vusi kelnaites lengvai išpėrė 
kailį.

- -Štai, dabar tu žinosi, kas 
yra vedybos.

Vestuvių dieną, kai visi 
sveikino jaunuosius, Antanu
kas, prisiartinęs prie se
sers, ją ramino:

—AŠ žinau, kas tavęs lau
kia šį vakarą. Tai nėra sma
gu. Bet nenusimink, viskas 
bus gerai!...

VIENAS skotas, pasiėmęs 
plaktuką, išdaužė brang
akmenių krautuvės langą ir 
pavogė už milijoną brange
nybių.

Kitą dieną jis buvo poli
cijos areštuotas prie tos pa
čios krautuvės lango, nes 
buvo nuėjęs ieškoti užmirš
to plaktuko.

RESTORANE susitiko du 
draugai. Vienas jų, medžia
gų fabrikantas, atrodė labai 
nusibaigęs.

—Kas su tavim? Ar blo
gai reikalai tvarkosi?

--Ne, Gerai. Bet pasku
tiniu laiku mane nemiegas 
kankina. Baisu.

--Nieko blogo. Aš žinau 
gerą receptą. Atsigulęs 
skaičiuok avis ir greit už
migsi...

Po savaitės draugai vėl 
susitiko. Fabrikantas, kaip 
ir pirma, atrodė nusibai
gęs.

--Vis nemiegi? Gal ne
bandei skaičiuoti avis?

--Bandžiau. Bet kai pri- 
skaičiau 5,000 avių, man ki
lo idėja. Jas visas nukirpau 
ir išaudžiau paltams me
džiagą. Dabar nemiegu, nes 
nežinau kur rasti pamuša
lo!..

TEISĖJAS: — Mes iškvie
tėme jus liudininku dėl šios 
poros ginčo. Ar dalyvavote 
ginče nuo pradžios?

--Aš manau, kad taip, nes 
buvau jų vedybose pirmuoju 
pabroliu...

PAGYVENUSI, bankininką 
supažindina su jauna, dar 
pradedančia kilti kino 
žvaigžde.

--Ką aš turėčiau duoti, kad 
galėčiau jus pabučiuoti? -- 
klausia jis merginos.

--Nežinau...
--Na, pagalvokit gerai!
Po minutės tylos jis at

sakė:
--Chloroformo...

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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♦

I. Besperaitytė šuoly į tolį per Pabaltiečių sportines pirmeny
bes Clevelande praėjusį savaitgalį. Šokimą prižiūri E. Vadopalienė. 

A. Garlos nuotrauka

SPORTO DIENOS
G. PALTAROKAS, Hamiltono 

LSK Kovas narys, laimėjo Ha
miltono ir distrikto lauko te
niso meisterio vardą, baigmėje 
nugalėjęs buv. N. Gvinėjos Davi
so taurės narį Darvin Wight 
6:2; 6:4. Žaisdamas mišrų dve
jetą su kanadiete Laurie, mū
siškis užėmė antrą vietą. Gra
žius Kovo nario laimėjimus ap
rašė vietos ir Toronto spauda,

SPAUDA
PLAUKIMAS PASROVIUI

Montrealy einančios "Nepri
klausomos Lietuvos" 1961. VIII, 
26 neumeryje, spaudos apžval
gos skyriuje, rašoma:
,,Ar ALTas nereikalingas re

formų? - klausimas stovi die
notvarkėje. Tas klausimas išky
la juo aštriau kaip tik dabar, 
kai paaiškėjo jog Rooseveltas 
Pabaltijo valstybes Stalinui "juo
kaudamas" pažadėjo. ALTas dėl 
to tyli ir nevažiuoja į Washing- 
toną klaidos atitaisyti - patiks
linti Roosevelto dovanų ir pra
šyti, kad tai būtų atšaukta. Dėl 
šito ALTas neskubėjo ir turbūt 
neskubės į Washingtoną. Tai ir 
yra problema - kodėl?

Vykdomasis ALTo komitetas 
yra puikios sudėties. Visi vyrai 
patriotai ir ne tiktai nekelia jo
kių abejonių, bet verti didžiau
sios pagarbos, kurios jie iš tau
tiečių ir susilaukia. Tačiau ko
vojant - kietai kovojant - už 
žūtbūtinius reikalus, gerumo ne
užtenka. Čia reikia kovingumo 
ir didžiausio veržlumo.

ALTo vyrai šito nepadarys, 
nes jų politika yra - pozicijos 
politika. Vakar buvo respublikonų 
valdžia - jie su jais; šiandien 
demokratų - jie su jais. Jie 
eina pasroviui. O čia reikia ar
dyti ir griauti pardavikiškus su
sitarimus su Stalinu. Tad ar 
dabartinis ALTo vykdomasis ko
mitetas, pagal dabartinius duo
menis, bus pajėgus tai padaryti?'1 

o taip pat pranešta per radiją 
ir televiziją. Tad Hamiltonas di
džiuojasi dabar dviem lietuviais 
meisteriais: šachmatų --P. Vai- 
toniu ir lauko teniso -- G, 
Paltaroku.

Gaila kad mūsų sportinė va
dovybė neįtraukė G. Paltaroko 
į lietuvių rinktinę pabaltiečių žai
dynėms Clevelande, nes dar be 
Hamiltono meisterio vardo, jis 
pereitais metais Toronte iško
voję ir Kanados pabaltiečiųmeis
terio vardą. Šie daviniai buvo 
žinomi FASK'ui ir žaidynių ren
gėjams Clevelande, kadangi pa
kviestuosius lietuvius į rinktinę, 
jis pereitais, metais lengvai nu
galėjo, ir tuo pačiu "išgelbėjo" 
skirtą taurę nuo latvio rankų, 
kuri jau buvo jo laimėta du kar
tus.

Tokie "neapsižiūrėjimai" mū
sų sportinės vadovybės, kenkia 
ne tik lietuvio -- sportininko 
prestižui, bet ir visam lietuviš
kajam tremties sportui. Atrodo, 
kad gera pamoka buvo pabaltie
čių žaidynėse New -- Yorke ge
gužės mėnesį, tačiau vis dar iš 
jos nepasimokyta...

Protestuodamas prieš tokį mū
sų vadovybės žingsnį, į pabaltie
čių žaidynes Clevelande, nevyko 
pakviestas Kovo narys, buv. 
Kanados jaunių plaukymo esta
fetės meisteris hamiltonietis J. 
Giedraitis.

*
Buv. Kanados ir Lietuvos šach

matų meisteris hamiltonietis P. 
VAITONIS dalyvaus š. m. už
darose Kanados pirmenybėse, 
rengiamose Brockville. Sėkmės 
mūsiškiui, rugpiūčio mėn. pa
baigoje pravedamose žaidynėse!

\ ♦
AŠTUNTOSIOS Kanados Lie

tuvių Dienos proga Montrealyje, 
numatomos pravesti sporto žai
dynes, į kurias įtrauktas yra 
krepšinis, stalo tenisas ir šach
matai. Žaidynėms pakviesti visi 
Kanados Sporto Apygardos klu
bai.

Š. AMERIKOS lietuvių rudens 
rato žaidynės bus pravestos Bos
tone rugsėjo 2-4 dienomis.

SPORTAS PAVERGTOJE 
LIETUVOJE

EUROPOS jaunių stalo teniso 
komandinio meisterio vardą lai
mėjo Sov. Sąjungos rinktinė, ku
rios sąstatą sudarė rusė ir... 
latvė su lietuvaite Laima Balai- 
šyte.

♦
LIETUVOS futbolo meisterio 

vardą iškovojo Šiaulių Elnias, 
kurio vienuolikę sudaro šie žai
dėjai: V. Bauža, A. Juknevičius, 
R. Jankauskas, E. Gečiauskas, V. 
Šarkis, R. Požerauskas, R. Lau
rinavičius, A. Vitkevičius, H. 
Jakimavičius, A. Griškonis, R. 
Prikockis. Antroje vietoje liko 
Klaipėdos Baltija (komandoje 
žaidžia keli rusai — kolonistai) 
ir trečioje — Kauno Inkaras. 
Paskutinę -- 24 vietą užėmė 
Radviliškio ŽŪMG.

TARPVALSTYBINĖSE lengvo
sios atletikos rungtynėse Mask
voje prieš JAV rinktinę, už Lie
tuvos pavergėją dalyvavo ir du 
lietuviai: A. Vaupšas šuolyje į 
tolį, nors buvo ketvirtas, tačiau 
atsiekė naują Lietuvos rekordą 
pasekme 7,74 m. ir A. Varanaus- 
kas rutulio stūmime parodė 17.78 
m., nors jo paties Lietuvos re
kordas yra 18,13 m. Be lietuvių, 
Sov. Sąjungos rinktinėje dar buvo 
estas Virkus, latviai Lipsnis ir

Vilnietė Laima Balaišytė, 13 m. amž., Sovietų Sąjungos rinktinėje 
iškovojusi Bad Blankenburge stalo teniso Europos čempiono vardą. 
Balaišytė, kaip ir latvaitė Lukina (vidury) rinktinėje turėjo žaisti 
ne už savo valstybę, bet už SSSR. Jaunoji Čempijonė yra sportinin
kams žinamos Br. Vitartaitės-Balaišienės dukra, kuri treniruoja 
Sov. Sąjungos stalo teniso komandą.

Ozolins, gruzinas Šavlakadzė, 
ukrainiečiai, gudai ir kt. paverg
tos tautos, prisidėjusios prie 
rusų pergalės prieš JAV 179: 
163j Amerikiečiai vyrai laimėjo 
124:111, tačiau laimėjimą rusams 
nulėmė jų moterys, įveikdamos 
amerikietes 68:39.

♦
PERGALĖS iškovojo Lietuvos 

irkluotojai Sov. Sąjungos pirme
nybėse Leningrade. Baigminėse 
varžybose plaukė net devynios 
Lietuvos valtys. Surinktais taš
kais mūsų moterys, iš 11 koman
dų, buvo ketvirtos, (jas pralen
kė Leningradas, Maskva ir RT 
FSR) o vyrai penkti.

*
RANKINIO pirmenybėse Vil

niaus moterys pralaimėjo Odesai 
tik dėka... ruso teisėjo, kada 
mūsiškės, išlyginusios,pasekmę 
ir Odesai pradėjus šiurkščiai 
vesti žaidimą, jos kelis kartus 
be jokio pagrindo buvo nubaus
tos iš lietuvaičių atimant kamuo
lį ir perduodant jį Odesai. Lie
tuvaitės pralaimėjo 5:4, tačiau 
Klusovas vėliau buvo pašalin
tas iš tolimesnių pirmenybių 
rungtynių teisėjavimo. Šaukštai 
po pietų...

♦
KAUNO "Bangos" jaunieji fut

bolininkai kvalifikavosi SS 
pusiaubaigminiams susitiki-

mams, laimėdami prieš dvi Le
ningrado komandas ir latvius.

♦
KAUNO ŽALGIRIO vyrų krep

šinio komanda greičiausiai už
ims septntą vietą Sov. Sąjungos 
pirmenybėse. Tuo tarpu Vilniaus 
Spartakas jau iškrito iš aukš
tosios lygos. Lietuviai neturi 
aukšto ūgio žaidėjų, (jų koman
dų vidurkis yra 1,83 m) kai tuo 

tarpu Maskvos CASK, Rygos ASK 
gruzinai ir kt. komandos, "pri
laiko" po tris žaidėjus virš dvie
jų metrų. Kiti vėl būna po 1,96'm. 
Tuo tarpu šiandienio krepšinio 
laimėjimai ir pats žaidimas, 
grindžiamas yra tik aukštaūgiais 
krepšininkais.

*
PALANGOJE pasibaigė Pabal

tijo ir Gruzijos šachmatų tur
nyras. Labai nesėkmingai pasi
rodė Lietuvos komanda, užimda
ma paskutinę vietą (pirmi lat
viai, prieš estus) o Mikėnas 
buvo tik vienuoliktas.

*
PAVERGTOS LIETUVOS 

sklandytojai ir toliau tęsia gražią 
nepriklausomybės laikų sklandy
mo tradiciją. Štai pravestose vi
sos Sov. Sąj. sklandymo pir
menybėse, dalyvaujant 59 atsto
vams, baigmę pasiekė tik šeši 
dalyviai, jų tarpe A. Arbačiaus- 
kas ir V. Dovydaitis. Jie nuskri
do 236 km. atsiekdami Lietuvai 
komandiniai antrą vietą.

K.B.

DĖMESIO!

Nepamiršk nusipirkti 
knygą ALMA MATER!

— Prašau užimti vietą. Aš pasiruošęs deryboms...

ŠOPENO B-MOLL SONATA
Šopenas iš viso yra parašęs 

tik tris sonatas. Iš jų B-moll 
ir H-moli vertingiausios. Ir abi 
priskaitomos prie stambių kūri
nių fortepiono literatūroje.

Sonata B-moll muzikos kritikų 
tarpe buvo sukėlusi daug ginčų. 
Šumanas ir kiti priekaištavo, kad 
Šopenas šioje sonatoje nesilaikęs 
nustatytų sonatai formų ir kad 
atskiros sonatos dalys neturi tarp 
savęs tampraus ryšio. Tačiau 
daugumas muzikų randa, kad so
nata yra vienlytis muzikos kū
rinys ir kad visos sonatos dalys 
tampriai surištos viena su kita 
ir turi vieną vedamą mintį. Ji 
dvelkia paslaptingumu ir tra
gizmu.

Jau sonatas pirmieji du akor
dai lyg kerėjimas paima mus 
į savo galią ir veda į vizijų 
pasaulį, pilną tragiškos išraiš
kos ir besikartojančio sonatos 
temose, pilno nerimo kankinan
čio klausimo. Sonatos Scherzo 
įvesta beviltiško liūdesio kanti- 
lena, kuri paruošia gedulingam 
maršui.

Gedulingą maršą Šopenas pa
rašė 1839 metais, prieš sukur
damas kitas tris sonatos dalis.

Ši sonata nėra programinės 
muzikos kūrinys, kuriame kom
pozitorius norėtų klausytojui su
kelti kokį nors vaizdą. Klausyda
mas muzikos kiekvienas gali gal
voti ką nori. Tačiau po trečiosios 
sonatos dalies pavadinimas su
ponuoja laidotuves.

Gedulingo maršo pradžioje pa
sigirsta laidotuvių varpai. Eina 
ilga liūdesio procesija, kaip 
Čiurlionio paveiksle. Dangus 
tamsiai apsiniaukęs. Sunkus lai
dotuvių varpų gaudesys artėja 

ir vis galingiau skamba, kol 
crescendo pavirsta į beviltišką 
desperaciją, iš kurios nėra i- 
šeities. Laidojame kaž ką be
galiniai artimo, brangaus, ne
sugražinamo.

Bet štai minutėlei juodi de
besys prasiskleidžia ir saulės 
spindulys atsispindi ant karsto. 
Pasigirsta nežemiška, be tra
gizmo, pilna švelnumo liūdesio 
melodija, kaip paskutinis atsi
sveikinimas, bet su viltim pa
simatyti. Tai minutė poilsio to
limesnėje sunkioje kelionėje.

Tačiau juodi debesys vėl ap- 
tamdo dangų ir iš naujo pasi
girsta laidotuvių eisenos varpų 
garsai. Ir lydi mūsų viltį į ne
sugražinamą kelionę.

Ir pagaliau ketvirtoji sonatos 
dalis - trumpas paslaptingas fi
nalas. Ši dalis yra unikumas 
fortepiono literatūroje, neturin
čioje kito panašaus pavyzdžio. 
Trunka vos keletą minučių. Har
monija savotiška, sunkiai paaiš
kinama.

Melodija primena lyg vėjo šla
mėjimą medžių lapuose naktį ka
pinėse, prie mėnulio šviesos.

A.N.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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EMBOLIZMO PAVOJAI
Dr. STEPONAS BIEŽIS

Kraujo sukrekėjimas, trombo
zė, arterijose vyksta lėtai ir 
laipsniškai. Sukietėjančių arte
rijų vidaus išklodas esti nelygus, 
kupstuotas, tarsi kelmuotas ir 
dažnai šiurkštus. O sveikųjų vi
suomet lygus ir švelnus. Dėl 
šių dviejų ypatybių -- šiurkštu
mo ir nelygumo - - arterijose su
sidaro palankios sąlygos ir krau
jo maži lašeliai, prilimpa prie 
jų sienelių ir vietoje sukreka, 
Čia ir yra pati pradžia trom
bozės.

Prie šio pradinio sukrekėji- 
mo vis daugiau ir daugiau kraujo 
jungiasi, kol pagaliau užsipildo 
visas arterijos vidus. Dėlto ir 
simptomai pasireiškia ir laips
niškai ryškėja. Tik arterijai vi
siškai užsikimšus menami simp
tomai pasireiškia visu stiprumu 
ir aiškumu. Kol dar šiek tiek 
kraujo teka, nors ir žymiai su
siaurėjusią arterija, tol jos ap
tarnaujamas organas, nors tik 
dalinai, bet dar pajėgia veikti. 
Dėl šio fakto ir simptomai tik 
neaiškiai ir laipsniškai pasi
reiškia.

Sukrekėjęs kraujas, trombo
zė, dažniausia pasilieka toje vie
toje pastoviai ir ilgainiui visiškai 
suauga su ta arterija, kuri jau 
niekad nebeatsidaro, arba tik 
išimtinais atsitikimais. Kartais 
atsitinka ir taip, kad sukrekėji- 
mo procesas savaime susilaiko 
neuždarydamas visos arterijos. 
Šitokį atsitikimą reikia laikyti 
laimingu, nors ir ne saugiu, nes 
paliesta arterija, kad ir ne pil
nai, bet dar gali veikti. Tačiau 
ir šiame atsitikime kartais į- 
vyksta nenumatyta ir nelaukta 
rimta staigmena. Šiuo atveju, 
dalis tokio sukrekėjimo atsi
skiria, ir kraujo srovės esti nu
nešamas į kitą kūno dalį, visiš
kai užkemšant mažesnę arteriją. 
Ir ten kraujo tekėjimas staigiai 
ir visiškai sulaikomas. Čia tada 
ir atsitinka visa tai, kas jau bu
vo išdėstyta, tik su viena išim
timi, jog visi ženklai pasireiškia 
labai staigiai ir visu smarkumu. 
Mediciniškai šitoks pasireiški
mas vadinamas embolizmas arba 
embolija. Tai reiškia -- įsiterpti, 
įstrigti.

Kartais embolizmas pasi
reiškia kitu keliu, nieko bendro 
neturint su arterijų skleroze.

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
B42 Meado* Laae Dr.
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Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Tai dažniausiai esti po operaci
jos ar šiaip jau ligos, kada 
ligonis priverstas ramiai gulėti 
ilgesnį laiką. Šitokiuose atsiti
kimuose kraujo apytaka žymiai 
sulėtėja ir kartais kai kurio
se venose, ne arterijose, daž
niausiai kojų venose, kraujas su
krekėją. Ir tol nedaug reikšmės 
turi, kol pasilieka vietoje. Ta
čiau ligoniui sveikstant ir jam 
daugiau judant, apytaka žymiai 
pakyla ir tuo pačiu padidėja 
spaudimas. Šitokio pasikeitimo 
pasėkoje kartais visa trombozė 
ar jos dalis atsipalaiduoja ir 
kraujo srovės nunešama tolyn, 
širdies kryptimi.

Pro širdį toks sukrekėjusio 
kraujo gabalas lengvai pereina ir 
dažniausiai patenka į plaučių ar
teriją, kurioja įstrigęs staigiai 
sulaiko kraujo tiekimą plau
čiams. Šitokiame atsitikime daž
nai ligonis tuoj miršta, jei viena 
iš didžiųjų plaučių arterijų pa
liečiama. Jei esti mažesnė šaka 
paliečiama, tai ligoniui dar yra 
progos išgyti. Šitokis emboliz
mas gali sukelti širdies ir sme
genų smūgį, kada širdies ar 
smegenų arterija paliečiama.

Dabar pažvelkime, kas šia li
ga serga?

Dar ne taip seniai buvo ma
nyta ir net tvirtai įtikėta, būk 
tai senatvės liga, nes daviniai 
aiškiai rodydavo aukštą šios li
gos nuošimtį pas seno amžiaus 
žmones. Tačiau bėgyje pasta
rųjų kelių metų tikslesni paty
rimai. aiškiau nušviečia padėtį. 
Šiandien jau tikrai žinoma, kad 
ir patys jaunuoliai nėra nuo šios 
ligos laisvi. Štai pavyzdys: Iš 
300 skrodimų, užmuštų karei
vių pereitame Korėjos kare, 
rasta net 77 nuošimčiai turį arte
rijų sukietėjimą. O jų vidutinis 
amžius siekė vos tik 22 metus. 
Taip pat iš praktiško gyvenimo 
jau plačiai patirta, kad ir jau
nuolius ištinka širdies smūgis, 
kuriam pagrindą sudaro arteri
jų sklerozė. Tačiau senatvėje 
tokių atsitikimų daug daugiau. 
Bet iš tų davinių dar nedera 
daryti išvadas, kad tai esama 
senatvės pasireiškimas. Prie
šingai, daugelis mokslininkų ma
no, kad arterijų sukietėjimas 
esti atskira liga, kuri atsiranda 
esant tam tikrom palankiom są
lygom, bet ne senatvės požymis. 
Moterys, iki amžiaus įpusėjimo, 
nuostabiai esti laisvos nuo šios 
ligos. Tačiau gyvendamos antrą
ją gyvenimo pusę, šios ligos po
žiūriu, beveik prilygsta vyrams.

Kiekvienos ligos nugalėjimui 
svarbiausias ir pirmutinis už
davinys yra išsiaiškinti jos prie
žastį ar priežastis. Tai tikrai 
svarbu, nes neišiaiškinus ne
įmanoma tikėtis siekimų laimė
jimų. Priežasčių gali būti daug. 
Minėtini arterijų sukietėjimai, 
sklerozės. Nors pirštu tiesiog 
parodyti negalima, bet jau esama 
susekta rimtų davinių, sukelian
čių, stipriai įtartinų arba su
darančių patogias sąlygas šiai 
rimtai ligai pasireikšti.

Paveldėjimas, arterijų ir pa
ties kūno ypatinga konstrukcija 
sudaro palankias sąlygas arteri
jų sukietėjimui. Šią padėtį žmo
gui neįmanoma kontroliuoti.

Vyrai prieš 45 metų amžiaus, 
raumeningos sudėties ir turį 
palinkimą į nutukimą. Nutuke- 
liai ypatingai pasižymi arterijų 
sukietėjimu. Apie šį svarbų fak
torių dar pakalbėsime išsamiau.

Moterys, pergyvenusios gyve
nimo pasikeitimą arba kurioms 
ovarai išpiauti. Prieš tai jos turi 
stiprų atsparumą prieš jų arte
rijų sukietėjimą.

FILATELIJOS KAMPELIS ni|
_ _ _ _ _ _ _ _ ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _ _ _ _

JUNGTINES AMERIKOS 
VALSTYBĖS

išleido šiuos naujus pašto 
ženklus: birželio 15 d. -- 11 c. 
su Laisvės Statula (vieton iki 
šiol buvusio 8c.-- naujas pašto 
tarifas laiškams į užsienį);

birželio 28 d. -- 13 c. oro 
pašto su Laisvės Varpu (vieton 
iki šiol buvusio 10 c. — nau
jas oro pašto tarifas laiškams į 
Centr. Ameriką);

liepos 11 d. --4 c. su sena
toriaus ir įstatymų leidėjo 
Geoge W. Norris atvaizdu.

George William Norris (1861 
-1944) gimė Ohio valstijoje, kur 
baigė Baldwin universitetą. 1885 
m. persikėlė į Nebraską ir ten 
vertėsi advokato praktika. 1902 
m. išrinktas į Amerikos parla
mentą iš respublikonų partijos. 
1912 m. išrinktas į senatą. Prie
šinosi prieš Amerikos įstojimą 
į I Pas. karą ir prieš Versalio 
sutartį.

1933 m. jam vadovaujant buvo 
pravestas vadinamas "Tennessee 
Valley Authority" aktas, kuriuo 
remiantis tvarkomas Tennessee

Pas aukšto kraujo spaudimo 
žmones šis pasireiškimas gana 
dažnas.

Žmonės sergą skrandžio žaiz
da ir naudoją daug riebalų, ser
gą cukraus liga, jei ji nėra 
tinkamai kontroliuojama, o taip 
pat ir kai kuriais inkstų pakri
kimais.

Čia pažymėti daviniai sudaro 
tik bendrinį vaizdą, kuris, toli 
gražu, neišryškina tikrąją prie
žastį, kuri iki šiol nėra tikrai 
susekta. Šia linkme medicinos 
darbuotojai gyvai susirūpinę ir 
deda didžiules pastangas tai nu
galėti.

Čia tikrai yra kuo rimtai su
sirūpinti, nes nuo širdies ir krau
jagyslių ligų mirtingumas siekia 
virš 50 nuošimčių visų mirčių. 
Atseit, daugiau kaip pusė. O tam 
pagrindą sudaro vienokios ar ki- 
tosios rūšies arterijų sukietėji
mas.

Vieųas iš ryškiųjų sklerozės, 
arterijų sukietėjimo faktorių yra 
laikomas nutukimas, kuris visa
da trumpina žmogaus amžių. Apie 
tai dabar jau nebėra dviejų 
nuomonių. Tikslios statistikos tai 
aiškiai įrodo. Ir visa tai įvyksta 
nuo perdidelio riebalų kiekio var
tojimo.

Šio krašto žmonės, vienokioje 
ar kitokioje formoje pamėgo val
gyti labai daug visokių gyvulinių 
riebalų. Štai, ir kepamas maistas 
taip pat jų daug pareikalauja 
nors pats jų neturi arba tik la
bai maža kiekį. Visokie pyragai, 
pyragaičiai persisunkę sviestu 
ar geriausios rūšies taukais, 
nors juos valgant riebalų ir ne
pastebima. Valgomos daržovės 
dažniausia paskaninamos grieti
ne ar kitokiais skanėsiais, ku
riuose vyrauja riebalai.

Nelengva būtų rasti šeimą, kuri 
susilaikytų nuo sviesto storų ga
balų savo sveikatos naudai. Žo
džiu, Amerikos žmonės perdaug 
valgo riebalų, kurie juos nupeni 
ir kurie įtariami arterijų su
kietėjimo priežastimi. O tai jau 
tiesiogiai veda į įvairias rimtas 
ligas, ypatingai į širdies smū
gį. Tat ir nestebėtina, kad šio 
krašto piliečiai taip skaitlingai 
krinta nuo širdies smūgių, ku
rių daug mažiau esti kituose 
kraštuose, kurių ekonominis ly
gis žymiai žemesnis.

Reikia pripažinti, kad lietuviai 
tikrai pasižymi riebiais valgiais. 
Tik prisiminkime keptus kūge
lius, blynus, kiaulieną mėsą ir 
tt. Šitie valgiai yra geri ir svei
ki, bet reikia atsiminti, kad tuo 
pačiu suvalgoma perdaug riebalų, 
kurie, kaip daugelis teisingai sa
ko, eina tiesiai į kūną. Tačiau 
nereikia pamiršti, kad tai žlug
do sveikatą ir tuo pačiu trum
pina žmogaus amžių. 

slėnio vandenų reguliavimas ir 
išnaudojimas.

Pašto ženkle, šalia jo atvaizdo, 
yra Norris vardo užtvanka, esan
ti ant Clinch upės, Tennessee 
įtako, netoli Norris miestelio,- 
Tenn., pirmoji užtvanka, pasta
tyta remiantis anuo aktu.

INDIJA

išleido 15 naye paisė pašto 
ženklą su žymaus indų rašytojo 
Rabindranath Tagorės atvaizdu.

Sir Rabindranath Tagore (ir 
Ravindranath Thakura, 1861 — 
1941), kilęs iš indų didikų šei
mos, gimė Kalkutoje. Mokėsi 
savo gimtinėje Indijoje bei Ang
lijoje. Bolpure įsteigė indams 
šviesti institutą. Daug keliavo 
po Europą ir kitus kraštus. JAV 
nekurį laiką gyveno Urbanoje, 
III., ir New Yorke.

Turėdamas poetinių gabumų, 
pats rašėpoeziją ir vertė angliš
kai iš bengalų kalbos. Parašė 
keletą romanų, apysakų bei ra
šinių socialiniais klausimais. 
Visuose jo veikaluose atsispindi 
indų pasaulėžiūra, gyvenimas ir 
papročiai. 1913 m. buvo apdova
notas Nobelio literatūros premi
ja. Jis taip pat žinomas kaip 
kompozitorius ir tapytojas.

Lietuviškai yra išversti jo kū
riniai "Gitanžali“, "Namai ir 
Pasaulis" ir kt.

KANADA

birželio 28 d. išleido 5 c. 
pašto ženklą, kuriuo paminimas 
Colombo Plano veiklos dešimt
metis. Colombo Planas britų 
Commonwealtho valstybių buvo 
įsteigtas laike suvažiavimo Co
lombo mieste, Ceilone, 1951 m. 
liepos 1 d. Juo finansiškai pajė
gesnės ir turtingesnės valstybės 
įsipareigojo ūkiškai ir ekonomiš
kai padėti atsilikusiems tos šei
mos Pietų Azijos kraštams.

Pašto ženkle matome didžiu
lės elektrinės užtvanką ir du 
vyrus -- rytieti ir vakarietį -- 
su planu rankose stebinčius į- 
r engimus.

Kaip pranešama, Kanada iki 
šiol yra išleidusi virš 275 mi-

EAST CLEVELAND — 13515 EI (UI) AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS

EARN

0/ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TKAVELERS CHEQUES

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Kun. Gediminas Kijauskas liepos 23 d. atnašavo šv. Mišias Cle- • 
velando skautų stovykloje prie Pymatuning ežero.

G. Juškėno nuotrauka

lionų dolerių padėdama to plano 
nariams, statydama elektrines 
ir tiekdama susisiekimo ir su
sižinojimo priemones. Beveik vi
sa ta suma išleista užsakant Ka
nadoje gatavus įrengimus ir 
medžiagas. Dėl to Kanados pra
monė ir ūkis turėjo darbo, o 
darbininkai uždarbio.

VAK. VOKIETIJA
išleido 10 pfenigių pašto ženklą 

su šventuoju Jurgiu -- skautų 
globėju. Piešinyje -- stilizuotas 
raitas šv. Jurgis, ietimi smei
giąs slibiną.

Jurgis — labai paplitęs var
das viso pasaulio krikščionių 
tarpe. Jo vardu pavadintos baž
nyčios, statomi altoriai, statu
los, tapomi paveikslai. Šv. Jur
gis pasirinktas daugelio valsty
bių globėju (patronu): carinės 
Rusijos, Anglijos, Gruzijos ir 
kt. Jis taip pat yra ir antra
sis Lietuvos globėjas.

Apie patį šventąjį Jurgį ma
žai težinoma. Žinoma, kad jis 
buvo krikščionis kareivis Ro
mos imperatoriaus Dioklecijo
no asmens gvardijoje. Prasi
dėjus krikščionių persekiojimui, 
buvo nužudytas Palestinoje 303 
m. Jo garbinimo kultas greitai 
paplito visuose Rytuose, o vė
liau ir Vakaruose. Nuo XI 
amž. Jurgiui priskirta slibino 
užmušimo legenda, išlaisvinant 
karalaitę. Nuo tada jis imta vaiz
duoti šarvuotu raiteliu, smei
giančiu slibiną. Kaikur jis vaiz
duojamas ir pėsčias.

Šv. Jurgis yra Prienų ir Var
nių miestų herbuose. Anksčiau 
Lietuvoje per šv. Jurgį (balan
džio 23 d.) kraustydavosi į nau
jas vietas įvairūs kumečiai, 
butelninkai ir kt.

CLEVELANOE 
ir apylinkėse

• Pranas Barteška ir po
nia, Dirvos skaitytojai iš 
Montrealio, clevelandie č i o
G. Gudėno lydimi, aplankė 
Dirvą ir paliko $5.00 auką 
spaustuvės įrengimams to
bulinti.

• J. Miglinas už $1000.00, 
o ne už $100.00 pirko Lithu- 
anian Village akcijų, kaip 
per klaidą Dirvoje buvo at
spausta.

• Lietuvių skautų sto
vyklos, vykstančios prie 
Pymatuning ežero, uždaro
masis laužas įvyks rugpi- 
čio 5 d. — šeštadienį.

• Ignas Daukus, iš Chica- 
gos, keliaudamas pro Cle- 
velandą, buvo sustojęs ap
žiūrėti Dirvos ir papasako
jo apie savo gimines, gyve
nančius Australijoje — 
Daukus ir Reisgius, taip 
pat Dirvos skaitytojus.

• Parduodamas virtuvės 
gazo pečius, geram stovy 
už $25.00. Skambinti HE 
1-0646.

Išnuomojamas 5 kambarių 
butas

6724 Bayliss Avė. Telef.:
UT 1-8821. (87)

Išnuomojamas butas 
pirmam aukšte, 5 dideli 
kambariai, gražus kiemas. 
Tik suaugusiems. Teirautis: 
1370 East 66 St., telef.: EN 
1-0208. (87)

Parengimų kalendorius

RUGPIUČIO 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.

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

♦ RUGPIŪČIO 27 Naujosios 
Parapijos salėje LRK Moterų 
S-gos 36 kuopa ruošia kleb. kun. 
J. Angelaičio gimtadienio vaka
rienę.

RUGSĖJO 3 D. Devintoji Lie
tuvių Diena Neurų sodyboje.

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

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
minėjimas.
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KAS IR KUR?

TIEMS, KURIE ABEJOJA

• Lietuvos Paviljono Komi
tetas, susidedąs iš ALIAS 
Chicagos skyriaus valdybos 
ir kelių Lietuvai bei lietu
viškumui pasiaukojusių na
rių, įrengė Tarptautinėje 
Prekybos Parodoje gražų 
lietuvišką paviljoną ir pa
ruošė vaizdų leidinėlį, kuris 
parodos lankytojų yra 
graibstyte g r a i b s -tomas. 
Apie 10,000 jo jau yra pa
tekę į parodos lankytojų 
rankas.

Leidinio pavadinimas —- 
LITHUANIA. Jo viršelis — 
lietuviško audinio pavyda- 
lo — pilkas. Turinys: teri
torija ir žmonės, tautos kil
mė, kalba, religija, didingo
ji Lietuva Europoje, jos su
silpnėjimas, caro priespau
doje, Nepriklausomybės at
gavimas, pažanga įvairiose 
srityse, sovietų okupacija ir 
kolonializmas. Iliustracijos: 
žemėlapis, Rytų Lietuvos 
kampelis, sodyba su kry
žiumi darželyje, Karalius 
Mindaugas ir D. K. Vytau
tas, 14 amž. žemėlapis su 
Didžiąja Lietuva, Raudonės 
pilies bokštai, Karo Muzie
jus su Laisvės Statula, šv. 
Onos bažnyčia Vilniuje, ti
pingas lietuviškas gyvena- 
mąsis namas, trys lietuvai
tės tautiniuose rūbuose, šo
kėjai ir Vilniaus vaizdai.

Leidinio užsakyta 35,000

TORONTO
LTS TORONTO SKYRIAUS na

rių išvyka Įvyks rugpiūčio 5-7 
d,d, prie Georgian Įlankos, V. 
K. Kalendrų vasaros residenci- 
joje. Visi nariai išvykoje mielai 
kviečiami dalyvauti. Smulkesnių 
informacijų teikia skyriaus val
dyba tel. LE - 4 -9843.

♦

SKAUTŲ - SKAUČIŲ STOVYK
LA ant Georgian Įlankos kranto 
New Wasagoje prasidės rugpiū
čio 13 d. ir tęsis dvi savaites. 
Mokestis vienam asmeniui $20, 
dviem - $30 ir jei trys iš vienos 
šeimos - $40. Laiko liko nedaug, 
todėl pageidaujama laiku viską 
susitvarkyti ir pasiruošti sto
vyklai. Registracijos reikalus 
tvarko: skaučių - R. Bleizgytė 
ir skautų - V. Rušas.

AUKOS DIRVAI
Dr. J. Mačys, Cleveland 2.00 
Ed. Petraška, Omaha 1.00 
Z. Dučmanas, Cleveland 2.00 
J. Vaičius, Sąnta Monica 2.00 
Dr.A.Grigonis, Chicago 5.00 
V. Apanius, Cleveland 5.00 
V. Didžiulis, Columbia 5.00
M. Šaulinskas, Pittsburgh 5.00 
P. Barteška, Montreal 5.00

Visiems aukotojams už aukas 
širdingai dėkojame. 

egz. Jo išleidimui ALT pa
skyrė $1200. Būtų gera, jei 
atsirastų mecenatas ir ap
mokėtų bent 15,000 papil
domų egzempliorių, kad 
įgalintų Komitetą aprūpin
ti 50,000 žmonių leidiniu 
LITHUANIA.

Komiteto iždininkas inž. 
J. Rimkevičius, 4627 So. 
Kilpatrick Avė., Chicago 
32, III. Telefonas — LU 
5-1983.

ŠOKĖJAI TARPTAUTINĖJE
PREKYBOS PARODOIE

Marąuette Parko Lietuvių Tau
tinio Ansamblio šokėjų grupė, 
vadovaujama mokytojos Aldonos 
Martienės, pasirodys Interna- 
tional Fair parodos programo- 
jo šių metų rugpiūčio 2 d. 1:30 
vai. po pietų, McCormick Place, 
23 gatvė, prie pat Michigano 
ežero kranto.

Visi lietuviai kviečiami kuo - 
gausiausiai šioje programoje at
silankyti.

• Dail. Juozas Bagdonas, 
gyvenąs Washingtone, D.
C., ruošiasi šį rudenį dides
nėse lietuvių kolonijose su
rengti savo dailės darbų pa
rodas.

* KUNIGŲ VIENYBĖS suva
žiavimas Įvyko liepos 19 - 20 
dienomis Marianapolyje. Daly
vavo du vyskupai ir 30 kunigų. 
Naujon valdybon išrinkta prel. 
P. Juras, B. Gauronskas, J. Ma
tutis, J. Vilčiauskas ir V. Pau
lauskas.

* JONO AISČIO poezijos rin
kinys, apimąs visą jo kūrybą 
ir turįs apie 400 puslapių, jau 
atiduotas spaudai. ViršelĮ piešia 
dail. V. K. Jonynas.

* DAIL. JONO RIMŠOS darbų 
paroda nuo liepos 13 d. iki rug
piūčio 3 d. vyksta Buenos Aires, 
Argentinoje. Parodoje išstatyta 
18 aliejinės tapybos kūrinių.

* JONAS KRUZE, gyvenąs 
Brooklyne, anksčiau dirbęs Vie
nybėje, BALF e, ALTe ir kitose 
lietuvių Įstaigose, mirė plaučių 
vėžiu. Palaidotas liepos 25 d.

Skautų veikėjai susitikę Chicagoje. Iš kairės: A. Saulaitis, jr., 
Dr. S. Budrys ir Vyr. skautininkas inž. E. Vilkas.

A. Vengrio nuotrauka

Inž. Žibutė Balsytė, viena iš svarbiausiu Lietuvos paviljono or
ganizatorių.

Vyt. Račkausko nuotrauka

LIETUVA TARPTAUTINĖJE
PARODOJE

(Atkelta iš 3 psl.) 
mušti. Lankytojai čia skaito an
gliškai parašytą užrašą po Eu
ropos žemėlapiu, žyminčiu oku
puotos Lietuvos teritoriją: "Mes 
esame auka rusiškojo kolonializ- 
mo .

Laisvosios Lietuvos trispalvė 
plevėsuoja parodoje dalyvaujan
čių kraštų vėliavų tarpe. Apie 
Lietuvą bei žiauriąją okupaciją 
rašoma ne tik parodos spaus- 
diniuose, bet ir kitų tautų lei
džiamuose leidiniuose.

Tokio pasaulio dėmesio, kokĮ 
sukėlė tas būrelis pasišventėlių

mūsų tautos tragedijai, mes ne
galėtumėm nupirkti už didžiau
sius pinigus. Milijonai laisvojo 
pasaulio žmonių, iš lūpų grakš- 
čiųjų lietuvaičių, išgirsta apie 
mūsų tėvynės okupaciją ir ne 
vienas jų vėliau vienaip ar ki
taip parems mūsų kovą dėl Lie
tuvos išlaisvinimo. Informaci
niai leidiniai pasieks tolimiau
sius pasaulio kraštus, ir gal 
ne kartą taps informacijų šal
tiniu kovojanties prieš rusiš
kąjį imperializmą, prisidengusĮ 
komunizmo skraiste.

Vytautas A. Račkauskas

Lietuvos ir lietuvių pastangos tarp 
100,000 eksponatų

Lietuvos paviljonas, savo uži
mama vieta, yra gana kuklus. 
Tačiau savo pobūdžiu yra gero
kai patrauklus ir skoningas. Jei-

šiemet paviljone išryškinami lie
tuviškieji audiniai. Paviljone, net 
yra Įtaisytos staklės (rankinės), 
kuriose demonstruojamas lietu
viškų aukinių audimas. Toks de
monstravimas susilaukia nemažo 
publikos susidomėjimo ir todėl 
jau pačią pirmąją dieną žmonių 
ties lietuvių skyriumi buvo gana 
daug.

Susidomėjusiems lietuvių sky
riumi pirmąjį vakarą aiškino tau
tiniais rūbais apsirengusios 
merginos -- I-sios parodos Miss 
Lithuania, --Irena Vytauskaitė 
ir Žibutė Balsytė, anksčiau gyve
nusi Los Angeles mieste (buvusi 
vieno universiteto grožio kara
laitė). Taip pat buvo dalinami 
informaciniai leidinėliai anglų 
kalba apie Lietuvą, kurie šie
met yra geriausiai nusisekę. Be
je, Lietuvos paviljono Įrengimu 
šiemet rūpinosi Amerikos Lietu
vių Inžinierių - Architektų Są
jungos Chicagos skyrius.

Lietuviai taip pat turės proga 
gu praėjusiais metais dėmesys 
buvo nukreiptas Į lietuvių meną,

Nutautimas, kaip kokia 
migla, pradeda vis labiau 
apgaubti mūsų tautiečių ei
les. Neretas, net ir inteli-

pasirodyti parodos meninėse 
programose, kurios vyksta kiek
vieną dieną. Rugpiūčio 1 d. Ma
žojo Teatro patalpose pasirodys 
Lietuvos Vyčių choras, vedamas 
Fausto Strolios, su soliste Ge
novaite Antanaityte. Taip patdalĮ 
programos atliks ir Jaunimo 
Centro studentų ansamblis, vado
vaujamas Leokadijos Braz
di enės.

Pažymėtina, jog parodos patal
poje kasdien vyksta ir profesio
nalų išpildomos programos, o 
lauke -- pasirodymai ant van
dens. Taigi čia yra visokių 
pramogų ir net sunku visur su
spėti.

Šalia Lietuvos paviljono yra A. 
Valeškos meno studijos (Valeška 
Art Studios) paviljonas, kuris sa
vo dydžiu yra dvigubai didesnis 
už Lietuvos. Šiame paviljone yra 
eksponuoti lietuvių dailininkų 
darbai -- daugumoje vitražai ir 
mozaikos. Čia matome pačio dail.
A. Valeškos kūrinius, o taip pat
B. Jameikienės, J. BakioirMac- 
kuvienės.

Savo pobūdžiu dail A. Valeš
kos paviljonas yra vienintelis 
šioje parodoje. Kitos panašios 
studijos, dėl lėšų stokos, nepa
jėgė tai padaryti. Kaip pareiškė 
pats dail. A. Valeška šis pavil
jonas jam atsiėjęs apie 8,000 
dol. (vien tik vietos nuoma apie 
2,000 dol.). Tačiau šio paviljono 
rengėjas tikisi, jog jam pavyks 
išeiti be nuostolių.

Taip pat parodoje privatų sky
rių turi dar vienas lietuvis -- 
tai muz. Leparskas, kuris čia 
atstovauja Anelli pianinų firmą 
iš Crenonos, Italijos. Jis čia 
lankytojus supažindina su trimis 
pianinų modeliais, kurių kainos 
sukasi apie 1,000 dol. Pianinai 
yra gražūs, geri.

Bendrai imant, šioje parodoje 
prekių yra išstatyta už 7 mil. 
dolerių o eksponatų skaičius sie
kia 100,000. Parodos plotas 
nepaprastai didelis -- 302,000 
kvadratinės pėdos, tačiau kam 
nusibosta vaikščioti, gali užsukti 
į specialiai Įrengtus restoranus, 
užkandines. Čia yra net vokiečių 
alaus sodas, prancūziška šali
gatvio kavinė ir daug panašių vie
tų. Vienu kartu šios valgyklos 
gali aptarnauti 27,000 žmonių. 
Gana Įdomi yra tipiška britų 
maisto parduotuvė, kurioje 
galima nusipirkti Įvairiausių 
maisto produktų iš Anglijos.

Ši paroda, kurios šūkis yra: 
"World Peace Thru World Trade 
and Economic Development", tę
sis 17 dienų -- iki rugpiūčio 10 
d.

E. Šulaitis 

gentas žmogus prasitaria, 
jog neverta net ir bandyti 
savo vaikus išauklėti gry
nai lietuviškoje dvasioje — 
vis tiek esąs bergždžias rei
kalas, neįmanomas, o vai
kui, taip auklėjant, liks tas 
-nelemtas akcentas.

Kalbėti būtų galima išti
sas valandas už ir prieš. Ta
čiau sakoma, kad pavyzdys 
yra geriausias mokytojas. 
Teko neseniai susitikti du 
tokius gerus pavyzdžius 
Grand Rapids mieste. Pas 
to miesto veiklius kultūri
ninkus — p. Riaubus ir mu
ziką Praną Turutą lankėsi 
atostogom p. Karosienė iš 
Bostono su savo dviem vai
kais, 15 metų dvynukais — 
Giedre ir Gintaru. Tie du 
gabūs ir muzikalūs jaunuo
liai davė mažą koncertėlį 
muziko Pr. Turutos namuo
se. Ta proga ir teko susipa
žinti su ta šeima.

Tiems, kurie abejoja, ar 
įmanoma išauklėti vaikus, 
kurie būtų grynai tos pa
čios lietuviškos dvasios, bū
tų naudinga šiuos jaunuo
lius geriau pažinti. Kai kal
bėjau su jais, tai atrodė, 
jog kalbiesi su užvakar iš 
Lietuvos atskridusiu jau
nuoliu. Veltui bandytum 
nugirsti kokį svetimą žode
lį ar akcento pagaidę. Ir tai 
vaikai, kurie buvo 3 metų 
kai čia atvyko. Kaip teko 
girdėti, juos yra „sugavę” 
ir kiti žmonės tarp savęs 
lietuviškai kalbant kur nors 
gatvėje, kai nieko pažįsta
mo arti nesimato. Vėliau, 
skambant lietuviškoms dai
noms, teko vėl nustebti tų 
vaikų lietuviškų dainų žino
jimu.

Išsitarus man, kad esu 
primiršęs tokios ar kitokios 
dainos žodžius, mergina 
tuoj atsisėdo ir išrašė man 
juos tokia taisyklinga ir be 
klaidų kalba, kokią aš pats 
dar tik prisimenu iš laimin
gų Jablonskio mokyklos Ža
liakalnyje laikų.

Man atrodo, kad čia daug 
daugiau priklauso nuo tė
vų, negu daugumas iš mū
sų tai nori prisipažinti. Rei
kia tik tikrai norėti, ir prie 
lietuviškumo dar primaišyti 
gerą porciją kultūros — ar 
tai' būtų muzika, daina, 
knyga, menas ar mokslas. 
Jaunimas tada giliau pajus 
prasmę priklausyti mums ir 
dvasioje, o ne vien tik žino
ti, kuris ten iš tų ”old kant
rių” buvo jų tėvų gimtinė.

Tada Mickus

LIETUVIŠKI ŠORIAI, 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. Street City Statė

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą:....
Name

Nidos vasarvietės grupė svečių su šeimininkais Kodaičiais prie 
Lobdell ežero. Vandeny: Gintė ir Austė Pečiūraitės. Ant tilto iš 
dešinės: K. Virkšienė, K. Kodatienė, J. Pečiūrienė, J. Virškus, K. 
Ponelis, ir K. Kodatis.

Studentė Jonė Rastaitė atliekanti išraiškos šokį.
P. Jasiukonio nuotrauka


	1961-07-31-Darvia 0001
	1961-07-31-Darvia 0002
	1961-07-31-Darvia 0003
	1961-07-31-Darvia 0004
	1961-07-31-Darvia 0005
	1961-07-31-Darvia 0006

