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DAR VIENA BYLA 
PARTIZANAMS
Birželio 12 dieną Rokiškyje 

prasidėjo dar viena byla prieš- 
bolševikiniams kovotojams - par
tizanams. Kaltinami: Juozas 
Streikus, Izidorius Streikus ir 
Vladas Krasauskas. Jie veikę 
(tuo tarpu neminima, kada) šiau
rės rytų Lietuvoje ir Latvijoje. 
Anot (Oficiozinio pranešimo, "jie 
žudė, plėšė ir degino naujakurius, 
kolūkiečius, tarybinius aktyvis
tus". Greičiausia ir šie kaltina
mieji bus buvę kolchozų Įvedimo 
pirmųjų metų kovotojai. Nors ir 
buvo paskelbta "amnestija", 
kvietusi dar nenugalėtuosius par
tizanus liautis bekovojus ir "le
galizuotis", bet praėjus kele- 
riems metams nuo tos "amnes
tijos" paskelbimo, prasidėjo ei
lė bylų prieš buvusius kovotojus, 
kuriose sprendimai jau padaryti 
iš anksto. Sprendimą galima nu
matyti ir iš pranešimo apie bylą 
antraštės: "Artėja atpildo valan
da". Šios bylos dabar aiškiai at
sako klausimą visiems, kas abe
jojo, galima ar negalima pasiti
kėti bolševikine "amnestija".

NAUJI "ŠVEDO ANSAMBLIO" 
KELIAI...

"Švedo ansamblis" (oficialiai- 
Nusipelnęs LTSR liaudies dainų 
ir šokių ansamblis) prieš kiek 
laiko susilaukė iš tam tikrų 
sluogsnių priekaištų, kad perdaug 
esąs Įsikibęs lietuviškų liaudies 
dainų irpermažai "žengiąs sugy
venimu”: jo programoje vis ne
pakankamai būdavę "tarybinių 
kūrinių".

Birželio pradžioj Vilniuje Įvy
ko naujos programos koncerto 
premjera. Būdinga, kad pirmas 
atsiliepimas apie premjerą pasi
rodė lenkiškame laikraštyje 
"Czerwony Sztandar" ("Raudono
ji Vėliava"), o atsiliepimą parašė 
Lenkų liaudies dainų ir šokių an
samblio "Vilijos" pirmininkas F. 
Kowalewskis. Jo išvada -- an
samblis "nestovi mirties taške ". 
Kodėl toks sprendimas, galima 
spręsti iš koncerto turinio.

Pirmoji dalis paskirta grynai 
"šių dienų tematikai": dainų ir 
šokių pynė, vaizduojanti "gražų
jį šių dienų gyvenimą" ir drau
ge pašiepianti visokius "atgal- 
eivius ir kenkėjus". Režisūra 
J. Lingio, ansamblio šokių vado
vo. Kita dalis -- "tautų drau
gystė”: kas daina, tai vis iš 
kitos "tarybinės respublikos". 
Kaikurios dainos net ir origina
lia kalba dainuojamos. Šios da
lies režisorius J. Gudavičius).

Taip "švedo ansamblis "savo 
forma (apranga) dar pasiliko lie
tuviškas, bet turiniu... "visasą
junginis".

LIETUVOS - LENKUOS 
"KULTŪRMAINIAVIMAS"

Maskvai neprieštaraujant ar 
net ir laiminant, tarp Vilniaus ir 
Varšuvos vyksta sustiprintas 
"kultūrmainiavimas", platesnės 
apimties, negu su kitomis Lenki
jos kaimynystėje esančiomis 
"Tarybinėmis tautomis". Šiuo 
metu Varšuvos radijas buvo su
rengęs "lietuvių kultūros deka
dą". Buvo perduota net 22 prog
ramos Lietuvos temomis. Prog
ramų turinys, žinoma, grynai 
"tarybiškas": ■ apie "didžiąsias 
permainas", kurios Įvykusios bei 
vykstančios Lietuvoje, "globoja
moje didžiųjų brolių".

Programos pagamintos Vilniu
je, Įrašytos Į juosteles ir Varšu
voje tik mechaniškai perduoda
mos. Buvo Paleckio kalba "apie 
laimėjimus", paskaita apie lite
ratūrą, ypač apie MieželaitĮ, apie 
draugingus lietuvių-lenkų kon
taktus-, apie lietuviškus filmus, 
apie liaudies meną, muziką ir tt.

Panaši "lenkų kultūros dekada" 
(t. y. dešimts dienų) numatoma 
perduoti ir per Vilniaus radiją 
šių metų rugsėjo menes}.

KOMUNISTAS IRGI MOKA 
"KOMBINUOTI"

Kauno konservų fabrike (buvu
siame "Maiste”) direktorius da
bar J. Burnis. Komunistas. Anks
čiau buvo konservų fabrike Kė
dainiuose, paskui trumpą laiką 
direktoriavo muilo fabrike, Kau
ne. Tenai itin gerai draugavo su 
savo sandėlio vedėjuGrusku. Pa
skirtas konservųfabrikodirekto- 
rium (ankstyvesniajam suklupus 
kombinacijose), parsitraukė pas 
save ir Gurską, pasiskyrė jĮūkio 
vedėju. Čia Gurskas susituokė su 
maisto pramonės technikumą 
baigusia šio fabriko meistre. Jau

SOVIETŲ UŽSIENIO POLITIKA
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Septyniasdešimt žvakių nušvito mėnesienoje Tabor Farmoj atžymėti Juozo Bačiūno 70 metų amžiaus 
sukakčiai... Šiuo dainaviėčių surengtu netikėtumu sukaktuvininkas buvo giliai sujaudintas. Nuotraukoje 
Marija ir Juozas Bačiūnai tarp dainaviečių ir ansamblio dirigentų S. S' ieikos ir A. Šimkaus.

B. Lungio nuotrauka
1 ■ ?- ’ ..

Septyniasdešimt žvakių mėnulio 
šviesoje Juozo Bačiūno garbei

Birželio 16 d. vakare Tabor 
farma, Sodus, Mich. skendo Įvai
riaspalvių prožektorių šviesose, 
o žaliojoje vejoje prieš skaitlin
gą amerikiečių publiką, dainavo 
ir šoko tautiniais drabužiais pa
sipuošę "Dainavos" ansamblio 
vyrai ir merginos.

"Tokių iškilmių, tokio Įspū
dingo pagerbimo aš tikrai nesi
tikėjau", -- sekmadienio rytą, 
bevaikštant po gražią Tabor far- 
mą, rašančiam šiuos žodžius pa
reiškė didžiai laimingas Juozas 
Bačiūnas.

O Įvykiai klostėsi tikrai pas
laptingai. "Dainavos” ansamblis, 
baigęs šios žiemos sezoną Ba
čiūnų ir inž. V. Adamkaviciaus 
buvo pakviestas praleisti savait- 
galĮ gražioje Tabor farmoje, kur 
jau prasideda vasarojimo sezo
nas.

"Dainavos" ansamblis, nuste
bintas šiuo maloniu pakvietimu, 
pažadėjo J. Bačiūnui išpildyti 
lauke valandos koncertą. J. Ba
čiūnas sukvietė ir plačiosios apy
linkės pažĮstamus amerikiečius 
ir savo vasarotojus, kad jie pa
matytų lietuviškus tautinius šo
kius, pasigrožėtų lietuviškomis 
dainomis.

Bet "Dainavos" ansamblio va
dovybė iššifravo "paslaptĮ", kad 
J. Bačiūnui tik prieš kelias die
nas suėjo 70 metų amžiaus (L. 
Encikl. klaidingai pažymėti jo 
gimimo metai--jis gimęs 1892 
m.) ir ta proga nutarė ansamb
lio mecenatui ir daugelio lietu
viškų darbų rėmėjui padaryti 
staigmeną.

Visą šeštadienio dieną ansam
bliečiai, kurių suvažiavo apie 90 
asmenų, vaikščiojo po žalius ir 
nesibaigiančius Tabor farmos 

noji Gurskienė tuojau tapo išrink
ta profsąjungos vietinio komiteto 
pirmininke ir paskirta fabriko 
kadrų skyriaus viršininke.

"Tiesa", visa tai pasakojusi, 
stebisi:

"Štai kaip 'sutvirtino* savo už
nugari direktorius. Geriausio jo 
draugo žmona - kadrų skyriaus 
viršininkė, ji i r profsąjungos vie
tos komiteto pirmininkė. Todėl 
ir švaistomasi žmonėmis, kaip 
patinka: kas moka Įtikti direkto
riui -- Į dešinę, kas to nesugeba 
-- Į kairę. Su darbo žmonėmis J. 
Burnis elgiasi visiškai kitaip, ne
gu iš tarybinio vadovo, komunis
to reikalauja partija, tarybiniai 
Įstatymai. Jis atkakliai globoja 
sukčius ir grobstytojus, skriau
džia dorus žmones." 

sodus, džiaugėsi saule, vandeniu, 
nepaprastai skaniu ir be jokios 
normos duodamu maistu, kurio 
gausumu ir Įvairumu J. Bačiū
nas tikrai lenkia visus Ameri
kos kurortus, žodžiu, jie jautė
si esą šeimininkai tame didžiu
liame lietuvių dvare, kuris, per 
45 metus Bačiūnų valdomas ati
davė nesuskaitomas sumas aukų 
Įvairiems lietuviškiems reika
lams, kur maloniojeBačiūnųglo- 
boje yra vasaroję tiek lietuvių 
kultūrininkų, mokslininkų ir kitų 
asmenų.

Vakare sutemus Įvairiaspalvių 
prožektorių šviesos nušvietė ža
lią veją, esančią aukštų medžių 
pavėsyje ir, svečiams užėmus 
vietas, spalvingos ansambliečių 
eisenos Į koncerto vietą biivo at
lydėtas pats sukaktuvininkas J. 
Bačiūnas. Plojimų audra pasiti
ko ansambliečius ir sukaktuvi
ninką. Prasidėjo koncertas vien 
iš lietuvių kompozitorių dainų. 
Pasikeisdami dirigavo muz. S. 
Sodeika ir muz. A. Šimkus. Dau
gelis svečių amerikiečių pirmą 
kartą išgirdo lietuviškas dainas. 
Pranešėja I. Radienė buriančiu 
anglišku žodžiu prieš kiekvieną 
dainą supažindino svečius su dai
nos turiniu, vedė juos Į Lietuvą. 
O čia svečių tarpe buvo ir du 
lietuviai kompozitoriai--prof. J. 
Žilevičius ir prof. V. Jakubėnas, 
Dainas sekė muz. F. Strolios va
dovaujamos "Dainavos" ansamb
lio grupės šokami tautiniai šo
kiai, o‘po jų vėl skambėjo nau
jos dainos.

Mačiau, kaip programai vyks
tant, pro Tabor farmą einančiu 
didžiuoju keliu važiavę automo

biliai suko iš kelio, gesino švie
sas ir stovėjo tol, kol pasibaigė 
programa.

Valandos lietuviška liaudinė 
programa gyvos gamtos fone bu
vo tikrai Įspūdinga. Kai nuskam
bėjo paskutinė daina, pranešėja 
Irena Radienė pranešė apie šei
mininko 70 metų amžiaus sukak- 
t{. Svečiai sustojo, ansamblis ga
lingai užtraukė Ilgiausių metų ir 
tuo metu didžiulis tortas su 70 
degančių žvakučių buvo atneštas 
ir padėtas prie J. Bačiūno. Čia 
pat "Dainavos" ansamblis savo 
rėmėjui Įteikė gražią dovaną-- 
lietuvišką medžio išdirbinĮ su 
Įrašu ir gėlių.

(Nukelta Į 2 psl.)

Įspūdžiai iš vizitų pas Amerikos 
senatorius ir kongresmanus

Kuchel Lipscomb rezoliucijų 
komitetas, šiandien pasivadinęs 
"Americans for Congressional 
Action to F ree the Baltic Statės" 
birželio 14-15 d.d. suorganizavo 
Washingtono Atstovų rūmų ir Se
nato lankymo dienas. Ta proga 
buvo išrūpinta didelis skaičius 
audiencijų pas kongresmanus ir 
senatorius, daugiausiai pas už
sienių komisijų narius. Tų lanky
mų tikslas buvo prašyti ir Įtai
goti senatorius ir kongresma
nus, kad jie balsuotų už Įneštą
sias rezoliucijas Kongrese ir 
Senate, reikalaujančias, kad Ame 
rikos vyriausybė iškeltų Pabalti- 
jos valstybių okupacijos ir lais-

Belaukiant Valstybės Departa
mento užsienio politikos planavi
mo komisijos pirmininko prof. 
Walt Whitman Rostow paaiškini
mų senato užsienio reikalų komi
sijai, kodėl jis mano, kad sovie
tai sušvelnėjo ir dėl to JAV tu
ri laikytis švelnios bei nuolai
džios linijos, Įdomu susipažinti 
ir su pačių sovietų pažiūrom Į 
jų užsienio politiką.

Tiesa, jau pats Stalinas ir jo 
Įpėdinis Chruščiovas daug kal
bėjo ir kalba apie taiką, tačiau 
jų veiksmai kalba visai ką kitą. 
Po to, kai sovietai Įtikino Vaka
rus, kad jie turi persvarą rake
tų srityje, Chruščiovas visai ne- 
sigėdino tą persvarą panaudoti 
politiniam spaudimui. Pirmą 
kartą jis savo raketomis gąsdi
no D. Britanijos ministerĮ pir
mininką Edeną ir Prancūzijos 
min. pirmininką Mollet laike Su- 
ezo kanalo-krizės (1956.11.15). Po 
to sovietai grąsino savo raketi
niais ginklais Italijai, Turkijai, 
Graikijai, Olandijai ir Vak. Vo
kietijai. Tai vis oficialiom notom, 
žodžiu pats Chruščiovas grąsino 
JAV nelamingos Kubos invazijos 
metu. Chruščiovo kalbose gali
ma rasti daugiau citatų, grąsi- 
nančių sovietų persvara raketų 
ir atominių bombų (100 megato
nų pajėgumo) sirtyje.

Komunistų partijos kongrese 
paaiškėjo, kad karių reikšmė 
partijos organizacijoje smarkiai 
paaugo. Tuo tarpu kai komparti
jos nariai sudaro tik 4,5°/o visų 
gyventojų (arba jei atmesime vai
kus, tai tas skaičius pakiltų iki 
7% suaugusiųjų), kariuomenėje 
buvo per 700.000 partijos nariu, 
kas sudaro beveik 20%visų karių. 
82% visų karininkų priklauso par
tijai. Ir kas svarbiausia karių 
skaičius partijos centro komitete 
smarkiai padidėjo. Tai aukščiau
siai komunistų institucijai šian
dien priklauso visi karinių pajė
gų viršininkai. Dar labai Įdomu, 
kad jie visi, kaip pav. maršalai 
Konevas, Rokossovskis, Veršini- 
nas,Malinovskis, Bagramjanas, 
Golikovas, Sokolovskis, Timo- 
šenko ir Jeremenko yra tipingi 
’stalinistai*, savo karjerą pada
rę Juozo Stalino laikais. Būdin- 

vės reikalą Jungtinėse Tautose. 
Šiandien yra Įnešta jau dešimts 
tokių rezoliucijų (trys rezoliuci
jos senate ir septynios kongrese). 
Kai kas bando tvirtinti, kad tos 
rezoliucijos Įneštos vien tik res
publikonų ir kad dėl to automa
tiškai prieš jas balsuosią demok
ratai. Rezoliucijas yra Įnešęs de
mokratas senatorius FrankJ. 
Lausche ir demokratas kongres- 
manas James Roosevelt.

Lietuviai, lankiusieji Kapite
lių, turėjo šešias delegacijas, ku
rioms vadovavo: Leonardas Va
liukas, Julius Juodelė, Dr. Ant. 
Sužiedėlis, Juozas Stukas, kun.

(Nukelta'Į 3 psl.) 

ga, kad jie visi jau yra peržen
gę 60 metų amžiaus ribą, tačiau 
vis dar neatleidžiami atsargon. 
Iš viso to galima daryti išvadą, 
kad karių reikšmė Sovietų Sąjun
gos valdyme padidėjo, o jų pa
žiūras Į politiką išdėstė marša
las Malinovskis tame pačiame 
XXII kongrese (1961.10.24). Pa
gal j{, šių dienų sąlygose kiek
vienas ginkluotas konfliktas tarp 
atominių falstybių turi būtinai 

išsivystyti Į atominĮ karą ir so
vietų karinė doktrina dėl to rei
kalaujanti priešui užbėgti už akių, 
jĮ pirma sunaikinant.

Akivaizdoje tokios pažiūros, 
Ženevoje vykstančios derybos dėl 
atominių ginklų kontrolės yra vi
sai beprasmės, nes jei sovietai 
yra Įsitikinę, kad jie turi per
svarą, jie, aišku, nesutiks su 
jokia kontrole ir jokiu nusigink
lavimu. Be to, vyriausybė, ku
rioje vis didesnĮ vaidmenĮ pra
deda vaidinti kariai, paprastai 
yra linkusi Į avantiurinę užsie
nio politiką, siekiant savo tiks
lų karinėm priemonėm.

Tuo tarpu JAV civilis gynimo 
sekretorius R. McNamara užpe- 
reitą šeštadienĮ kalbėdamas Mi- 
chigano universitete aiškino, kad 
ir karo atveju JAV darys visas 
pastangas, kad nesunaikinus prie
šo gyventojus. Ar tai nepadrąsi- 
nimas primityviems sovietų 
maršalams? Vienintėlis šiek 
tiek ka ringesnis pareiškimas iš 
JAV pusės buvo prezidento Ken
nedy padarytas žurnalistui Ste- 
wart Alsop (žiūr. 1962 m. kovo 
24 d. Saturday Evening Post). Per 
tą pasikalbėjimą prezidentas pa
reiškė, kad "Chruščiovas netu
rėtų būti Įsitikinęs, kad JAV net 
ir tada, kai jos gyvybiniai inte
resai atsidurtų pavojuje, nesu- 
duotų pirmo smūgio". Tačiau po 
to Valstybės Departamentas pa
darė viską, kad tas pareiškimas 
būtų užmirštas.

ŽINIOS IŠ
___  VISUR __

• Kongo ir Katanga ne
suranda bazės susitarimui, 
nors Adoula su Tschombe 
tariasi mėnesiais, kad užgy- 
džius 2 metų žaizdą.

• 1960 m. rinkiminės 
kampanijos metu, Kennedy 
susikirto su Nixonu, ginti 
ar net Matsu ir Quemoi sa
las. Kennedy buvo už tai, 
kad neginti. Klausimas — 
kokios nuomonės jis yra da
bar, Raud. Kinijai ruošian
tis pulti?

• Sekretoriaus D. Rusko 
pareiškimas Berlyne, kad 
Berlyno siena "vieną dieną 
bus suardyta”, JAV spau
dos komentaruose vadina
mas ’’wishful thinking”, nes 
tam tikri dabartinėje JAV 
užsienio politikoje nėra pa
kankamo pagrindo.

• Sekret. D. Rusko vizi
to Berlyne metu matėse 
plakatai ”Vak. Berlynas 
reikalingas gen. Clay la
biau, kaip niekad!”

• Belgų užs. reikalų mi
nisteris Henry Spaak apkal
tino Sov. Sąjungą bandymu 
sukelti neramumus Ruanda- 
Urundi kolonijoje, besiruo
šiančioje skelbti nepriklau
somybę. Ten žada pasikar
toti Kongo istorija.

• Argentinos prezidentas
J. M. Guido savo kalbose 
pabrėžia, kad karinė vado
vybė respektuoja, bet ne 
tvarko Argentinos vyriau
sybę.

KAIRĖJE: Dainavos ansamblis 
koncerto metu Tabor Farmoje. 
Diriguoja S. Sodeiką.

B.Lungio nuotrauka
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Laužo metu Tabor farmoje. Kalba Dainavos pirm. J. Paštukas. Dešinėje stovi kun. A. Stašys ir sukak
tuvininkas J. Bačiūnas. Užpakaly dainaviečiai. B. Lungio nuotrauka

RYTI) EUROPOS TRAGEDIJA (13)

PASKUTINĖ ILIUZIJA

SEPTYNIASDEŠIMT ŽVAKIŲ MENULIO ŠVIESOJE...
(Atkelta iš 1 psl.)

"Valio valio” garsams skam
bant prabilo pats J. Bačiūnas. 
Tai buvo jam staigmena, neti
kėta staigmena. Jis nė nepagal
vojęs, kad kžs sužinos apie jo 
sukaktj. O dabar štai jau (vykęs 
faktas.

Kai sekmadienio rytą vaikš
čiodami po sodus kalbėjomės su 
J. Bačiūnų, jis sakė, jog šeš
tadieni pastebėjęs, kad perdaug 
pyragų kepama. Bet kepėjas at
sakęs, kad daug svečių esą ir 
kad pyragai kepami dviem die
nom. Taip paslapties J. Bačiū
nas nesužinojo iki (vykio minu
tės, ir todėl nenuostabu, kad jis 
tą pagerbimą taip išgyveno.

Klausant šio koncerto mintys 
nejučia lėkė ( gilią Lietuvos se
novę, t vaidilų laikus, ( kuriuos 
atsirėmę mūsų tautos epas ir 
folkloras. Argi ne šių laikų vai
dila Amerikoje yra ir garbinga
sis Juozas Bačiūnas, tiek metų 
visomis išgalėmis kurstęs lie
tuviškąją ugn(. Tad ir šeštadie
nio koncertas savo turiniu, for
ma bei nuotaikomis labai ir la
bai atitiko J. Bačiūnui pagerbti. 
Ir dar amerikiečiai girdėjo, ko
kius didžius ir savitus kūrybinius 
turtus turinti tauta išaugino Juo
zą Bačiūną.

Po koncerto St. Joseph upės

miškingoje pakrantėje suliepsno
jo laužas, ąnsambliečiai ir sve
čiai ilgai dainavo ir šoko. Pakili 
nuotaika ir dainų garsai nubrido 
giliai Į nakt(. Paryčiais, kai visi 
ramiai ilsėjosi, karštieji žuvau- 
tojai dar tebesidarbavo prie St. 
Joseph upės. Iš jų laimingiausias 
buvo majestro St. Sodeika, ne tik 
puikiai dirigavęs koncerto metu, 
bet ir pagavęs daugiausiai žuvų. 
Jurbarkiečiui pas jurbarkiet( nu
sišypsojo laimė...

SekmadienJ Benton Harbor ka
talikų bažnyčioje kun. A. Stašys 
atlaikė šv. mišias, o visą sek
madienio popietę ansambliečiai

ir jų svečiai vėl džiaugėsi Ba
čiūnų kurortu, jų tėviška globa, 
šilta birželio saule ir visais ki
tais šio modernaus kurorto (ren
gimais.

Tai buvo tikrai viena iš gra
žiausių "Dainavos” ansamblio iš
vykų. Ačiū už tai Bačiūnams, ačiū 
inž. V. Adamkavičiui, kurio ran
kose dabar yra to didelio ir gra
žaus kurorto administracija. Ti
kėkime, tokie gražūs išvažiavi
mai dar labiau sustiprins ir už
degs ansamblio gretas toliau dar
buotis lietuviškos dainos baruo
se.

VI. Ramojus

Nuo sukilimo pradžios praėjo 
42 dienos - keturiasdešimt dvi 
atkaklaus pasipriešinimo, negęs
tančios vilties dienos.

Didelę miesto dal( geležinkelio 
patrankos, lauko artilerija ir tan
kai pavertė l pelenus ir griuvė
sius; sunkūs gaisrai siautė kovos 
laukan atsidūrusiuose miesto 
kvartaluose. Ir vis dėlto lenkai 
nepasidavė.

Be pasigailėjimo ir malonės 
buvo vyro prieš vyrą kova - nuo
gais kastuvais, rankinėmis gra
natomis. Kai vokiečiai užimda
vo namo antrąjį aukštą, pirma
jame vėl įsitvirtindavo lenkai. 
Tik mirtiniai, karšti liepsno
svaidžių liežuviai nuslopindavo 
pasipriešinimą.

Išlikusio ji gyva gyventojų da
lis kentė ba’isų skurdą. Maisto 
sandėliai didžiuosiuose prekybos 
namuose buvo sunaikinti bombų 
arba gaisrų. Nuo rugsėjo 2 die
nos jau visai nebebuvo duonos. Kū
dikiai mirė badu, nes motinos 
nebeturėjo pieno. Senai buvo iš
skerstos paskutinės karvės ir 
arkliai. Joks šuo ar katė nebu
vo tikri dėl savo gyvybės.

Vokiečiai pasiūlė civilinių gy
ventojų evakuaciją. Lenkų ir vo
kiečių karininkai per išlikusius 
sveikus telefono laidus sutarė 
ginklų paliaubų laikotarpj. Ir ta
da pro kovojančius frontus pra
slinko skurdo eisena. Vyrai ir 
moterys ant pečių nešė pasku
tini savo turtą, tempdami pas
kui save vaikus. Neaiški jų atei
tis, o užpakaly tebekyla juodai 
pilki degančio miesto dūmų stul

pai, lenkiškosios laisvės aukos 
ugnis.

Ta brangi laisvė!Jauketurias- 
dešimt dvi dienas ji truko, iško
vota ir apginta kruvinomis, ne
žmoniškomis aukomis! Tačiau 
kur dar tebeplevėsuoja raudona- 
balta Lenkijos vėliava? Susiaurė
jo erdvė, kurioje Tėvynės Armi
jos vyrai tebegina ginklu griuvė
sių kalnus. Zoliborze, Czernia- 
kowe, Mokotowe kareiviai tebe
guli už barikadų - sulysę, nesis- 
kutę, nemigę. Tik kas antrasis 
jau beturi ginklą, šaudmenų stin
ga kaip ir maisto.

Rugsėjo 5 generolas Boras vėl 
pasiuntė .pagalbos šauksmą j Lon
doną:

"Senamiesčio praradimas yra 
didelis smūgis mūsų gynybos sis - 
temoje... Mes turime maisto pro
duktų iki rugsėjo 7, duonos iki 
rugsėjo 7. Šaudmenų atsargos be
veik visiškai išsemtos.^. Visuoti
nė moralė krinta ir priklauso nuo 
vilčių, kad netrukus kovos baig
sis arba bus mums suteikta stip
ri pagalba".

Tą pačią dieną Vokietijos radi
jas paskelbė:

"Užsienių reikalų ministerijos 
kalbėtojas pareiškė, kad lenkų 
sukilėliai Varšuvoje, kurie padės 
ginklus, bus traktuojami, kaip ka
ro belaisviai."

*
Generolas Boras sėdi, ranko

mis parėmęs galvą. Kaip ilgai 
dar jo kareiviai galės priešintis? 
Kaip ilgai? Jis pats, bėgdamas 
nuo vokiečių, turėjo bristi kana
lizacijos vamzdžiais. Už trijų
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Grand Opening....
GREATER CLEVELAND'S

NEVVEST and FINEST
Neighborhood

SAVINGS ASSOCIATION

PAIEŠKOMI
BUSH, ElizabethMrs.,gyvenu

si 8521-85th St.,Woodhaven,N.Y.
DRAUKSCH, Felix, gyvenęs 48 

Hudson Street, Brooklyn, N.Y.
JANČARAS, George (YANCA- 

RAS), gyvenęs Glen Lyon, Pa.
JUCIUS, Jonas iš Balandžių 

km., Gaurės vi., Tauragės ap., 
gyveno Philadelphia, Pa.

LAZAUN1NKAS, Paul, gyvenęs 
431 WestMahanoyAve.,Mahanoy.

Malinauskas, Antanas ir 
Povilas, iš Utenu km. prie Smil
gių.

MARKŪNAS, Joseph, gyvenęs 
1110 E. 169th St., Cleveland, Ohio

MOCKUTE, Ona, jos motinos 
mergautinė pavardė JUCIŪTE, 
gyveno Philadelphia, Pa.

PETRAITIS, Jonas, Juliaus sū
nus, gimęs 1890 m. kovo 12 d., 
Gaurės vi., Tauragės ap.

RAŠIMAS (ARASIMAS), Česlo
vas ir Viktoras, Telesforo sū
nūs, Amerikoje pakeitę pavardę 
j ARASIMAS

SILVESTRĄVIČIENĖ, Marijo
na (SILVESTER, Mary), Simo 
duktė, jos vyras Jonas, sūnūs 
Jonas ir Viktoras, gyveno 21 Ir- 
ving St., Bristol, Conn.

STUKNYS, Vytautas, gimęs 
1925 m.

ŠULTE, Juozapas ir Pranciš
kus

TUMAVIČIUS, B.A., gyvenęs 
126-132 Call St., Forest Hills, 
Boston, Mass.

ŽVINGELIENE, Marijona, gy
venusi 639 Lombard St., Balti- 
more, Md.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji maloniai prašomi atsi
liepti:

Consulate General ofLithuania 
41 West 82nd Street
New York 24, N.Y.

Grand Prize Orawing...No obugat/on when you reg/ster

13.7 Cubic Foo! Food Storage. Many desirable fea- 
tures, including book-shelf design for easy access 
to entire contents. One year warranty, and a three 
year spoilage vvarranty within 48 hours of break- 
down or power failure.

At Any of Our 4 Offices...
DRAWING TO BE HELD AT LAKE SHORE

OFFICE-9:30 A.M. TUESDAY, JULY 17

2nd PRIZE - Westinghouse
ROOM AIR CONDITIONER

lst PRIZE-General Electric 
Book-Shelf FOOD FREEZER

3rd PRIZE - General Electric

y0U Arelnvited ** 

Celebrate

Ą. Offices

Help 
at Any °ur

THROUGH 
’ ’ JULY 16, 1962 
AVĖ
AFELY

and take your choice of these

FREE GIFTS
. . . when you deposit $50 or moro 
in a New orExi*ting Savings Account.

SĖT OF 8 TUMBIERS . . .
Anchor-HocUng 'Futire' |J. 
ovnc« hgavy bau lumbhrt 
ore rkhly dacorated in 22-K. I 
gold. Packogtd In ottrocfivg 
gift boa.

1 GAL. THERMOS JUO
This "Vagabond* |ug by Amar- 
kan Thgfmoi has Fibarglati 
insulation and enamclad stati 
conslruction with ihouldgr 
spoul for «asy pouring.

CAR-ROBE BLANKET 
WITH CASE
An atiractlvo multi-colored 
plaid blanlttt for boach, 
sparti, lo»n or homo um; 72* 
x 54* in convoniont corrymg 
COM.

PORTABIE CHARCOAL ORIU...
Nkkol-chromo finishtd grid 
ond domounfablo logs with 
block onamol firobovrl. this 
Ntlson charcoal grill is w»ll 
roinforcod for durability.

IOM TO A CUSTOMER)

šimtų metrų nuo vokiečių lini
jų dabar viename rūsyje (kūrė 
savo štabą. Nuo rugsėjo 4 mies
te užgeso elektra, vokiečiai vėl 
užėmė jėgainę ir nukirpo kabe
lius.

Ar iš viso bėra dar kokios 
prasmės kovoti? Liesas grafo 
Boro-Komorowskio veidas atsi
suka l karininkus.

- Ar mes beturime dar kokį 
šansą? - tyliai klausia jis, - ar 
mes beturime dar kok( šansą?

Jau keturiasdešimt antroji ko
vų dieną, 1944 rugsėjo-dešimto
ji.

Staiga vyrai suklūsta. Jieklau- 
siamais žvilgsniais susižvalgo. 
Jie klauso (temptais veidais.

Artilerijos smūgiai? Naujas 
vokiečių puolimas? Tačiau vėjas 
iš tolo atneša detonacijų aidą.

- Atrodo, kad tai ne mums 
skirta, - sako štabo viršinin
kas Grzegorz. Karininkų lūpo
se klausimas, bet jie nedrįsta 
prasižioti, kol generolas ištars 
ji pirmas - delsdamas ir neti
kėdamas, bet vis dėlto pilnas il
gesingos vilties:

- Gal rusai visdėlto pradeda 
ofenzyvą?

Dar kartą lenkai pasiduoda tra
giškai iliuzijai - vilčiai, kurią 
maitina beviltiška būklė: rusai 
išlaisvinsią Varšuvą nuo vokiečių 
pačią paskutinę minutę.

Iš rūsių, pagriautų namų ir 
bunkerių skuba žmonės J gatves 
ir žvelgia l dangų. Kažkur ry
tiniame horizonte blykčioja arti
lerija. Ar tai išlaisvinimo lieps
nelės?

Ir štai sugriaudžia rusų bom
bonešių motorai virš miesto, 
krinta bombos { vokiečių pozici
jas.

Kareiviai ir civiliai apsikabi
na su ašaromis akyse. Moterys 
klaupiasi gatvėje ir meldžiasi. 
Ir staiga vienas vyras stipriu 
bosu užtraukia himną, ir visi 
žmonės pritaria:

"Lenkija dar nežuvo..."
Kaip nušluotas, staiga dingo 

siaubas nuo veidų, nuovargis ir 
rezignacija. Dar pora dienų, vo
kiečiai bus sumušti anapus Vis- 
los, Pragos priemiestyje, tada 
rusai kelsis per Vistą.

Generolas Boras pasiunčia sa
vo geriausius vyrus t siaurą prie
tilti Vislos krante, kur( sukilėliai 
tebelaiko. Kai vokiečiai bus su
mušti Pragoję, raudonoji armija 
galės tuoj pat keltis per Vislą ir 
iš lenkų prietilčio vystyti toli
mesnę ofenzyvą.

Taip galvoja lenkų generolas, 
taip galvoja daug jo karininkų.

KAS DIRVOS NESKAITO 
- DAUG NUSTOJA!

i
A deluxe air conditioner which features oir- 
jet vanes, push-button controls and adjusta- 
ble thermostat. Cools and dehumidifies large 
room. Adjustable mounting kit included for 
easy window installation.

Mobile 
Maid

AUTOMATU 
DISHWASHER

Has automatic retractable 
cord, quick*loading racks 
for service for 12, handles- 
up silvervvare basket, power 
shovver, and many other fea
tures. No plumbing reguired.

Five 4fh PRIZES-General Electric AUTOMATIC CAN 0PEHEK5
Operų can$ quickly, ai a touch, with power piercing oction. Easy !o clean stand. 
Con cover is automatically removed with built-m magnet.

Five Sth PRIZES-52-Pie<e Sets of INTERNATIONAl SUVERPIATE 
in Mahogany Chests

Service for eight indudes dinner knives, lorks, soup spoons, leaspoons, $alad for k s, 
tablespoons, butter knife and sugar spoon.

Five 6fh PRIZES - 6-Piece Tibre Glass HOSTESS T-V TRAV SĖT
Rich gold and black antique key and coins on white fibra glass with silver flecks. 
Six-piece sėt of 4 tray tobles, roll-a-rack and hostess cart. Folds to stand as 
decorative unit.

Twenty-Five 7th Prizas-Kodai Howboyo F1ASH CAAIERA OUTTITS 
Kodak's newest snapshot camera wilh built-in flash holder, plūs dip-on neck strap, 
6 flash bulbs, 2 batteries, 1 roll Verichrome Pan and illustroted inslruction manual.

S T. CLAIR 
AVINGS

«</• tffke: St.CMrtmee: MkUfflet: latre tt^re »met:
113 EAST KSlk STREET • 6135 ST. CLAIR AVENUE . 15000 EUCLID AVENUE . 16000 LAKI SHORE BLVD.

ALL SAVINGS DEPOSITED THRU JULY 16th .. EARN 4% FROM JULY lst

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2 4450
642 Neahw Lili Br.

CleveliiA 24
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ŠIRDIES ŽMOGUS
Juozą Račiūną pagerbiant

Dirvos 58 nr. J. Bačiūnas savo straipsnį pradeda užsimin
damas, kad įžengiąs į septynias dešimtuosius metus... Bet juk 
tai — ūkininko kalba ... Teko griebtis Lietuvių Enciklopedijos 
ir patirti, kad gimęs 1893 m. Taigi, jį gerbiantiems užteks laiko 
pasiruošti tinkamam jo pagerbimui. Bet štai, Dainavos ansamb
lis ėmė ir surado mūsų Enciklopedijoje "buhalterijos klaidą". 
Ir niekas jos už tai net nebara.

Ką galėtų apie Juozą Bačiūną pasakyti laikraštis, ką turėtų 
tarti tie, kuriems jis visą savo dvasia ir patriotizmu kupiną gy
venimą buvo inspiracija, vykdytojas, patarėjas ir — duosni šir
dis?

Tautinė spauda jam prie širdies nuo pat jaunystės, tautinė 
— patriotinė ideologija — neatskiriama jo gyvenimo dalis.

Bet ar mes turėtume dar Juozą Bačiūną pristatyti, grįžti į 
jo jaunystę? Ar yra dar Dirvos skaitytojų, organizacijų, kurios 
jo nepažintų? Ne tik čia, JAV, bet ir visame pasaulyje? Ar yra 
atliktų didesnių žygių išeivijos gyvenime, apsiėjusio be Juozo 
Bačiūno patarimo ir paramos? Galim drąsiai sakyti, kad ne.

Jis yra — būriuojanti Lietuva. Čia jis Vasario 16 gimnazi
joje, čia Melbourne, čia jis Londone, čia Los Angeles. Jei atsi
duria Havajuose, ir ten jis randa lietuvių, ten jis mato tik savus.

Dabar turbūt ne man vienam aišku, kad įrėminti į vieną 
straipsnį žmogaus gyvenimą, tiek kupiną širdies ir pasiauko
jimo, būtų tas pats, ką gražią gėlių puokštę sutalpinti į atlapą.

Juozas Bačiūnas yra neatskiriama lietuviškojo gyvenimo 
dalis. Negana to, kad jis ir Vilties draugijos steigėjas ir ilga
metis jos pirmininkas. Negana to, kad jam priklauso kreditai 
už tautinės spaudos gyvavimą ne nuo šiandien, bet jau nuo 
1915 metų, jam grįžus į Chicagoje leidžiamą Lietuvą. Spaudai, 
laikraščiui ar knygai, jis ir šiandien skiria daugiau dėmesio, nei 
daugelis kad pastebi.

Taip ir daugelyje darbų jis net vengia leisti, kad jo pavardę 
minėtų. Bet jau ne nuo šiandien X ar Y inicialai nebeužslepia 
žmogaus, kurio širdis nebetelpa nei pavardės, nei vieno žmo
gaus krūtinėje. Gi neveltui jis ir šiuo metu darbuojasi širdies 
rinkliavoje, kukliai, bet reklamos, o savo vistiek padaro. Atro
do, nepripuolamai tas mažas "širdies fondas" yra ryškiu jos 
veiklos bruožu, jo veiklos metodu. Jis prašo iš mūsų mažo laše
lio, o nėra abejo, kad jis ir vėl parodys visą savo širdį.

Dainavos ansamblis suruošė jam staigmeną. Šiais keliais 
prisiminimais, mes, tautinės srovės, Vilties draugijos ir Dirvos 
žmonės jau jo nebenustebinsim. Graži tebūnie ši sukaktis, kaip 
gražus ir visas J. Bačiūno gyvenimas. Kupinas kuklumo, bet 
kartu kupinas. Tame kuklume išaugusių didžių darbų.

Atleisk už sutrugdymą, mielas sukaktuvininke, bet negaliu 
padėti, jei šią ramią vasaros dieną beldžiasi į Tavo širdį tūks
tančiai žmonių pilni dėkingumo ir pagarbos jausmų. Žinai ir 
Pats, kad juos priimti esi užsitarnavęs. (jč)

JAU BEGAME VASAROTI...
V *

Įspūdžiai iš vizitų pas..
(Atkelta iš 1 psl.)

Frank Valiukevičius (iš Roches- 
terio) ir Dr. Alg. Nasvytis. Buvo 
aplankyta per 40 kongresmanų ir 
senatorių. Pas T_ H. Kuchel lan
kėsi visa lietuvių delegacija. Bu
vo aplankyti šie kongresmanai: 
atstovų rūmų pirmininkas Mc- 
Cormick, (dalyvavo visa delega
cija),' mažumos vadas Charles 
Halleck, C.J. Zabločki iš Wis- 
consin, W.L. Hays iš Ohio, Mrs.
F. P. Bolton iš Ohio, H.B. Mc 
Dowell iš Delaware, E. Ross 
Adair iš Indiana, Miss Edna Kel
ty iš New York, ir du Illinois 
B, O'Hara ir W.T. Murphy. Be to 
buvo kalbėta su senatoriaus Ful- 
brighto (užsienio komisijos pir
mininko) administratyvinių asis
tentu Lee Wiiliams. Drauge su 
manim lankėsi Rochesterio at
stovai A. Jančys ir J. Stankus 
pas E.H. Dirkseną, F. Lauschę 
ir T.H. Kuchel.

Vizitų ir pasikalbėjimų įspū
džiai labai teigiami. Atstovai do
mėjosi Baltijos valstybių proble
ma ir visi be išimties buvo sim
patiškai nusiteikę Lietuvai. Pas 
daugelį kongresmanų teko išbū
ti daug ilgesnį laiką, kaip kad bu
vo numatyta. Su įtakingu užsienio 
komisijos nariu atstovu Zabločki, 
lenkų kilmės, teko išsikalbėti net 
45 minutes. Virš pusės valandos 
teko kalbėtis su atstovais Ross 
Adair, O’Hara ir Murphy. Vi
siems mes stengėmės iškelti 
šiuos klausimus: Baltijos tautų 
greitą kolonizaciją, skirtumą 
tarp vadinamų sąjunginių valsty
bių ir "nepriklausomų" sateliti
nių valstybių ir visur pareiškė
me kad mes savo žygiais ne tik 
kad norime padėti mūsų kenčian
čioms tautoms,bet taippat mano
me, kad padedame JAV. Mūsų 
nuomone, JAV propogandinėje 
kovoje su komunizmu visai neiš
naudoja rusų kolonijalizmo mo
mento ir surišto su tuo koloni
jalizmo nežmoniško žiaurumo. 
Labai aiškiu Lietuvos draugu ir 
nuoširdžiu komunizmo priešupa
sirodė Atstovų rūmų pirmininkas 
(speaker) Mc Cormick. Jis pa
reiškė, kad pavergtųjų tautų sa
vaitės pravedimas per kongresą 
yra jo nuopelnas. Jam buvo padė
kota ir kartu pasakyta, kad tai 
yra labai gražus bet "statiškas" 
žygis. Mes su savo rezoliucijo
mis prašome daugiau dinamiz
mo. Bendrai, tiek senatoriai tiek 
kongresmanai daugumoje pasiro

dė neblogai informuoti. Visi lan
kytieji respublikonai be išimties 
pasisakė, kad jie rems rezoliuci
jas. Reikšminga, kad didesnė pu
sė demokratų pasisakė remsią, 
kai kurie pareiškė rezervų, bet 
nei vienas griežtai neatsisakė. 
Illinois kongresmanai maloniai 
prisiminė lietuvius, M. O'Hara 
(80 metų) prisiminė vadovavęs lie
tuvių delegacijai prezidento Har- 
dingo laidotuvėse. Murphy iš Chi
cagos, pareiškė, kad jau virš 20 
metų visa jo politinė veikla vyks
ta Chicagos lietuvių rajonuose, 
kur pradėjęs aldermanu. Sakėsi 
esąs kai kurių Chicagos lietuvių 
veikiamas nebalsuoti už rezoliu
ciją. Jam buvo atsakyta, kad ga
lima svarstyti ar tikslinga ar ne
tikslinga, stegtis pravesti tas 
rezoliucijas per kongresą, bet 
kada jos ten yra, jų atmetimas 
būtų moralis Lietuvos pasmerki
mas. Murphy taip pat pareiškė, 
kad lietuvių mažuma yra labai 
populiari Amerikoje, kad per 
Lietuvos Nepriklausomybės mi
nėjimą kongrese buvo keleriopai 
daugiau atstovų, nei per kitų, daug 
didesnių, su didesniu skaičium 
emigrantų tautų nepriklausomy
bės minėjimus.

Kongreso recordų "Congres- 
sional Records" 97 numeryje, 
išėjusiame Birželio 14 d., yra 
22 senatorių ir kongresmanųkal
bos ar pareiškimai padaryti Lie
tuvos masinių deportacijų sukak
tuvių proga. Daugiausiai tai yra 
kongresmanai iš Massachusetts, 
Connecticut, New York, NewJer- 
sey, Pennsylvania, Illinois ir vie
nas iš Indianas. Tenka lenkti gal
vas prieš tų valstijų senuosius 
lietuvių veikėjus, kurie mokėjo 
įsigyti amerikiečių politikų sim
patijas ir dar šiandien į juos tu
ri įtakos. Ten kur lietuvių nėra, 
ar jų įtaka mažesnė,kongresma
nai ir senatoriai Birželio minė
jimo proga pareiškimų nėra pa
darę.

Kongreso ir senato lankymai 
aiškiai parodė, kad turint tiek 
daug simpatijų ir Lietuvos rei
kalų supratimo pas senatorius ir 
kongresmanus, labai naudingas ir 
labai svarbus kelias bandyti gau
ti daugiau pritarimo Lietuvos 
reikalams šiuo keliu, kuris turi 
tiek reikšmės JAV viešąjai nuo
monei. Tenka apgailestauti, kad 
daug kviestų žinomų mūsų vei
kėjų nesiteikė 1 Washingtoną to
mis dienomis atvykti. Būtų buvę

Ministerio K. Graužinio šeima savoje rezidencijoje. Iš kairės 
duktė Nijolė, min. K. Graužinis, žmona Laima, dukterys Milda ir 
Laimutė.

PRISIMINUS MINISTERĮ
KAZIMIERA GRAUŽINĮ

Trumpa telegrama atnešė ne
lauktą ir netikėtą žinią. Ją pakar
tojo lietuviškoji spauda. Žinia 
skelbė mirtį. Tolimoje Pietų 
Amerikoje, Uragvajaus sostinė
je, Montevideo mieste staiga sus
tojo plakusi Lietuvos Nepaprasto 
Pasiuntinio ir JgaliotoMinisterio 
Kazimiero Graužinio širdis.

Velionis paliko žmoną Laimą 
ir tris dukras - Nijolę, Mildą ir 
Laimutę.

***
1959 m. liepos mėnesį, vėlyvo 

popiečio metu, lėktuvas leidosi 
Montevideo aerodrome. Lėktuvu 
skrido Amerikos lietuviai krep
šininkai. Žvilgterėjus pro langą, 
aerodromo centrinio pastato bal
kone matėsi būrelis rankomis 
mosuojančių žmonių. Tai būta 
vietinių lietuvių. Su jais netru
kus susipažinome. Jų tarpe buvo 
ir Lietuvos Nepaprastas Pa
siuntinys ir įgaliotas Ministe
ris Kazimieras Graužinis.

Viešėdami svetingame Monte
video mieste kasdien po kelis 
kartus susidurdavome su minis- 
teriu Kazimieru Graužiniu. Jis 
mumis rūpinosi, globojo. Mus 
stebino ministerio populiarumas 
ir jam teikiama uragvajiečių pa
garba. Ir kaip gi nesistebėsi, kai 
sostinės burmistras ir kiti aukš
tieji valdžios pareigūnai rodė to
kį didelį ir malonų prielankumą.

"Senor ministro" vardas atvė
rė valdžios įstaigų, laikraščių 
redakcijų ir kitas reikiamas du
ris. Dievaži, nei viename kitame 
lankytame mieste nebuvome taip 
plačiai laikraščių ir radijo iš
garsinti bei įvertinti.

Nedidelė ta Montevideo lietuvių 
kolonija. Tačiau savo lietuviška 
veikla prilygsta ir didžiosioms. 
Čia gražia veikla reiškiasi kelios 

Lietuvos pasiuntinybė Montivideo mieste. Paskutiniais metais pa
siuntinybė buvo perkelta į kitas patalpas.

galima daug daugiau atstovų ap
lankyti ir juos painformuoti.

Šiuo laiku kongrese norima su
daryti specialų komitetą paverg
tosioms tautoms. Tai akcijai va
dovauja kongresmanai Derwinski 
ir Edna Kelty. Užsienio reikalų 
komisija kaip paruošiamąjį dar
bą pradėjo pavergtų tautų pilie
čių apklausinėjimus "hearings", 
kuriems vadovauja konsultantas
F.J. Schupp. Yra pakviestas liu
dyti nesenai atvykęs iš Lietuvos 
inž. Miklovas. Teko aplankyti 
F.J. Schupp, įteikti jam Armo- 
nienės knygą, už kurią jis labai 
dėkojo nes manąs, kad perskai
tęs ją turėsiąs daugiau medžia
gos klausimams formuluoti.

ALG’ NASVYTIS 

lietuvių organizacijos ir našų 
darbą atlieka uragvajiečių - lie
tuvių bendra kultūrinė draugija. 
Vietinės spaudos baruose yra 
tvirtai įsitvirtinę keli lietuviai 
spaudos darbuotojai. Vienok vi
sų jų priekyje stovi legali, nesu
siaurintomis teisėmis veikianti 
Lietuvos Respublikos Pasiunti
nybė. Pasiuntinybė tebeveikia to
liau. Deja, pasiuntinybės šeimi
ninko jau nėra.

Prisimena Montevideo mies
tas, bičiuliški miesto pareigūnai, 
sportininkai, širdingi tautie
čiai... Ypatingai prisimena pas
kutinės krepšinio rugntynės prieš 
sostinės rinktinę ir Anapus ne
grįžtamai nuėjęs ministeris Ka
zimieras Graužinis. Prieš rung
tynes ministeris išsitarė:

- Kažin, ar bevažiuoti į rung
tynes? Širdis truputį negaluoja. 
Rungtynėse juk neiškęsi nesijau
dinęs.

Nepaisydamas negalavimo, mi
nisteris rungtynių neapleido ir 
entuziastingai pasidžiaugė lietu
vių pergale. Ištisai rungtynes 
stebėjo ir nugalėtojams įteikė si
dabrinę taurę pats miesto bur
mistras.

Paskutinę viešnagės dieną, 
drauge su mūsų ministerių, prie 
Uragvajaus išlaisvintojo genero
lo Artigas paminklo padėjome gė
lių vainiką, perrištą lietuviška 
trispalve. Po to vykome į aero
dromą, kur atsisveikinta sumi- 
nisteriu, jo šeimos nariais pa
siuntinybės pareigūnais ir kitais 
Montevideo lietuviais. Atsisvei
kinant abipusiai linkėta geriau
sios kloties ir tikėta, kad vėl pa
sitaikys proga susitikti.

Aplankyti Montevideo tikriau
siai teks. Deja, populiaraus "Se- 

nor ministro" jau nebesutiksime. 
Sustojo plakusi ministerio širdis. 
Tebūna jam ramus poilsis šau
nioje didvyrio Artigas žemėje.

*♦»
Turimomis žiniomis, Lietuvos 

Pasiuntinybę Uragvajuje dabar 
tvarko pasiuntinybės sekretorius 
ir konsularinio skyriaus vedėjas 
Anatolijus Grišonas. Kartu dir
ba Kazimieras Čibiras, eidamas 
spaudos attachė pareigas. Kazi
mieras Čibiras yra Pietų Ameri
koje plačiai žinomas asmuo. 
Verax vardu yra parašęs keletą 
ispanų kalba Lietuvą propoguo- 
jančių knygų ir vietinėje spaudo
je paskelbęs šimtus straipsnių.

Anatolijus Grišonas oficialiai 
patvirtintas pasiuntinio parei
goms charge d'affaires a.i. titu
lu.

P. Ptr.

Žvilgsnis į Michigano
Vispa praėjusią žiemą trynę 

ausis, atsisipirdami keikę spei
gus ir nespėję vis pirkti anglį ir 
alyvą, pagaliau susilaukėme ir 
ankstyvos, gražios vasaros. Per
nai, rodos, dar šiuo laiku niekas 
nė negalvojo apie vasarojimus: 
vėjai pūtė, lietus lijo, nebuvo sau
lės ir vanduo buvo stipriai šaltas. 
Visai kas kita šią vasarą...

Šiukštu ir pagalvoti, kiek per 
tokią bjaurią žiemą sudilta fab
rikuose ar bizniuose, kiek pri
sikankinta beskaitant... banko 
knygeles. Buvo gi dienų, kad dėl 
pusnių nuožmybės nebuvo galima 
nė į balius nuvažiuoti. Todėl da
bar, pajutę vasaros linksmybes ir 
šilumą, kiekvienas, kas tik gyvas, 
virsdamas skuba atostogauti ir 
apdailinti savo nudilusį kūną bei 
sveikatą surėdyti.

Toli liko mūsų Birštonas, Pa
langa, Giruliai, Juodkrantė, Ni
da ir kitos puikybės... Vasaroji
mui jau turime pasirinkti vietas 
kitas. Galime alpti nuliūdime ir 
ilgesyje dėl paliktųjų tolybėse 
vasarviečių, tačiau dėl to čia 
negalime likti nevasaroję ir ne- 
simaudę.

♦♦♦

Chicagiečiai tam turi nepras
tas, gražaus smėlio kopomis iš
dabintas Michigano ežero pak
rantes. Ir dar visai gerai suge
bėjome jas sulietuvinti. Sakysi
me, tik pernai pavasarį Chica
gos pašonėje įsikūrusi nauja lie
tuvių vasarvietė Union Pier, 
Mich., jau virto labai mėgiamo 
lietuviškojo svieto vasarojimo 
vieta, populiari jau ir toli už 
Chicagos ribų. Nereikia supras
ti "naujai įsikūrusi" taip, lyg kas 
ten būtų pasistatęs kelias būdas 
ir pasisodinęs sprindžio didumo 
medelius... Ne. Union Pier yra 
sena vasarojimo vieta, su ro
mantiška praeitimi, paskendusi 
Dievo galybės išaugintų milži
niškų medžių ir dekoratyvinių 
krūmų pavėsyje. Tik pernai pa
vasarį lietuviai čia tegavo progą 
įsibrauti. Keletas lietuvių naujų
jų ateivių čia sugebėjo įsigyti 
didžiules vasarvietes, teikian
čias progą vasaroti daugeliui či- 
kagiečių, kiti įsigijo mažesnes 
vasarojimo vietas, o nemažas 
būrys lietuvių profesionalų, dar
bininkų ar pensininkų čia įsigi
jo gražias vilas tik savo reika
lams.

Prieš porą metų čia nesigir
dėjo lietuviško žodžio. C) dabar 
ne tik garsus mūsiškas žodis vi
sur girdisi, bet ir lietuviškos dai
nos plačiai skamba erdviuose va
sarviečių parkuose, ar prie pa
ežerės laužų.

♦♦♦

Man jau antrą vasarą tenka 
progos raitytis kaip kepamam 
blynui plačiame privatiškame 
"Gintaro" paplūdymyje arba gai
vintis jos puikaus parko pavė
siuose. "Gintaras" yra didžiau
sia vasarvietė Union Piere, o jos 
savininkai yra labai nuoširdūs 
čikagiški lietuviai Viktorija ir. 
Algirdas Karaičiai. Tarp kitko, 
Alg. Karaitis yra uolus Dirvos 
platintojas.

Rašant šį reportažą tokios lie
tuviškos klėtelės gonkelėse, ma
tau, kaip parko sporto aikštėje 
jaunimas Žaidžia tinklinį. Tai čia 
poilsiauja tik ką baigusi mokslo 
metus mūsų lietuviškoji studenti
ja ar aukštesniųjų mokyklų 
moksleivija. Čia jau rašau bene 
porą valandų, o iš sporto aikš
čių dar neatskrido į čia nė vie
nas svetimas žodis. Čia jie žai
džia vieni, nėra jokių svetimų 
akių nei ausų, dėl kurių reikėtų 
varžytis, tačiau vien tik lietu
viška kalba tesigirdi, mieli lie
tuviški klegėjimai ir dargi jo
kiais "akcentais" nesugadinti 
svetimomis kalbomis mokyklų.

Gintaro vasarvietės "Apvaliųjų rąstų pilaitė", kurioj vyko chica
giečių LAS sąskrydis.

lietuviškas pakrantes
Todėl ir atrodo, ar kartais mes 
neperdaug smerkiame mūsų jau
nuomenę sakydami, kad ji jauge- 
rokai yra nušalusi nuo lietuvybės.

Kitas gali pasakyti, jog čia 
maža naujiena, kad lietuviškas 
jaunimas savo tarpe kalba lie
tuviškai. Naujiena maža, ar ne, 
bet būna ir kitaip...

Union Pier čikagiškiams yra 
tikra palaima. Ne tik ilgesniems 
vasarojimams teikia didelius 
smagumus, bet ir savaitgali- 
ninkams yra tikra palaima. Mi
chigano ežero krantas čia labai 
geras, o gelsvas Ir švelnus smė
lis su savo kopomis ir kopelė
mis primena paliktąjį Lietuvos 
pajūrį. Kas bijo karštos saulės, 
seni didžiuliai medžiai teikia ma
lonų pavėsingą prieglobstį per 
savaitę išvargusiems žmone- 
liams.

Ne tik čikagiečiams, bet ir 
kitiems, ypač keliaujantiems 
atostogininkams iš Clevelando ar 
Detroito, Union Pieras yra ge
ra sustojimo ir poilsio sala, nes 
stovi prie didžiojo US 12 kelio, 
Būvodamas "Gintare" jau spėjau 
sutikti nemažai clevelandiečių ir 
detroitiečių, pakėlusių sparnus 
tolimesnėms atostogų kelionėms. 
Jie čia pailsėjo, išmiegojo, pasi
sotino sveiku lietuviškugintariš- 
ku maistu ir laimingai iškeliavo 
į tolybes.

Čia dabar vyksta ir nemažas 
lietuviškas organizacinis judėji
mas, nes erdvė ir visoki patogu
mai tam sudaro geras sąlygas. 
Savaitgaliais čia suskrenda orga
nizacijos, ar atskiri jų padaliniai, 
aptaria savo reikalus, pasimau- 
do, užkanda ir jėgas atnaujinę, 
vėl kimba į darbą. Šią vasarą 
"Gintare" jau buyo suskridęNot- 
re Dame universiteto studentai 
bei mūsiškiai samariečiai ir 
šviesininkai, o liepos mėn. pa
baigoje Tautinė Sąjunga čia ren
gia šaunų "Vėžių balių".

Tat, iki pasimatymo Michigano 
pakrantėje.

Alb. V-nas.

LIETUVOS ATGIMIMO SĄJŪDIS 
SMAGIAI IŠKILAVO

Birželio 16-17 d, Union Pier, 
Mich,, "Gintaro" vasarvietėje 
buvo suskridę savaitgaliui LAS 
Chicagos Marąuette Parko, Dr. 
Vydūno vardo skyriaus nariai su 
savo svečiais. Iš Detroito buvo 
atvykę - Dr. Misiulis ir Alfon
sas Žiedas. Chicagiečių dalyva
vo gausiai.

Savaitgalio oras buvo labai 
gražus, todėl sąskrydininkai tu
rėjo progos ne tik aptarti savo 
organizacinius reikalus, bet ir 
smagiai pasimaudyti. Vakare bu
vo bendra vakarienė, kuri praėjo 
labai nuotaikingai. Kad niekam 
nieko prie stalo netrūktų, pasi
rūpino skyriaus iždininkas, vyras 
ir už ąžuolą drūtesnis - Kazys 
Narakas. Chicagoje žinomasis 
lietuviškos duonos ir kitų ska
numynų kepyklos savininkas - 
Bronius Macianskas, pats nega
lėdamas tą vakarą drauge daly
vauti, gausiai prisiuntė visokių 
dalykų žmogiškųjų griešnų kūnų 
sustiprinimui.

Subuvime žodį tarė Dr. Misiu
lis, "Laisvosios Lietuvos" re
daktorius A, Kaulėnas, Stasys 
Grigaravičius ir kt. Taip pat ir 
svečiai turėjo žodį. Programą 
pakaitomis pravedė Alf. Žiedas 
ir St. Grigaravičius.

Sekmadienio rytą atvyko lau
kiamasis Bronius Macianskas ir 
dar nemažai svečių iš Chicagos. 
Prie sėkmingo iškilavimo labai 
daug savo darbu ir rūpesčiais 
prisidėjo Radvilai, Mineikiai ir 
kiti nariai.

ALB. V.
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Tolesni • ALT statuto antrosios 
dalies straipsniai kalba apie ALT 
vykdomųjų - valdomųjų organų 
funkcijas ir jų nutarimų priėmi
mo tvarką.

Su įtrauktais papildymais, ir 
pataisomis, jie atrodo štai kaip:

3. ALT darbus atlieka ir 
ALT atstovauja Vykdomasis 
Komitetas.

ALT Vykdomasis Komi
tetas šaukia suvažiavimus, 
paruošia jiems darbotvarkes 
ir pateikia savo darbų bei 
finansų ataskaitas. Finansų 
ataskaitas iš anksto patikri
na ir pateikia suvažiavimui 
savo raportą iždo globėjai.

4. ALT suvažiavimas šau
kiamas bent vieną kartą per 
metus; kilus svarbiam rei
kalui, gali būti šaukiamas 
nepaprastas ALT suvažiavi
mas.

Pastaba: ALT narys susi
rinkime dalyvauti gali įga
lioti kitą asmenį.

5. ALT, reikalui esant, tri
jų ketvirtadalių narių nuta
rimu gali imtis iniciatyvos 
visuotiniam Amerikos Lie
tuvių Kongresui sušaukti.

Amerikos Lietuvių Kon
gresas šaukiamas: pademon
struoti Amerikos lietuvių 
vieningumą kovoje už Lie
tuvos išlaisvinimą, pareikšti 
padėką už paramą ar pasi
sakyti dėl JAV vedamos po
litikos tautų išlaisvinimo 
reikalu, aptarti pasiruošimą 
specialiai akcijai, reikalau
jančiai plačiosios visuome
nės įsijungimo bei paramos. 
Kongresas išklauso ALT 
Vykdomojo Komiteto pra
nešimus, tvirtina ALT su
darančiu grupių asmeninę 
sudėtį ir teikia sugestijas 
ALT ateities darbams. Kon
greso vadovybę nustato 
ALT Vykdomasis Komite
tas.

6. ALT suvažiavimuose 
nutarimai priimami dviejų

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

trečdalių balsų dauguma, iš
skiriant įstatų klausimus, 
kurie sprendžiami trijų ket
virtadalių dauguma.

Kaip antrajame straipsnyje, 
taip ir čia, papildymai bei patai
sos nerūpestingai derinti su ga
liojusiu statuto tekstu. 1958 me
tais gruodžio mėnesį priimtoje 
pataisoje yra 3 straipsnio pirma
sis sakinys, kuris pačiame ALT 
sekretoriato išsiuntinėtame pa
taisų sąraše atžymėtas kaip "se
nas statuto nuostatas". Iš tiesų 
sename tekste 3 str. tik tą nuos
tatą ir teturėjo, pasakytą kiek 
kita eile sustatytais žodžiais 
("Vykdomasis Komitetas vykdo 
ALT darbus ir jai atstovauja"). 
Bet pataisoje 3 straipsnis papil
dytas dar ir antru sakiniu, kur 
Vykdomojo Komiteto funkcijos 
kiek smulkiau dėstomos, ir kur 
paminimos iždo globėjų funkci
jos. Tai, kas pirma statute bu
vo vadinama "plenumosusirinki
mu" arba "visuotiniu susirinki
mu", pataisose jau vadinama 
suvažiavimu. Dėl to ir 4- 
me straipsnyje, apie kurio tai
symą pataisose nieko nepasakyta, 
tenka tą terminologinį įvairumą 
suvienodinti ir vietoj "visuotinis 
susirinkimas" įrašyti "suvažia
vimas". Be to, 4-me straipsny
je pasiliko įsakmiai neišbrauk
tas toks dėsnis apie tą suvažia
vimą: "jį šaukia Vykdomasis Ko
mitetas savo arba Valdybos nu
tarimu arba pareikalavus daugiau 
kaip pusei ALT narių". Tas dės
nis iš dalies tik pakartoja, o iš 
dalies ir susikerta su pataisoje 
priimtu 3-čiojo straipsnio ant
ruoju sakiniu, kuriame pasakyta 
kad tuos suvažiavimus šaukia Vyk
domasis Komitetas, bet nieko ne
kalbama apie Valdybos ar pusės 
narių teisę suvažiavimą šaukti. 
Tad tenka suprasti, kad kalba
masis sakinys 4-me punkte sa
vaime yra panaikintas, ypač, kad 
jame dar kalbama apie "Valdy
bą", kuri panaikinta ("Valdyba" 
buvo laikoma V.K. narių, iždo 
globėjų ir papildomųjų vicepir
mininkų suma) ir vietoj jos (2 
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str.) įsteigta kitokia Valdyba-- 
padvigubintas Vykdomasis Ko
mitetas. O 4-to straipsnio pa
baigoje buvo kalbama, kad gali 
būti šaukiamas nepaprastas ALT 
"visuotinis susirinkimas arba 
Valdybos susirinkimas". Šiuos 
žodžius irgi tenka skaityti pa
keistus vienu žodžiu — "suva
žiavimas", nes apie pertvarky
tosios Valdybos posėdžių šauki
mą kalbama 2-me pataisytame 
straipsnyje.

Senasis tekstas kalbėjo apie 
Amerikos Lietuvių Seimo šau
kimą, o pataisoje jau kalbama 
apie Kongresą. Tiesa, tospa- 
taisos pabaigoje yra net alterna
tyva: "Visuotinio seimo arba kon
greso", tačiau, jeigu jau tam tik
rą sambūrį nusistatyta vadinti 
kongresu, tai nebetinka jį dve- 
jaip bevadinti.

Toki nesuderinimai ne naujie
na, kai pataisos redaguojamos di
desnių susirinkimų metu. Jie tik 
leidžia įtarti, jog pataisų tekstuo
se gal ir ne visiškai tiksliai iš
reikšta tai, ko taisymo sumany
tojų buvo norėta. Tačiau turime 
skaitytis tik su tuo, kas yra už
rašyta. O užrašyta, kad Taryba 
yra jos Vykdomasis Komitetas, 
nes tik jis Tarybos vardu vei
kia ir kalba.

Visa Taryba veikia tik suvažia
vimų metų, bet ir čia ji tegali iš
klausyti ataskaitas (praneši - 
mus, ką ir kaip VK darė). Ji gali 
svarstyti ir net spręsti ir kitus 
dalykus, bet tik tokius, kokius 
leidžia Vykdomasis Komitetas 
kadangi j i s paruošia suvažiavi
mo darbotvarkę. Nuo VK geros va
lios pareina, ar jis leidžia Tary
bos suvažiavimui pasireikšti ko
kia nors savo iniciatyva, ar ne. 
Statutas niekur nepavadina su
važiavimo vyriausiu Tarybos or
ganu. VK "paruošia" darbų są
rašą ir, jei nori, visiškai pri
silaikydamas statuto jam duotų 
teisių, jis, net ir suvažiavimui 
bevykstant, gali tą paruošimą sa
vo nuožiūra keisti ir net savo pa
ties pasiūlytus klausimus iš su
važiavimo kompetencijos išimti. 
Ypač, kad pagal Amerikoje galio

jančią praktiką, Vykdomasis Ko
mitetas automatiškai yra ir suva
žiavimo prezidiumas, jis suva
žiavimą tvarko. Jei VK pasiūlo 
suvažiavimui ką nors nutarti, ir 
tas pasiūlymas nesurenka reika
laujamos 2/3 daugumos, tai tas 
nereiškia, kad VK privalo to sa
vo sumanymo atsisakyti. Nes gi, 
paga statutą, VK nėra reikalingas 
suvažiavimo leidimo tą ar tą 
veikti: jis pats kompetentingas tą 
vienaip ar kitaip nutarti. O jei 
suvažiavime pasiūloma rezoliu
cija, kurios VK nesiūlo ar jai 
net nepritaria, tai VK gali arba 
išimti tą klausimą iš darbų tvar
kos dar prieš balsavimą, arba, 
jei, to nepadarius, nepageidau
jama rezoliucija priimama (ne 
mažiau kaip 2/3 balsų!), tai ir po 
to VK gali tokios rezoliucijos ne
paisyti, kadangi statutas nei vie
nu žodžiu neužsimena apie suva
žiavimo rezoliucijų privalomumą 
Vykdomajam Komitetui. Tad nėra 
ko ir stebėtis, jei kaikurios Ta
rybos suvažiavimuose priimtos 
rezoliucijos patenka tik į stalčių 
ar "į krepšį" ir VK tuo pačiu 
reikalu pasielgia visiškai kitaip, 
nei suvažiavime nutarta. (Pavyz
džiui, kas atsitiko su ALT suva
žiavimo 1950 metais priimtąja re
zoliucija A.L. Bendruomenės or
ganizavimo reikalu? Arba su be
ne 1957 metais priimta rezoliu
cija, liečiančia lėšų skyrimą ki
tiems organams ir reikalaujan
čia sąmatų bei atsiskaitymo iš 
tų organų?).

Tiesa, suvažiavimas renka 
Vykdomąjį Komitetą. Bet suva
žiavimas pats yra sudarytas iš 
paskirtų atstovų. Juos ski
ria Taryboje dalyvaujančių orga
nizacijų vadovybės. Tos pačios 
vadovybės nustato ir kas nuo kat
ros organizacijos turi būti 
"išrinktas" į Vykdomąjį Komite
tą. Faktiškai, organizacijos, tu
rinčios statute įrašytą privilegi
ją -- turėti po vieną savo atsto
vą Vykdomajame Komitete -- į 
Vykdomąjį Komitetą skiria arba 
savo pirmininkus, arba itin įta
kingus savo tarpe asmenis, tai
gi jie savaime turi labai didelę 
ar net lemiamą įtaką jų pačių 
paskyrimui, taigi ir "išrinki
mui"... Vykdomojo Komiteto na
riai, šaukdami Tarybos suvažia
vimą, iš anksto žino, ar juos jų 
organizacijų vadovybės yra nu
tarusios pakeisti, ar palikti Vyk
domajame Komitete toliau, ir jie 
žino, kad jų išrinkimas jau nus
pręstas suvažiavime formaliai 
atliekamuose neva rinkimuose 
niekas negali pasikeisti (nebent 
savoj organizacijoj įvyktų "revo
liucija").

Tad Tarybos suvažiavimas, vi
sai pagal statutą, yra Vykdoma
jam Komitetui tik patariamasis 
organas, proga pakalbėti ir pa
sikalbėti, gal ir pasiginčyti, bet 
be jokių teisinių pasekmių.

Tarp ko kita, reikalavimas, kad 
nutarimai Tarybos suvažiavime 
būtų priimami tik ne mažiau kaip 
2/3 balsų, o statuto reikalu net 
3/4-daliais, irgi neišryškintas: 
ar visų tarybos narių (kurių 
dabar yra 34), ar tik suvažiavi
me arba balsavime dalyvaujan
čių? (Jei visų, tai paprastiems 
nutarimams reiktų mažiausia 23 
balsų, o statuto reikalu -- ma
žiausia 26-šių). Bet, kai nutari
mai faktiškai neprivalomi, arba 
pavyzdžiui, statuto reikalu, gali 
būti daromi tik jei juos daryti 
teiksis leisti Vykdomasis Komi

tetas, tai tas balsų daugumos 
kvalifikacijos klausimas neturi 
jokios praktinės reikšmės.

Nėra statute nieko pasakyta, 
kokia balsų dauguma reikalauja
ma paties VK nutarimams. Yra 
pareiškimų, anot kurių, VK veikia 
sutarimo princių, tai yra, ką 
nutaria, tai nutaria tik visais 
keturiais balsais, o jei bent 
vienas balsuoja kitaip, tai klau
simas paliekamas neišspręstas. 
Jeigu taip yra, tai reiškia, kad 
Vykdomajame Komitete veikia 
veto teisė. Jos teigiamybės ir 
neigiamybės žinomos. Ji gerai, 
kai nusistatymai visais klausi
mais sutampa. Jei yra įstikini- 
nimu pagrįstų nuomonių skirtu
mų, tai veto teisė veda arba į 
akligatvį, veikimas suparaližuo- 
jamas, arba veda net ir į dau

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE

PARAMAMinUIRT MAISTO ir LIKERIŲ HIIUnLdl KRAUTUVĘ
2515 West 69 St. Marquette Parke

Telef. RE 7-1731 
SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai!

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:

1. BISQUIT 3 star Cognac......... 5th 4.98
2. CHIANTI Imported Wine Quo. . 0.98
3. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th 2.98
4. GERMAN BRANDY

10 metų senumo ......................5th 4*39
5. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  ..........................5th 5-29
0. LONDON DRY GIN

80 proof KVORTA......... .......5th 3.59
7. KRON-BRANNVIN

AQUAVIT.................................5th 3.98
8. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2 98
9. B0RDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

gumos nusileidimą valiai to, kas 
atkakliau savo nusistatymą gina, 
tai yra, į energingesniojo ar aki- 
plėšiškesniojo diktatūrą. Norma
liai kolektyvas gali veikti tik ga
lėdamas spręsti reikalus abso
liučios savo narių daugumos bal
sais, bet ir čia, kad būtų išven
giama akligatvio, kolektyvinio or
gano narių skaičius turi būti ne
lyginis.

Taryba dar (irgi kažkodėl 3/4 
balsų) gali nutarti šaukti Kongre
są. Bet ji tą gali tik, jeigu VK 
įtrauks tokį klausimą dienotvar- 
kėn... Tačiau ir Kongresas tėra 
demonstracijos irsuges- 
tijų (pageidavimų) reiškimo or
ganas: joki jo nutarimai nėra 
privalomi Vykdomajam Komi
tetui.

(Nukelta į 5 psl.)

Vertė J. P. PALUKAITIS
(34)

— Tai nėra taip paprasta ... aš negaliu tokių daly
kų ... — jis neramiai trypė: — Na, taip, ji turėjo lietpaltį 
su tokiu galvos gaubtu. Ji buvo nedidelė, greičiau maža, 
bet geros figūros, ir jos batai...

— Papasakok apie jos veidą, idijote! Koki jos plau
kai?

— Jų negalėjau matyti po gaubtu. Bet ji turėjo mė
lynas akis, taip, labai mėlynas akis turėjo ji... — reika
lų vedėjas atkakliai įsikibo į šią smulkmeną, bet paskui 
jo balsas vėl pasidarė netvirtas. — Daugiau, deja, aš ne
žinau, drauge...

Reinoldas jį nutraukė ir išsiuntė laukan. Daugiau 
jam nebereikėjo išgirsti: atpasakojimas užtektinai nurodė 
.Tanscio dukterį. Jo pirmoji reakcija buvo, jo paties nu

stebimui, beveik pasipiktinimas, kad mergina išstatoma 
tokiam pavojui; tačiau sekančią akimirką jis pamatė, kad 
jo priekaištas buvo neteisus. Jansciui, kurio veidą paži
nojo šimtai žmonių, būtų-buvę nepaprastai pavojinga ro
dytis gatvėje ,ir Sandorą su Imre, taip pasižymėjusius 
spalio sukilime, tikrai daugelis atsimintų; tačiau jaunoji 
mergina nekėlė jokio įtarimo — net ir tuo atveju, jei vė
liau būtų pradėti koki paieškojimai, tai reikalų vedėjo 
aprašymas' lygiai vienodai tiktų tūkstančiui kitų merginų.

Jis praplėšė voką. Ten buvo tik trumpas pranešimas, 
pieštas didžiosiomis raidėmis; ”šį vakarą neateikite pas 
mus. Laukite manęs Baltojo Angelo kavinėje tarp aštun
tos ir devintos”. Raštelis buvo pasirašytas ”J” raide. Tai, 
žinoma, reiškė Juliją, ne Janscj — jeigu Janscis ir rizi
kuotų vaikščioti gatvėmis, tai tikrai neitų į pilną kavinę. 
Kokia priežastis privertė keisti pirmykščius planus — 
buvo sutarta, kad jis po susitikimo su profesorium Jenin- 
gu nueis pas Janscį papasakoti, — to jis nenujautė. Buvo 
tipiška Reinoldui, kad jos dėl to daug nesuko galvos; 
vistiek nebūtų naudos iš spėliojimų, o šį vakarą jis tai 
išgirs iš merginos. Jis sudegino laiškelį ir voką vonios 
prautuvėje, paskui paleido vandenį pelenams nuplauti ir 
pagaliau suvalgė puikius pietus.

Valandos atėjo ir nuėjo. Antra, trečia ir pagaliau 
ketvirta vakaro, ir vis dar Grafas neskambino. Arba jis 
susidūrė su sunkumais, parūpindamas informacijas, ar
ba, kas atrodė įtikimiau, jis nerado progos joms perduoti. 
Reinoldą pamažu pradėjo apimti nerimas; jam reikėjo 
žinoti, kur profesorius gyveno, reikėjo su juo susirišti, 
jį perkalbėti, kad bėgtų per Austrijos sieną; ir jeigu jis 

prieš devintą valandą norėjo būti Baltojo Angelo kavi
nėje — adresą jis jau buvo susiradęs telefonų knygoje, — 
tai laiko tikrai maža tebuvo likę.

Atėjo penkta, pusė šešių. Bet pagaliau, dvidešimt 
prieš šešias, kambario tyloje gaižiai sučirškė telefono 
skambutis. Reinoldas dviem žingsniais atsirado prie apa
rato ir pagriebė ragelį.

— Ponas Buhl? Ar ten ponas Johann Buhl? — bal
sas buvo tylus ir skubus, tačiau neabejotinas Grafo balsas.

— Prie aparato.
— Puiku. Aš turiu tamstai, pone -Buhl, labai gerą 

naujieną, šiandien prieš pietus buvau ministerijoje, ten 
nepaprastai susidomėjo tamstos firmos pasiūlymu ir no
rėtų nedelsiant su tamsta apie tai kalbėtis — su sąlyga, 
kad tamsta sutiktum su kaina, kurios negalima perženg
ti: devyni penki.

— Aš tikiu, kad mano firma ras tą kainą priimtiną.
— Tada su tamsta pradės derybas. Mes galime apie 

tai pakalbėti jau per vakarienę. Ar tamstai šešios valan
dos trisdešimt minučių nebūtų peranksti?

— Jokiu būdu. Aš atvyksiu. Tai buvo trečias aukš
tas, ar ne?

— Ne, antrasis. Taigi, ligi šešių trisdešimt. Iki pasi
matymo.

Aparate brakštelėjo, Reinoldas taip pat padėjo ragelį.
Grafo balsas skambėjo, lyg jis labai skubėtų ir bi

jotų, kad kiekvieną akimirką galįs kas nors įeiti; tačiau 
jis viską pasakė, ką Reinoldas turėjo žinoti.

(Bus daugiau)
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Lietuvoje mirė Jonas Karalius

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• Dr. VI. Ramanauskas, 
Vilties draugijos pirminin
kas, birželio mėn. 23 d. iš
vyko' atostogų.

Atostogų metu žada ap
lankyti lietuvių kolonijas 
vakarų ir pietvakarių Ame
rikos valstijose, neaplen
kiant ir augančio lietuvių 
centro Los Angeles.

• Baker Kinikoje, 1465 E. 
55th St. nemokamai skie- 
pyjami nuo tymų vaikai 
tarp 6 mėn. ir 8 metų am
žiaus. Pirmąją skiepų seriją 
galima gauti visomis savai
tės dienomis (išskyrus šeš
tadienius ir sekmadienius), 
nuo 1 iki 3 vai. p. p. Pirma
jam skiepijimui paskutinė 
data yra liepos 13 diena. 
Sekantiems dviems skie
pams bus nustatytas laikas 
po pirmojo skiepyjimo.

PARENGIMŲ KALENDORIUS
LIEPOS 28 T.G. Radijo va

karas Lake Shore Country Club 
salėje.

RUGPIŪČIO 5 D. 10-ji Lietu
vių Diena Neurų sodyboje. Ren
gia LB Clevelando 1-os Ap. V-ba.

Gautomis iš okupuotos Lietu
vos žiniomis š.m. birželio 10 d. 
Molėtų ligoninėje Utenos apskr. 
mirė Jonas Karalius, 76 metų 
amžiaus. Jonas Karalius buvo 
paprastas ūkininkas bet nusipel
nęs lietuvių tautai išaugindamas 
šeimą iš 9 vaikų, 6 iš jų išlei
dęs J mokslą.

Du jo sūnų, Praną ir Kaz{ Ka
ralius su šeimomis mes turime 
čia Clevelande. Jie aktyviai rei
škiasi lietuviškoje visuomeninė
je veikloje, Pranas ypač pasi
žymi lituanistinės mokyklos dar
be, Kazys gi lietuviškojo sporto 
organizacijos srity. 3 dukterys, 
likusios Lietuvoje buvo išvežtos 
j Sibirą, 2 iš jų yra grįžusios l 
Lietuvą, trečioji tebėra Sovietų 
šiaurėje - Komi respublikoje. Vi
sos jos yra ištekėjusios.

Mirus pirmajai žmonai E. Ke- 
mėšytei, likęs su 5 mažamečiais 
vaikias J. Karalius vedė antrą 
žmoną, su kuria susilaukė4 vai
kų.

Pradžioje J. Karalius vertėsi 
nuomuodamas didesnius ūkius. 
Jis nukentėjo nuo vokiečių, kurie 
per I Karą atėmė iš jo nuomuo- 
jamo Skudutiškio vienkiemio vi
sus gyvulius, ir nuo lenkų, kurie 
užsibaigus I Karui veržėsi Lie
tuvon ir užėmę Skudutiškio Ute
nos apskr. sritį, atėmė iš jo ūkio 
visus gyvulius, o j j pat j kartu su 
jo broliu, kaip aktyvius šaulius, 
suėmę išvežė i Daugpilio kalėji
mą. Į tą patj kalėjimą lenkų buvo 
išvežta ir jo podukra, mokytoja

K. Kisielytė. Jie abu tame kalėji
me persirgo šiltine ir po 5 mėne
sių vos gyvi grjžo l Skudutiški.

Jonas Karalius buvo labai su
gyvenamo būdo ir mėgiamas kai
mynų. Jis nuosavos žemės netu
rėjo. Nepriklausomybės laikais 
jo sūnus mokytojas, Pranas Ka
ralius, nupirko jam prie Rasei
nių 10 ha ūk{ir tame ūkyje, Pa- 
raseiniuose, jis išsilaikė iki 1951 
m., vėliau su šeima jis apsigy
veno gimtajame Skudutišky ir bu
vo {jungtas {vietini kolektyvų ūki. 
Čia laikėsi palaikomas sūnų Pra
no ir Kazio.

Minėtinas a.a. Jonas Karalius, 
davęs Lietuvai iš savo vaikų 5 
mokytojus ir kaipo veiklus šaulys 
ir susipratęs patrijotas. Jis pali
ko žmoną su 4 vaikais ir 22 anū
kus.

Iš jo anūkų jau yra nemaža iš
mokslintų žmonių ir įsijungusių 
l {vairias profesijas. Tebūnie 
lengva jam tėviškės žemė.

S. N.

sudaryti {spūd}, jog Kongresui 
neva pripažįstama kažkokia ad
ministracinė galia Taryboje. 
Nieko panašaus nėra: nuo to Ta
rybos tatute kaip tik labai tvir
tai apsidrausta.

Toks Tarybos sutvarkymas ir 
jos Vykdomojo Komiteto susi
tvarkymas turi savo patogumų: 
mažas kolektyvas gali veikti, kaip 
jam patogiau, gali veikti tik ži
nodamas, kad yra šiek tiek ste
bėtojų, kuriems reikia bent kar
tą per metus papasakoti apie vei
kimą, bet veikti netrukdomas jo
kios priežiūros, jokios efekty
vios, sprendimo galią turinčios 
kontrolės. Ar toks susitvarky
mas yra pagrindo vadinti pavyz
dingai demokratišku, tesprendžia 
kiekvienas, kas įsiskaitys l sta
tutą.

Jeigu demokratiškumo požy
miu laikomas atsižvelgimas ir l 
visą veikime dalyvaujančią vi
suomenę, skaitymasis su toje vi
suomenėje vyraujančiomis pa
žiūromis bei valia, tai atrodo, 
kad, norint Tarybai suteikti tą 
požymi, šią jos statuto dal{ tek
tų labai esmingai pertvarkyti.

Šveicarų futbolo komanda, kuri 1924 metais Paryžiuje sumušė 
lietuvių futbolininkus.

BRAZILAI VĖL PASAULIO FUTBOLO MEISTERIS

RUGSĖJO 8 D. D.L.K. Biru
tės Draugijos parengimas.

RUGSĖJO 29 D. Dirvos metinis 
spaudos balius - koncertas.

SPALIO 20 D, "Lietuva Mairo
nio kūryboje" - akademinis mi
nėjimas ir pobūvis šv. Jurgio 
parap. salėje.

SPALIO 6 D. Vlado Braziulio 
vad. dramos studijos rengiamas 
draminis Stasio Pilkos rečitalis.

LAPKRIČIO 24 D. L. V. S. Ra
movė rengia kariuomenės šven
tės minėjimą.
GRUODŽIO 2 D. Akademija Mai
ronio Garbei - paskaita, Čiur
lionio Ans. koncertas ir pobūvis 
Naujos parap. salėje.

Jonas Brazauskas 
parduoda namą — 16105 
Trafalka Avė. 2 šeimų na
mas, pilnas rūsys, gazo pe
čiai, įnešti $1,000.00. Telef. 
IV 1-6265.

i--------------------------- :—
AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 

KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI
Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 

laiką.
Klube veikia skaitykla, kurioje rasite beveik 

visus lietuviškus laikraščius ir žurnalus, penkta
dieniais galite klausyti radijo valandėles bei pa
sistiprinti bulviniais blynais ir kitokiais valgiais.
6835 Superior Avė., Cleveland 3, Ohio EX 1-1143

PASIŽIŪRĖKIME J 111...
(Atkelta iš 4 psl.)

Tiesa, yra vienas posakis,ku
riuo Kongresui neva suteikiama 
šiek tiek ir sprendžiamosios ga
lios, bet žodiniu požiūriu jo pras
mė tiesiog absurdiška, o iš es
mės -- tuščiavidurė. Būtent: 
Kongresas... "tvirtina ALT su
darančių grupių asmeninę sudė
ti"... Iš tų žodžių išeitų, kad Kon
gresas, nežinia kuriems galams 
gali ar turi tvirtinti ALT suda
rančių organizacijų narių są
rašus, ar ką? Nes kas gi yra 
"grupių asmeninė sudėtis"? Gal 
čia turėta galvoj tų organizacijų 
atstovų Taryboje tvirtinimas? 
Bet juk gi nėra kalbos apie tai, 
kad Kongresas rinktų asme
nis, toms organizacijoms atsto
vaujančius Taryboje. Nėra kal
bos ir apie tai, kad Kongresas 
jų galėtų netvirtinti. O jei imtų 
ir nepatvirtintų, tai kas gi {vyk
tų? Ar Taryboje esančios gru
pės turėtų visus (ar bent indi
vidualiai nepatvirtintus) pakeis
ti? Ir vėl laukti, kol nežinia ka
da {vyksiąs Kongresas juos pa
tvirtins? Aišku, Kongresas čia 
nieko negali nepatvirtinti, nes 
nepatvirtinimas neturėtų jokios 
reikšmės (išskyrus, galbūt, ku
riam asmeniui bei organizaci
jai nemalonumą). Jis gali tik 
patvirtinti. Bet jeigu tai tik pri
valomas formalumas, tai kam jo 
reikia? Tai tik visiškai tuščias 
posakis, nesėkmingas bandymas

CHICAGOS PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS .
BIRŽELIO 16-27 dail. Kęstu

čio Zapkaus paroda ruošiama 
Studentų Skautų Sąjungos Jauni
mo Centre.

BIRŽELIO 23 D. Chicagos Lie- 
tuyių Moterų Klubo Gintaro ba
lius South Shore Country klube.

BIRŽELIO 24 D. Tėvų Mari
jonų Bendradarbių piknikas Cla- 
rendon Hills, III.

BIRŽELIO 24 Lietuvių Gydyto
jų Illinois Sąjungos pavasarinis 
pobūvis Congress-Pickviešbuty
je 5:30 vai. vak.

BIRŽELIO 29 Nuosavybių Savi
ninkų Susivienijimo Brigton Par
ko skyriaus susirinkimas Venge- 
liausko salėje.

LIEPOS 8 D. Marąuette Parko 
Namų Savininkų piknikas Bruz- 
gelienės darže.

LIEPOS 25 - RUGPIŪČIO 10 D. 
Tarptautinė Prekybos Paroda Mc 
Cormick Place. Lietuvos skyrius 
organizuojamas Lietuvių Bend
ruomenės Chicagos Apygardos.

Gegužės 30 d. Čilėje prasidė
jo pasaulinės futbolo rungtynės. 
Jose dalyvavo 16 valstybių ketu
riose grupėse: 1. Uragvajus, Ko
lumbija, Rusija, Jugoslavija; 2. 
Čilė, Šveicarija, Vak. Vokietija, 
Italija; 3. Brazilija, Meksika, 
Ispanija, Čekoslovakija; 4, Argen
tina, Bulgarija, Vengrija, Angli
ja.

Būdinga, kad nei Švedija, kuri 
1958 m. Stockholme "laimingu 
būdu" laimėjo antrą vietą, pu
siau baigmėje nuglėjus Vokieti
ją (žaisdama prieš 8, o 3 vokie
čių komandos žaidėjai buvo pa
šalinti iš aikštės, ir vokiečiai 
prieš tai pirmavo) ir pralošė 
prieš Braziliją, tapusia pasaulio 
meisteriu, ir kad nei Prancūzi
ja, tada užėmusi 4-tą vietą, šio
se pirmenybėse, nedalyvavo. Su 
Prancūzija aišku - kai ginklai 
kalba, mūzos (ir sportas) tyli. 
Švedai turbūt nepasitikėjo sa
vimi.

Kaip ir kiekvienose pasaulio 
rugntynėse, taip ir šiose neap
sėjo be staigmenų. J paskutini 
ketvertuką pateko: Jugoslavija, 
Čekoslovakija, Brazilija ir Či
lė. Įdomu, kad { paskutini ket
vertuką nepateko futbolo "tė
vas” Anglija, nei 1954 m. meiste

ris Vokietija. Birželio 13 d. {vy
kusiose rungtynėse Čekoslovaki
ja supliekė Jugoslaviją 3:1 ir Bra
zilija Čilę 4:2. Paskutinėse rung
tynėse birželio 17 Brazilija supy
lė Čekoslovakiją 3:1 ir tapo vėl 
1962 m. pasaulio futbolo meiste
riu.

Įdomu prisiminti, kad ir Lietu
vos valstybinė komanda, tur būt 
pirmą kartą, dalyvavo pasaulio 
futbolo pirmenybėse 1924 m, Pa
ryžiuje. Žemiau dedamoje nuot
raukoje Šveicarų valstybinė ko
manda "negailestingai" sudoro
jusi Lietuvos rinktinę 9:0. Taip 
pat sudorojovicemeisterj Čekos
lovakiją 1:0, Italiją 2:0, Švediją 
2:1 ir pralošė tų metų pasaulio 
meisteriui Uragvajui 3:0. Įdomu 
pastebėti, kad Uragvajus atsiun
tė savo valstybinę komandą tik 
"pasižiūrėti", kaip Europoje lo
šiamas futbolas, ir tapo pasaulio 
meisteriu, o 1928 m. Briuselyje 
ta meisterystę dar kartą pakarto
jo. (vlr)

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!

Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 
valdžios agentūrą.

Its DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
I0VM0S nuvvuiMs

UŽSAKYKITE GĖLES TELEGRAFU 
Gėlės visoms progoms — vedyboms, laidotuvėms ir t.t.

FRIENDLY FLOWER SHOPPE
VISAD JŪSŲ PATARNAVIMUI

Atdara: nuo 9 ryto iki 7 vai. vak. Sekmad. nuo 10:30- 1:30 
Telef. namų 431-6558 6901 Superior Avė.
Krautuvės — 431-6339 Cleveland 3, Ohio

SAVINGS 
EARN OPEN EVERY SATURDAY UNTIL 2:30

LIEPOS 28-29 D, Amerikos 
Lietuvių Tarybos metinis suva
žiavimas.

Waterburio lietuvių sporto klubo Gintaras šių metų valdyba,padė
jusi daug darbo klubo išlaikymui. IŠ kairės sėdi: vicepirm. Antanas 
Igaunis ir pirm. Gediminas Svelnys. Stovi: ižd. Vladas Vaškelis^ na
rys Bronius Murutis, sekr. Algis Bačkaitis. Trūksta nario Vytauto 
Petruškevičiaus.

ST. ANTHONY SAVINGS

40Z SUPERIOR
/0 SAVINGS

►
 KOME ANO J

REMOOEUNG LOANS
A

IN TOWN OFF1CE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta 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

. J

i1

ai

Ik
VYaterburio lietuvių sporto klubo Gintaras krepšinio komandos 

žaidėjai, laimėję trejus metus iš eilės pirmą vietą Amerikos Lie
tuvių Krepšinio pirmenybėse. Nuotraukoje žaidėjai su laimėtomis 
dovanomis sportininkų pagerbimo vakare, kuris {vyko birželio 3 d. 
Waterbury. Stovi iš kairės: Siriela, Garsys, Stankevičius, Kryža- 
nauskas, Adzima, Švelnys ir Vantroba.

A. Balsio nuotraukos

& LOAN ASSN.
1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.

JUOZAS F. GRIBAUSKAS,
sekretorius

Blshop 21397

LIETUVIŠKI ŠORIAI, JUODA DUONA. AUKŠ
ČIAUSIOS ROšIES 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 Stata

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

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

Nurodykit adresą: ....
Name
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Jaunieji ambasadoriai Detroite

KAS IR KUR?
• "Laisvės kovę dainos” ga
lima užsisakyti per Dirvą. 
Toliau nuo skelbiamų pla
tintojų gyveną ir norį įsi
gyti tą vertingą dainų rin
kinį, gali tai padaryti, at
siuntę per Dirvą Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondui 
auką, ne mažesnę, kaip 10 
dol. Tuo tarpu tik aukojan
tie j i LNF tą knygą ir gali 
įsigyti ir jos pas jokius ki
tus knygų platintojus gauti 
negalima. Kadangi ne ma
žas kiekis tos knygos jau 
yra išdalinta aukotojams 
LNFondui, norintieji ją įsi
gyti yra raginami tai pada
ryti dabar, nes tos knygos 
laida yra ribota.

• O. Dabkuvienė su maža 
pertrauka apie 10 metų dir
ba ir veda tb ligoninėje 
rentgeno spindulių peršvie
timo skyrių. Sanatorija ran
dasi Toronto priemiesty — 
Westone, tylioje ir gražioje 
vietoje prie Humber upelio 
krantų. Per tą laiką sana
torijoje gydėsi ir nemažai 
lietuvių. Rentgenolo gijos 
technikė O. Dabkuvienė sa
vo tautiečiams yra nemažai 
padėjusi ir dabar esančiuo
sius nuolat lanko, nuošir
džiai juos atjaučia bei ap
rūpina lietuviška spauda. 
Tik, kaip ji sako, pasveikę 
mūsų tautiečiai susitikę bi
jo ir labas lietuviškai pasa
kyti ar tai iš gėdos, ar iš 
p a s i d i džiavimo atgauta 
sveikata. O. Dabkuvienė yra 
gera savo srities specialistė, 
visi svarbesni peršvietimai 
daromi jos priežiūroje. O

Mieliems

PRANUI ir KAZIUI KARALIAMS
ir jų šeimoms mirus Lietuvoje jų brangiam tėvui

JONUI KARALIUI reiškiame gilią užuojautą

Juzė ir Steponas Nasvyčiai 
Aldona ir Juozas Augustinavičiai

ONAI NARVYDIENEI
mirus, Jos vyrui PRANUI, sūnums ALGIMANTUI 
ir VYTAUTUI, seseriai ZUZANAI LAURYNAI- 
TIENEI ir giminėms giliausią užuojautą reiškiame

Amerikos Lietuvių Tautinės 
Sąjungos Pirmojo Skyriaus 

Nevv Yorke nariai ir valdyba

Korp! Neo-Lithuania Fil.
MEČIUI VALIUKĖNUI

ir šeimai, jo motinai mirus Lietuvoje, šir
dingą užuojautą reiškia

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjungos Valdyba

Nevv York.

Korp! Neo-Lithuania Fil.
VYTAUTĄ ALEKSANDRŪNĄ, 

žmonai MARIJAI mirus, liūdesio valandoje 
nuoširdžiauiai užjaučia

Korp! Neo-Lithuania Filisterių 
Sąjungos Valdyba

Nevv York.

DAR VIENA NAUJA
REZOLIUCIJA

Senatorius Roman L. Hruska 
(R. - Nebraska) birželio 8 d. 
(nešė Į JAV-bių Senatą naują re
zoliuciją (S. Con. Res. 77) Lie
tuvos ir kitų pavergtųjų kraštų 
reikalu.

Senatorius Hruska savo rezo
liucija reikalauja sovietų pasi- 

raukimo iš Lietuvos ir visų 
kzų pavergtųjų kraštų; sovie
tai reikalaujami sugrąžinti į sa
vo gimtuosius kraštus visus poli
tinius kalinius, kurie šiuo metu 
yra laikomi Rusijos kalėjimuo
se ir vergų stovyklose; anot šios 
rezoliucijos, Jungtinės Tautos 
turinčios pravesti laisvus rinki
mus Lietuvoje ir kituose komu
nistų pavergtuose kraštuose.

Ši rezoliucija savo turiniu yra 
beveik tokia pat, kaip kad Ku- 
chel-Lipscomb ir kitų senatorių 
ir kongresmanų rezoliucijos, ku
rių jau buvo 9. Tarp šios ir kitų 
rezoliucijų skirtumas tik tas, 
kad čia be Lietuvos, Latvijos ir 
Estijos suminimi ir kiti paverg
tieji kraštai.

Senatorius Roman L. Hruska 
yra čekų kilmės ir šia savo re
zoliucija užsipelnė visų geros va - 
lios lietuvių padėkos. Jo adresas: 
The Honorable Roman L. Hruska, 
Senate Office Building, Washing- 
ton 25, D.C.

(it)

dėl'savo ramaus ir taikingo 
būdo ligoninės personalo ir 
gydytojų mėgiama. Sanato
rijoje dirba ir daugiau mū
sų tautiečių.

St. Dabkaus, jos švoge- 
rio, nuotraukų iš Toronto 
lietuviškosios veiklos nere
tai pasirodo ir šio laikraščio 
puslapiuose.

Birželio 17 d. Los Angeles lietuvių kolonija pagerbė savo parapi
jos kleboną kun. J. Kučingj, švenčiantį 25 metų kunigystės sukaktį. 
Iškilmėse dalyvavo vysk. Brizgys ir daug svečių iš tolimų apylin
kių. Nuotraukoje dalis parapijiečių su kleb. kun. J. Kučingiu ir 
vysk. Brizgiu prie lietuvių bažnyčios. L. Kančausko nuotrauka

• Vytautas Misiulis, 15 
metų amžiaus, šiais metais 
baigė pirmuosius mokslo 
metus Brother Ric.ce High 
School, Chicagoj.

Prieš tris metus jis pra
dėjo nepaprastai domėtis 
astronomija, šį pavasarį vi
sų Chicagos miesto Aukš
tesniųjų mokyklų varžybo
se Vytautas pirmavo šioje 
srityje su kitais ir pateko į 
tolimesnes varžybas, kurios 
vyko IUinois universitete, 
Urbanoje. čia jis laimėjo 
vieną iš pirmųjų vietų ir 
gavo pirmos klasės pažymė
jimą — The Illinois Junior 
Accademy of Science.

Vytautas gyvena su savo 
tėveliais, Domu ir Ada Mi- 
siuliais, 11734 So. Ridge-
way Avė., Chicagoje.

PADĖKOS ŽODIS
Šį pavasarį dėl sveikatos tu

rėjau išgulėti St. James ligoni
nėje apie 5 savaites.

Per tą laiką ligoninėje ir vė
liau namuose mane lankė daug 
gerų draugių ir draugų iš New 
Jersey ir New Yorko.. Prisiun
tė man galybę gėlių, dovanų, 
užuojautos kortelių ir raminan
čių laiškų.

Negalėdama asmeniškai arba 
laiškais visiems padėkoti už jų 
gerus linkėjimus, prašau priim
ti mano nuoširdžią padėką vi
siems, kurie mane atjautė ir vi
sokiais būdais mane ramino. Dė
koju organizacijoms, kuriose aš 
priklausau, už jų gražius laiškus.

Taipgi dėkoju dvasiškiams 
prelatui I. Kelmeliui ir kun. Pet
rui Totoraičiui, kurie mane lan
kydami suteikė man dvasinę pa- 
gelbą.

Visiems reiškiu mano didelę 
nuoširdžią padėką.

Jieva Trečiokienė 
Orange, N.J.

Birželių įvykių minėjimo, surengto Chicagoje, garbės prezidiu
mas. Sėdi iš kairės: S. Semėnienė, latvių atstovas V. Landmanis, 
kun. dr. J. Prunskis, Lietuvos gen. kons. dr. P. Daužvardis, estų 
atstovas U. Jurema ir lietuvių grupės atstovas A. Aglinskas.

V. Račkausko nuotrauka

Grupė lietuvaičių dalyvavusių birželio įvykių minėjime Chicago
je, birželio 16 d. Hamilton viešbutyje. Sėdi iš kairės:. M. Peterai- 
tienė, B. Rumšienė, B. Dikinienė. Stovi: S. Toliušienė, E. Dimins- 
kienė, S. Babickienė, E. Vilimaitė, E. Blankienė, B. Blankaitė ir 
D. Kuprionytė. V. Račkausko nuotrauka

ALT S-gos Los Angeles skyriaus pirm. Mažeika bankete sveiki
na kleb. J. Kučingį 25 metų kunigystės sukakties proga. Iš kairės: 
vysk. Brizgys, kleb. kun. J. Kučingis ir Mažeika.

L. Kančausko nuotrauka

BIRŽELIO ĮVYKIU MINĖJIMAS 
CHICAGOJE

Šeštadienį, birželio 16 d. pabal- 
tiečiai Hamilton viešbutyje, Chi
cagoje susirinko liūdnos sukak
ties - Pabaltijo okupacijos ir 
žiauriųjų pabaltiečių išvežimų 
paminėti. Šiemet minėjimą ruošė 
lietuvių grupė. Jos vadovas A. 
Aglinskas pakvietė į garbės pre
zidiumą: Lietuvos generalinį 
konsulą dr. P. Daužvardį, St. 
Piežą, kun. J. Prunskį, St. Se- 
meninę, latvių atstovą V. Land- 
manį, ir estų U. Juremą.

Invokaciją atkalbėjo kun. 
Prunskis ir kun. Landmanis. Pa
grindinę kalbą pasakė redakto
rius St. Pieža. Po jo trumpai kal
bėjo gen. konsulas dr. Daužvar- 
dis. Priimta rezoliucija prašyti 
JAV prezidentą ir Valstybės sek
retorių reikalauti laisvės Pabal
tijo valstybėms.

Meninę dalį atliko solistas J. 
Vaznelis, komp. V. Jakubėnui 
akompanuojant.

(va r)

Kas antri metai Detroite įvyks
ta didysis skautų sąskrydis, ku
riame dalyvauja dešimtys tūks
tančių skautų. Kiekvienas sąs
krydis būna didingesnis už bu
vusį, nes kiekvienas vienetas kiek 
įmanydamas stengiasi, nes tai 
yra lyg egzaminai, kuriuos išlai
kiusieji gauna įv. atžymėjimus.

Š.m. sąskrydis įvyko birželio 
8, 9, 10 dienomis. 30.000 ameri
kiečių skautų tarpe dalyvavo ir 
Baltijos tunto D.L.K. Mindaugo 
d-vės skautai.

Milžiniško ploto 5 x 20 pėdų 
kampe liet, skautai atkūrė dale
lę lietuviškos sodybos. Balti, ža
liu stogeliu, žirgeliais ir tulpėm 
išpuošti gonkeliai ir šalę esantis 
darželis sutalpino daug vertingo 
lietuviško lobio. Žalio lino raš
tuotos staltiesės, rankšluosčiai, 
spalvingos juostos, kaklaraiš

Skautai vyčiai žygiuoja Atlanto rajono sąskrydyje.

ATLANTO RAJONO STOVYKLA
Atlanto rajono skautai vyčiai 

ir vyresniosios skautės turėjo 
savo sąskrydį - stovyklą birže
lio 9-10 d. Colebrook, Conn. ku
rioj dalyvavo arti 100 dalyvių iš 
įvairių rytinio pakraščio vieto
vių. Buvo išklausyta eilė pašne
kesių, aptarta aktualūs skautiš
kos veiklos klausimai.

Romas Kezys kalbėjo lietuvių 
skautijos šakų (Brolijos, Sese
rijos ir Akademinio Skautų Są
jūdžio) bendradarbiavimo klau
simais: Algis Banevičius atski
riems būreliams patiekė eilę 
klausimų lietuviškom - skautiš
kom temom ir jas diskutavo. Kun. 
prof. Stasys Yla įdomiai kalbėjo 
apie Maironio gyvenimą; Vilius 
Bražėnas nušvietė komuniz
mo grėsmę ir antikomunistinės 
kovos priemones.

Šeštadienį vakare buvo nuotai
kingas laužas, kurį pravedė Lai
ma Katauskaitė.

Pažymėtina šie Atlanto rajono 
svarbesni užsimojimai artimoje 
ateityje: birželio 23-24 Worces- 
teryj bus skautų sporto šventė; 
liepos 7-8 Thompson, Conn. 
įvyks vilkiukų - paukštyčių šven
tė (dainos, gimnastikų pratimai 
ir pan.) Vadovaus V. Zdanys; 
rugpiūčio 25-rugsėjo 3 d. Cape 
Cod bus Atlanto rajono stovykla, 
kuriai vadovaus I. Treinienė ir
J. Bružinskas.

čiai, lietuviški kryžiai ir smūt- 
keliai, įvairiai išdirbtas Lietu
vos gintaras, liet, odos dirbiniai, 
puikus lietuviškų pašto ženklų 
rinkinys, liet, lėlės ir vašku iš
rašyti arba skutinėti margučiai 
žavėjo akis. Čia pat atsisėdęs 
skautas audė juostą, kitas pjaus- 
tinėjo koplytėlę, o trečias, gi
męs jau svetimame krašte, gra
žiai aiškino apie gonkelių orna
mentus, mūsų tautodailės loby
ną ir Lietuvą.

Prieš uždarant parodą buvo iš
dalinti atžymėjimai. Vienetai bu
vo vertinami už gražų išdėsty
mą, to vieneto skautų tvarkingu
mą, švarą, uniformą ir mokėji
mą gražiai paaiškinti apie eks
ponatus. Daugelis vienetų, nors 
daug darbo įdėjo negavo jokio 
atžymėjimo. Kada vertinimo ko
misija Mindaugo d-vei įteikė
aukščiausią atžymėjimo ženklą, 
nušvito vadovų ir skautų akys. 
Jų darbas pavyko, jie buvo tikrai 
to verti jaunieji Lietuvos amba
sadoriai. Garbė jiems, jų vado
vams, talkininkams ir tiems, ku
rie paskolino eksponatus. Jiesa- 
vo pareigą atliko. Bet ar atlikom 
ją mes, gimę ir užaugę Nepri
klausomoj Lietuvoj? Sąskrydį ap
lankė virš 200.000 žmonių, bet iš 
jų kažin ar buvo bent 50 lietuvių? 
Ateity daugiau dėmesio kreipkim 
į tokius sąskrydžius, nes jų nau
da yra dviguba: 1. mūsų jauni
mas, stengdamasis tinkamai re
prezentuoti Lietuvą, geriau susi
pažįsta sumusųtautodaileir Lie
tuvos istorija ir 2. tai puiki pro
ga parodyti amerikiečių masėms, 
kad lietuvių tauta yra kultūringa 
susipratusi ir laisvės verta tau
ta.

S. Kaunelienė

Atlanto rajono skautų vadei
va yra Vytautas Pileika, o skau
čių - Elė Banevičienė. Skautams 
vyčiams vadovauja Sigitas Liau- 
kus, vyr. skautėm šioje stovyk
loje vadovavo Audronė Dragune- 
vičiūtė.

Suvažiavimo rengėjams pri
klauso padėka už gražiai suor
ganizuotą ir pravestą suvažiavi
mą - stovyklą. (k)

KORP! NEO-LITHUANIA 
VASAROS STOVYKLA
šiais metais neolithuanų 

vasaros stovykla įvyksta 
prie Atlanto gražioje J. Ka
počiaus vasarvietėje — Os
terville Manor Cape Cod, 
Mass. nuo rugpiūčio 25 d. 
iki rugsėjo 3 d.

Visi korporantai prašomi 
atostogas taip sutvarkyti, 
kad galėtumėte dalyvauti 
stovykloje.

Vyr. Valdybos pavedimu 
šiemet stovyklą organizud- 
ja ir praveda New Yorko 
neolithuanai. Visais stovyk
lą liečiančiais reikalais pra
šome kreiptis į E. Noaką — 
103-53 104th St., Ozone 
Park 17, N. Y.

Vyresniosios skautės Atlanto rajono suvažiavime.
R. Kezio nuotraukos

r
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