
Tadas Meckauskas 
4222 EucličL Str* 
E•Chicago,Ind»

Nr. 96 Rugpiūtis-August 21, 1961 Cleveland, Ohio

NAUJI ŽYGIAI IEŠKANT BERLYNO SPRENDIMO
Pasiruošimai dėl Berlyno ir Vokietijos. Paskubomis didinama JAV karine jėga.
Vakarų sujungi n i n k a i 

ruošiasi deryboms dėl Ber
lyno ir visos Vokietijos 
(Rytų ir Vakarų) ateities. 
Oficialus pasiūlymas Mask
vai, greičiausia, bus pada
rytas ateinančią savaitę, 
kada bus visi klausimai 
smulkiai aptarti amerikie
čių, anglų ir prancūzų.

Iš anksto pabrėžiama, 
kad negali būti jokios kal
bos apie separatinę Mask
vos ir jos Rytų Vokietijoj 
pastatytų tarnų sutartį. 
Sutartį gali pasirašyti tik 
visi buvę Antrojo pasauli
nio karo sąjungininkai, nu
galėję Vokietiją. O dabarti
nė padėtis esanti tokia, ka
da Maskva vėl sulaužė ke
turių didžiųjų galiojantį su
sitarimą.

Vakarų Berlyno burmis
tras Willy Brandt pakarto
tinai yra kreipęsis į JAV 
prezidentą J. F. Kennedy 
pagalbos. Jis mano, kad 
Berlyno įvykių byla nedel
siant turi būti perkelta į 
Jungtines Tautas. Dėl Ber

JIS PASIRINKO LAISVĘ... Rytų Vokietijos kareivis, kurio uni
forma mažai kuo skiriasi nuo sovietų kareivio, pastatytas prie 
spygliuotų barikadų sulaikyti bėgimą į Vakarus, pats pasinaudo
jo padėtimi, peršokdamas į laisvę...

IZRAELIS SUKA Į KAIRĘ.
Izraelyje įvyko parlamen

to rinkimai. Ministeris pir
mininkas Ben Gurion tikė
josi, kad ir Izraelio balsuo
tojai pasuks Į dviejų parti
jų sistemą, kaip natūraliai 
vyksta ir kituose kraštuo
se. Bet rinkimai ką kitą pa
rodė. Didžiosios partijos ga
vo mažiau balsų, o mažo
sios po vieną ar kitą atsto
vą parlamente laimėjo. Lai
mėtoji! tarpe yra ir komu
nistų partija.xJi iš trijų at
stovų paaugo iki penkių.

Rinkimams Įvykus ii’ bal
savimo davinius žinant, im
ta analizuoti, kodėl Izraely
je tebevyksta toks didelis 
partinis susiskaldymas ir 
pastebimas sukimas į kai
rę? Atsakymo ieškant mi
nima, kad Izraelyje, nors 
gyvena beveik vien žydai, 
bet jie nesudaro vieningos 
žydų tautos vaizdo. Dar rei
kėsią daug metų, kol jie su- 
silydins į vieną tautą. Da
bar jie tik savo valstybę 
nuo arabų ginant esą vie
ningi, o tarpusavy pjaunasi 
daugiau, negu jų vidaus gy
venimo nepažįstantieji ma
no. Mat, žydai, susirinkę iš 
daugelio skirtingų kraštų, 
turį skirtingą auklėjimą ir 
i š s i 1 avinimą, pirmiausia, 
pasitiki tik patys savim. 
Užtat, be daugelio partijų, 
dar yra didelė trintis ir tų

JAV ginkluotų pajėgų viršininkas Europoje gen. Bruce C. Clarke 
su Berlyno burmistru Willy Brandt, susipažįsta vietoje su padė
timi.

partijų viduje. Nuo to nėra 
laisvas nė pats ministeris 
pirmininkas Ben Gurion, 
kuris Izraelį, iš 13 jo vals
tybinio gyvenimo metų, net 
11 koalicijoj valdo su ki
tais.

Daugelio nustebimui, ir 
komunistų partija Izraelyje 
yra daug stipresnė, negu 
bet kuriam kaimyniniam 
arabų krašte. Tik apie tai 
JAV spauda mažiausiai ra
šo, nes Izraeliui tai nenau
dinga. Ir senas posakis, kad 
višta vištai nenori akies iš
kirsti, čia plačiausiai galio
ja.

Izraelio parlamentas, jų 
vadinamas Knesset, susi
deda iš 120 atstovų. Iki šiol 
min. pirm. Ben Gurion par
tija Mapai turėjo 47 atsto
vus. Iš nauji! rinkimų iš
ėjo penkiais atstovais su
mažėjusi, o tikrai tikėjosi, 
kad turės daugiau. Dabar, 
kad ir sumažėjus atsto
vams, lieka dar didžiausia 
parlamento grupė. Bet su
darant koaliciją su kitomis 
m a ž e s nėmis partijomis, 
joms jau reikės didesnes 
nuolaidas daryti.

Po įvykiisių rinkimų jau 
spėtos padaryti dvi išva
dos: Izraelis dar labiau su
ka į kairę, o būsima valdžia 
bus dar silpnesnė, negu iki 
šiol buvo.

įsakymu, Rytų Vokietijos 
valdžia, neva savistoviai, 
praveda plačią mobilizaci
ją. Ypač į kareivines nori 
suvaryti Rytų Vokietijos 
jaunimą. Vakarų Vokieti
jos vyriausybės nusistaty
mas — nedelsiant visą bylą 
perkelti į Jungtines Tautas.

Didinama karinė jėga
JAV armijos štabas pra

nešė 113 armijos rezervų ir 
tautinės apsaugos dali
niams, kad jie būtų pasi
ruošę pašaukimui aktyvion 
tarnybon. Tuo pačiu metu 
ir 84,000 karių, kurie dabar 
yra kariuomenėje, karinės 
tarnybos laikas bus prail
gintas keturiais mėnesiais.

Tais patvarkymais, kaip 
pranešė Armijos sekreto
rius E. J. Stahr, armijos 
jėga bus padidinta beveik 
vienu milijonu karių. Bet 
toks padidėjimas, jei nebus 
imtasi kitų priemonių, 
įvyks iki 1962 metų vidu
rio.

Be rezervinių dalinių pa
šaukimo, o taip pat kariuo
menėje esančių tarnybos 
laiko prailginimo, dar bus 
vykdomos ir kitos priemo
nės. Jos esančios:

• Rugsėjo mėnesį bus pa
šauktas rekordinis 25,000 
naujokų skaičius. Spalio 
mėnesį naujokų bus šaukia
ma 20,000.

• Karininkų, dabar atlie
kančių šešių mėnesių tar
nybą, tarnavimo laikas bus 
prailgintas nemažiau kaip 
vieneriais metais.

• Neseniai paskirtų 4500 
karininkų iš Reserve Oi’l’i- 
cers Training Corps t ari ■ a- 
vimo laikas iš šešių mėne
sių bus prailgintas iki dvie
jų metų.

• Į kariuomenę bus pa
šaukta daug daugiau bend
rosios medicinos ir dantų 
gydytojų.

Niekas neabejoja, kad 
šios priemonės žymiai padi
dinsiančios JAV karinę jė
gą, kurios dabar daug dau
giau reikia Vokietijoje ir 
kitose Vakarų Europos da
lyse.

Tuo pačiu metu žymiai 
didinamas aviacijos ir laivy
no karių skaičius. Pavyz
džiui, laivynas jau pratęsė 
26,800 vyrų tarnavimo lai-

lyno įvykių Vakarų Vokie- būklę ir ruošia savo pasiū
tuos vyriausybė smulkiai lymus. Padėtį laiko labai 
aptaria naujai susidariusią rimta, nes maršalo Konevo

Jaunieji žiūrovai susidomėję seka vyresniųjų pasirodymus Lietuvių Dienoj, kuri buvo suruošta 
Kennebunkporte, Maine. Programą išpildė Bostono lietuvių šv. Petroparapijos choras, vadovauja
mas muz. Jeronimo Kačinsko ir Tautinių Šokių Sambūris, vadovaujamas Onos Ivaškienės.

R. Bričkaus nuotrauka

ką. Į aktyvią tarnybą vėl 
įjungiama eilė karo laivų, 
po Antrojo pasaulinio karo 
ramiai lūkuriavusių kari
niuose uostuose. Laivų 
skaičius iš 819 greit bus pa
didintas iki 861.

Aviacija pačiu artimiau
siu laiku padidėsianti 28,000 
vyrų, kurie daugumoje 
ateisią savanoriais. O avia
cijoj tarnaujantiems taip 
pat bus pratęstas kareivia
vimo laikas.

žymus JAV karinės jėgos 
didinimas labai palankiai 
sutinkamas visuose drau
giškuose ir net neutraliuo
se kraštuose. Tuo supran
tama, kad atėjęs laikas, ka
da JAV rusams daugiau 
nuolaidų nebedarys.

Kari uomenės didinimą 
vykdo ir kitos Vakarų vals
tybės. Ypač dėmesys krei
piamas į aviacijos, jūros 
laivų ir specialių dalinių su- 
sisekimui ir greitam perme
timui į pavojaus židinius, 
telkimas.

GRASINIMŲ EILĖ 
DIDĖJA

Sovietų Sąjunga savo 
grasinimų politiką tęsia to
liau. Dabar grasinimai nu
kreipti prieš japonus. Ir jie 
pilnai sutapo su min. pirmi
ninko pirmuoju pavaduoto
ju Anastas Mikojano lan-. 
kymusi Japonijoje. Kaip ži
nia, jis ten nuvykęs preky
bos parodos atidaryti ir 
prekybinių ryšių pagyvinti.

Sovietų Sąjunga pagrasi
no Japonijai, kad ji bus vie
na iš pirmųjų aukų karo 
atvejuje, jei jos žemėje ir 
toliau JAV turės karines 
bazes. Bet į tą grasinimą 
Japonijos ministeris pirmi
ninkas Ikeda griežtai atsa
kė: kad tokie grasinimai 
Japonijos neišgąsdins. Ly
giai, kaip jie neišgąsdino 
Graikijos ir Italijos, kurių 
adresu tokie grasinimai jau 
anksčiau pasakyti. Pasaky-

PLANUOJA PADALINTI ALŽIRĄ
Prancūzijai nesise k a n t 

derybų keliu su Alžiro su
kilėliais surasti palankų 
sprendimą, o pačioms dery
boms visiškai iširus, vis 
daugiau ir daugiau linksta
ma Alžirą padalinti.

Viena dalis, kuri užimtų 
pajūrio ruožą su miestais 
Alžiru ir Oranu būtų kiek 
panaši į Izraelį, čia ir gy
ventų visi europiečiai ir al- 
žiriečiai muzulmonai, ištiki
mi Prancūzijai. Ta dalis 
konstituciniai būtų sujung
ta su Prancūzija. Toje da
lyje būti! apie 2,300,000 gy- 
gyventojų ir ji užimtų 9000 
kvad. mylių plotą. Europie
čių čia būtų apie 1,000,000.

ti jau jie ir Vakarų Vokie
tijai. Taigi dabar reikia 
laukti, kam iš eilės jie vėl 
bus sakoma ir bauginama.

GEROS DEKLARACIJOS 
MENKA SUKAKTIS

Praėjusią savaitę — rug
sėjo 14 d. sukako 20 metų 
nuo garsiosios Atlanto 
Chartos paskelbimo, kuri 
buvo davusi daug vilties vi
soms pavergtoms ir laisvės 
siekiančioms tautoms.

Praėjus dvidešimtmečiui 
nuo tos Chartos paskelbimo 
labai ryškiai matyti, kad 
tai buvo dokumentas, kurį 
rusai iš anksto buvo pasiry
žę nevykdyti. Ir dėl jų to
kio sauvaliavimo iš Atlanto 
Chartos liko tik gėdingas 
dokumentas. Rusai ne tik 
nė vienai tautai, patekusiai 
karo aplinkybėse į jų nagus 
laisvės nedavė, bet tvirčiau 
kaustė pavergimo pančiais 
ir vykdė naujus laisvų tau
tų grobimus.

Kaip žinia, pagal 1960 metų 
surašymo duomenis, Alžire 
iš viso buvo virš 10 milijo
nų gyventojų.

TRUMPAI

• Tarpamerikinėj konfe
rencijoj Urugvajuje paaiš
kėjo, kad Kubą aktyviai re
mia Brazilija, o prieš Kubą 
aktyviai kovoja Peru. Visi 
kiti, tarsi ant tvorų susėdę, 
f ilozof uo ja: K u ba a pi a u žė 
JAV kapitalistų ragus. Bū
tų gerai ir mums tai pada
ryti, bet komunizmo tai jau 
nenorim.

• Kubos prekybinis lai
vas Bahia c’e Nipe, pakrau
tas cukraus kroviniu ir 
plaukęs į Sovietų Sąjungą, 
pačiam kapitonui vadovau
jant, įplaukė į JAV teritori
nius vandenis. Kapitonas ii’ 
10 jūrininkų paprašė poli
tinių pabėgėlių prieglaudos.

• Kuba oficialiai pranešė, 
kad ji siųsianti delegaciją į 
n e u t ralistų konferencija, 
kuri įvyksianti Jugoslavi
joj. Delegacijai vadovaus 
prezidentas Osvaldo Dorti- 
c.os Torrado. Konferencija 
prasidės rugsėjo mėn. 11 d. 
Joje dalyvaus Jugoslavijos 
Tito, Jungtinės Arabų Res
publikos Nasseras, Indijos 
Neb.ru.

• Brazilijoje lankosi pre
kybinė rusų delegacija, va
dovaujama Azovo. Chruš
čiovas pasinaudojo proga ir 
per savo delegaciją perda
vė Brazilijos ^prezidentui 
Janio Quadros laišką, ku
riame kaltina Vakarų vals
tybes dėl Įvykusios Berlyno 
krizės.

Neb.ru
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KELIONĖS AMERIKOJE 1922-1924 METAIS
Ištrauka iš A. Žmuidzinavičiaus atsiminimų "Paletė ir gyvenimas” (6)

Darbas ramina, tad greit už
miršau visą pasaulį.

Staiga bepiešiant vėl mane lyg 
ir neramumas pagavo. Vėl ap
sižvalgiau aplinkui.

Ogi net nutirpau. Už trejeto 
metrų, tarp medžių, tamsiausio
je vietoje pamačiau rudą snukį 
ir akis juodo lokio. Vieną savo 
naguotą koją padėjęs po snukiu, 
guli ir žiūri tiesiog man į akis.

"Na, brač, mesk viską po vel
nių ir drožk, kiek greitos kojos 
neša”,-- dingtelėjo man į galvą.

Besirengdamas vienu aki
mirksniu tai padaryti, žvilgte
lėjau dar į savo malonų kaimy
ną. Tačiau pastebėjau iš jo a- 
kių, kad ir jis, rodos, -rengiasi 
tą patį padarytį. Tad pradėjau 
jam šysotis ir akimis meiliai 
jį įtikinėti, kad manęs nėra ko 
bijoti, kad aš ramus kaimynas 
ir nieko blogo jam nemanau da
ryti. Ir kad dar labiau jį įti
kinčiau, pradėjau vėl net pieš
ti. Tas darbas man iš pradžių 
lyg ir nesisekė, mat lyg nejau
ku, kada tau kas į galą tep
tuko žiūri, bet paskui nieko, ap
sipratau ir ėmiau uoliai vedžio
ti po drobę medžius ir uolas, 
tarpais maloniais žvilgsniais 
ieškodamas pas savo kaimyną 
įkvėpimo.

O vis tik gamtoje kartais ne
paprasti stebuklai daros. Vieną 
kartą žvilgterėjęs į lokį, pama
čiau tik tuščią vietą. Dingo kaip 
kamparas. Nei sušuršėjo, nei 
brakštelėjo. Tikri monai. Ir nie
kur nė pėdsako.

Po to dingo man visai noras 
toliau piešti ir, susidėjęs savo 
teptukus, greit nulingavau namo, 
prie palapinių. Nejauku buvo vie
nam...

Mano kelionės draugės ir drau
gas, kai parodžiau savo naują 
etiudą, ėmė juoktis ir vienu bal
su šaukti, esą, aš jau pradėjęs 
futuristiškus paveikslas piešti: 
sako, uolos geltonos kaip citri

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

111 nuf C QT MAISTO ir LIKERIŲ
I VII U II L O I KRAUTUVĘ

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

čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!
TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1 ASBACH URALT ..........5ths $4.95
2 BISQUIT 3 star Cognac .. 5ths $4.98
3 MARTELL 3 star Congnac 5ths $5.39
4 METAXA graikų brendy 5ths nuo $5*75
5 WHITE HORSE SCOTCH

whisky .. • •.......... <...........5ths $4.98
6 SKAIDRIOJI 80° ..............5ths $2.95
7 CHERRY, BLACKBERY, PEACH, 

APRICOT importuoti
prancūzų likeriai ..............5ths $2.98

8 BORDEAUX pranc. vynas 5ths $0.98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kanomis! Nepaprastai

didelis pasirinkimas!

M O K A M E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

F. GRIBAUSKAS, v • d • j ••

H47 S. 4 S tkCOURT, CICERO SO, ILL./BI 2-1357. TO 3-1131

nos, žemė tamsiai raudona, juo
dos šakos keistai iškeverzotos...

Vai tie kritikai!
Vieną vakarą nuėjau gamtos 

reginių piešti. Atsisėdau ant že
mės vidury pievos, netoli upelio. 
Iš vienos pusės miškas, toliau 
uolos, puikus saulėlydis. Įsi
gilinau į darbą, bet kadangi pra
dėjo mane žiauriai kandžioti uo
dai,-- aš buvau be kepurės,-- 
tai ant galvos užsimečiau švarką, 
ir taip susirietęs dirbu.

Temstant pradėjo iš miško ei
ti į pievą visoki laibakojai gyvu
liai. Ten buvo ir ilgaragių el
nių, ir mažų ožkelių, ir laibų 
antilopių. Iš pradžių jie visi ra
miai ganėsi sau po pievą, ne
kreipdami į mane jokio dėmesio. 
Pora mažų ožiukų badėsi ir šo
kinėjo. Tik va didieji raguoti o- 
žiai ir ožkos kažko staiga susi
domėjo mano figūrą ir, ištiesę 
savo kaklus, uostydami ir stok- 
čiodami, pradėjo artintis iš visų 

Be žodžių...

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 L'nited Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
’’hone: Virginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

pusių prie manęs.
Tas buvo man labai įdomu 

ir aš, nekeisdamas savo keistos 
išvaizdos ir per daug nejudėda
mas, vedžiojau sau teptuku po 
drobę. Štai jie jau tik trys keturi 
metrai nuo manęs. Nustojau vi
sai judėti ir sujaudintas sulai
kiau kvapą krūtinėje. Puikūs, lai
bi raguoti snukiai štai jau prieš 
pat mano akis. Kaklai ištiesti į 
priekį ir žemyn, ausys pirmyn. 
Žiūri, uosto taip atsargiai...

Staiga vienas raguotas ožys 
stukt koja į žemę, kad net žemė 
sudundėjo. Po jo kitas ir tre
čias... Toptelėjo man, ar nepa
norės kur;s kėstaragis dar taip 
stukterti man į krūtinę savo siek
sniniais ragais. Neiškenčiau— 
kad striktelėjau, kad ūžtelėjau!

O jūs, dievuliai mano! Kad 
žemė dundėjo, kad balti užpa
kaliai mirgėjo! Krūmai,akmenys 
ne akmenys. Kaip viesulas ėjo 
oru į visas puses. Kai kurie 

per upę oru mostelėjo, kiti taip 
Dievas žino kur akimirksniu iš 
akių dingo. Tai bėgo!

O paskui gaila buvo, kad pa
baidžiau... ir apsidairiau, ar kas 
nematė...

Pasidaužę trejetą dienų po 
Yellowstono ežero krantus ir prie 
nuostabaus Didžiojo griovio, kur 
stebėjomės jo kriokliais ir be
dugnėmis, persikėlėme prie gei
zerių. Daug jų išmėtyta po parką, 
bet daugiausia trijose vietose, 
būtent, žemesniame, aukštes
niame ir Noriogeizerynuose. Ko
kių tik ten nepamatysi. Vieni bur
buliuoja, iškildami ne aukščiau 
kaip porą metrų, kiti šauna į 
padanges iki 76 metrų aukščio. 
Vieni iššoka iš vidurio ežero, 
kiti yra sudarę aplink save kie
tos kalkių medžiagos kūgius arba, 
atrodo, lygbūtų apsitvėrę akmens 
tvoromis. Yra tokių, kurie veikia 
be perstojo, o dar daugiau tokių, 
kurie pasišokėja aukštyn tik tam 
tikrais tarpais, kas porą minučių, 
kas valandą, kas savaitę arba ir 
rečiau. Yra ten niekuomet ne- 
apviliančių geizerių, kurie ly
giais laiko tarpais pradeda veikti, 
bet yra ir tokių, apie kuriuos nie
kuomet negalima žinoti, kada jie 
prunkšters. Y ra ten geizerių šal
tų, karštų verdančių, purvinų, 
skaidrių ir įvairios spalvos van
dens. Žodžiu, "cūdai neregėci",

— Mes, rodos prašėme žemės ūkio įrankių, o jie atsiuntė...

kaip pasakytų mūsų dzūkai.
♦

Tegu juos dievai, tuos geizery- 
nūs ir kitokius prajovus! Užteks.

Važiuojame dar tik pažiūrėti 
Mamuto šaltinių ir trauksime iš 
parko toliau į vakarus.

O tie Mamuto šaltiniai, tai irgi 
tikri monai. Įsivaizduokite sau 
didelį plotą keisčiausio pavida
lo terasų. Terasos tos eina kelio
mis eilėmis. Vienos jų skais
čiai geltonos,' kitos raudonos, 
trečios žalsvos, kitos vėl kaip 
pienas baltos. Vienos atrodo kaip 
puikiai raižyti sostai, kitos kaip 
pundai sustatytų milžiniškų žva
kių, trečios vėl leidžiasi pui- 
kiausais laiptais. Per daugelį 
jų sunkiasi vanduo, kuris spalvo
tose slenksčių sienose spindįį- 
vairiomis spalvomis. Vanduo šil
tas, garuoja ir viską apsupa švel
niomis baltomis ūkanomis. Visas 
tų terasų viršus yra taip bal
tas kaip sniegas, ir saulėtą die
ną sunku yra nuo spindėjimo il
gai ten išlaikyti: akis tiesiog 
veria. O po kieta, karšta pluta 
vaikščiojant girdėti kunkuliuo
ja, barba, verda vanduo. Ne
jauku, nors labai jau ten viskas 
gražu ir nepaprasta.

Penkias paras išbuvome tame 
užburtame krašte -- Geltonojo 
akmens parke. Daug ką pama
tėme, daug kuo stebėjomės, tik 
vieno dalyko, būtent bizonų, ne
pamatėme. O, sako, jų ten esan
čios didelės bandos. Raguoti, 
barzdoti; ragais vilkus trina, ko
jomis žemę kasa. Ir į lietuviš
kus zubrus (stumbrus) esą labai 
panašūs.

PRIE RAMIOJO VANDENYNO!

Švint aušrelė, tek saulelė,
Jau mums reikia išvažiuoti, 
Dar man noris čionai būti.

Žemaičių jaunamartės daine
lė būdavo paprasta mūsų rytme
čio giesmė, kada, pakilę iš savo

PADĖJUS $500.00 AR DAUGIAU

DANIO VALANDOS:
pirm. 9 Iki S v. v.
anir. 9 Iki S v. v.
trečiad. — uždarvta 
kctv: 9 Iki S v. v.
penkt. 9 Iki 5 v. v. 
*eSt. 9 Iki l v. p.p.

KAS DU MtN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

llgllllkts 
tlN|MIN»! ’į

OOliRIll l» tEHUI « tlIDŽIŪHIS

KĄ REIŠKIA AUTOMOBILIUI 
VARPAS

Sunku net suprasti, kiek daug 
planavimo, darbo ir energijos 
yra įdedama pagaminti automo
bilį. O pačio automobilio plana
vime dar yra visa eilė fazių. 
Gal viena iš pirmųjų tų fazių 
-- yra automobilio vardo sura
dimas.

Nemažai laiko ir nemažesnės 
sumos pinigų yra išleidžiamos 
automobilio vardo suradimui. Gal 
vienas iš geriausių pavyzdžių yra 
jau dabar nebegaminamo Henry 
J. istorija. Tai buvo mažas, 4 
cilinderių Kaiser - Frazer bend
rovės automobilis. K - Fbendro
vė paskelbė savo naujam auto
mobiliui vardo suradimo milži
nišką konkursą. Šimtai tūkstan
čių vardų buvo pasiūlyta ir Hen
ry J. buvo išrinktas geriausiu 
Po šio konkurso kilo įvairūs 
spėliojimai ir klausimai, kodėl 
Henry J., o ne kitas koks var
das, buvo išrinktas geriausiu? 
Mat Kaiser - Frazer bendrovės 
prezidento vardas buvo Henry J.

stovyklos, sėsdavom keliauti to
liau. Bet ypač iš širdies ją trau
kėm, iškeliaudami iš Yellowsto- 
no parko.

Ir vėl slinkom kloniais, vo- 
žėmės per kalnus, kėlėmės per 
upes, grimzdom į balas. Ir taip 
vieną, ir antrą, ir trečią dieną 
per Montanos ir Idaho valstijas. 
Ketvirta diena buvo dar liūdnes
nė. Kiaurą dienelę nuo ryto ligi 
sutemos važiavome be pertrau
kos išdegusiais miškais. Susto-
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Kaiser buvo svariausias spren
dimo faktorius... Bet po kelių 
metų Henry J. automobilis mirė 
jauna mirtimi.

Automobilio vardas kai kuriais 
atvejais, stipriai atsiliepia į 
automobilio pirkimą. Pavyzdžiui, 
1959 metais, kada Buick automo
bilis pakeitė savo įvairių mode
lių vardus į Electra.Invicta ir 
Le Sabre, parduotų automobilių 
kiekis smarkiai krito. Pirkė
jai buvo pripratę prie senų mo
delių vardų, ir priešinosi nau
jajai madai, kuri jiems dar 
buvo neįprasta.

1961 metų modeliuose tik du 
gamintojai, Rambler ir Mercury, 
kai kur pakeitė modelių pavadini
mus. Rambler vidutinio dydžio 
modelis, vietoj Rebel, buvo pa
vadintas Classic. Kiek šio vardo 
pakeitimas pagerino automobilio 
pardavimą dar nėra paaiškėję, 
nes apklausinėjimai parodo, kad 
9 iš 10 asmenų nežino, kas ga
mino Rebel ir kas gamino 
Classic...

Mercury du nauji modeliai, 
Meteor 600 ir Meteor 800 yra 
pigesni modeliai, skirti Fordo, 
Chevroleto. ir Plymouth konku
rencijai.

Vienam automobiliųgamintojui 
naujo vardo suradimas garanta
vo ir pasisekimą. General Mo- 
tors bendrovės Pontiac automo
bilis buvo žinomas, kaip geras 
ir patvarus automobilis, bet vi
siškai be jėgos. GM bendrovės 
nusiminimui Pontiac buvo apibu
dinamas kaip "senelių automobi
lis".

S. E. Knudsen, 1957 metais per
ėmęs Pontiac divizijos vadovybę, 
tą "senelių automobilio" apibu
dinimą greit sugriovė. Jis dras
tiškai pakeitė automobilio stilių, 
pastiprino motorą, ir pačiam 
brangiausiam modeliui davėBon- 
neville (garsios Utah lenktynių 
vietovės) vardą.

Naujų modelių vardų sura
dimas Fordo, General Motors 
ir Chrysler bendrovėse daugiau
sia priklauso nuo divizijos ve
dėjo. Modelio pavadinimą vedė
jas nutaria derindamas su savo 
pavaldinių ir skelbimų agen
tūrų nuomonėmis ir patarimais.

Bet kiekviena automobilių 
bendrovė neturi specialiai nu
statytos modelių vardų parinkimo 
tvarkos. Fordas, pavyzdžiui, 
naudoja mirusio Henry Fordo 
sodybos pavadinimą dviems For
do modeliams -- Fairlane ir 
Fairlane 500. Mercurybrangiau
sias modelis yra Monterey 
(miesto pavadinimas), o Lincol- 
no -- Continental -- skaitomas 
vienas iš geriausių automobilių 
nuo 1940 metų.

Chrysler bendrovė savo 
Chrysler automobiliams naudo
ja vietovių pavadinimus -- New- 
port, Windsor, New Yorker, o 
Dodge linksta į raketas su savo 
Polara pavadinimu.

Iš General Motors bendrovės 
tik Cadillac ir Oldsmobile nau
doja modelių numerinius pavadi
nimus. Studebaker -- Packard 
bendrovė pabrėžia skridimą su 
savo Lark (vieversys) ir Hawk 
(vanagas) modeliais.

Kitame numeryje: Automobilių 
pirkimas ir moterys.
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Valstybei neremiant sunku 
išsilaikyti

Nesenai skaitėme pranešimus, kad Metropolitan ope
ra negalėdama susitarti su orkestrantais, šį sezoną ne
veiksianti. Esą, orkestrantai paprašę tokio algos padidi
nimo, kurio opera negalinti mokėti. Viena, kad Metropo
litan opera darbo metus ir taip užbaigianti su $750,000 
nuostoliu, o antra, orkestrantams alga» padidinant, tie 
nuostoliai dar keliais šimtais tūkstančių padidėtų. O ar 
tuos nuostolius padengtų dosnūs aukotojai, labai abejo
jama, nes metai iš metų su aukomis darosi sunkiau.

Toks pranešimas, kaip ir buvo galima laukti, žaibo 
greitumu apskrido visus operos meno mėgėjus. Jau pa
čiose JAV pradėta šaipytis, kad nebepajėgiama ir tos vie
nintelės, meniniu požiūriu gerą vardą turinčios operos, 
išlaikyti. Neužmiršta priminti ir karčių žodžių unijoms, 
kurios kartais nebežino ko reikalauti. Ypač jos yra piktos 
ir kenkiančios teatro menui. Jų esą net virš dešimties, ir 
dažnai tie unijistai, ne darbus atlieka, bet tinginiaudami 
vieni kitus sekioja, kad tik į jų unijos „sritį” neįsiverštų. 
Mat, vienas gali elektrą gesinti, kitas scenos užuolaidas 
tvarkyti, trečias pašluoti, ketvirtas baldus stumdyti ir t.t. 
Esą, scenoj daug darbininkų, dar' daugiau darbo neturin
čių, kuriuos visus nesunku surikiuoti į vieną tinginių ka
tegoriją. O kur dar kiti salės patarnautojai. Taigi dėl jų 
visų, o ne dėl pačių teatralų, ir kenčiąs JAV teatro menas.

Daug labiau išjuokiančių atgarsių, pasigirdus ži
nioms, kad Metropolitan opera šį sezoną neveiks, pasi
rodė užsieniuose. Ypač tai pasigavo sovietai, kurie teat
riniam menui, kaip dažnai tarnaujančiam ir komunistinei 
propagandai, labai daug dėmesio skiria. Jie, dėl šio pra
nešimo, visaip šaiposi. Vienam komentare net taip sako
ma: „Ar JAV draugai gali jais nors kiek pasitikėti, jei 
jie patys, net savo operos nebepajėgia išlaikyti”. . .

Buvo naujų pranešimų, kad darbo sekretorius Gold- 
berg, paties prezidento J. F. Kennedy patvarkymu, į šį 
reikalą įsikišo, ieškodamas palankaus sprendimo, kad ope
ra galėtų veikti. Jei toks sprendimas bus surastas — ope
ros meno mėgėjai džiaugsis, bet jei ne — džiaugsis tik 
JAV priešai, kaip jau ir dabar mūsų duodama ištrauka 
apie tai kalba.

Nežinau gerų pavyzdžių, ir iš viso ar jų yra, kad 
aukšto meninio lygio operos, pajėgtų išsilaikytis iš lan
kytojų. Jos reikalingos paramos, ir geriausia joms veikti 
ten, kur jas remia pati valstybė. Taip buvo ir Lietuvoje. 
Ir, palyginti, mūsų jauna opera, buvo daug pasiekusi.

Metropolitan opera, kuri šiuo atveju minima, jau 
veikia nuo 1883 metų. Pro ją yra praėję viso pasaulio gar
senybės. Ji yra pastačiusi daugiau kaip 200 operų. Ir 
mūsų trys, daug pasiekę dainininkai — Ona Kaskas, Pau
lina Stoška ir Algirdas Brazis, yra buvę tų garsenybių 
eilėse.

Nesinorėtų manyti, kad jei Į besiginčyjančių savi
ninkų ir orkestrantu tarpą Įsikišo pats darbo sekretorius, 
jog nebus surasta susitarimo. Bet jei ir bus susitarimas 
dar šiam sezonui surastas, tai anksčiau ar vėliau, tos pa
čios bėdos vėl užklups. Užklups ir net JAV geram vardui 
kenks, kadangi iki šiol čia neturima jokios teatrini gyve
nimą vedančios linijos. Daro visi, daro kaip kas išmano, 
o tai jau, nekalbam apie kitus aspektus, vadovaujančiai 
ir pavyzdžiu statomai valstybei nenaudinga. B. G.

BOSTONE ESAMA TIKRAI KEISTŲ ŽMONIŲ
Spausdiname gerb. Jono 

J. Romano laišką, norėdami 
parodyti, kokių keistų žmo
nių mes turime savo tarpe.

Gavusi J. J. Romano laiš
ką. Dirvos red. atsiklausė 
savo artimų bendradarbių 
Bostone, kokios priežastys 
iššaukė „'Slapuko” laišką ir 
čia spausdinamą atsakymą. 
Pasirodo, jau kelinti metai 
J. J. Romanas, anksčiau per 
Kneižio, o dabar per savo 
radijo valandą, niekina ALT 
S-gos Bostono sk. namus, 
vadindamas juos kumeliu- 
kyne, ir jau? tik todėl, kad 
juose kabo nuosaikiai dail. 
Vikt. Andriusio stilizuotas 
Vytis.

Išmintingas žmogus, jei
gu jis turi savo atskirą nuo
monę kuriuo nors klausimu,
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ją pasako ir nusiramina. J. 
J. Romano, be jokio pagrin
do kartojami niekinimai, iš
virto paprastu šmeižtu, ku
ris ir jam pačiam garbės 
neteikia.

Bostone J. J. Romanui bi
čiuliškai buvo paaiškinta, 
kad lietuviai dailininkai, 
kurie piešė Vytį, kitokį jį 
matė. Tado Daugirdo buvo 
stilizuotas Vytis (į tris da
lis skelta žirgo uodega), 
Ant. Žmuidzinavičiaus dau
giau realistinis raitelis (bet 
ir tas visas baltas, taigi taip 
pat stilizuotas). M. K. Čiur
lionio zovada lekiąs žirgas. 
Ad. Varno ir Ad. Galdiko 
dar kitoki Vyčiai. Visa tai 
atsitiko todėl, kad Nepr. 
Lietuva nespėjo išleisti Įsta
tymo, kuris tiksliai aptar-

Naujosios Anglijos lietuviai, suvažiavę į Lietuvių Dieną Kennebunkporte, Maine, stebi šokant Bosto
no Tautinių Šokių Sambūrio šokėjus. r. Bričkaus nuotrauka

SMIIVTOH MINTYS I. HEjniTI!

SVARSTYTINI ORGANIZACIJŲ VEIKIOS METODAI
Neturėtume nusiskųsti lietuvių 

organizuotumo stoka. Vien tik į 
organizacijų skaičius pažvelgus, 
atrodo, kad visos išeivijos gyve
nimo sritys planuojamos, svars
tomos ir realizuojamos organi
zuotai. Iš organizacijų skaičiaus 
ir jų pobūdžio sprendžiant, at
rodytų kad mūsų kultūrinių, eko
nominių ir socialinių reikalų 
tvarkymas nedaug kuo skiriasi 
nuo tobulai susitvarkiusių valsty
bių. Bet, ranką prie širdies pa
dėjus, matome, kad toli gra
žu...

Organizacijų daug, tas tiesa, 
bet, turint prieš akis išeivijos 
pagrindinius tikslus, kyla ir 
abejonių dėl per smulkaus mūsų 
visuomenės susiskirstymo I or
ganizacijas, kurių daugelis sie
kia to paties tikslo, tuos pačius 
šūkius naudoja. Blogiausia, kai 
stambesnių, sakyčiau, kontinen

tų, kokis turi būti Lietuvos 
valstybės ženklas. Vaizdu
mo dėliai J. J. Ramonui dar 
buvo paaiškinta, kad nėra 
tokio paukščio, kuris visą 
laiką būtų sparnus išskėtęs, 
kaip JAV herbe, nėra tokių 
liūtų, kurie būtų atsispyrę 
priekinėm kojom i auksinę 
arką, kaip Britų valst. ženk
le, nėra tokių baltu arų, 
kaip lenkų aras ir tokių juo
dų, kaip vokiečių, nėra bal
tų liūtų, kaip buv. Čekoslo
vakijos herbe ir tokių dvi
galvių aru, kokiu buvo ca
rinės Rusijos ženklas. Nors 
truputi logiškai galvojan
čiam žmogui, rodos, tie pa
aiškinimai turėjo sudaryti 
ispūdi. kad valstybinio her
bo stilizavimas, ypač kai 
tas herbas neturi įstatymi
nio aptarimo, dar nėra jo- 
kis nusikaltimas. Deja, ir 
po tu paaiškinimu gerb. .T. 
J. Romanas nesiliovė savo 
paniekos giesmių giedojęs.

Stiliuotas Vytis, kokį da
bar dažnai matome, Nepr. 
Lietuvoj atsirado ne „kaip 
tik prieš komunistų vergi
jos užplūdimą”, bet 1930 
Vytauto Didžiojo metais. 
Tada mūsų jaunieji daili
ninkai, istorikų padedami, 
atrado Vytauto Didžiojo 
antspaudus ir iš jų atkūrė 
stilizuotą Vytį. Reikalo es
mės žiūrėdami, turime tar
ti, kad visų valstybių her
bai yra daugiau ar mažiau 
stilizuoti; Kokį Vyčio vari
antą pasirinks kada nors 
Nepr. Lietuva — pamaty
sim. šiandien gana to. jei
gu Vytautas Didysis, stili
zuotą Vyti laikydamas savo 
valstybės ženklu, sukūrė 

tinio masto, organizacijų skyriai 
nerodo pastangų savo veiklos me
todais išsiskirti iš lokalinių or
ganizacijų šablono. Vasarą -- 
piknikas, žiemą --pagerbimas ar 
išleistuvės ir vėl naujos valdy
bos rinkimai. Kasoje -- pa- 
skirstytinas pikniko pelnas:' 10 
dolerių anai organizacijai, kuri 
remia kitą organizaciją, 5 dole
riai, narių siūlymu, reiktų duoti 
dar kitai organizacijai, kuri re
mia... ir t.t.

Pažvelgus į tokių organizaci
jų užsibrėžtus tikslus, būtų nuo
dėminga abejoti jų reikalingumu. 
Pažvelgus į veiklos balansą, be
sikartojanti iš metų į metus, jau 
vertėtų pagalvoti, ar narių ir 
vadovybės įdėtas darbas ir su
gaištas laikas davė pateisinamų 
vaisių.

Taip jau priimta, kad rudens 
lapams pradėjus byrėti, dygti gi

valstybę nuo marių ligi ma
rių, tai mes, kurie dabar tą 
jo ženklą vadinam kumeliu
ku (o kaip vadintumėm re
alistinį arklį, ar ne drigan
tu?), esam mažų mažiausia 
juokingi.

Vaikiškai naivus J. J. Ro
mano aiškinimas, kad dai
nos „Aušra prie Nemuno” 
žodžius jis tik vieną kitą 
„tepagavo”. Slapukas, ma
tyt, turi geresnę klausą, 
jeigu jis visą dainos tekstą 
pakartojo, o tuo pačiu pa
rodė, kokiomis dainomis sa
vo programą puošia didis 
patriotas ir katalikas J. J. 
Romanas. Mes žinom, kad 
studentai D. Venckutė ir R. 
Žičkus labai nuoširdžiai tal
kina gerb. J. J. Romanui. 
Tik neapsakomai gaila, kad 
studentams parengiami tek
stai yra prasta lietuvių kal
ba, ir dar labiau gaila, kad 
J. J. Romanas verčia juos 
garsinti tokias dainas, kaip 
„Aušra prie Nemuno”. Red.

Jono Romano laiškas 
Dirvai

Gautas laiškas, kalbos ne
taisius, taip skamba:

"Dirvos" 78 numeryje iš liepos 
mėnesio 10 dienos, 1061 metų 
tilpo laiškas kuriame koks tai 
slapukas, nes pabijojo pasirašy
ti savo tikrą vardą ir pravardę, 
bando man kaili ekėti už tai kad 
aš smerkaiu tuos kurie bando 
Lietuvos Vyti pakeisti stilizuotu 
kumeliuku.

Teisybė, aš smerkiau ir 
smerksiu visuos tuos kuriebando 
mūsų jaunimą įtikinti savo sti
lizuotu kumeliuku kad lietuviai 
nėra narsus karžygiai kurie drą
siai joja ginti savo tėvynę bet tik
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pradeda naujosios valdybos. 
Dygs, reikia tikėtis, ir nauji dar
bų planai. Naujus planus ruošiant, 
pravartu kartais turėti ir nu
veiktų darbų balansas. Pravartu 
pažvelgti ir j tikslingesnius veik
los metodus ir šių dienų statomus 
reikalavimus. Pavyzdžiui, ar ne- 
vetėtų susidaryti veikiančių or
ganizacijų lentelę ir palyginti, 
kurios jų jau turi didelius stipen
dijų fondus ir kurių metodai buvo 
geriausi tokiems fondams su
daryti. Fondus ne vien tik mūsų 
jaunimo brangioms studijoms pa
remti, bet kad ir lituanistiniams 
kursams lankyti... Ar nevertėtų 
pastudijuoti, kokiu būdu senosios 
išeivijos organizacijos sugebėjo 
sudaryti stambius savišalpos 
fondus ir kaip tie fondai liko 
pamiršti, liko užglušinti naujųjų 
ateivių skambesniais šūkiais?

Ar nevertėtų lietuvių gyven
vietėse, kur yra arti 60 organi
zacijų, iškelti minti, kad susi
rinkę tų organizacijų pirmininkai 
(nebijokit -- dalis jų atstovaus 
7 organizacijoms), susipažinę su 
būsimais darbų planais, su
sitartų, kuriuos galima ir reiktų, 
vykdyti bendromis jėgomis, kurie 
geriau atsiektini tai ar kitai or
ganizacijai atskirai. Skamba lyg 
utopija, bet ar gyvenimiška 
švaistytis jėgomis ir žodžiais 
lygiagrečius darbus atliekant, 
aikvojant bereikalingai visuo
menės sudėtas lėšas?

Vargu, ar bet kokios pastangos 
iš šalies nurodyti į pavienių or
ganizacijų veiklos metodus ir jų 
trūkumus duotų naudingų vaisių. 
Čia jau tų organizacijų ir val
dybų iniciatyvos reikalas. Ta
čiau vieną iš priemonių veiklos 
derinimui ir pasikartojimų iš
vengimui leisiu čia pasiūlyti. Pa
siūlyti Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės apylinkių pirminin
kams -- parodyti bendruomenės 
organizuotumą organizacijų mo
zaikoje. Ne nurodymais "iš vir
šaus", bet sveika, gerai apgalvota 
iniciatyva, suvedant organizacijų 
vadovybes bendriems apylinkės 
reikalams aptarti. Tada ir pati 
bendruomenės apylinkė neliks tik 
viena iš 60 organizacijų, bet ir 
organizacijoms bus aiškiau, kur 
jos galėtų būti naudingos at
skirai ir kur savo jėgomis ga
lėtų prisidėti prie bendro rei
kalo, jei toks paaiškėtų. Koor
dinacinis darbas reikalingas ne- 
vien Vasario 16 dienos proga 
užpirktoms Mišioms apmokėti, 
jis naudingas tiek kultūrinius, 
tiek švietimo, tiek ekonominius 
tiek ir socialinius reikalus 
sprendžiant.

Yra žmonių, mėgstančių at
siskirti nuo pasaulio, nuo žmo
nių, nuo civilizacijos. Yra ir bu
vo jų tarpe genijų, sukurusių pa
saulinio masto meno, literatūros 
šedevrų. Kaip genijai -- jie ide
alūs savo kūriniais, kaip žmo
nės -- nesocialūs arba nevisuo- 
meniški. Dažnai ir ją kūryba 
randa pripažinimą tik šimt-

KELIONES AMERIKOJE...
(Atkelta iš 2 psl.)

jus kur ant kalno, nematyti ap
linkui niekur jokio žalio mede
lio, nei krūmelio, nei paukščio, 
nei žvėrelio. Vien tik balti, 
pliki, be žievės medžių stuobriai 
kėlė iš visų pusių l dangų savo 
apdraskytas, išdžiūvusias viršū
nes. Ir taip atplinkui iki pat 
horizonto, per šimtus kilometrų. 
Gūdu, nejauku.

Visi penki, ištisas dienas sė
dėdami vienas prie kito susi
spaudę automobily, taip vieni ki
tiems įkyrėjome, kad ir dainų 
jau nebegalėjome sutartinai dai
nuoti. Ir kai vienas ką nors už
traukdavo, tai visi kiti demons
tratyviai tylėdavo -- trauk sau 
sveikas 1

Pravažiavę gražų Spokeno 
miestą Washingtono valstijoje, 
netrukus atsidūrėme plačiuose 
laukuose. Kiek akis siekia, ap
linkui rudi, dulkėti dirvonai. Tik 
kur-ne-kur kartais kelių dešim
čių kilometrų 'tarpais pamatai 
fermų trobesius ir prie jų nu
plautų avižų laukus.

Taip bevažiuodami tomis tyru
momis, apie 10 valandą ryto iš
vydome keistą regini. Iš visų 
pusių arčiau ir toliau, iki pat 
horizonto, pradėjo rodytis rudo
kos spalvos stulpai, kurie apa
tine dalimi rėmėsi l žemę, o 
jų viršūnės siekė debesis. Tie 
stulpai buvo vieni storesnį kiti 
laibesni; vieni tiesiai kilo l viršų 
ir buvo tiesūs, kiti buvo palinkę 
arba kaip botagai sulankstyti. 
Slinko jie plačiais laukais vieni 
pamažėle, kiti greičiau, sukosi, 
lankstėsi. Kai kurie tų stulpų iš 
palengvo per vidurį nutrūksta 
ir pamažu pranyksta, kiti vėl 
apačioje arba viršuje pastorėja. 
Tartum gyvatės, išsitiesusios 
nuo debesų iki žemės, pamažu 
rangosi.

Tai buvo viesulai. Nematyti 
neregėti viesulai. Ir iškilk tu 
man taip. Kitą kartą pasiekę 
debesį, įtraukia ji l save, ir jis 
tada atrodo kaip verpiama kuode
lio sruoga, kurią iš apačios j- 
traukia sukamas siūlas. Buvo
me matę Lietuvoje vasarą dide
lių viesulų. Pagaudavo jie kitą 
kartą javų pėdus arba ir šieno 
kupetas, iškeldavo aukštai didele 
jėga, ištaršydavo ir išmėtydavo 
plačiai aplinkui. Jie darydavo 
kažkokios staigios revoliucijos 
Ispūdj ore, trankėsi, ūžė, tar- 
šėsi. Bet čia visai kas kita. Vei
kia jie, rodosi, visai neskubėda
mi, tvarkingai iškelia jie smė
li, šiaudus, o, kaip matėm, ir 
pėdus l padanges lygiu stulpu, 
slenka visai pamažu ir laikosi 
taip ore valandomis. Ir vaikš
čioja sau tokie siaubūnai po pla
čius laukus, ir rankioja, čiul
pia visa.

O kas bus, jeigu koks "sma
kas" prislinks prie mūsų ir pa
norės mus su visu mūsų auto
mobiliu pašokdinti arba parodyti, 
kaip iš po debesų žemelė atro
do? Nors ir nesinorėjo tikėti, 
kad taip galėtų mums atsitikti, 
visi buvome pilni lyg ir baimės, 
lyg ir smalsumo. Ypač įtempė 
tą dieną mūsų nervus atsitikimas, 
kada vienas toks stulpas pri
siartino visai prie mūsų kelio ir 
prašvilpė kokia trejetą dešim
čių metrų užpakaly mūsų automo
bilio. Kažin koks keistas ūže
sys jj lydėjo, o šiaudai, žolė, 
smėlys, dulkės, lyg kokio svai
gulio pagautos, lyg gyvos būty
bės, staiga pašokdavo { pragaro 
šokj ir, pasimaišę pasisukę, 
pranykdavo ore. Jeigu tokiam 
viesului prie mūsų prisiartinant, 
Alius nebūtų paspaudęs mašinos, 
gal būtume ir mes pašokę.

Paskui pasirodė, kad mūsų bai
mė buvo be pamato. Prie pir
mo garažo apsistoję ir pasitei
ravę apie tuos viesulus, sužino
jome, kad jie turistams nepavo
jingi. Todėl, kai ir antrą visą 
dieną važiuojant tokie pat viesu
lai mus lydėjo, jau norėjome, 
kad bent kuris muš taip pagla
monėtų, bet jie, matyt, nenorėjo 
su mumis turėti reikalo.

(Tęsinys kitame numeryje) 

mečiams praėjus nuo jųmirties. 
Mirties vienišoj saloj ir išsi
ilgtų pagundų padugnėse.

Yra ir organizacijų, linkusių 
pasilikti vienišoje saloje, lau
kiant savo genijaus pripažini
mo. Tegul sau laukia.

O tuo tarpu organizacijų vado
vybių pasimatymai būtų didelė 
dorybė. Norėtųsi kartą ir di
desnio pikniko....
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SENSTANČIO ŽMOGAUS 
FIZIOLOGINIAI POŽYMIAI

Dr. STEPONAS BIEŽIS (2)
Širdis yra stebėtinai patvari 

jėgainė, kuri pajėgia išlaikyti 
ir didžiulius įsitempimus . Jos 
energijos išdava, prilygstanti 
žmogui, išgyvenusiam 70 metų, 
tiek didelė, kad pajėgtų iš van
dens iškelti didžiausį marių lai
vą. Tai maždaug tiek energijos 
pareikalaujama iš jos per 70 
metų žmogaus gyvenimo laiko
tarpĮ. Jos normalūs ištekliai tiek 
dideli, kad išlaiko didžiausius 
Įsitempimus, kylančius, saky
sime, iš visiškai sunkaus darbo, 
Įtempto bėgimo, kopimo sta
tų kalną ir tt. Jai sugniušti ši
tokiuose atsitikimuose mažai 
grėsmės tesama, žinoma, kai ji 
sveika ir normali.

Arterijos, ir bendrai visa 
kraujo apytakos sistema, yra lyg 
nesuskaitomas Įvairaus dydžio 
vamzdžių rezginys. Jų vienintė- 
lė paskirtis aptarnauti žmogų 
pristatant maistą visiems kūno 
audiniams ir atmatų pašalinimas.

Visos kraujagyslės savo jėgos 
neturi. Jos visos prasideda iš 
širdies, vis susiskaldydamos Į 
mažesnes ir mažesnes šakas bei 
šakeles, kad pasiektų visus orga
nus. Vėliau, susijungdamos, 
grįžta Į širdį. Taigi galima sa
kyti, kad širdis ir kraujagyslės 
yra vienas ir nedalomas orga
nas, lyg medžio šakos ir šak
nys. Kas vienaip ar kitaip palie
čia širdį, tai randa tolygų at
garsį kraujagyslių tinkle.

Širdis tik retais atsitikimais 
savaimai pakrinka. Svarbieji jos 
sužalojimai randa pagrindą ir 
pradžią kur nors kitur. Pirmą 
vietą, ypač jaunystėje, užima 
reumatizmas, kuris visai nelai
komas širdies liga, bet kuris šiai 
ligai plintant ar ilgiau besi
tęsiant, beveik visada pažeidžia 

širdį. Senesniais laikais, kai dif
teritas, škarletina, dėmėtoji šil
tinė, raupai ir kitos šitokio 
pobūdžio ligos siausdavo, tai tik 
retesnis kuris įš jų išeidavo su 
sveika širdimi. Dabar jau ši 
problema išrišta, nes šios li
gos jau galutinai nugalėtos.

Su reumatizmu, tai ir šian
dien dar didelė problema, ku
rią tik intensyvios pastangos ir 
laikas išryškins. Iš čia jau seka 
aiški išvada, kuri rodyte rodo, 
kad apsaugoti širdį šiuo po
žiūriu pirmiausia ir svarbiau
sia reikia dėti pastangas išvengti 
reumatizmo. O susirgimo atsiti
kimu, viską daryti širdies apsau
gojimui. Tai -šiais laikais daž
nai ir įvykdoma panaudojant mo
derninės medicinos gydymo prie
mones.

Reumatizmo liga taip sužalo
ja širdies vožtuvus, kad jie ne

Raskite 7 skirtumus

Abu piešiniai atrodo panašūs. taip nėra. Jei esate pasta
bus, pabandykit per penkias minutes atrasti 7 skirtumus. Atsa
kymas bus kitame numeryje.

begali sklandžiai veikti. Širdies 
išklodalo įdegimo atsitikimu, 
vienos ar kitos arterijos skers
muo susiaurėja. Tuo susiaurė
jimu sumažina ištekančio krau
jo kiekį.

Viename ir kitame atsitikime 
širdis priversta sunkiau dirbti, 
kad nors iš dalies patenkintų kū
no reikalavimus. Šisai pasunkė
jęs darbas širdį greičiau iš- 
dėvi ir, žinoma, trumpina žmo
gaus amžių. Štai dėlko reuma
tizmas, be kitų blogumų, laiko
mas tiek pavojinga ir rimta li
ga.

Be reumatizmo ir visos kitos 
bakterinės ir virusinės ligos, 
ypač jei jos užsitęsia ilgesnį lai
ką arba dažnai pasikartoja, ne
retai paveikia širdį, kurios pa
jėgumą silpnina. Dažnai tokie 
širdies sužalojimai mažai ar vi
siškai iš pat pradžios nepaste- 
biami, tačiau ilgainiui tatai iš
ryškėja vienokiu ar kitokiu jos 
pakrikimu. Tai gali pasireikšti 
už desėkos ar daugiau metų, 
kai žmogus ima senti. Dažnai 
dėl šitokių, dar jaunystėje ar 
pusamžiuje įvykusių širdies pa
žeidimų, Įžengiant į senatvę, šir
dis nebepajėgia atlikti savo dar
bo tiksliai. Tai žmogų paguldo 
ilgam laikui lovon ir ne tik trum
piną amžių, bet ir patį gyveni
mą pririša prie lovos. Tat su
prantama, kodėl reikia dėti vi
sas pastangas apsisaugoti nuo 
bakterinių ir virusinių ligų. O 
susirgimo atvejuje iš pat ligos 
pradžios, gydytis moderniniais 
metodais, kad būtų išvengta šir
dies sužalojimų.

Kraujo slėgimo pakilimas, 
dažniausia pasireiškiąs senes- 
niame amžiuje, ilgainiui veda 
prie širdies padidėjimo. Padi
dėjusi širdis, reikia aiškiai su
prasti, yra silpna širdis, kurios 
atsargos pajėgumas menkesnis 
ir tokiu būdu didesnes įtampas 
ne visuomet beišlaiko. Tat visi 
senesnieji žmonės bent kas pus
metį privalo patikrinti tiek krau
jo spaudimą, tiek visą sveikatą.

Arterijų sukietėjimas, ypač 
širdies vainikinių arterijų, vi
sada rimtas reiškinys. Ši padė
tis visuomet sunkina širdies vei
kimą. O patsai arterijų sukie
tėjimas (sklerozė) yra itin 
rimtas reiškinys, reikalaująs gi
lios studijos.

Didesnis nutukimas, jei jis il
giau tęsiasi, visada veda prie šir
dies padidėjimo ir ankstesnio 
jos sugniužimo. Visi nutukėliai 
tegul aiškiai žino, kad jų gyveni
mas yra trumpesnis.

Dažnai pasikartojančios ir il
gai vykstančios kraštutinės į- 
tampos, kaip sunkus ir neatlai-

Lietuvių Fronto Bičiulių studijų savaitės svečių dalis Union Pier, Michigane.

Minėjo 1941 metų sukilimo sukaktį
Baigdami savo studijų ir 

poilsio savaitę Lietuvių 
Fronto Bičiuliai surengė 
1941 m. lietuvių tautos su
kilimo pastatytos Laikino
sios Vyriausybės 20 metų 
sukakties minėjimą. Minė
jimas surengtas Union 
Pier, Mich. vasarvietėje, 
esančioje apie 85 mylios į 
rytus nuo Chicagos.

Į iškilmingą minėjimą at
vyko Lietuvos konsulas 
Chicagoje dr. P. Daužvar- 
dis, buvę Laikinosios Vy
riausybės ministeriai ar vi- 
ceministeriai R. Skipitis,
M. Mackevičius, J. Brazai
tis, prof. dr. Pr. Padalis, 
Lietuvos aktyvistų Fronto 
įgaliotinis L. Prapuolenis, 
JAV Lietuvių Bendruome
nės pirmininkas St. Barz
dukas, LB Chicagos apy
gardos pirm. J. Jasaitis ir 
per 200 studijų savaitės 
dalyvių ir vasarotojų.

Konsulas dr. P. Daužvar- 
dis savo sveikinimo žodyje 
pabrėžė,-jog 1941 m. lietu
vių tautos sukilimas ir he
rojiška lietuvių rezistenci
nė kova prieš okupantus 
yra milžiniškas Įnašas į Lie
tuvos istoriją. Vengrų, vo
kiečių ir lenkų sukilimus 
pasaulis žino, o lietuvių su

dus darbas, sunkioji atletika 
(profesionalai ristikai, kumšti
ninkai, bėgikai ir tt.) ypatingai 
be atitinkamo poilsio, gana daž
nai verčia širdį didėti su jau mi
nėtomis pasekmėmis. Šitokių ir 
panašių, dažnai pasikartojančių 
įtampų reikia vengti dar tebe
gyvenant jaunystėje, kad širdies 
ištekliai būtų taupomi ateičiai, 
būtent, senatvei, kada tie re
zervai taip reikalingi ir kurie 
gali nulemti amžiaus ilgį.

Per eilę metų dažnai pasikar
tojančios, nors ir lengvo pobū
džio ligos, pvz. slogos, papras- 
tasai šaltis, bronchitas ir tt., 
neretai širdies raumenis su
silpnina. Tai mažina jos pajėgu
mą ir veda prie greitesnio jos 
visiško sugniužimo.

Dabar pažiūrėkime Į širdies 
ir arterijų išsidėvėjimą pas 
senstančius. Bet šiuo klausimu 
dar negalima nieko daug pasaky
ti. Šiuo metu dar neįmanoma tik
rai išskirti ligų efektų nuo taip 
vadinamo išsidėvėjimo, degene
racijos. Taigi dar stinga aiš
kesnių davinių.

Yra pastebėta, kad kai kurių 
asmenų išgyvenusių gražų am
žių širdis yra tik nežymiai pa
liesta. Ir tokie atsitikimai ne 
retenybė. Iš to plaukia logiška 
išvada, kad yra galimumų šir
džiai išsilaikyti geroje padėty
je iki 90 ir viršaus metų. Tat 
ir dabar turima pagrindo tvir
tinti, jog širdis turi galimumų 
veikti net viršaus šimto metų, 
jei ligos nenutraukia gyvybės.

• Uragvajuje buvo nu
šautas Montevideo Univer
siteto profesorius vienti 
namu tarpduryje, pro kur 
prieš tris minutes buvo pra
ėjęs Kubos ekonomijos ca
ras Ernesto Guevara. 

kilimo ir didvyriškų kovų 
nežino. Net ir mes patys jo 
ryškiau nepavaizduo jame 
įvairiuose memorandumuo
se ir leidiniuose. O mūsų 
pasipriešinimas priešui yra 
pirmasis, didesnis ir pa-

Minint Lietuvos sukilimo 20 metų sukaktį, L. Prapuolenis skaito 
tą patį Nepriklausomybės paskelbimo aktą, kurį skaitė 1941 m. birže
lio mėn. per Kauno radiją. Prezidiume sėdi dr. J. Meškauskas, 
J. Brazaitis, St. Barzdukas, Lietuvos konsulas dr. P. Daužvardis, 
M. Mackevičius, adv. R. Skipitis ir prof. P. Padalis.

tvaresnis.
Buvęs teisingumo min. 

M. Mackevičius Įtikinančiai 
Įrodė, jog Laik. Vyriausybė 
buvo teisėta ir jos darbai 
reikšmingi. R. Skipitis, tuo 
metu gyvenęs Berlyne ir 
buvęs paskirtas užs. reik, 
ministeriu, papasakojo Įdo
mių atsiminimų. L. Prapuo
lenis paskaitę tą pati atsi
šaukimą, kurį jis prieš 20 
metų paskaitė per Kauno 
radiją, LAF vardu kviesda
mas tautą sukilti ir skelb
damas Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą ir Lai
kinosios Vyriausybės suda
rymą. Dar kalbėjo prof. dr. 
Pr. Padalis, St. Barzdukas. 
J. Brazaitis padėkojo vi
siems kalbėtojams ir susi
rinkusiems į šį minėjimą. 
Jis pabrėžė, jog padėtis te
bėra tamsi ir po 20 metų. 
Ir dabartinė Amerikos ad
ministracija kovoje prieš 

bolševizmą yra pasirinkusi 
didelio atsargumo kelią.

Raštu sveikino K. Škir
pa, Laik. Vyriausybės min. 
pirmininkas, kuris betgi 
jam skirtų pareigų negalėjo 
perimti, nes naciai Berlyne 

jam buvo uždėję namų 
areštą, Pr. Vainauskas, 
daug kitų pavieniui asmenų 
ir organizacijii iš Ameri
kos, Kanados ir Europos.

Kiek nesklandumo Įnešė 
dr. J. Meškausko žodis apie 
švietimo reikalų tvarkymą 
Lietuvoje, kuris neįstengė 
išsilaisvinti iš pigios parti
nės įtakos, pamiršdamas 
minėjimo rimti. Jis vienin
telis išsiskyrė iš visti kitu 
kalbėtojų.

Minėjimas baigtas Lietu
vos himnu.

Didysis lietuvių tautos 
sukilimo ir rezistencinės 
veiklos 20. metų sukakties 
minėjimas rengiamas spa
lio 1 d. Ciicagoje, kurio ren
gime dalyvauja Liet. Ne
priklausomybės Talka. Lie
tuvių Fronto Bičiuliai, kitos 
lietuvių rezistencinės orga
nizacijos ir studentija.

D. Lanka

LAIŠKAI...
(Atkelta iš 3 psl.)

paprasti kurniečiai, burliokų jau
nesni broliai.

Kada, dar jaunas būdamas,pa
mačiau Lietuvos Vyti, ir aš no
rėjau būti Lietuvos Vytis, -- drą
sus riteris kovoje už savo gim
tinį kraštą. Man Lietuvos Vytis 
buvo simbolis Lietuvos didingos 
praeities ir lietuvių dvasios. 
Jeigu tada man butų parodę sti
lizuotą kumeliuką ir pasakę kad 
tai yra lietuvių tautos simbolis, 
man butų buvusi gėda prisipažin
ti kad aš lietuvys.

Tuo klausimu kreipiausi pas 
augštus Lietuvos pareigūnus. Jie 
man atsakė, "Valstybinius sim
bolius iškraipyti neleistina. Sti
lizuotas vytis nėra valstybės žen
klas."
Taip vadinamas stilizuotas vy

tis atsirado Lietuvoje kaip tik 
prieš komunistų vergijos užplū
dimą. Jis pasirodė net ant paš
to ženklelių. Jis yra vergijos 
simbolis, o ne garbingos lietu
vių tautos.

Dainų Šventėje buvo iškeltas 
kairiame estrados šone stilizuo
tas kumeliukas su raiteliu, be 
šarvų, be skydo, o rankoje iš
kėlęs laiko, ne kardą bet lazdą. 
Estrados dešiniame šone kur tu
rėjo būti iškeltas garbingas Lie
tuvos Vytis, mūsų tautos sim
bolis, iškeltos kankles. Ar Chi
cagos lietuviai nesupranta kaip 
reikia valsybinius simbolius 
gerbti, ar tai buvo gudrį komu
nistų propoganda su tikslu pa
niekinti Lietuvos Valstybės sim
bolius ir kartu lietuvių tautą.

Tas man padarė nejauku į- 
spūdi, lygiai kaip užėjus į sve
čius, šeimininkė pastato ant sta
lo gardžios sriubos bliudą. Jos 
išdykęs vaikas, pagavęs blakė, 
pribėga prie stalo ir "plimpt" 

įmeta blakę Į sriubą. Šeimininkė 
greit pagriebusi šaukštą išsėmė 
blakė. Jei iš mandagumo valgy
si tą sriubą, skonis nebus tikrai 
gardus.

Kas link mano vedamosLietu- 
vių Radio Valandos "katališ- 
kumo" gali spręsti dvasios va
dai geriau kaip slapukas.

Žinodamas kad lietuvių tautai 
būtinai reikia Įtraukti mūsų jau
nimą Į lietuvybės darbą, aš pa
kviečiau studente Danutė Vencku
tė ir studentą Raimonda Žičku 
ateiti man į talką kaipo Lietu
vių Radio Valandos pranešėjai. 
Išskrisdamas į Dainų Šventė pa
likau juodu pravesti radio pro
gramą, Sekmadienyje, Liepos an
trą dieną, 19G1 m. Visą progra
mą užrekordavo mano anūkas. 
Grįžęs iŠ Chicagos, kelis kartus 
išklausiau tą programą. Džiau
giaus kad tuodu jaunuoliai taip 
puikiai paruošė ir pravedė tą 
programą. Aš pats nebūčiau ge
riau ją pravedęs. Tas parodo kad 
mūsų jaunimas nori dirbti lietu
vybės darbą, jei tik mes juos 
pamokysime ir prileisime prie 
darbo.

Visiems turėtų būti aišku kad 
tiktai aš esu atsakomingas už 
Lietuvių Radio Valandą. Slapukas 
viešai puola mano jaunus talki
ninkus. Kodėl? Ar jis nori juos 
atbaidyti nuo lietuvybės darbo? 
Ar toks elgesys yra kultūringas?

Būdamas New Yorkė aš pirkau 
plokštelė Įrekorduotą Pavergtoje 
Lietuvoje. Vienoje pusėje buvo 
choro daina, "Aušra prie Ne
muno" Kelis kartus išklausiau 
tą dainelė. Žodžiu tiktai viena, 
kita galėjau pagauti, bet melodi
ja man patiko, todėl patariau 
Danutei Venckutei įtraukti tą dai
nelę į Radio programą.

Eiles užvardintas, "Aušraprie 
Nemuno" niekur nebuvau skaitęs 
nes komunistų spaudos aš neskai
tau. Tas eiles galėjo turėti ko
munistų slaptas ar viešas ben
dradarbis. Jeigu tos eiles 
yra "kultūrinio bendradarbia
vimo išdava" kaip slapukas ra
šo, tai kodėl jam buvo taip svar
bu patalpinti tų eilių tekstą 
"Dirvoje"?

Jonas J. Romanas

Skaitytojas tikrai Įsitiki
no. paskaitęs šį laišką, ko
kia kalba jis rašytas. Jei to
kia kalba pravedama ir jo 
radijo valanda, tai daugiau 
žalos, negu naudos padaro
ma.

• Eichmano byloje spren
dimas nebūsiąs anksčiau 
paskelbtas, kaip lapkričio 
mėn. pradžioj.
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išleido 4 pašto ženklų seriją 
su žymių ispanų ir čiliečių at
vaizdais. Ženkluose randame: 
Pedro de Valdivią, Jose Toribio 
Mediną, Alonso de Ercillą ir 
poetę Gabrielą Mistral. Žemiau 
duodame 5 plūs 5 centesimų 
ženklą su Valdivia.

tabakas, pats pirmutinis Pran
cūzijoje.

Augalas buvo pavadintas jo 
vardu -- nicotiana tabacum, ja
me randami nuodai -- nikotinu, 
o tam tikras vitamino B jungi
nys -- nicotinic acid.

Tabako tėvynė, kaip žinia, yra 
Amerika, ir Kristupas Kolum
bas, atvykęs į Naująjį Pasaulį, 
jau rado indėnus, berūkančius 
tabaką.

Kalavijuočių ordeno buvo pasta
tyta 12 amž. gale. Vėliau aplink 
pilį išaugo to paties vardo mies
tas. Pilis paskutiniais laikais 
buvo gerokai apgriuvusi ir re
montuojama. Š. m. pavasarį re
montas buvo baigtas ir gegužės 
4 d. pilis* iškilmingai atidaryta 
lankytojams.

Turku paštas tą dieną visus 
išsiunčiamus iš ten laiškus ants
paudavo specialiu spaudu su 
miesto herbu ir atitinkamomis 
datomis.

Pedro de Valdivia (apie 1500 
x-1554), vienas žymesnių Čilės 
užkariautojų, gimė Estrema- 
duroje, Ispanijoje. Kaipo karys 
tarnavo karuose Italijoje ir 
Flandrijoje, vėliau Venezueloje. 
Pasižymėjęs Salino mūšyje (Pe
ru, 1538 m.), jis gavo Pizarro 
pavedimą užkariauti Čilę. 1541 
m. su savo karine ekspedicija 
Mapocho slėnyje jis įkūrė Čilės 
sostinę Santiago, o 1550 m. ke
lis kitus miestus, kurių vienas 
buvo pavadintas jo vardu -- 
Valdivia.

SUDANAS
išleido 3 pašto ženklų ir blo

ko seriją su senovės karaliaus 
Tirhaąa statula. Blokas spaus
dintas ant storo kartoninio po- 
pierio, be klijų. Jame telpa vi
si trys ženklai. Šiuose ženkluo
se, panašiai kaip ir Egipto, 
yra įrašas: "ŠavingSudaneseNu- 
bia Antiąuities".

Bloke yra įrašai arabiškai ir 
angliškai, iš kurių sužinome, kas 
toks buvo tas Tirhaąa. Ten sa
koma: "Tirhaąa, garsus Sudano 
karalius (689 - 663 pr. Kr.), 
vienas iš Napatano karalių, vald
žiusių Egiptą ir Sudaną. Jis pa
laidotas prie Nuri didžiausioje 
Sudano piramidėje".

Turku -- Abo miestas guli prie 
Baltijos jūros sąsiaurio -- įė
jimo į Botnijos įlanką ir ran
dasi maždaug 170 mylių atstume 
į šiaurės vakarus nuo Helsinkio. 
Tai pats seniausias Suomijos 
miestas ir anksčiau buvusi krašto 
sostinė. Mieste veikė ir univer
sitetas, tačiau po 1827 m. gaisro 
jis buvo perkeltas į Helsinkį.

Turku-Abo svarbus Suomijos 
miško pramonės ir geležies ap
dirbimo centras. Mieste gyve
na virš 107,000 gyventojų.
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PRANCŪZIJA
išleido 30 centimų pašto ženk

lą, kuriuo paminima 400 metų 
sukaktis nuo... tabako įveisimo 
Prancūzijoje. Ženkle matome 
Jean Nicot atvaizdą (kairėje) ir 
keturis sukryžiuotus tabako la
pus bei tris raudonus žiedus 
(dešinėje).

Parengimų kalendorius

DIRVOS METINIS

Spaudos Balius-

Jean Nicot, Sieur de Ville- 
main (1530 - 1609), prancūzų 
kalbininkas ir diplomatas, gi
mė Nimes, Prancūzijoje. 1559 m. 
jis buvo paskirtas ambasadorium 
į Portugaliją prie karaliaus Pran
ciškaus II. Po dviejųmetų,grįž
damas namo, jis parsivežė ta
bako sėklų, kurias buvo gavęs 
Lisabonoje iš vieno flamandų 
pirklio. Iš pasėtų sėklų išaugo

Sudanas, nuo 1956 m. respubli
ka, anksčiau kartu su Egiptu 
buvo valdomas anglų, senų seno
vėje daugumoje priklausė Egip
tui. Viena Sudano ir Egipto da
lis yra vadinama Nubija, farao
nų laikais Cush. Tame Kuše se
novės Egipto faraonai taip pat 
yra pristatę piramidžių ir ki
tų meno paminklų, kurių likučius 
dabar gręsia užlieti Nilo vanduo.

Egipto istorijoje randame, kad 
Tirhaąa (ar Taharka) buvo-pas- 
kutinis XXV-tos --Etipojųdinas
tijos (712 - 663) faraonas. Šios 
dinastijos faraonai įsivėlė į ka
rus su Asirija. 670 m. pr. Kr. 
Asirija nukariavo Egiptą ir fa
raonas Taharka buvo priverstas 
pabėgti į tolimuosius savo kara
lijos pietus, kur 663 m. ir pasi
mirė.

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 10 d. LVS Ramovės 
gegužinė p. Apanių sodyboje -- 
12518 Lake Shore Blvd.

RUGSĖJO 23 D.,-SlovenianAu- 
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

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

SPALIO 7 D. Jonės Kvietytės 
išraiškos šokio koncertas. Ren
gia Dainavos stovyklos globos ko.- 
mitetas.

ONCERTAS
įvyksta rugsėjo 23 d.

SLOVENIAN AUDITORIUM
Meninę programą iš PiT- 

do muz. Juliaus Gaidelio 
vedamas mišrus choras ir 
moterų trijo iš Bostono.

Visi iš anksto kviečiami 

dalyvauti ir tuoj’ užsisakyti 

geriausius bilietus.

SUOMIJA
išleido 125 markių pašto ženklą 

su Turku pilimi.
Turku (švediškai Abo) pilis

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’BelI-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. 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 IR PATAISYMAS

Vandeniu ir pečiais šildymas, vonios kamba
rių įrengimas. Pristatymas į jūsų namus ar pilnas 
įrengimas.

Nelaimei atsitikus skubus pataisymas. Nemokamas 
numatomų darbų Įkainavimas.

Mes esame pertvarkę šildymą Dirvoje, atlikę nemažai 
patarnavimų lietuviams ir mūsų darbu visi patenkinti.

W. F. HANN & SONS C0.
15533 EUCLID AVĖ. MU 1-4200

J.S.AUTO SERVICE

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

NAMI KRAUTUVĖJE

Mašinų viršaus taisymas

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd.
Cleveland 3, Ohio 
ir dažymas. Motorų,

stabdžių patikrinimas ir taisymas.

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

24 hours towing
Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.

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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.

SAVINGS
EARN

„ SUPERIOR 
/0 SAVINGS

OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

ACCOUNTS
HOME ANO J

BF REMODEUNGLOAN3 1

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST. <

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• Lituanistinės Vysk. Va
lančiaus Mokyklos Tėvų Ko
mitetas kviečia visus tėvus 
atsilankyti Į šaukiamą tėvų 
susirinkimą, kuris įvyks 
rugpiūčio 23 d., 7 vai. va
karo, šv. Jurgio parapijos 
salėje.

Svarbūs reikalai, todėl 
Tėvii Komitetas kviečia vi
sus skaitlingai dalyvauti.

• Amerikos Lietuviu Tau
tinės Sąjungos Clevelando 
skyrius š. m. rugpiūčio 27 
d. inž. A. Nasvyčio reziden
cijoje — 10823 Magnolia 
Dr. ,rengia vasaros pobūvį.

Bus trumpa programa: 
Juliaus Smetonos žodis: Ide- 
ologinių organizacijų pras
mė tremtyje.

Meninę programos dalį

išpildys solistė J. Daugėlie
nė.

Pobūvio pradžia 3 vai. po 
pietų, programos pradžia 5 
vai. po pietų. Jaunimui įėji
mas laisvas, suaugusieji au
koja po $1.00. Veiks bufe
tas.

Pasitaikęs blogas oras po
būvio nesutrukdys: pakan
kamai vietos patalpose.

Kviečiame atsil a n k y t i 
skyriaus narius su šeimo
mis ir visus geros valios lie
tuvius pabendrauti drau
giškoje nuotaikoje.

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edna Avenue 936 East 185 St.
EN 1 1763 KE 1*7770
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KAS IR KUR?
• Korp! Neo Lithuania sto
vykla įvyksta YWCA sto
vyklavietėje, netoli Raven- 
nos, Ohio. Nuo Clevelando 
maždaug už 20 mylių. Sto
vyklos uždarymas rugsėjo 
3 d. po pietų. Stovyklaus 
virš 50 studentų. Rugsėjo 2 
d. ten pat įvyks Filisterių 
Sąjungos kviečiamas suva
žiavimas.
• Viktoras PalČiauskas, 20 
m., iš Chicagos, ir Algis 
Makaitis, 16 m., iš Bostono, 
dalyvavo Daytone įvyku
siam šachmatininkų turny
re. Viktoras PalČiauskas iš 
galimų 9 taškų laimėjo 6, o 
Algis Makaitis 5 taškus. Iš 
viso dalyvavo 66 jauni šach
matininkai.
• Pabaltijo advokatų — tei
sininkų lyga steigiama Chi- 

■cagoje. Priimant statutą 
dalyvavo iš estų: A. Talistu 
ir T. Anvelt, iš latvių — J. 
Kalninš ir Mangulis, o iš 
lietuvių — Ch. Kai, S. Ge
čas, V. Račkauskas ir P. 
šulas.
• Inž. Jonas ir Nijolė Ulė- 
nai, iš Long Island, New 
York, šią vasarą atostogavo 
Virgin Islands ir Puerto Ri- 
co. Dabartiniu metu inž. J. 
Ulėnas darbo reikalais yra 
išvykęs į šiaurinę Kalifor
niją. Grįždamas namo tikisi 
trumpam laikui sustoti Los 
Angeles ir aplankyti gimi
nes bei pažįstamus.
• Rašytojas Antanas Venc
lova, ištikimas Maskvos 
tarnas, su kitais dviem so

Vytautas Grybauskas (kairėje) ir Jonas Perkūnas po rungtynių su 
Chicagos vokiečiais, kurios baigėsi lygiomis.

E. Šulaičio nuotrauka

A ~
KĘSTUTĮ G A I D žI U N Ą

ir
RAMO N Ą J A S lT K Y N A I T Ę

sukurus šeimą, sveikiname ir linkime saulėto gy
venimo.

S. Z. Lekučiai
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vietiniais rašytojais buvo 
pavėžintas į Islandiją.
• Degamų dujų pravedimas 
iš Ukrainos į Lietuvą, kaip 
praneša komunistinė spau
da, jau pasiekė Vilnių.
• Danutė Sirusaitė, prieš 
metus atvykusi iš Lietuvos, 
atostogų išvyko į Torontą, 
Kanadoj, kur ji svečiuojasi 
pas gimines — J. Kablį, 
Dailidžius ir kitur. Danutė 
yra newyorkiečių visuome
nės veikėjų Jurgio ir Elenos 
Sirusų dukra.
• Magdelena Galdikienė, iš 
New Yorko, surinko 40 lie
tuvių parašų siųsdama pro
testo laišką New York 
Times redaktoriui dėl Zulc- 
bergio ** tilpusio straipsnio 
prieš Pabaltijo valstybes. 
Dabar ji organizuoja laiškų 
ir telegramų siuntimą Ku- 
chel - Lipscomb rezoliucijos 
pravedimo reikalu.
• Ligijos Bieliukienės nuo
trauka praėjusį penktadie
nį buvo atspausdinta popu- 
liauriausiame New Yorko 
dienraštyje Daily News ak
tualių nuotraukų puslapyje, 
kur- ji pavaizduota žiūrinti 
į tuštėjantį "kraujo banko" 
šaldytuvą. Nuotrauka pa
skelbta ryšium su atsišau
kimu į New Yorko gyvento
jus aukoti kraują ligoni
nėms. L. Bieliukienė yra 
vienos didžiausių New Yor- 
ke ligoninių (Roosevelt Ho- 
spital) "kraujo banko" ve
dėja.

Kas Dirvos neskaito-
- daug nustoja!

Tarybos Prezidiumas se
siją šaukia rugsėjo 2-4 die
nomis New Yorke Baltų 
laisvės namuose (Baltic 
Freedom House, 131 E. 70 
Street).

Su naujai išrinkta LB 
Taryba taip pat keičiasi ir 
kiti centriniai Bendruome
nės organai, tad sesijos su
sirenkančiai Tarybai teks 
rinkti naują Centro Valdy
bos pirmininką (kitus Cent
ro Valdybos narius Tarybai 
tvirtinti pristatys jis) nau
ją Kontrolės Komisiją, Gar
bės Teismą.

Kadenciją baigianti Cen
tro Valdyba ir kiti centri

KAS NAUJO ATOSTOGAUJANČIOJ
OMAHOJE

Vasaros atostogos Omahos lie
tuvius yra gerokai palietusios. 
Visuomeninės bei kultūrinės vei
klos kaip ir nebėra. Didžiausią 
veiklą šiuo metu čia išvysto tik 
prisiekę meškeriotojai, atostogi- 
ninkai ir {vairių pomėgių pavė- 
siautojai.

Vis dėlto Omahoje esama žmo
nių, kurie ir karščiausiais va
saros mėnesiais dirba. Ankstyvą 
pavasarį šio laikraščio skiltyse 
teko rašyti apie pirmąjį A. L. 
Tautinės Sąjungos Omahos sky
riaus surengtą literatūros, dai
nos ir muzikos vakarą, kuriame 
tarp kitų dalyvių bei svečio rašyt. 
A. Gustaičio, dar pasirodė jauna, 
vos septynių metų amžiaus pia
nistė-- Silvija Kazlauskaitė. Savo 
pirmuoju pasirodymu Silvija vi
sus nustebino ir atkreipė dė
mesį į savo nekaskieniškus ga
bumus. Ir neveltui! Štai, tik po 
tryjų mėnesių Omahos miesto 
jaunųjų talentų varžyboseSilvija, 
per kelis pasirodymus dasikasa 
iki finalo ir ir rugpiūčio 13 die
ną junior klasėje gauna pirmąją 
vietą.

Omahos laikraščio "Omaha 
World Herald" recenzentas, ap
rašydamas šį Silvijos laimėjimą 
štai ką sakė: "Nebuvo joks ne
tikėtumas, kad pirmoji vieta ju
nior klasėje atiteko mažajai Sil
vijai Kazlauskaitei... Ji tikrai 
bus koncertųsalėse, kai pasieks 
septyniolika! Gal net ir grei
čiau"...

•
Ne atostogoms, bet tikrai ru- 

giapiūtei yra visad pasiruošęs ir 
kitas, šiek tiek neįprasta nau
jiesiems atvykėliams profesija 
omahietis-- Ričardas H. Skers- 
tonas. Tai lietuvis, kuris rūpi
nasi ne savo, bet kitų atosto
gomis. R.H. Skerstonas yra 
Touring Club of Nebraska, esan
čio 4833 So. 24 St. savininkas. 
R.H. Skerstoną galima būtų pa
vadinti visad keliaujančiu lietu

Į FILISTERIŲ SUVAŽIAVIMĄ!

Š. m. rugsėjo 2 d. (šeštadienį) 2 vai. p. p.,- 
Korp! Neo-Lithuania studentu vasaros stovykloje, 

ŠAUKIAME SUVAŽIAVIMĄ, 
į kurį kviečiame: visus Korp! Neo-Lithuania ir 
Korp! Filiae Lithuaniae, nepriklausomos Lietuvos 
meto, filisterius ir senjorus bei dabar užsieniuose 
baigusius aukštąjį mokslą senjorus;

visus filisterius šių broliškų Korporacijų: 
Jaunoji Lietuva (žemės ūkio Akademijos), Her
cus Monte (Klaipėdos), Geležinis Vilkas (Vil
niaus) ir Viltis (Vokietijos).

Suvažiavimo vieta ir adresas: 
Lithuanian Coed College Group 
Camp YWCA 
4677 Alliance Koad — R. D. G 
Ravenna, Ohio 
Tel. OL 4-2901 (per Lake Milton).

Suvažiavimo programa:
1. Suvažiavimo atidarymas,
2. Prezidiumo sudarymas,
3. Filisterių Sąjungos klausimas.
4. Korp! Neo-Lithuania jubiliejiniai metai,
5. Kiti reikalai ir sumanymai.

Suvažiavusiųjų registracija: tą pačią dieną 
nuo 10 vai. ryto.

Korp! Neo-Lithuania 
Filisterių Organizacinė Komisija

niai organai Tarybai pa
teiks apyskaitinius savo 
pranešimus.

Veiklos klausimais numa
tyti šie pranešimai: dr. V. 
Vardžio LB darbo gairės ir 
veikimo planai bei metodai 
(koref. dr. B. Nemickas ir 
Pr. Naujokaitis), dr. Alg. 
Nasvyčio ir dr. A. Razmos 
Lietuvių fondai, Pr. Garš
vos Lietuvybės išlaikymo 
būdai ir priemonės (koref. 
V. Adamkavičius), dr. E. 
Armonienės ir J. Tamulio 
Lituanistinio švietimo ra- 
cionalizavimas, V. Volerto 
ir J. švedo Jaunimo tarybos 
sudarymas, V. Kamanto LB 
Tarybos darbo komisijos,

viu, kuris Omahą pasiekė tik 
prieš porą metų. Prieš tai jis 
gyveno ir dirbo įvairiuose Pie
tų Amerikos kraštuose. Septy
nios kalbos, kurias minimas tu
rizmo įstaigos savininkas mo
ka, yra geriausia priemonė su 
klijentais "šiltoje" dvasioje rei
kalus aptarti. Žemėlapiais, gar- 
sujų pasaulio vietų vaizdais, bei 
įvairia informacija sudėlioti sta
lai, bei nukabinėtos sienos rodo, 
kad iš čia visas pasaulis neto
li...

Pats R.H. Skerstonas pripažįs
ta, kad ši profesija badauti ne
leidžia. Vieno esą mažoka, tai 
laiko. Šio mėnesio pabaigoje šis 
jaunas ir gabus turizmo biuro sa
vininkas, su grupe turistų, iš
skrenda į vakarų Europą. įdo
miausia, kad R.H. Skerstonas, 
nebūdamas JAVpilietis, kelionė
se dažnai naudojasi Lietuvos 
Respublikos užsienio pasu.

Vasaros saulės nebijančiomis 
reiktų priskaityti ir vyr. skau
tes, kurios L. Antanėlienei va
dovaujant antrąjį rugpiūčio sa
vaitgalį praleido Twin Rivers 
stovyklavietėje. Omahos skautes 
visad tektų priskirti prie pačių 
judriausių vietinių organizacijų 
grupės. Deja, to negalima būtų 
pasakyti apie; skautus. Iš dido
ko ir gana patrauklaus skautų 
būrio, jokio gyvybės ženklo ne
liko. Tai pirmoji mirties rankos 
paliesta organizacija Omahoje.

•

Pati didžioji Omahos lietu
vių dalis dar vis atostogų ženkle. 
Vieni švilpia Kanadon, kiti Chi- 
cagon, ten kartu aplankydami 
ir Pr. Odino (seno Omahiečio) 
vasarvietę. Treti laipioja Colo- 
rado ar Wyomingo dantuotaisiais 
Grand Teton kalnais. Dar kiti 
leidžiasi žiaurėn į Idaho, Mon
taną. Ten ir vasarą nakties me-

KONKURSINĖ NUOTRAUKA NR. 24. Tomas Stančikas, 5 metų 
amžiaus, iš Los Angeles, Calif. Nuotrauka L. Kančausko.

KONKURSINĖ NUOTRAUKA Nr. 25. Robertas Mačiulaitis, pus
ketvirtų metų amžiaus, iš Detroit, Mich. Nuotrauka Stasio Ma- 
čiulaičio.

KONKURINE NUOTRAUKA Nr. 26. Vitukas Kijauskas, 3 metų 
amžiaus, iš Clevelando, Ohio. Nuotrauka J. Kijausko.

tu reikia prisiminti žiemą.
Prie lengviau dirbančiųjų pri

skirtinas dar vis bedainuojąs ir 
begiedąs Omahos lietuvių cho
ras. Teko girdėti, kad ir choras 
jau ruošiasi vėlyvesnėms atosto
goms. Ir pats choro dirigentas 
rengiasi atostogoms... Vokie
tijon, kur rengiasi įgroti dar 
vieną plokštelę, tik šį kartą jau 
pramoginę. Skūpios žinios ne

leidžia nė užsiminti apie jos 
turinį, bet pirmoji maršų plok
štelė tiesiog verčia tikėti, kad 
nebūsime apvilti.

V. Š.

Paraginki! savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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