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mas su Adenaueriu, prieš iš
vykstant iš Prancūzijos, buvo 
suruoštas Reimse, smarkiai 
nukentėjusiame per paskuti
nius du karus.

Abiėjų kraštų dvidešimt du 
generolai dalyvavo iškilmėse 
priimdami vokiečių ir prancū
zų kariuomenės dalinių para
dą. Orkestrui pradėjus groti 
"Deutschland ueber alles", de 
Gaulle, generolo uniformoje, 
pakėlė ranką prie kepurės, o 
su juo ir visi prancūzų kariš
kiai išsitempė. Tik vienas gen. 
Massu pasiliko sukryžiavęs 
rankas ant krūtinės....

Pasigirdus "La Marseillai- 
se" garsams, visi vokiečių 
kariškiai be priekaištų išsi
tempė atiduodami pagarbą. 
Tuo buvo baigtas senas vokie- 
čių-prancūzų ginčas, tęsesis 
tiek daug metų...

Arkivyskupas Marty, pri
imdamas abu valstybės vadus 
garsioje Reimso katedroje, 
kurioj buvo karūnuojami Pran
cūzijos monarchai, pastebėjo, 
kad šiandien praeities karų 
padarytos žaizdos gyja ir auš
ta nauji laikai. "Paspausti 
vienas kitam ranką yra gerai, 
bet susivienyti širdyse dar 
geriau", pasakė mgr. Marty.

Atsisveikindamas Adenąue- 
ris pasakė, kad juodu su de 
Gaulliu pasodino vokiečių- 
prancūzų draugystės medį, 
kurio vis plačiau besiskėčian- 
čių šakų paunksmyje visi gy
vensime laimingai.

•
DABAR būtų eilė de Gaul- 

liui apsilankyti Vokietijoje. 
Nors galutinai dėl laiko ne
sutarta, bet manoma, kad ši 
triumfalinė kelionė įvyks ru
denį ir de Gaulle galės Bon- 
nos parlamente pasakyti kal
bą. Kancleris Adenaueris no
rėtų de Gaullį lėktuvu nusi
gabenti į Berlyną, bet šis 
dėl Šio sumanymo dar dvejo
ja.

Vienintelis asmuo, kuris bu
vo nepatenkintas Adenauerio 
vizitu Prancūzijoje, tai Chruš 
čiovas. Bet nusiraminęs pa
stebėjo, kad jei de Gaulle jį 
pakviestų į Paryžių, mielai 
važiuotų...

Tokio kvietimo aišku nie
kas nesiruošia jam siųsti. Bet 
gal išsipildys jo kitas troš
kimas:

- Aš nenorėčiau numirti ne
pamatęs Alžiro, - prisipažino 
jis vienam ambasadoriui. - 
Aną kartą de Gaulle buvo pri
žadėjęs nuvežti, bet aplinky
bės neleido. Dabar aš vienas 
galėsiu nuvykti. Gaila tik, kad 
aš sunkiai pakeliu karštį!

•
CHRUŠČIOVAS aną dieną 

savo šeimos tarpe diskutuo
damas išreiškė pageidavimą:

- Mano vienintelis troški
mas prieš mirštant dar pa
matyti, kad sovietų skalbimo 
mašinos, televizijos aparatai 
ir šaldytuvai veiktų taip gerai,, 
kaip ir amerikiečių.

Jo duktė Rada, kuri dirba 
moksliniuose žurnaluose, pa
stebėjo:

- Atrodo, kad tau bus lem
ta ilgai gyventi...

(vg)
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• JAV studentas Rob. Mann, 
iš Californijos, teisiamas Rytų 
Berlyno teisme už suteiktą 
vienam vokiečiui paramą pa
bėgti iš Rytų Berlyno.

• Kai JAV senate vyksta 
kova už tolimesnę bilijonų do
lerių vertės paramą komunis
tinei Jugoslavijai, JAV palan
ki Austrija nusiskundžia, kad 
JAV Informacijos Agentūra 
likviduojanti savo kultūrinę ir 
propagandinę veiklą Austrijo
je, paliekant austrų provinci
jos miestus vien sovietinės pro
pagandos įtakoje. Ir vis tai — 
taupumo sumetimais.

• Kongo premjieras Adoula 
pusiau sumažino savo ministe-
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siuose Elysee rūmuose buvo su
rengtos labai iškilmingos vaišės 
Jungtinės Vakarų Europos čem
pionui Vokietijos kancleriui dr. 
Konradui Adenaueriui pagerbti. 
Jų metu Prancūzijos preziden
tas de Gaulle įdomia šviesa iš
ryškino praeities karus tarp Vo
kietijos ir Prancūzijos: "Nors 
ir nerimtos priekabės sukėlė mū
sų karus, nors ir nelaimingai jie 
buvo vedami, nors ir labai pra
gaištingi buvo jų rezultatai, jų 
pagrindinė priežastis buvo dide
lis tikslas. Iš tikro, Vokietija 
ir Prancūzija siekė suvienyti Eu- 

rių kabinetą, sudarytą iš 36 
ministerių. Valymai palietė 
kairę h’ dešinę.

• Kabineto pasikeitimai pa
lietė ir Ispaniją, nors tai ir ne
liečia paties Franco pozicijos.

• Telestar satelitas, perda
vęs televizijai vaizdus iš Eu
ropos ir kartu spinduliavęs 
vaizdus Europos televizijos sto
tims yra vienas iš revoliucinių 
JAV mokslininkų laimėjimu 
erdvės tyrimo ir susisiekimo 
srityse.

• Chruščiovo pasiūlymas pa
keisti esamas anglų, prancūzų 
ir amerikiečių įgulas Vak. Ber
lyne norvegų, danų, olandų ar 
belgų įgulomis, priedų dar len
kų ir čckoslovakų —• JAV vy
riausybės jau iš anksto atmes
tas ir laikomas nesvarstytinu. 
Chruščiovas nesiūlo jokių įgu
lų pakeitimų Rytų Berlyne ...

• Alžiro atskilėlio Ben Bellos 
padarytieji pareiškimai, jam 
grįžus, spaudoje laikomi tai
kiais ir neužkertančiais kelio 
skilusių frakcijų susitarimui. 
Bet tuose pareiškimuose jis ne
išvengė nepareiškęs, kad jis 
sieksiąs "socialistinio režimo" 
Alžirui.

• Perorganizuojant Statė 
Departamento saugumo ir kon- 
sularinį skyrių, imigracijos, vi
zų, užsienių pasų ir tremtinių 
reikalų skyriaus vedėju pa
siirtas Abba P. Schwartz.

• Raud. Kinijos kariuomenei 
įsibrovus 25 mylias į Indijos 
teritoriją ir Indijai pareiškus 
griežtą protestą, Pekinas atsa
kė, kad tai "dūmų pūtimas In
dijos agresiniams veiksniams 
pridengti",. 

"...kada už dvidešimt metų jie sunaudos degalų atsargą, mes juos pralenksime su savo burėmis!"

ropą. Norėdamos įsiviešpatauti, 
jos iš tiesų siekė įgyvendinti vie
nybės sapną, kuris europiečių 
sielas viliojo 20 šimtmečių.

Deja, tam sapnui ir dabar bus 
sunku išsipildyti. Jungtinei Eu
ropai, atrodo, nebus lemta vado
vauti vien tik Prancūzijai ir Vo
kietijai. Ta garbe ir pareiga su 

' Harold Macmillan

jomis nori pasidalinti ir D. Bri
tanija, kurios politinis tikslas 
amžių bėgyje buvo Europą skal
dyti ir kovoti prieš dominuojančią 
Europoje galybę vistiek ar tai 
būtų Napoleonas ar Hitleris.

Tačiau laikai pasikeitė. Tai 
suprato Churchillis, kuris dar 
1940 metais siūlė prancūzams. 
susijungti su britais į vieną vals
tybę. Tačiau karo įkarštyje į tai 
nebuvo atkreiptas reikalingas dė
mesys. Iš viso pati idėja buvo per 
daug drąsi ir staigi. Mat, D. Bri
tanija amžių bėgyje įsivaizdavo, 
kad su savo imperijos šalimis ir 
kolonijomis sudaro atskirą pa
saulį. Metropolija - pati D. Bri
tanija savo imperijoje turėjo mil
žinišką rinką savo pramonės ga
miniams, o imperija iš savo pu
sės turėjo metropoliją aprūpinti 
pigiomis žaliavomis.

Tačiau praktiškai tokių tobulų 
prekybos santykių niekados nebu
vo, nors D. Britanijos imperijoje 
ir nenusileisdavo saulė. D. Bri
tanijos eksportas į imperijos ša
lis paprastai nesiekė nė pusės, o 
dabar kai ryšiai dar daugiai su
mažėjo, jis nesiekia nė 36% viso 
eksporto. Tuo tarpu į Vakarų Eu
ropą britai išveža daugiau kaip 
trečdalį savo eksportuojamų ga
minių ir aiškiai jaučiama tenden
cija, kad ateityje britai darys di
desnį biznį su Europa, negu su 
savo imperijos įpėdiniu - Com- 
monwealthu. Tačiau, jei de Gau
lle su Adenauerio pagalba pasi
sektų britų neįsileisti į jų ‘bend
rą rinką’, Vakarų’ Europa ilgai

niui virstų britams ne prekybos 
partneris, bet konkurentas. To
dėl britams neliko nieko kito, 
kaip prašytis priimamiems į Eu
ropos ‘bendrąją rinką" ir iš jos 
išplaukiantį politinį susivieniji
mą. Tam ypatingai pritarė Wa- 
shingtonas, kuris rimtai bijo, kad 
vien Prancūzijos ir Vokietijos 
dominuojama Europa gali virs
ti trečiąja neutralia jėga. Per 
britų dalyvavimą Washingtonas 
tikisi padidinti ir savo įtaką Eu
ropoje, kas galų gale turėtų ves
ti net prie Atlanto unijos.

Jei D. Britanija tikrai galėtų 
įstoti į ‘bendrąją rinką’ - ji su
darytų 224 milijonų žmonių pre
kybinę bendruomenę, kuri turėtų 
daugiau gyventojų negu JAV (185 
mil) ir Sovietų Sąjunga (215 mil). 
Su ja turėtų glaudžiai bendradar
biauti britų bandyta konkurencinė 
sąjunga (Norvegija, Švedija, Da
nija, Austrija, Šviecarija ir Por
tugalija) - viso labo 264 milijo
nai žmonių. Be to su ‘bendrąja 
rinka’ jau dabar glaudžiai bend
rauja kai kurios buvusios pran
cūzų kolonijos, dabar nepriklau
somos valstybės, ir bendraus bu
vusių britų kolonijų dauguma. Tai 
jau milžiniškas blokas, į kurį 
įstoti turės ir JAV. Savaime aiš
ku, kad Chruščiovas supratęs kur 
einama, pakėlė baisų triukšmą, 
girdi, tai naujas kolonializmas.

Tačiau kol kas britai dar ne
priklauso ‘bendrąjai rinkai’, dėl 
to dar eina sunkios derybos. Kliū
čių esama ne tik ūkinio, bet ir 
moralinio pobūdžio. De Gaulle ir 
Adenaueris svajoja apie katali
kišką Vakarų Europą, britų soci
alistai bijo, kad jų kraštui įsi
jungus į Europą nebus vilties su
valstybinti pramonę, kuri ‘bend
roje rinkoje’ gali lengviau konku
ruoti tik privačia iniciatyva tvar
koma, o kai kurie protestantų 
sluoksniai bijo katalikų įsivieš
patavimo, pagaliau ne lengva šir
dimi atsisakoma ir nuo savo ne
priklausomos valstybės tradici
ją

Iš ūkinės pusės daugiau kliūčių 
kelia D. Britanijos ūkiniai santy
kiai su Australija, Kanada ir N. 
Zelandija - britų maisto tiekė
jais. Įsijungę į ‘bendrąją rinką*, 
britai turėtų už maistą mokėti 
Europos kainomis t.y. 10% bran
giau, atkristų ir anų trijų kraš
tų rinkos jų pramonės gaminiams 
išimtinom sąlygom. Tačiau antra 
vertus, maisto dar ilgai trūks įvai
riems pasaulio kraštams ir tokiu 
būdu per ilgesnį laiką, sakysim 
per 12 metų, leidžiant Australijai, 
Kanadai ir N. Zelandijai turėti 
dar atskirus specialius santykius 
su britais, tie kraštai galės per
siorganizuoti. Tarp kitko dėl to
kios ateities, Kanada ir Austra
lija jau pradėjo flirtuoti dėl pre
kybinių santykių su Raudonąja 
Kinija. Be to, jei JAV prisidėtų 
kada nors prie ‘bendrosios rin
kos* ir tie kraštai galėtų suras
ti bendrą kalbą. Bet dėl to dar 
reikės ilgai derėtis.

Dailininkė Aleksandra Kašubienė savo studijoje prie mozaikos 
darbų. Vyt.Maželio nuotrauka

ALEKSANDROS KAŠUBIENĖS 
NAUJI UŽSIMOJIMAI =■

Dail. Aleksandra Kašubienė, 
baigusi Šiaulių gimnaziją, Lietu
voj lankiusi Kauno Taikomosios 
Dailės Institutą ir Vilniaus meno 
akademiją, vėliau savam krašte, 
Vokietijoj ir į JAV atvykusi dirbo 
savo pamėgtą kūrybinį darbą kiek 
jos gyvenimo sąlygos leido, daly
vaudama įvairiose meno parodo
se. Paskutiniu laiku ji pakeitė 
savo meno kryptį atkreipdama 
amerikiečių dėmesį.

— Kodėl Jūs iš keramikos 
perėjote Į mozaiką? — pa
klausiau dailininkę.

- Dėl to, kad mozaikoje paju
tau pilną laisvę tiesioginiai dirb
ti su medžiaga. Medžiaga pasi
rinkau akmenukus, nes tradici
nė itališko stiklo mozaika yra 
ne tik labai brangi, bet man at
rodo ir išnaudota. Be to, prie

Senatorius T. J. Dodd nesutinka 
su duodama parama 

Jugoslavijai ir Lenkijai
Liepos 9 d. senatorius T. J. 

Dodd senate pareiškė, kad dis
kusijose dėl paramos teikimo ar 
jos nutraukimo Jugoslavijai ir 
Lenkijai privalu remtis istori
niais faktais.

Tito 1948 metais išmetus iš 
Kominformo, 2 1/2 bilijonų do
lerių ekonominės ir karinės pa
ramos buvo duodama Jugoslavi
jai. Gi Lenkijai, po Poznanės 
sukilimo, ta parama siekė arti 
1 bil. dolerių. O kas tuo laimė
ta? Parama tik sustiprino Tito 
ir Gomulkos rėžimus, kurie anuo 
metu buvo pradėję byrėti.

Šen. Dodd išvardina visą eilę 
veiksmų, rodančių, kad suteik
toji parama nei per nago juody
mą nepriartino Tito ar Gomul
kos Vakarams.

Jungtinėse Tautose, retomis 
susilaikymo progomis, Tito bal
suodavo už Kremlių. Jis palaikė 
sukilimo numalšinimą Vengrijo
je. Nepriklausomo komunisto 
vaidmenyje jis sugebėjo tokias. 

dabartinių architektūroj naudo
jamų medžiagų, mano nuomone 
tradicinė mozaika per daug bliz
ga. Šių laikų architektūroje nau
dojama daug stiklo ir apšvietimo, 
ko nebūdavo anksčiau. Viduram
žiais stiklo mozaika tarnavo, kaip 
šviesą refleksuojanti ir paskirs
tanti medžiaga. Per didelis ap
švietimas tokį blizgantį paviršių 
padaro nemaloniu. Priėjau išva
dos, kad šių dienų sąlygoms ir 
architektūroje naudojamoms me
džiagoms geriau tiktų natūralios 
medžiagos mozaikai, kaip akme
nys, skaldytas marmuras ir k.

— Kaip Jūs visa tai rea
lizuojate techniškai?

- Pagal užsakymo dydį padarau 
atitinkamus rėmus cemento blo
kams ir juose sumaišau cementą.

(Nukelta į 2 psl.)

pat "neutralumo"idėjas paskleis
ti Azijoje, Afrikoje ir Pietų Ame
rikoje. Kulminacijos tašką jo 
veikla pasiekė Belgrado konferen
cijoje, kai 1960 m. tos konfe
rencijos dalyviai rezoliucija po 
rezoliucijos pasisakė prieš Va
karų politiką! Jo "nepriklauso
moji" politika pasitarnavo Krem-- 
liui daugiau, nei jis būtų tai pa
daręs likęs atviru Kremliaus lio
kajum.

Viso 12 punktų išvardintuose 
nenuneigiamuose faktuose šen. 
Dodd įrodo, kur ir kuriam tiks
lui buvo naudojami JAV Titui 
atiduoti pinigai. Jis sakė, kad tų 
faktų eilę jis galėtų tęsti iki be
galybės, bet jau ir išvardintieji 
pakankamai gerai parodo, kad Ti
to visą laiką buvo Maskvos tar
nu.

Kurį laiką gal ir buvo galima 
tikėtis, kad Tito ar Gomulka 
pasuks tikros nepriklausomybės 
keliu, bet viltys, kad ir sunkiai 
miršta, negali tęstis neribotą 
laiką.
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Dail. A. Kašubienės akmenų mozaika 3x6 pėdų dydžio, kuri buvo išstatyta New Yorko Amatų Muzie
jaus suruoštoje parodoje "Menininko ir architekto bendravimas", suteikusi autorei didelius laimėjimus.

Vyt. Maželio nuotrauka

A. KAŠUBIENĖ...
(Atkelta iš 1 psl.)

Kol jis dar minkštas pagal turimą 
piešinį išdėlioju ir įspaudžiu ak
menukus ir kitas paruoštas orga
niškas medžiagas. Iš tokių pavie
nių cemento blokų susidaro visa 
užplanuota siena.

— Ar toks darbas mote
riai nėra per sunkus?

- Mažesnės apimties darbus 
realizuoju namuose pati, o di
desniems samdautos srities spe
cialistus ir šiuo atvejudarbas at
liekamas jų studijoje pagal mano 
nurodymus ir priežiūrą.

— Kaip sekasi naujoje 
srity ir ar yra Jūsų darbais 
susidomėjimas?

- Mano pačios nustebimui su
sidomėjimas yra didesnis nei

tikėjausi. Amatų muziejaus va
dovybei New Yorke buvo žinoma, 
kad aš pradėjau dirbti šioje sri
ty savo iniciatyva namuose ir jie, 
organizuodami praeitą pavasarį 
parodą, kuri vadinosi "Menininko 
ir architekto bendravimas", atsi
lankė pas mane ir parinko eks
ponavimui du darbus. I šią parodą 
buvo pakviesti dalyvauti38meni
ninkai iš visos Amerikos. Tai 
buvo š.m. kovo-gegužės mėn. 
New Yorke.

Dar parodai tebevykstant gavau 
muralio užsakymą naujai stato
mam bankui Trenton, N.J. apie 
90 kv. pėdų. Taip pat į mane krei
pėsi W. Paulmann Assoc. dekora
toriai, ar nesutikčiau padaryti 
muralį naujai statomame Hilton 
viešbutyje New Yorke, 53 gatvėj, 
tarp 6-tos ir 7-tos Avė., kuris 
priklausys Rockeffellerio centrui 
ir užims visą bloką. Užsakymas 
208 kv. pėdos baliaus salėj ir tu-

ri būti atliktas iki 1963 m. vasario 
mėn. Minėtus užsakymus gavau 
tarpininkaujant Amatų Muziejui,

Praeitą mėnesį baigiau reali
zuoti 320 kv. pėdų erdvėje stovin
čią altoriaus sieną, North Bran- 
ford, Conn., naujai pastatytoj 
amerikiečių bažnyčioj. Ši siena 
yra 20 x 14 pėdų dydžio.

- Tenka paminėti, kad ant sie
nos kabės bronzinis Aleksandros 
vyro skulptoriaus Vytauto Kašu- 
bos darbo Nukryžiuotasis, jo kū
rybos Kryžiaus keliai ir dvi rie
šuto medžio figūros.

— Ką numatote tolimes
nėj ateity?

- Tos pat parodos metu įmanė 
kreipėsi Ford Foundation amatų 
skyriaus direktorius pasiūlant 
jiems susukti kultūrinį filmą apie 
mozaiką,, paliekant man pilną in
terpretavimo laisvę.

RYTU EUROPOS TRAGEDIJA (17)

GOMULKA GRIEBĖSI REVOLVERIO
1945 balandžio 6 d. Londono eg- 

zilinė vyriausybė apskundžia so
vietus, kad jie sulaužę savo pa
žadus ir areštavę šešioliką dele
gacijos narių. Rusai tyli. Vakarų 
valstybės įsikiša. Sovietų užsie
nių reikalų ministerio pavaduoto
jas Višinskis pareiškia balandžio 
9 amerikiniam ambasadoriui 
Harrimanui:

- Užtikrinu tamstą, kad lenkų 
kaltinimuose nėra nė vieno tie
sos žodžio (A.B. Lane, I saw 
Poland betrayed,NewYork,1948).

Gegužės 6 d. praneša sovietų 
žinių agentūra Tassas:

"... faktas, kad šešiolikos len
kų grupė, vadovaujama generolo 
Okulickio, vykdė diversinę akci
ją už raudonosios armijos pečių,

— Ar čia nebus progos 
paminėti ir lietuvių vardo, 
be to, kad filmos autorė lie
tuvaitė?

- Sutikimą daviau, bet apie de
tales dar negalvojau.

Ta proga verta priminti, kad 
dail. A. Kašubienė nesenai pada
rė kun. S. Ylos iniciatyva stato
mai Putnam, Conn. Mindaugo 
vardo koplyčiai triptiką: Mindau
go krikštą, Mindaugo karaliaus ir 
Mindaugo nužudymą. Viso 45 kv. 
pėdas iš spalvuotų akmenukų.

Kiekvieno lietuvio laimėjimai 
svetimųjų tarpe yra mūsų visų 
laimėjimai, todėl dail. A. Ka- 
šubienei tenka palinkėti sėkmės 
ir toliau žengti kūrybiniu keliu.

G ra n d Opening....
GREATER CLEVELAND'S

NEVVEST and FINEST
Neighborhood 

SAVINGS ASSOCIATION
InvitedtoHelp^

Celebrate at Any of Ou
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SAVE 
AFELY

and take your choice of these

FREE GIFTS
. . . when you deposit $50 or more 
in a New or Existing Savings Account.

1 GAL. THERMOS JUG
This ’Vagabond" jug by Amer- 
ican Thermos has Fiberglass 
insulation ond enameled steel 
construction with shoulder 
spout for easy pouring.

26000 LAKE SHORE

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

OFFICE—9:30 A.M. TUESDAY, JULY 17

Grand Prize Drawing...no obugation when you register

CAR-ROBE BLANKET 
) WITH CASE

An attractive multi-colored 
plaid blanket for beach, 
sports, lawn or home ūse; 72' 
x 54' in convenient corrying 
case.

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

lst PRIZE -General Electric 
Book-Shelf FOOD FREEZER

2nd PRIZE * Westinghouse
ROOM AIR CONDITIONER

3rd PRIZE

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

General Electric 
Mobile 

Maid 
AUTOMATIC 

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

SĖT OF 8 TUMBLERS . . .
Anchor-Hocking 'Festive' 12- 
ounce heavy base tumblers 
are richly decorated in 22-K. 
gold. Packaged in attractive 
gift box.

ir dėlto žuvo daugiau kaip šim
tas mūsų karių. Visa grupė, kuri 
turėjo ir slaptą radijo siųstuvą, 
buvo areštuota. Ji bus teisiama 
Maskvoje."

1945 birželio 18-21 dienomis 
šešiolika lenkų karių ir politikų 
Maskvoje teisiami, ir tiktrys as
menys išteisinami, o visi kiti 
nuteisiami aukštomis kalėjimo 
bausmėmis.

Per tą laiką vadinamosios Liub
lino vyriausybės atstovai įsiku
ria Varšuvoje. Jų pavardės bus 
vis dažnai lanksniuojamos atei
nančiais metais: Bierut, Berman, 
Gomulka, Mine, Cyrankiewicz, 
Ochab, Radiewicz, Spychalski, 
Zymierski, Osobka-Morawski.

Tie vyrai turi aiškius sovietų 
nurodymus, kad Lenkija taps ko
munistine valstybe, bet egzilinė 
vyriausybė Londone tebesitiki 
galėsianti Vakarų valstybėms pa
daryti tokios įtakos, kad jos gins 
Lenkijos laisvę prieš Maskvą.

1945 metų birželis.
Lenkų ūkininkų partijos lyde

ris Mikolajczyk, kurio partija 
nebedalyvauja egzilinėje Londo
no vyriausybėje, vis dar nepra
rado savo vilčių.

Jis kalbasi su Winstonu Chur- 
chilliu apie planuojamą kelionę 
Maskvon, kurion jį pakvietė Trys 
Didieji. Britų premjeras atsilo
šęs patogioje odinėje kėdėje, jo 
darbo kambaryje. Šilkiniu gobtu
vu apdengta lempa nuo rašomojo 
stalo skleidžia prislopintą švie
są į abiejų vyrų veidus. Chur- 
chillio cigaro durnai lėtai slenka 
link šviesos.

- Aš jau neturiu daug vilčių, 
bet tamsta vis dėlto turėtum va
žiuoti, - įspėja Churchillis. - 
Europos ateitis tamsi, bet tikiu, 
kad sovietų agresija neperžengs 
Doverio (Anglijos) krantų (S. Mi
kolajczyk, The Rape of Poland, 
New York, 1948).

Mikolajczyk linkteli, ir kartė
lio šešėlis prabėga jo veidu. Ar 
Churchillis nebuvo vienas iš tų, 
kurie Maskvos, Teherano ir Jal
tos konferencijose atidarė duris 
sovietinei agresijai, pritardami 
sovietų reikalavimams? Dabar 
jau tikrai pervėlu.

Tiesa, 1945 m. liepos mėnesį 
Trys Didieji Potsdamo konferen
cijoje nutars, kas turi atsitikti 
su nugalėtąja Vokietija, jie dis
kutuos apie pokarines problemas, 
kartu ir Lenkijos likimą, bet ar 
bus Stalinas pasiruošęs užleisti 
bent pėdą žemės, kurion raudon
armietis įkėlė koją.

Sovietų kariuomenė stovi prie 
Elbės, virš visos Rytų Europos 
plevėsuoja kruvinai raudona vė
liava.

- Tamstos kelias sunkus, - sa
ko Churchillis, spausdamas kietą 
lenko ūkininko ranką. - Linkiu 
tamstai daug pasisekimo.

Mikolajczyk prieš kelionę įs
pėjamas. Draugai kalba jam:

- Tave ištiks tas pat likimas, 
kaip ir šešioliką kitų. Jie tave 
areštuos ir suruoš "teismą".

Prieš pat kelionę Mikolajczyko 
biure pasirodo komunistas Ko- 
rejwo.

- Retas vizitas, - šaiposi Mi
kolajczyk, siūlydamas savo sve
čiui kėdę. Korejwo ramiai užsi
dega cigaretę. Paskui užkelia ko
ją ant kojos, prisimerkęs žiūri į 
Mikolajezyką ir bando savo bal
sui priduoti nuobodžiavimo toną.

- Aš pats tamstą labai verti
nu, - pradeda komunistas pokalbį, 
- todėl norėčiau tamstai duoti
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mažą patarimą. Tamsta žinai, 
kad pakeliui į Maskvą tamsta gali 
žūti lėktuvo katastrofoje, arba, 
nuvykus, susisiekimo nelaimėje 
(S. Mikolajczyk, The Rape ofPo- 
land).

Korejwo padaro mažą pauzę.
- Tamsta neturėtum keliauti, 

Mikolajczykai.
*

1945 birželio 16 buvęs lenkų 
egzilinės vyriausybės premje
ras ketvirtą kartą skrenda 
į Maskvą.

Vakarų valstybės iš Stalino pa
reikalavo sudaryti Lenkijos vy
riausybę plačiais demokratiniais 
pagrindais. Diktatorius sutiko, 
kad sovietų pripažintoji komunis
tų lenkų vyriausybė iš 19 narių 
priims šešis nepriklausomus po
litikus. Mikolajczyk priklausys 
tai vyriausybe, kaip antrasis 
premjero pavaduotojas ir žemės 
ūkio ministeris. Tačiau netrukus 
jis pamato, kad komunistai nė ne
galvoja suteikti jam politinės 
erdvės.

Mažas, kresnas ūkininkų vadas 
kovoja prarastame poste. Vieną 
dieną jis aplanko Vladislavą Go- 
mulką, kuris tomis dienomis dar 
tebebuvo atkaklus stalinistas. Už 
akinių sublizga pykčio kibirkš
tys, kai jis savo priešą įspėja:

- Nežaisk perdaug liaudimi. 
Lenkų liaudis prieš mus, ji pa
mišusi. Atsimink tai, ką beda
rydamas, priešingai vieną die
ną pasigailėsi savo būklės, kaip 
ir liaudis savosios.

Mikolajczyko atsakymas ra
mus ir pilnas pasitikėjimo:

- Jūs negalite visų išžudyti. 
Jūs negalite išnaikinti visą tau
tą arba palaužti jos laisvės troš
kimą.

Gomulka pašoka su pykčio per
kreiptu veidu. Jo ranka įsmunka 
į švarko kišenę. Pro medžiagą iš
sigaubia revolverio vamzdis. (J. 
Ciechanowski, Vergeblicher 
Sieg, Zuerich, 1948).

Pirmas romanas skirtas 
lietuvių 

genijui Čiurlioniui 
Jurgis Gliaudą 
IKARO SONATA 
Pas visus knygų 

pardavėjus

Five 4th PRIZES - General Electric AUTOMATIC CAN OPENERS
Opens cans quickly, at a touch, with power piercing action. Easy to clean stand. 
Can cover is automatically removed with built-in magnet.

Five 5th PRIZES - 52-Piece Sets of INTERNATIONAL SUVERPIATE 
in Mahogany Chests

Service for eight includes dinner knives, forks, soup spoons, teaspoons, salad forks, 
tablespoons, butter knife and sugar spoon.

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

Twenty-Five 7th Prizes - Kodak Hawkeye FLASH CAMERA OUTFITS 
Kodak's newest snapshot camero with built-in flash holder, plūs clip-on neck strap, 
6 flash bulbs, 2 batteries, 1 roll Verichrome Pan and illustrated instruction manual.

Afa/d Office:
813 EAST 185th STREET

PORTABLE CHARCOAL GRILL...

Nickel-chrome finiihed grid 
ond demountable legs with 
black enamel firebowl, this 
Nelson charcoal grill i$ well 
reinforced for durability.

(ONf TO A CUSTOMER)

St. CMr Office: fuc/id Office: Ūke Skote Office:
6235 ST. CLAIR AVENUE • 25000 EUCLID AVENUE . 26000 LAKE SHORE BIVO.

ALL SAVINGS DEPOSITED THRU JULY 16th .. EARN 4% FR0M JULY lst

MMROUETIE MUK CMICAGO
2533 W. 71 $t. fei GR 6 2345 6 

•fr
CICERO ILIINOIS
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NESUGRIAUNAMAS PAMINKLAS
— Daug reikšmingesnis sukakties atžymėsimas yra tas, ku

ris minimus įvykius atžymi pastovesniais darbais. Tokių darbų 
tarpe pirmoje eilėje laikytini leidiniai tiems įvykiams uždoku- 
mentuoti ir vispusiškai nušviesti. Jie reikalingi mums patiems — 
būsimoms kartoms, bet taip pat ir visiems tiems, kurie norės 
mums pagelbėti mūsų kovoje dėl savo tautos teisių, — teisin
gai pastebi Aidai, 1962 m. 1 nr. 5 psl.

Ta proga verta paminėti, kad Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas tokių vienai mūsų tautos reikšmingų sukakčių paminėti 
nesenai darbais atžymėjo, išleisdamas LAISVĖS KOVŲ DAINŲ 
leidinį/ apie kurį Draugas per keletą numerių itin gražiai atsi
liepė:

"Dešimtmetį, o kiti — net du dešimtmečiu ar daugiau jau 
esame išblokšti iš tėvų žemės. Kasdieniniai rūpesčiai svečioj 
žemėj gali išblėsinti mūsų ryšio jausmą su tėvų žeme. Kad to 
neatsitiktų, vis reikia rasti naujų priemonių jį atgaivinti. Šiomis 
dienomis kaip tik iš spaudos išėjo tam uždaviniui labai tinka
mas leidinys "Laisvės Kovų Dainos", (redagavo J. Aistis, išleido 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondas New Yorke, 342 psl.). Šį 
leidinį turėtų perskaityti kiekvienas tremties lietuvis. Jame tiek 
gilaus sentimento, tiek jautrus kruvinai sužeistos širdies žodis".

Apie šį leidinį teigiamai laiške leidėjams jau pasisakė ir 
jaunimo atstovai — Lituanus žurnalo redakcija: "Ši knyga tik
rai vertinga ir mes žadame apie ją parašyti Lituanus pusla
piuose".

Ir tikrai, juk tai gyvas paminklas kovojusiems už Lietuvos 
laisvę partizanams. Tai kalbantis paminklas ne vienos kurios 
sodybos kieme, bet kiekvieno lietuvio dvasiai visuose pasaulio 
užkampiuose.

Ši knyga tai įamžinimas drąsios lietuvių rezistencijos sovie
tiniam pavergėjui, kaip šviesaus simbolio žmonijos kovos prieš 
piktąsias jėgas, anot resp. šen. Irving M. įves žodžių, pasakytų 
New Yorke vienos Vasario 16 d. proga.

LAISVĖS KOVŲ DAINŲ leidinys, tas nesugriaunamas mū
sų kovotojams paminklas įgauna dar didesnės reikšmės dabar, 
kada okupantų leidžiamas Vilniuje žurnalas "Švyturys" prade
dant šių metų 9-ju iš eilės pei' keletą numerių vėl subruzdo ge
rai mums žinomo Deksnio lūpomis niekinti už Lietuvos laisvę 
kovojusius mūsų herojus, suminėdamas keletą iš jų pavardžių 
ir paversdamas juos tautos priešais banditais ir kitais nelabai
siais. *

Bet gi tas jo aprašymas kartu ir patvirtina tų buvusių did
vyrių Lietuvos partizanų nepaprastą idealizmą, drąsą ir begalį 
troškimą savo tėvynei laisvės, kur jis tarp kitko rašo:

"Krašte man teko pabūti keletą mėnesių. Per šį laiką aš 
gerai pažinau ginkluotos teroristinės veiklos esmę. Pamačiau ir 
supratau pasibaisėtinai didėjantį ginkluotų grupių dalyvių poli
tinį žlibumą, buožinę psichologiją,'tamsų religinį fanatizmą..."

Jei komunistinis okupantas Deksnio lūpomis tuos kovotojus 
šitaip apibūdina, tai mums gerai pažįstantiems jo santvarką .ir 
metodus, aišku, kiek jie buvo pavergėjui pavojingi ir tai tik 
dar kartą priešas mums juos pristato, kaip tautos herojus, kurių 
aukos įamžinimui Lietuvos Nepriklausomybės Fondas išleido 
minėtą LAISVĖS KOVŲ DAINŲ knygą. E. Čekiene

SPAUDOJE 
PASIDAIRIUS

KASTYTIS IR JŪRATE
Prof. Vladas Jakubėnas žur

nale Aidai 6 Nr., pateikdamas 
platesnę Chicagos operos Aida 
premjeros apžvalgą, pabaigoje 
patiekia žinių ir apie K.V. Ba
naičio operos "Kastytis ir Jū
ratė" pastatymo galimybes.

-"Opera tebėra neorkestruo- 
ta, lėšos teberenkamos jos kla- 
vyro išleidimui, o tai dar neve
da prie operos pastatymo. Pas
tatymas kainuotų daug, žymiai 
daugiau, negu ligšiolinės operos, 
kur partitūra su orkestro bal
sais, kostiumai ir dekoracijos 
yra išnuomuojami. K.V. Banaičio 
opera reikalinga orkestruoti.au- 
toriui prižiūrint (jo sveikata jam 
nebeleidžia tai padaryti) balsus 
išrašyti, pagaminti specialius 
kostiumus ir dekoracijas.

Dėl statiško operos charakte
rio reikalinga daug įvairių sce
nos efektų, kurie vargu ar įvyk
domi Marijos Mokyklos salėje. 
Pastatymo sąmatą svarstant, te
ko nugirsti apie 50 tūkstančių do
lerių sumą. Mūsų operos kolek
tyvas numatąs už dvejų metų ryž
tis tam pastatymui. Mūsų visuo
menė tos operos laukia; uždavi
nys nėra lengvas, bet mūsų ope
ros kolektyvas turės anksčiau ar 
vėliau šį pastatymą įvykdyti".

ROMANŲ PREMIJOS

MARGUTYJE (birželio mėn. 
Nr.) Mėnesio paraštėje, Vyt. 
Meškauskas apie Draugo ir Dir
vos skiriamas romanams rašyti 
premijas ir konkursus štai ką 
galvoja:

-"Šiais metais 1,000 dolerių už 
romaną žada ne tik Draugas, bet 
ir Dirva. Iš pirmo žvilgsnio to
kie konkursai atrodo esą labai nau
dingi mūsų kultūrai puoselėti, ta
čiau, ilgiau pagalvojus, pradeda 
kilti nemažai abejonių. Kas gali 
per metus, pragyvenimui dirbda
mas ne rašytojo darbą, parašyti 
pakenčiamą romaną? Tik patyręs 
profesionalas. Bet jei taip, kam, 
skelbiant "konkursus", skatinti 
grafomanų aistras? Juk iš to nie
kam nėra naudos. Ar nebūtų pa
prasčiau, kad būtų skelbiami ne 
konkursai, bet romanai užsakomi 

pas jau išryškėjusius rašytojus?
Žinoma, yra ir kita medalio 

pusė. Premiją už romaną skiria 
koks nors mecenatas, bet ne pats 
laikraštis, kuris ta proga gauna 
dykai ne tik medžiagos atkarpai, 
bet dar kiek uždirba per premijos 
įteikimo iškilmes. Bet galgi ga
lima būtų mecenatą, kuris vistiek 
nežino kur nuplauks jo tūkstantinė 
įkalbėti, kad jis tuos pinigus skir
tų redakcijos nuožiūrai, o pati re
dakcija susitartų su pasirinktu ra
šytoju? Skirtumas ne kažin koks, 
balių vistiek galima būtų suruoš
ti. Nauda būtų tokia, kad tie ke
li rašytojai, iš kurių dar galima 
būtų išspausti šio to mūsų kultū
rai, būtų įgalinti bent dalinai at
siduoti kūrybos darbui.

Kiek girdėjau, ir Bendruome
nės kultūrinių reikalų studijų ko
misija irgi pasirinko panašų, at
skirų darbų rėmimo kelią, o ne 
konkursų skelbimo ar premijavi
mo. Tačiau šis klausimas nebu
vo plačiau diskutuotas "laisvini
mo" darbais užimtos tarybos.

Konkursų šalininkai galėtų at
sikirsti, kad tokie konkursai iš
kelia naujus talentus. Teoretiniai 
galvojant, taip galėtų būti, bet 
praktika Lietuvoje ir išeivijoje 
kalba kita. Be to, išeivijoje išam 
gusi ir subrendusi karta lietuvių 
literatūrai nieko neduos, nes ra
šytojui reikalinga platesnė audito
rija, kurią jam gali duoti angliš
kai kalbanti visuomenė. Jų ir te
mos nieko bendro neturi su spe
cifiniai lietuviškom problemom, 
ir tuo pačiu jos neįdomios ir lie
tuvybę visom progom linksniuo
jantiems skaitytojams.

Dėl viso to man atrodo, kad ne 
konkursų, bet užsakymų metodas 
daugiau pasitarnautų mūsų kultū
rai puoselėti. Žinoma, tam dar 
kliudytų prietaras, kad "užsaky
tojai" pasirinks savo žmones, ta
čiau ir taip- visi premijų jury 
komisijų sprendimai retai kada 
susilaukia visuotinio pripažinimo, 
atvirkščiai - dažnai negalima su
prasti, kodėl jury komisija pre
mijavo tą, o ne kitą veikalą, ir 
kyla įtarimas, kad premija vis- 
dėlto buvo atiduota daugiau pagal 
ideologinius, bet ne meninius ap
skaičiavimus.

KAS DIRVDS NESKAITO 
■ DAUG NUSTOJA!

Trakų pilyje 1936 metais...

Taip atrodė Trakų pilis 1936 metais, kai ją aplankė senosios kartos lietuvis amerikietis, visuome
nininkas ir Lietuvos Laisvės varpo sumanytojas, adv. Jonas Bagdžiūnas Borden, lankydamasis tuo metu 
lenkų okupuotoje Lietuvos sostinėje Vilniuje.

Šiandieninis Lietuvos okupantas giriasi pilį restauravęs, bet kartu savo propagandos tikslams joje 
įrengė komunistinį muziejų. Nuotraukoje iš kairės matomi: pilies prižiūrėtojas, kun. K. Čibiras, adv. 
J. Bagdžiūnas Borden ir Konstantinas Stašys, Vilniaus lietuvių tautinio komiteto pirmininkas.

Lankydamasis Vilniuje adv. J. Bagdžiūnas norėjo sušaukti lietuvių veikėjų susirinkimą, bet lenkai 
nedavė leidimo ir turėjo pasitenkinti pasikalbėjimais su mažomis grupėmis ne daugiau kaip iš šešių 
asmenų. Šio lankymosi metu adv. J. Bagdžiūnas slaptai nuvežė K. Stašiui didelę sumą pinigų, kurią buvo 
prašiusi perduoti Lietuvos vyriausybė, palaikymui Vytauto D. gimnazijos ir lietuvių mokyklų Vilniaus 
krašte. Lenkai kaž kokiu būdu apie tai sužinojo ir K. Stašį nuteisė neva už tai, kad jis gavęs pinigų 
propagandai prieš Lenkijos valdžią.

Adv. Jonas Bagdžiūnas Borden, kuris jau seniai pasitraukęs pensijon gyvena Sauktrail at Ridgeland 
Avė., Matteson, III., š.m. rugpiūčio 30 d. švenčia 80 metų amžiaus sukaktį.

SVARSTYMAI IR NUOMONĖS

VISUOMENĖ TURI TEISE PASISAKYTI
Keliose š.m. birželio mėn. 

Naujienų apžvalgose, "Laisvini
mo veiksniai ir jų kompetenci
ja", bandoma aiškinti ALT ne
priklausomybė nuo bet kurio kito 
autoriteto, visų pirma, žinoma, 
nuo VLIK ir ALB. Ten norėta 
parodyti, kokių didelių reformų 
ALT savo gyvenime yra prave
dęs, kai jis tų pačių grupių at
stovų skaičių nuo 11 pakėlė ligi 
27 ir net 34. Toliau kalbama apie 
destrukcijos ir konstrukcijos ke
lius, ir iš kelių sakinių tuojau 
suvokiama, jog tikroji destruk
cija, tiesiog anarchija, būtų ta
da, jeigu ALT būtų atidarytos 
durys naujoms jėgoms ir naujoms 
organizacijoms. Straipsnis bai
giamas dideliu ligi šiol negirdė
tu atradimu: Amerikos lietuviai 
yra laisvi laisvos Amerikos pi
liečiai ir jie jokiam iš Europos 
ar iš kitur atneštam autoritetui 
nenusilenks. Matyti, turima gal
voje, kad reikia nusilenkti tik 
čia sukurtam autoritetui pav. 
ALT arba jo sekretoriaus. Ligi 
šio laiko tai taip ir buvo, kad vi
si turėjo nusilenkti čia sukur- 
tamALT autoritetui, nes visi Ame. 
rikos lietuviai dėjo ALT savo pi
nigus, o ji viena viską tvarkė ir 
visokius pamokslus lietuvių vi
suomenei sakė, visai nesiskaity- 
dama nei su lietuvių visuome
nės norais, nei su teisėtais jos 
reikalavimais.

Šia proga gal bendrai reikėtų 
kiek pasisakyti dėl ALT ir jo 
sekretoriaus kritikavimo. Tam 
tikroje lietuviškoje spaudoje be
veik iki įkyrumo buvo mums nuo
latos kalama, kad Amerika tai 
laisvės ir demokratijos kraštas, 
kad čia kiekvienas žmogus gali 
turėti savo atskirą nuomonę ir 
ją visuomet pareikšti. Čia vi
suomet yra pozicija ir opozici
ja ir niekur neapsieinama be kri
tikos; kritikuoti esą galima net 
patį JAV Prezidentą. Tačiau lie
tuvių visuomenės gyvenime ne 
taip jau sklandžiai su ta kriti
ka eidavo. Vos tik pasisakius 
kam nors kritiškiau dėl ALT si
stemos praplėtimo ar sekreto
riaus veiklos, tuojau kyla ištisa 
audra, kad taip baisiai yra nie
kinami ir šmeižiami garbingi 
ALT veikėjai ir kad jau norima 
sugriauti ALT, nors apie tą ALT 
griovimą niekas niekad nekalbė
davo. Nenoromis daugeliui kilda
vo mintis: ar ALT sudaro kelios 
politinės grupės su savo atsto
vais, ar tik vienas jos sekreto
rius? Jeigu ją sudaro kelių po
litinių grupių organizacija, tai 
ji negali taip lengvai nuo vieno 
kito neigiamo pasisakymo griūti. 
Gi jeigu ima rodyti griuvimo bai
mę dėl kiekvieno menko vėjo pūs-

P. KASULAITIS
telėjimo, tai, matyti, kas nors 
netvarkoje pačioje sistemoje.

Tiesa, kad čia galima kriti
kuoti JAV Prezidentą. Dabarti
nis prez. J. Kennedy nemažai 
yra kritikuojamas, dar daugiau 
savo laiku buvo kritikuojamas 
buv. prez. D. Eisenhoweris. Kri
tikuojant buv. prez. Eisenhowerį 
ir jo Valstybės Sekretorių Her- 
terį buvo prikišama, kad jie yra 
seni, ligoti ir nepajėgia tinkamai 
spręsti painių vidaus ir tarptau
tinių problemų. Tačiau niekas dėl 
to nešaukė, kad tuo valstybės vy
rų kritikavimu jau norima, su
griauti JAV. Tad ko taip labai 
dejuoti, jeigu kas nors kiek pake
dena ALT sekretorių? Nežiūrint 
visų jo turimų nuopelnų, ko jam 
daugelis nė neginčija, jis vis dėl
to yra kiek mažesnis už JAV Pre
zidentą. Be to, savo poste nerink
tas visos lietuvių tautos, net ne 
visos Amerikos lietuvių visuo
menės, o tik kelių politinių gru
pių.

Klaidinga tvirtinti, kad reika
lavimai reformuoti ALT iškilę 
tik po audiencinės audros. Taip 
kalba spaudoj ALT pareigūnai. Iš 
tikrųjų.balsų, kad ALT reikia re
formuoti, padarant ją visų lietu
vių remiama ir visus lietuvius 
atstovaujančia organizacija, būta 
ne nuo šiandien. Tautininkai dėl 
šių motyvų savo laiku buvo vi
sai pasiraukę iŠ jos veikimo. 
Šia proga prisimintina Ameri
kos lietuvių Kongresas Bostone 
ir VLIK suvažiavimas New Yor
ke, o, beto, kaikuriuos ALT at
stovų suvažiavimus ir pasisaky
mus spaudoje. Deja, ALT vado
vybė į visus šituos pasisakymus 
nekreipė nė mažiausio dėmesio, 
mėgindama sudaryti įspūdį, kad 
tai tik buvusių fašistų ir demo
kratijos priešų balsas. Tačiau 
lietuvių visuomenė, švento Tė
vynės reikalo vedama, kantriai 
laukė, kada pati ALT vadovybė 
susipras ir padarys tinkamas iš 
to išvadas. ALT vadovybė nesku
bėjo reikalingų išvadų daryti. Tad 
kilęs tarp ALT ir ALB ginčas 
tų reformų reikalingumą tik la
biau iškėlė ir paryškino, parodant 
kokių nuotaikų fone vyksta ALT 
veikimas. Šiuo metu ALT refor
mų reikalas yra paplitęs visoje 
lietuvių spaudoje ir tik labai ne
daug kas abejoja, kad ALT bū
tų reikalingas pakeitimų. Turi
me rimtų ir subrendusių mūsų 
politikų pasisakymus spaudoje, 
turime Racine ALT skyriaus re
zoliuciją, kurioje labai gražiu bū' 
du aptariami dabartiniai ALT 
veiklos nenormalumai ir siūlo
mas konkretus būdas tiems ne

normalumams pašalinti. Net gar
sioji Clevelando ALT skyriaus re
zoliucija, kuri išėjo visais savo 
atstovų pečiais remti ALT vado
vybę, ir tie kalba, kad būtų su
darytos sąlygos dalyvauti ALT 
skyriams... per savo rinktus at
stovus... Kaikurie ALT skyriai, 
nebeklausydami savo vadovybės, 
jau eina savo keliais, nesiskaity
dami su centru.

Pats ALT sekretorius tikriau
siai labai puikiai supranta ir ži
no, kad taip prieš daugumos va
lią vairuodamas ALT, jis ją nu
vairavo į tikrą anarchiją. Bet už
uot tikrųjų viso to kaltininkų pa
sidairius ALT veikėjų eilėse, jis 
jų dairosi ten, kur jų visai nėra. 
Apsimesdamas lyg nieko apie 
ALT reformų būtinumą nežinąs, 
lyg iš kitos planetos nukritęs, 
klausia Prel. M. Krupavičių: "Ko
kių reformų pageidaujama? Kas 
jų pageidauja, ir kodėl?"...

Pasirodo, kad ir tie demokra
tiniai principai, apie kuriuos taip 
garsiai per eilę metų buvo kalba
ma kaikuriuose laikraščiuose, 
buvo taikomi tik kitiems, o ne pa
tiems ALT veikėjams. Nes lietu
vių visuomenei griežčiau parei
kalavus laikytis demokratinių 
principų ALT veikime, dabar vi

KUR PRALEISTI ATOSTOGAS?
PENNSYLVANUOS POCONO KALNAI

Tik čia galėsite pamatyti visa gamtos grožį, 
rasti ramybę ir gerą poilsį, kuris po sunkaus visų 
metų darbo, kiekvienam yra labai reikalingas. 
Echo Vali e y Lodge.

Tai vieta, kurioje Jūs su ar be šeimos, lietuviš
koje vasarvietėje praleisite laiką, kuris ilgai pasi
liks Jūsų maloniuose prisiminimuose; kartu suteiks 
Jums poilsį, ramybę ir lietuvišką aplinkuma.

Echo V a 1 1 e y Lodge Jūs rasite be 
poilsio, puikų restoraną, erdvius atskirus ir patogius 
kambarius su visais patogumais ar tai viengungiui 
ar su šeima, puikią teniso-krepšinio aikštelę, gerą 
lietuvišką maistą ir malonų patarnavimą.

Echo V a 11 e y Lodge be viso kito, po
ilsio ir žaidimų,Jūsų patogumui ir patarnavimui yra 
puiki didelio tipo maudykle (swimming pool) su nuo
savu mažu ežeriuku ir 20 akrų puikaus miško.

Priimami užsakymai taipogi vestuvių puotoms, 
iškyloms, organizacijoms ar pavienėms grupėms.

Echo V a 11 e y Lodge atidaroma nuo 
nuo liepos 4 dienos ir veiks per visus ištisus metus.

Lietuviai savininkai Julius ir Elena G a r m a i 
visus maloniai kviečia atvykti. Iš anksto kreiptis:

ECHO VALLEY LODGE, 
Echo Lake, Pa.
Telephone; Stroudsburg 4244920

sai atvirai dienos šviesoje, nė 
nemirktelėjus, atrėžiama:... "Nei 
ALT, nei jos vadovybėje nepri
valo būti pozicijos ir opozicijos. 
Kaip galėtų srovių atstovai su
tartinai veikti, jeigu jiems dik
tuotų atsitiktinai deleguoti as
mens iš įvairių vietovių-asmens 
kurie mažai tenusimano didžiojo
je šios šalies ir tarptautinėje po
litikoje?... Kuri siūlo rinkti 
Amerikos Lietuvių Tarybą visuo
tiniu balsavimu, tie faktiškai no
ri ją palaidoti..." Atrodo, kad dik
tatūrinė bacila klestėjo žymiai 
anksčiau - prieš DP stovyklų į 
Ameriką atkėlimą ir ne kur kitur 
o pačiame ALT smegenų centre. 
Šia proga tektų pastebėti tik tiek, 
kad kuklumas ir senam politikos 
veikėjui yra gerbtina dorybė. To 
dėl būtų daug geriau ir išmintin
giau, jog apie tinkamumą vado
vauti didžiajai politikai pasakytų 
kiti, o ne pats politikas apie save. 
Nemanau, kad ALT vadovybės 
rinkimas visuotiniais balsavi
mais palaidotų ALT, bet kad tie 
visuotiniai visų Amerikos lietu
vių balsavimai palaidotų kaiku
riuos garsius ALT veikėjus, tai 
yra galimas daiktas.

Šaipomasi iš savanorių refor
matorių, kurie nepaisė to pap
rasto dalyko, kad ALT taisyti bei 
gerinti yra ALT sudarančių gru
pių reikalas. Atrodo, kad ALT 
veikėjai irgi nepaisė to visai pap
rasto dalyko, kad savanoriai re
formatoriai atsiranda tikprieto- 
kių visuomeninių grupių ar orga
nizacijų, kur tų organizacijų vei
kėjai patys nenori arba nesugeba 
tinkamu laiku reikalingų reformų 
padaryti. Tuomet tokias visuo
menines institucijas reformuoti 
ateina pats gyvenimas, ar kam tai 
patinka, ar nepatinka, ką mums 
vaizdžiai rodo ALT istorija.

Į ALT mes jaučiamės turį vi
si teisių, kadangi Lietuvos išlais
vinimu rūpinasi visi lietuviai, 
ALT sakosi, kad jis apjungia ir 
yra remiamas visų lietuvių, jam 
aukas aukoti ragina visus lietu
vius ir nuvažiavęs į Baltuosius 
Rūmus kalba visų Amerikos lie
tuvių vardu. Tik kai iškyla vi
suomenėje kalbos dėl ALT re
formų arba nepasitenkinimo kai- 
kurių jo veikėjų darbais tuomet 
atšaunama, kad, girdi, ALT tai
syti bei gerinti yra tik jį suda
rančių grupių reikalas. Aš neži
nau, kaip šį reiškinį pavadinti: 
nesusipratimu ar sąmoningą de
magogija? Tad ALT sudarančios 
grupės turi tvirtai savo tarpe ap
sispręsti ir visai lietuvių visuo
menei paskelbti: ar ALT nori 
būti visų lietuvių bendra ir re
miama, visų lietuvių pinigais iš
laikoma Lietuvos išlaisvinimo 
siekanti organizacija, ar tik kelių 
atskirų grupių junginys? Jeigu 
ALT nori būti visų lietuvių re
miama ir visus lietuvius apjun
gianti organizacija, tuomet lietu
vių visuomenė turi teisę ne tik 
aukoti savo pinigus ALT, bet ir 
kalbėti apie ALT reformas ir sa
vo balsais rinkti ALT vadovybę. 
Gi jeigu ALT nori pasilikti at
skiras, nuo nieko - kaip jis skel
biasi, nepriklausomas susigru- 
pavimas, tai, jis gali tokiu likti. 
Bet tuomet nereikia skelbti, kad 
tik vien ALT atstovauja visus 

(Nukelta į 4 psl.)
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Visuomenė turi teisę pasisakyti
(Atkelta iš 3 psl.) 

lietuvius; surinktus iš lietuvių 
visuomenės pinigus nereikalauti 
atiduoti tik ALT; nuvykus į Bal
tuosius Rūmus nekalbėti visų 
Amerikos lietuvių vardu ir pa
galiau nekelti triukšmo, jeigu 
kokia nors kita lietuvių orga
nizacija bando atstovauti dalį lie
tuvių visuomenės Baltuose Rū
muose ar kito.se valstybinėse 
amerikiečių institucijose. Sįklau
simą reikia galutinai vieną kar
tą išspręsti ir neklaidinti be 
reikalo lietuvių visuomenės.

Senesniais laikais visi ALT re
formų šalininkai tuojau būdavo 
apšaukiami fašistais ir demokra
tijos priešais, gi paskutiniu me
tu, kilus ginčams dėl delegacijos 
pas Prezidentą ir pasirodžius 
ALB Pro Memoria, kaikurioje 
lietuviškoje spaudoje pasigirdo 
aukštesnė gaida, apšaukianti ALB 
veikėjus visokiais Lietuvos.išda
vikais, rusų-vokiečiųprisiplakė- 
liais, net išgamomis. Rėkiama, 
šaukiama, kad naujieji ateiviai, 
kurie susispietę apie ALB, griau 
na ir ardo senųjų lietuvių pastan
gomis sukurtą ALT, šmeižia ir 
niekina nusipelniusius jo veikė
jus. Išdygo rezoliucijos ant re
zoliucijų ir visoki skaitytojų bal
sai, kur nesiskaitant su žodžiais 
plūstama naujieji ateiviai ir ALB 
vadovybė. Tokių garbingų skaity
tojų nepakanka vien tik JAV, at
siranda visokių svečių ir skai
tytojų iš Kanados, kuriesavosti
liaus puošnumu praneša net ame
rikoniškuosius. Rėkiama, šau
kiama, kad naujieji ateiviai šmei
žia senus ALT veikėjus, tačiau 
niekur neduodama tikslių to šmei ■ 
žimo ištraukų, žodžių ar posakių 
teksto, o pasitenkinama vien tik 
bendrais posakiais.

Atvirai kalbant, už ką gi taip 
yra niekinami tie naujieji atei
viai, ką jie blogo padarė? Kuo 
faktinai tas jų ALT griovimas pa
sireiškia? Nagi, jie pareiškė kad- 

lietuvių visuomenė turėtų teisę ne 
tik aukoti savo pinigus ALT, bet 
kad turėtų teisę pasisakyti dėl 
ALT veikimo planų ir kelių. Pa
sakymas, kad ALT yra reikalin
gas tam tikrų reformų, dar nė
ra joks užgavimas. Sakytum, va
kar išrinko ALT vadovybę, o 
šiandien jau ją verčia šalin, tai 
gal ir būtųgalima rėkti, kad griau
na ALT. Bet jeigu žmonės tose 
pareigose išbuvo daugiau kaip 
20 metų ir jeigu po tiek metų 
dalis visuomenės, netekusi kan
trybės, pareiškė kaikurių pagei
davimų - įsileisti naujų jėgų ir 
naujų veidų į Lietuvos laisvini
mo akciją, tai čia nėra joks ALT 
griovimas ar jos nusipelnusių 
veikėjų šmeižimas, bet visai na
tūralus dalykas, kad kintant lai
ko ir gyvenimo aplinkybėms, ga
li pasikeisti ir ALT veikėjų sąs

MOKAME MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas. 

tatas. Ir tai nėra joks stebuklas.
Prel. M. Krupavičius savo 

straipsniu: VLIK,ALT,Bendruo
menė (Draugas, 1962 m. gegužės 
mėn., 31 d. - birželio mėn. 2 d.) 
atsiliepė opiu kompetencijos klau
simu, pabrėždamas VLIK ir ALB 
teises politinio darbo srity. Pa
liesdamas VLIK ir ALB politinio 
darbo kompetencijų kilmę ir ri
bas, jis kalbėjo iš esmės, visiš
kai ramiai, nieko neužgaudamas 
ir nieko neįžeisdamas, vien iš
keldamas perdidelį ALT teisių 
savinimasi politiniame darbe. 
Prel. M. Krupavičius pažymi, 
jog jis nepastebėjęs, kad kas nors 
būtų reikalavęs ALT sugriauti. Į 
tai Naujienų redaktorius atsako, 
jog esą "gaila, kad Krupavičius 
nepastudijavo St. Barzduko Pro 
Memoria, kur faktas (ALT su
trempti ir su žemėmis sumai
šyti, kad iš jo neliktų nė pėdsa
ko) kyšo, kaip kuolas, įsmeigtas 
į sąšlavų krūvą".

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu 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 nereikia važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Sup«rvis«d by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Tikrenybėje Pro Memoria yra 
ALT sekretoriaus ir kitų jo vei
kėjų bei ALB atstovų suglausta 
kalbų ar pareiškimų santrauka, 
sužymėta bemaž stenografiniu 
tikslumu. Viskas čia duodama 
tiesioginėje veikėjų kalboje, di
alogų forma, vietos ir laiko fone, 
prijungiant pabaigoje savų ko
mentarų vos tik kelius žodžius. 
Iš viso Pro Memoria nėra jokio 
plūdimosi ar atskirų asmenų už
gauliojimo. Tam tikra prasme 
Pro Memoria yra lyg ir filmas, 
kuris apima kaikuriuos mūsų vei
kėjus ir delegacijos pas Prezi
dentą pasitarimų momentus, kur 
visi tuose pasitarimuose dalyva
vusių asmenų poelgiai ir veiks
mai atsispindi lyg aiškiame ek
rane. Didelis ALT veikėjų ir kai
kurių jo rėmėjų nepasitenkinimas 
dėl Pro Memoria pasirodymo 
viešumon daugiausia ir kilo dėl 
to, kad jis perdaug aiškiai ir 
stipriai apšvietė kaikurių mūsų 
veikėjų tikrąjį veidą ir nepai
sant visokio dangstymosi demo
kratiniais šūkiais, visuomenė pa
matė mūsų veikėjų veidus neme
luoto] šviesoj...

Jeigu jau Pro Memoria lapuo
se kaikas bando įžiūrėti užsimo
jimą ALT sutrempti ir su žemė
mis sumaišyti, kad iš jo neliktų 
nė pėdsako, tai ką tuomet reikė
tų sakyti apie Naujienas kur prie
šingo nusistatymo asmenų ir ALB 
bei jos vadovybės niekinimo yra 
nepalyginamai daugiau ir pats 
niekinimas yra daug grubesnis? 
Prisiminkime tiktai visokius ra
šinius apie rusų, vokiečių pri
siplakėlius, apie fašistus ir dik
tatorius' ir pagaliau pavadinimus 
net išgamomis.

Naujieji ateiviai lietuviai nori 
draugiškai ir broliškai sugyventi 
su savo broliais senaisiais Ame
rikos lietuviais, kurie tiek daug 
prisidėjo prie Lietuvos nepri

klausomybės atgavimo ir jos eko
nominio bei kultūrinio klestėji
mo. Jie daugumoje ir šiandien 
atlieka milžinišką, neįkainuoja
mą Lietuvos vadavimo darbą. Ši
tų tikrai didelių jų nuopelnų nie
kas jiems neneigia ir neginčija. 
Dabar visi mes norime bendro
mis jėgomis kovoti už paverg
tos Lietuvos išlaisvinimą. Bet 
mes naujai atvykusieji esame 
taip pat žmonės, turį savo įsi
tikinimus ir nusistatymą. Ne
pakeldami žmogaus vergijos ir 
visiško asmenybės suniekinimo, 
mes apleidome gimtąjį kraštą ir 
gyvendami čia demokratinėje 
Amerikoje, esame laisvi žmo
nės ir laisvi šio krašto gyven
tojai. Išeidami iš to demokrati
nio nusistatymo, kad žmonės yra 
laisvi kurti norimas organizaci
jas ir siekti jose jiems pagei
daujamo veikimo, manau, kad ir 
naujieji ateiviai turi teisę kurti 
ir steigti savas organizacijas ir 
toms organizacijoms tvarkyti 
nuostatus, kiek tai neprieštarau 
ja krašto, kuriame gyvename, 
įstatymams. Mes nesiginčijame 
ir nusilenkiame lietuvių visuo
menės JAV daugumos valiai, kai 
ta valia pareiškiama laisvais, de
mokratiniais rinkimais. Bet mes 
nenusilenksime vieno žmogaus ar 
grupės autoritetui, kuris, nepai
sydamas daugumos valios, ima 
kalbėti visos visuomenės vardu. 
Mes negalime toliau leisti, kad 
mūsų jauniausios ir gajausios 
išeivijos jėgos, mūsų jaunoji kar
ta, akademikai-intelektualai būtų 
nustumti nuo atsakomingo Lietu
vos vadavimo darbo, paliekant 
visą šį sunkų ir didelį darbą 
tik saujelės žmonių rankose. Jau 
nimas, jaunoji karta yra kiekvie
nos tautos kūrybinių jėgų ir už
simojimų šaltinis, jos ateitis. 
Šiandien išeivijoj mes turime šim
tus mokslus išėjusio ar einančio 
jaunimo, turime visą eilę dakta

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.
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rų, inžinierių ir JAV Universite
tuose mokslinį darbą dirbančių 
asmenų, kurie savo gabumais 
yra prasimušę į pirmesniųjų ei
les. Turime žmonių, kurie pir
mininkauja tarptautiniams inte
lektualų sąjūdžiams ar dėsto po
litinius mokslus Amerikos Uni
versitetuose, tačiau ALT veikė
jai dar ir šiandien kartoja senai 
nuvalkiotą mintį, kad tik jie vie
ni tenusimano didžiojoje šios ša
lies ir tarptautinėje politikoje ir 
kad tik jie vieni tegali vadovauti 
politiniam Lietuvos vadavimo 
darbui. Mes turime pakankamai 
jaunų ir gabių žmonių vadovauti 
politiniam Lietuvos vadavimui, 
bet mes nepasistengėme ar, ge
riau pasakius, nenorėjome jų 
įtraukti į ALT veikėjų eiles,

JAV Konstitucija yra tobuliau
sia, gražiausia žmonijos konsti
tucija, puikiausias asmens lais
vių ir demokratinių principų rin
kinys. Bet praėjo kiek laiko, pa
sikeitė šio krašto gyvenimas ir jo 
sąlygos. Tas gyvenimas iškėlė 
ir naujų reikalavimų. To išdavoje 
šiandien prie JAV Konstitucijos 
turime visą eilę pataisymų, pa
pildymų ir niekas dėl to nešaukia, 
kad kas nors nori sugriauti JAV. 
O savo tarpe mes vis be paliovos 
linksniuojame apie kažkokias po
litinio vadovavimo pirmenybes ir 
ALT nepakeičiamumą... Baigiant 
reikia pastebėti, kad kooperavi- 
mas ir subordinavimas yra tokios 
sąvokos, kurios turi būti lygiai 
taikomos tiek naujiems ateiviams 
tiek ir seniesiems Amerikos lie
tuviams, o ypatingai ALT veikė
jams ir jo sekretoriui. Kokia ta 
lietuvių visuomenė bebūtų, grą
žinkime jai tą teisę, kuri jai 
teisingai priklauso: kompetenci
jos ir visus kitus suvisuomeninę 
veikla susijusius klausimus leis
kime spręsti lietuvių visuomenei 
laisvais, demokratiniais ir vi
suotiniais balsavimais.

Reinoldas netoli sekė juos. Jis prabėgo būdelę, pasu
ko dešinėn, bėgo pėdsakais, kuriuos šviežiame sniege buvo 
palikęs ratu einąs sargybinis, pasiekė pirmuosius atsargi
nius laiptus, pasuko, vienu šuoliu metėsi Į šalį ir aukštyn, 
ištiestomis rankomis pagriebdamas įstrižą atramą že
miau pirmosios platformos.Vieną nemalonią akimirką jis 
jautė, kaip pirštai slydo šaltu, slidžiu metalu, bet jis ap
gniaužė turėklą visomis jėgomis ir kibo ranka po rankos 
vis aukštyn, kol užgriebė plokštumą. Sekančią akimirką 
jis jau stovėjo ant pirmosios platformos, nepalikdamas 
nė menkiausio pėdsako žemutinės laiptų dalies sniege.

Penkiomis sekundėmis vėliau — ir dabar vengdamas 
bet kokių pėdsakų, kurie būtų matomi iš apačios — jis 
pasiekė antrąją platformą ir jau buvo ties antruoju, aukš
tu. čia susigūžė ir stengėsi sumažėti, kiek įmanoma, nes 
abu sargybiniai jau grįžo, žingsniuodami link įvažiavi
mo; jie dabar nelabai skubėjo ir kalbėjosi tarp savęs. 
Reinoldas girdėjo, kad jie buvo įsitikinę, jog karštas 
stiklas susprogo nuo nepaprasto šalčio, ir iš viso neatrodė, 
kad jie dėlto perdaug bereikalingai suktų galvas. Daugiau 
formos dėliai jie apėjo abu stovinčius automobilius ir 
pašvietė lempute į apatinę atsarginių laiptų dalį; tačiau, 
jiems bebaigiant tą paviršutinišką inspekciją, Reinoldas 
jau buvo pasiekęs laiptų platformą ties trečiuoju aukštu 
ir stovėjo prieš suveriamas stiklines duris.

Jis bandė jas atsargiai, bet energingai atidaryti. 
Durys buvo užrakintos. Ko kita jis ir nelaukė. Lėtai ir su 
didžiausiu atsargumu — nes jo rankos buvo jau beveik 
bejausmės nuo šalčio, o menkiausia klaida galėjo užant- 
spausduoti jo likimą — jis išsitraukė iš kišenės peilį, iš
šokdino geležtę, įspraudė ją į durų plyšį ir spustelėjo 
aukštyn. Už kelių sekundžių jis jau buvo viduje, paskui 
save uždaręs stiklines duris.

Čia dabar buvo visiškai tamsu, tačiau jo ištiestos, 
grabinėjančios rankos labai greit išaiškino, kur jis yra 
.atsidūręs. Tos kietos, slidžios sienos — tai tegalėjo būti 
tik koklinėmis plytelėmis išklota vonia. Jis atitraukė 
užuolaidą prieš stiklines duris — nes, kiek tai lietė abu 
sargybinius kieme, nebuvo juk protingos priežasties slėp
ti šviesos prasiskverbimą j lauką, kaip ir iš kurio nors 
kito kambario — apgraibomis susirado duris ir uždegė 
šviesą.

Tai buvo gana erdvus, senoviškas vonios kambarys, 
kurio trys sienos buvo dengtos koklių plytelėmis, o ketvir
tąją užėmė didžiulė dviejų dalių spinta; tačiau Reinoldas 
neeikvojo laiko tai spintai tiksliau apžiūrėti. Jis grįžo prie 
praustuvės, prisileido ją beveik iki viršaus karšto vandens 
ir įkišo vidun rankas. Gana drastiškas mėtodas kraujo 
cirkuliacijai aptirpusiose rankose atstatyti ir, be to, labai 
skausminga priemonė; tačiau reikėjo skubiai laimėti lai
ko, ir tai buvo vienintelis dalykas, kuris šiuo metu Rei- 
noldą domino. Jis nušluostė savo pirštus, kuriuose dabar 
jautė skaudų dilgčiojimą, išsitraukė savo pistoletą, iš
jungė šviesą, tyliai atidarė duris ir rizikavo atsargiai 
pažvelgti laukan.

Jis konstatavo, kad yra atsidūręs gale ilgo korido
riaus, kuris buvo užklotas storu, brangiu kilimu, kaip ko 
kita ir nereikėjo laukti AVO valdomame viešbutyje. 
Abiem koridoriaus pusėm tęsėsi durų eilės, durys prieš 
jį turėjo 56 numerį, o sekančios 57 numerį. Atrodė, kad 
laimė galutinai persilaužė jo pusėn: atsitiktinumas jį 
nuvedė tiesiog į tą pastato sparną, kuriame buvo apgy
vendintas Jeningas ir galbūt kiti mokslo korifėjai. Ta
čiau, jo tiriančiam žvilgniui pasiekus koridoriaus galą, 
jo lūpos susičiaupė; jis skubiai ir be garso atsitraukė 
atgal ir atsargiai uždarė duris. Regimai peranksti pasvei
kinau savo laimę, karčiai pagalvojo. O kiek tai lietė uni
formuotą vyrą, stovėjusį gale koridoriaus, rankas sudė- 
jusį ant nugaros ir žiūrėjusi pro apledijusį langą — ne

galėjo būti jokios abejonės: tai buvo AVO žmogus, einąs 
sargybą.

Reinoldas atsisėdo ant vonios krašto, įsikišo į burną 
cigaretę ir galvojo, ką toliau daryti. Laikas spaudė, ta
čiau nebuvo jau taip skubu, kad bet koks neapgalvotas 
žingsnis būtų pateisintas ; neapdairumu buvo galima viską 
sugriauti.

Sargybinis, be abejo, buvo nusistatęs likti ten, kur 
stovėjo — tai buvo aiškiai galima matyti iš jo laikysenos. 
Ir lygiai aišku buvo, kad jis, Reinoldas, negalėjo turėti 
vilčių įsiskverbti kambarin Nr. 59, kol ten tebestovėjo 
sargybinis. Taigi, sargybini reikėjo pašalinti. Tik klausi
mas: kaip? Jau iš anksto reikėjo atsisakyti bandymų, 
tyliai selinant ar triukšmingai puolant, pasiekti vyrą 
ryškiai apšviestame, keturiasdešimties metrų ilgio kori
doriuje ; taip, buvo ir kitų, vargu ar kvailesnių metodų 
savižudybei atlikti. Ne, tas vyras turėjo prie jo ateiti, ir 
jis turėjo ateiti, nepažadintas jokio įtarimo. Reinoldas 
nusišypsojo, užspaudė cigaretę ir atsistojo. Grafą, pagal
vojo jis, taip pat nudžiugintų tokia idėja.

Jis nusiėmė skrybėlę, nusivilko paltą, švarką ir marš
kinius, sumesdamas viską į vonią, prisileido praustuvėn 
vandens, paėmė muilą ir taip uoliai teptuku įtrynė savo 
veidą, kad jis iki pat akių buvo uždengtas storu putų 
sluoksniu; nes, kiek žinojo, jo išvaizdos aprašymas buvo 
pasiekęs kiekvieną AVO policininką Budapešte. Tada rū
pestingai nusišluostė rankas, paėmė kairiojon pistoletą, 
užmaskuodamas jį viršun užmestu rankšluosčiu, ir ati
darė duris. Jo pagalbos šauksmas buvo prislopintas, ta
čiau pakankamai intensyvus, kad prasiveržtų iki kito 
koridoriaus galo.

Sargybinis staiga atsisuko ir buvo automatiškai be
griebiąs ginklą, tačiau atlyžo, pamatęs nepavojingą figū
rą, kuri kitame koridoriaus gale pasirodė, stipriai gesti
kuliuodama. Jis norėjo kažką sakyti, bet Reinoldas susi
jaudinusio sąmokslininko gestu pridėjo pirštą prie savo 
lūpų. Vyras akimirką neryžtingai delsė, tačiau pamatęs, 
kaip Reinoldas, lyg pamišęs, mojuoja priartėti, nuskubėjo 
koridoriumi. Guminiai jo batų padai nekėlė jokio triukšmo 
storame kilime ir, priartėjęs prie Reinoldo, jis laikė ram 
koje pistoletą.

(Bus daugiau)

kito.se
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KANTRYBĖS IŠLAIKYMAS YRA PAGRINDINĖ 
SĄLYGĄ SIEKTI UŽSIBRĖŽTO TIKSLO 
Z. Orentienės baleto studijos Toronte penkmečio sukakties proga

Šiuo metu daugelio vyresniųjų 
kurie rūpinasi lietuvybės klausi
mais, akys kaip tik yra nukreip
tos į jaunimą. Visi supranta, koks 
bus jaunimas, tokia bus ir atei
nančioji 'karta. Visai nenuostabu, 
kad jaunimo auklėjimo problema 
įvairiomis progomis yra tapusi 
dažnų pasikalbėjimų tema. Kiek
vienas mūsų jaunimo pajudėjimas 
su atidumu yra stebimas; jo da
lyvavimas bet kuria kryptimi be
sireiškiančioj lietuviškoj veikloj 
susilaukia nemaža pritarimo.

Nekartą yra tekę pasidžiaugti 
mūsų mokyklinio amžiaus jau
nuolių pasiektais laimėjimais 
sporte, muzikoj, išraiškos šo
kiuose, balete, bendruose žaidi
muose, vaidyboj ir dar kitose 
čia nepaminėtose srityse. Tik
rai yra gražu ir girtina, kai jau
nimas nesėdi rankas sudėjęs, 
bet veikia, įsigyja patyrimo ir iš
moksta ko nors naudingo atei
čiai.

Veržlumo ir pajėgų jauniems 
niekuomet netrūksta, tik yra būti - 
na stebėti, kad toji energija būtų 
pajungta naudingam tikslui. Visa 
tai turi būti daroma planingai, kad 
besivystantis jaunuolio organiz
mas ir jo dvasinės galios vis 
stiprėtų ir plėtotųsi. Tam vien 
tik gatvė ir joje sutinkami drau
gai maža ką tegali pagelbėti. To
dėl čia ateina į pagelbą mokykla,

Birželio 26 d. Toronto Lietuvių Namuose buvo atšvęsta Z. Orentienės baleto studijos penkių metų 
sukaktis. Nuotraukoje prie stalo iš kairės: Šeškuvienė, Teišerskienė, studijos vedėja Z. Orentienė, 
Jotautienė. Užpakaly stovi studijos mokinės R. Stončiūtė ir R. Kryžanauskaitė, įteikusios mokinių tėvų 
dovaną studijos vedėjai. S. Dabkaus nuotraukos
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PRANAS BASTYS
be kurios nė vienas nepasidarė 
išminčiumi. Taigi mokykla ir 
suteikia tas žinias, kurios būna 
naudingos ne vien besimokan
čiam, bet kartu būna pasididžia
vimas ir tautai, kurią vėliau 
savo darbais toks asmuo repre
zentuoja.

Nekalbant apie bendro lavinimo 
mokyklas, kurios yra kertinis ak
muo žmogaus tobulėjime, mes 
sutinkame dar įvairių kitų, turin
čių savo atskirą specialępaskir

Z. Orentienės baleto studijos Toronte vyresniųjųgrupė šokio metu.

tį mokyklų. Jos itin yra begalo 
svarbios ir reikalingos. Jose 
dažniausiai jaunuolio prigim
tiems polėkiams suteikiama galia 
ir sparnai skristi į tas aukštybes, 
kad patapti pilnu ir išbaigtu žmo
gumi.

Viena iš tokių specialių ir re
tai sutinkamų yra baleto mokykla 
Toronte, kuriai sėkmingai vado
vauja įžymi Lietuvos valstybės 
teatro balerina Z. Orentienė. 
Nors ir sunkiose sąlygose, tačiau 
baleto studija dirba gana įtemp
tai, nes jų kartkartėmis vieši pa
sirodymai susilaukia bene dau-

Z. Orentienės baleto studijos Toronte jaunesniųjų šokėjų grupė. S. Dabkaus nuotrauka

giausiai visuomenės nuoširdaus 
vertinimo ir susižavėjimo.

Kodėl gi tai būna? O todėl, kad 
gražu! Juk tas pats šokio menas, 
kurį priimta vadinti baletu, stovi 
šalia kitų meno šakų, kuriom 
žmogus pirmučiausiai išreiškia 
pats save. Balete smegenys ir 
kūnas veikia kartu, kad pasiekus 
to grožio, kuriuo žiūrovas žavi
si. Atseit, šokėjas judesiais regi
mai pasako kokia jėga jame sle
piasi. Pasiektas lankstumas,stip
rumas, inteligencija ir vikrumas 
baleto šokiuose kaip tik ir yra 
žmogaus organizmo visokeriopo 
išsivystymo padarinys.

Galbūt todėl mes dažnai gėri
mės baleto šokėjais ir balerino
mis, kurie gražiai išpildo prog
ramas įvairiuose parengimuose. 
Tačiau retas tepagalvojame apie 
sugaištą laiką, kol visa tai pa
siekiama.

Kalbant apie seniausią žmo
nijos vidujinio nusiteikimo iš
raiškos formą, prieisime išva
dos, kad šokis yra įgimta savy
bė, kuriam visur ir visose tau
tose buvo skiriama pagarbi vie
ta. Net ir Biblija užsimena apie 
šokius, kurie buvo atliekami Die
vo garbinimui. Taipgi nemažai 
dėmesio į gražaus kūno išraišką 
šokyje kreipė senovės graikai ir 
romėnai.

Tačiau pats baletas atsirado 
Liudviko XIV laikais iš karaliaus 
dvare ruošiamų šokių. Pats Liud
vikas XIV buvo nepaprastas gra
žaus išraiškos šokio mylėtojas, 
kurių išpildyme jis net pats da
lyvaudavo. Jis rėmė Versalio 
rūmų statybą su gražiai įrengtu 
sodu ir teatru, kurio terasoje bū
davo atliekami baleto šokiai. Tuo 
pačiu kylant susidomėjimui, buvo 
įkurta baleto mokykla, kuri per 
eilę metų įgauna stiprias tradi
cijas ir išaugina ne vieną žymų 
asmenį.

Iš Prancūzijos baletas perėjo 
į kitus Europos kraštus. Jis Lie
tuvą pasiekė 18 amžiaus pabai
goj, bet tuojau pat po trečiojo 
Lietuvos ir Lenkijos padalini
mo ta kryptimi darbas nutrūko 
ir tokia tyla užtruko virš 10 
metų.

Mūsų baletas atsikūrė tik Ne
priklausomoje Lietuvoje ir jau 
antrame nepriklausomybės de
šimtmetyje jis išaugo į stiprų 
ir darnų vienetą, kuris savo pa
sisekusiomis gastrolėmis Lon
done ir Monte Carlo plačiai ėmė 
garsėti už Lietuvos ribų.
—

CHICAGOS PARENGIMU
— KALENDORIUS —

LIEPOS 25 - RUGPIŪČIO 10 D.
Tarptautinė Prekybos ParodaMc 
Cormick Place. Lietuvos skyrius 
organizuojamas Lietuvių Bend
ruomenes Chicagos ‘ Apygardos.

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

SPALIO 6 D. Lituanikos skautų 
tunto vakaras ruošiamas Tėvų 
Komiteto Balio Pakšto salėje.

SPALIO 13 D. Lietuvos Gailės- 
tingų Seserų Sąjungos Balius 
Western Ballroom salėje.

LAPKRIČIO 10 D. BALFo Chi
cagos apskrities rudeninis kon
certas-banketas Jaunimo Centre.

GRUODŽIO 9 D. Sol. M. Krip- 
kauskienės rečitalis Jaunimo 
Centre.

Džiugu prisiminti, kad tose 
gastrolėse po užsienį ir prie 
Lietuvos išgarsinimo daug yra 
prisidėjusi žavi balerina, šiuo 
metu Toronte baleto studijos ve
dėja Zinaida Orentienė. Kartu 
mes galime didžiuotis turėdami 
jos vedamą mokyklą, kuri per 
penketą mokslo metų ne vienai 
besimokančiai plačiau pravėrė 
duris į gyvenimą.

Pačia mokykla susidomėjimas 
yra nemažas. Metų bėgyje ją lan
ko 30-40 mokinių. Visi lankantie
ji mokiniai pagal jų pažangą sus
kirstyti grupėmis. Yra atsižvel
giama į tai, kad mokyklą galėtų 
lankyti kiekvienas savo laisvu 
laiku, nepertraukdamas bendro 
lavinimo pamokų. Vidaus susi
tvarkyme, su grynai lietuviu kal
bos vartojimu, mokyklai reikia 
pripažinti tautinio charakterio 
bruožus. O tai labai svarbu tu
rint galvoj lietuvybės išlikimą, 
nūdieniame gyvenime.

Z. Orentienės įnašu į Toron
to lietuvių gyvenimą reikia tik 
gėrėtis ir džiaugtis, nes jos ve- 
damoj mokykloj gal išaugs ne 
vienas talentas, kuris garsins 

STANKŪNO IR MASIULIO
Lietuvių Prekybos Bendrovė 

jau ketvirti metai pasitarnauja savo tautiečiams siuntinių į 
Lietuvą ir kitus kraštus reikalu be priekaištų ir be jokių ne
susipratimų.

Tie, kurie per ją siuntė ar siunčia, labai gerai žino, kad 
viskas bus pasiųsta taip, kaip užsakyta, be jokių pakeitimų. 
Be to jie žino, kad ši Bendrovė kostiumams medžiagos at
karpas siunčia ne po 3 1/4 ir ne po 3 1/3 jardų, bet po 3 1/2 
jardų, kad tikrai išeitų geras drabužis, kokius mūsų žmo
nės iŠ seno mėgsta.

Siunčia ji viską, kas tik užsakoma: gerąsias medžiagas, 
kurios pasirenkamos pagal kainoraščius, ir standartinius siun
tinius, viską vyrams, viską moterims, vaikams ir visokius na
mų apyvokos daiktus. O kaip pavyzdį, štai, galėtumėm nurodyti 
šitokį savo STANDARTINI GRYNOS VILNOS MEDŽIAGŲ SIUN
TINĮ:

3 atkarpos labai vertingos, geros, gražios ir 
tvirtos angliškos vilnonės medžiagos vyriškiems 
ar moteriškiems kostiumams, kiekviena po 3 */2 
jardu, Boston serge, Worsted ar Barathes, pilkos, 
juodos, rudes ar mėlynos spalvos su įaustais įra
šais ar su fabriko antspaudais ”A11 Wool Made in 
England”.
Sintinio svoris 16 svarų. KAINA $76.00 įskaitant visus pasiun

timo mokesčius.
Toks pat siuntinys ir už tą pačią kainą gali būti ir kitaip su

tvarkytas. Sakysim, ne 3 atkarpos vilnonės medžiagos kostiu
mams, bet 3 atkarpos vilnonės medžiagos šiltiems žieminiams 
paltams, arba 2 atkarpos paltams ir 1 atkarpa kostiumui, arba 
1 atkarpa paltui ir 2 atkarpos kostiumams pageidaujamų spalvų.

Arba STANDARTINIS SIUNTINYS, kurio medžiagos yra pas
tiprintos nedideliu procentu medvilnės priemaišos. Pavyzdžiui, 
10 atkarpų tokios medžiagos kostiumams, po 3 1/2 jardų kiek
viena, jūs galite pasiųsti už 126.00, ir tokiame siuntinyje bus 
dar 20 jardų pamušalo. O šitaip juk iš karto galima aprengti 
pusę kaimo! Tokios medžiagos ypač tinka kasdien nešioti.

Standartinių siuntinių turime net keliasdeširųt. Taip pat ge-_ 
rosios medžiagos, specialios nailono rūšys, grynas šilkas suk
nelėms, šilkinės ir vilnonės skarelės, nailoninės kojinės,batai, 
lovų užtiesalai, akordeonai, siuvamosios mašinos, šveicariški 
laikrodžiai. Rašykite ir prašykite kainoraščių ir informacijų.

Be to, įsidėmėtina, kad siunčiant pagal katalogus pasirink
tąsias ar jūsų pačių supirktąsias medžiagas ar kitokius daly
kus mūsų Bendrovės licenzijos, pakavimo, draudimo ir pasiun
timo mokesčiai yra ypač žemi - tik 6 doleriai vienam siunti
niui. Siunčiant standartinius siuntinius, visus su pasiuntimu su
sijusius mokesčius apmoka pati Bendrovė. Atsakomybę už siun
tinių pristatymą gavėjui imasi Bendrovė. Visi siuntiniai drau
džiami.

Dėl to nelaukite rudens - apsirengti ir pavalgyti reikia ir da
bar, o žmonės tik kartą gyvena ir nori gyventi jau šiandien! Ra
šykite mums vis tuo pačiu niekad nesikeitusiu ir nesikeičiančiu 
adresu:

STANKŪNAS & MASIULIS
LITHUANIAN TRADING COMPANY 
108A, WHITECHAPEL RD.
LONDON, E.l, GREAT BRITAIN

Lietuvos vardą ir neš jai garbę. 
Mūsų tauta maža, mes kitus ga
lime stebinti tik savo dvasinė
mis vertybėmis įsigytomis 
kruopščiu darbu įvairiose šako
se.

Penkmečio proga linkėtina šiai 
mokyklai didėti ir išauginti gra
žų būrį baleto šokėjų ir balerinų, 
kurie tiek svetur, tiek sugrįžę į 
laisvą Lietuvą pateisintų į juos 
dedamas viltis.

Antrąjį penkmetį pradedant ge
ros sėkmės!

• Laisves Kovu Dainos, 
LNF išleistos knygos visais 
reikalais kreiptis į E. če- 
kienę, LNF pirm., 87-80 96 
St., Woodhaven 21, N. Y.

Be to, New Yorke galima 
knygą įsigyti per L. Tamo
šaitį, 90-34 78 St., Woocl- 
haven 21, N. Y.; J. Kiaunę, 
180-24 Grąnd Centrai Park- 
way, Jamaica 32, N. Y. ir 
A? Daunį, 18 Cedar St., 
Syosset, L. L, N. Y.
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Iš LB Informacijos Komisijos pasitarimo
Prie JAV Lietuvių Bendruo

menės Centro Valdybos veikian
ti Informacijos Komisija liepos 
3 d. Chicagoje turėjo spaudos 
bendradarbių pasitarimą, į ku
rį taip pat atsilankė ir Centro 
V-bos pirm. J. Jasaitis, atneš
damas minčių iš nesenai įvyku
sios LB Tarybos sesijos Cleve- 
lande susirinkusiųjų žiniai.

Iš J. Jasaičio pranešimo pa
aiškėjo' kad PL Bendruomenės 
organizacija eina geru keliu ir 
jos autoritetas kyla, narių skai
čiumi didėja. Kai esame pabirę 
po įvairius kontinentus ir atski
rų valstijų vietoves, mūsų pir
mu rūpesčiu turi būti - nelikti 

‘ bendruomeniniai palaidais. Kur 
mūsų yra kelios dešimtys ar kiek

mažiau neįsijungusių į bendruo
meninę šeimą, reikia tuoj imtis 
žygių organizuotis ir jon įstoti,' 
o taip pat lygiu būdu pradėti 
reikštis tautinėje bei kultūrinė
je veikloje. Tik būdami organi
zaciniai stiprūs sugebėsime iš
laikyti savo tautinį charakterį ir 
išliksime gyvi lietuvybėje. Par
tinis susiskaldymas mus žudo, 
juo labiau, kad neturime savo 
valstybės, o vien besilaikydami 
skirtingų grupių interesų tik dau
giau pakenkiame lietuviškai vie
nybei. Lietuvių Bendruomenės 
organizacija yra apolitinė, todėl 
ji plėstina ir į ją gali įstoti 
kiekvienas Lietuvai laisvės 
trokštąs lietuvis-ė, nežiūrint jų 
skirtingų pasaulėžiūrinių įsitiki-

ir darytas
11A PIT

CLEVELANDO PASIDIDŽIAVIMAS
PILSENER BREVVING COMPANY • CLEVELAND, OHIO

nimų.
Turime aštrią problemą dėl 

pergreit nutautėjančios lietuvių 
jaunosios kartos-jaunimo. Reikia 
rimtai susirūpinti lituanistinių 
mokyklų steigimu ir turimų efek
tingesnių palaikymu, leidžiant į 
jas daugiau priaugančio jaunimo, 
kad jis ten stipriai įsigautų tą 
tautinį imunitetą - atsparumą lie
tuvybėje išsilaikyti. Anot, Mairo
nio, kad jis pamiltų tą brangią 
žemę, kurioj nuo amžių tėvai gy
veno...

Kalbant apie lietuviškas pradi
nes mokyklas, pasirodo liūdni 
statistikos duomenys - teturime 
JAV ją lankančių, apvalinant 
skaičių 3,000 mokinių. Tai tik 
maža kruopelė didžiulėje lietuvių 
išeivių masėje.

Subruskime, kol dar nevėlu, 
savo vaikus leisti į lietuviškas 
mokyklas, kad tuo būdu pagelbė- 
tume jiems išsilaikyti lietuvybė
je, kai patys tėvai dažnai yra už
imti kasdieniu darbu dėl duonos 
kąsnio ir nebepajėgia jų tinka
mai prižiūrėti ir auklėti lietu
viškoje dvasioje.

Ir Lietuvių Fondas neatsieks 
savo tikslo, jei dabar tvirtai ne
si ryšime gelbėti savo nutautusį 
lietuviškąjį jaunimą.

Kaip kiekvienai, taip bendruo
meninei veiklai reikštis, neatski
riamas faktorius - lėšų klausi
mas. Bendruomenės solidarumo 
mokestis yra nustatytas labai 
mažas ir dėlto kiekvienas gali pa
jėgti jį sumokėti (sumoje dviejų 
dol.), tačiau dėl šito daug kur 
nusiskundžiama - jos nariai ne- 
solidariai pildo tą uždėtą prie
volę ir dėlto kartais neįmanoma 
įvykdyti užplanuotų darbų. Kai 
tuo požiūriu bendruomenės narių 
tarpe nedominuoja bloga valia, o 
tik nerangumas ar atidėliojimas 
susitikti su iždininku, tai ar ne
vertėtų pačiam iždininkui vikriau 
apsisukti renkant tą paminėtą 
mokestį. Gražiu pavyzdžiu gali 
būti Toronto lietuviai: jie pasi
renka mitresnius iždininkus, ku
rie tam tikrais laikotarpiais pa
sistato staliukus prie lietuviškų 
bažnyčių ir taip maždaug artuti- 
nai suveda numatytąjį bendruo
meninį pajamų metinį biudžetą. 
Žinoma, čia geri ir kiti naudą 
nešą ėjimai, jei tik jų griebia
masi, tačiau kiekvieno nario šven- 
ta prievolė atiduoti kas Dievo 
Dievui, kas Ciesoriaus Cieso
riui... JAV Lietuvių Bendruome
nės Centro Valdyba turi nema
žą rūpestį dėl suradimo lėšų: 
a.a. prof. Vacį. Biržiškos 3 to
mų lituanistikos mokslo ir kul
tūros istorijos veikalo ALEK- 
SANDRYNAS išleidimo, PL Liet. 
B-nės Archyvo išlaikymas (nuo- 
muojamos patalpos, nuoma $100 
mėnesiui), a.a. K. Pakšto biblio
tekos ir kito palikimo perkeldi- 
nimas iš Miami į Chicagą į ką 
tik čia paminėtą PLB-nės Archy
vą, rudenį, įvykstantis Kultūros 
Kongresas Chicagoje, nuolat gy
vai besišaukiąs reikalas paremti 
visas kitas lietuviškas kultūrines 
institucijas ir vesti visą propa
gandą lietuvybės išlaikymo ir tė
vynės vadavimo akcijoje.

Turime savo tarpe nesklandu
mų, kurie daugiausiai pasireiš
kia dėl asmeninių sumetimų, tuš
čios garbės ar puikybės, o dalinai 
ir dėl kokios naudos, tačiau tas 
laiko tekmėjepraeis, jei mes aiš
kiai suprasime, dėlko tas kyla ir 
kartu jieškosime būdų negeroves 
šalinti vis daugiau ir daugiau įsi
jungiant į pozityvų apolitinį bend
ruomeniniai dirbamą darbą. Kai 
dėl pasireiškusių negerovių su 
ALT, pravartu pacituoti eilutes 
iš birž. 28 d. Tėviškės Žiburių, 
kurių autorium yra PLB pir, dr. 
J. Sungaila reziduojąs Toronte, 
Kanadoje. "PLB visą laiką akty
viai dalyvauja politiniame Lietu
vos laisvinimo darbe. Visų kraš
tų Liet. Bendruomenės, išskyrus 
JAV, turi savo politinius komite
tus, kurie savarankiškai planuoja 
ir vykdo visą politinį darbą savo 
valstybės plotmėj. Šiandien be
lieka tik kalbėti apie JAV Lietu
vių Bendruomenės, formalų perė
mimą vadovauti Lietuvos laisvi
nimo darbui, nors praktiškai ir 
JAV Lietuvių Bendruomenė jau 
atlieka daug darbų, glaudžiai su
sijusių su politine Lietuvos vada
vimo akcija".

Informacijos Komisijos narių 
tarpe buvo pasisakymų, kad kai 
kurie lietuviškos spaudos redak
toriai nededa ar gerokai apkarpo 
straipsnius liečiančius lietuviš
kai bendruomeninę veiklą ir siū
lomas jai sveikas sugestijas. 
Vienas iš jų kėlė mintį, jeigu

jau šitaip, tai ar nepravartu su
sirūpinti leisti savo organą kaip 
pav. "Pasaulio Lietuvis", kuria
me būtų galima ginti ir populia
rinti bendruomeninę idėją.

Siame pasitarime buvo aktua
lintas klausimas daugiau reaguo
ti į svetimos spaudos autorius ir 
leidyklas, kur per spausdintą žo
dį jie skleidžia melagingas žinias 
visuomenėje apie Lietuvą. Kas iš 
tokios spaudos sekėjų nebūtų pa
jėgus atsikirsti tegu visus rastus 
duomenis praneša Inf. Komisijos 
pirm. J. Vaičiūnui, 7221 So. Cla- 
remont Avė., Chicago, III.

Tokie spaudos darbininkų su
bėgamai sveikintini ir tik belieka 
palinkėti, kad jie įsijautę į tuos 
bendruomeninius rūpesčius su
gebėtų pakelti sunkią nuo darbo 
rankelę ir juos sklandžiai apra
šytų lietuviškoje spaudoje.

Juozas Bubelis

"keliais sakiniais" paliečiama 
kultūrinė kronika.

Žurnalas gausiai iliustruotas 
V.O. Virkau paveikslų nuotrau
komis ir 3 puslapių foto kronika 
patiekia keletos Chicagos įvykių 
vaizdus ir žmones.

Margutis, kaip visuomet, taip

ir šį kartą aktualus lietuvių gy
venimo vaizdais ir gyvas litera
tūriniu skoniu. Neapsunkintas 
sunkiąja žurnalų filosofija, ne- 
perlengvas įprasta mums laik
raštine skystybe. Kultūringas žur
nalas, simpatingas turiniu ir iš
ore.

KAM VARGTI, KELIAUTI...

Vivat Lituanus!
Lituanus žurnalo numeris kurį 

tik gavau padarė begalo gerą įs
pūdį. Skulptoriaus A. Mončio 
iliustracijos praturtino ir išbai
gė numerį. Nors šis numeris at
rodė trumpesnis savo straips
niais kaip paprastai, bet žymiai 
skoningesnis ir aukštesnio žur
nalistinio lygio. Nėra reikalo 
stengtis sudėti kiek galint dau
giau straipsnių - labai svarbu jų 
išdėstymas. Paskutiniame nume
ryje tikrai jautėsi nauja ranka, 
nes sulaužymas yra be jokių prie
kaištų iš žurnalistinės pusės. 
Prisimenu, kad apgailestavome, 
jog specialusis Čiurlioniui skir
tas numeris kaip tik ir nusikal
to išdėstymo taisyklėmis.

Šis Lituanus žurnalo numeris 
patrauklus ir savo straipsnių įvai
rumu. L. Sabaliūno - geras isto
rinis, politinis straipsnis. Dr. J. 
Kaupo, pasakos Devyniabrolė ana 
ližė buvo šviežio tipo straipsnis 
kartu su išversta Devyniabrolės 
pasaka. Pats vertimas atliktas 
puikiai L. Petrauskaitės, tik gal 
stilius galėjo būti daugiau kaip 
pasakos negu mokslinis. Pasisa
kymai apie "Green Oak" anglų 
kalba išleistą eilėraščių knygą 
buvo labai švarūs nes patys ame
rikiečiai kalbėjo labai teigiamai. 
Toliau yra A. Liutkaus straips
nis apie A. Mončio kūrybą, o to
ji kūryba švieste šviečia per visą 
numerį. Ypatingai turi būti verti
nama J. Jakšto "Encyclopedia of 
World History" kritika. Čia iš
keliami minėtos knygos nusilen
kimai faktams, kurie liečia Lie
tuvą. Puiku, kad istorijos šalti
niai yra sekami mūsų žmonių ir 
kad klaidos nepraleidžiamos pro 
pirštus. R. Šilbajorio sovietų li
teratūros žurnalo skirto lietuvių 
literatūrai recenzija manau buvo 
ne vien man didelė staigmena, 
nes nežinojome, kad toks žurna
las iš viso egzistuoja. A. Liule- 
vičiaus recenzija apie B. Armo- 
nienės knygą "Palik ašaras Mas
kvoje", buvo savotiška, bet tikrai 
gera. Tokia trumpa, bet tiek daug 
ir taip žmogiškai, paprastai pa
sakyta. Nepaprastai skoningai ir 
įdomiai buvo paruošta 1961 metų 
lietuvių išeivijoje tarptautinė 
veikla. Pirmą kartą tokios trum
pos, be didelių išvedžiojimų, 
veiklos žinutės, tilpo Lituanus 
žurnale. Tik gaila, kad nepadėjo 
paruošėjo pavardės, bet pasitei
ravus redakcijoje sužinojau, kad 
tai V. Gegevičiūtės sveikintinas 
darbas. Tokių kronikos žinučių 
reikėtų daugiau, nes ne tik sve
timtaučiams, bet ir saviesiems 
įdomu susidaryti vaizdą mūsų 
tarptautinės veikios. Bendrai 
reikia sveikinti vyr. redaktorių 
A. Mickevičių ir visą redakciją 
su tikrai geru numeriu.

(s v)

* MARGUTIS, birželio mėne
sio dvasioje, pasirodė su veda
muoju, skirtu 1941 m sukilimui 
prisiminti. Lietuviškosios rezis
tencijos apžvalgą, daugiausia pa
liečiant pogrindžio spaudą, pa
tiekia Stasys Daunys, žurnalo Į 
Laisvę redaktorius. Vytautas 
Meškauskas, tiegiamai įvertinęs 
ir kruopščiai įsigilinęs įBr. Rai
los knygą "Iš paskendusio pasau
lio" patiekia originalių minčių 
pluoštą savo "Mėnesio paraš
tėje".

Gausioje Margučio literatū
rinėje dalyje randame P. Gau- 
čio išverstą meksikiečių poeto 
J. T. Bodet eilėraštį "Civiliza
cija", Kęsto Reikalo recenziją 
(D. Sadūnaitės - Sealey Vasa
ros medžiuose eilėraščių rinki
nys), vertimas iš vokiečių rašy
tojo Hans Bender kūrybos.

Dr. St. Biežis rašo aktualio
mis sveikatingumo temomis ir

PRALEISKITE ATOSTOGAS MEŠKOJ PRIE 
ATLANTO.

VILA MEŠKA
42 Beach St., Monument Beach, 
Cape Cod, Mass.
Tel. Buzzards Bay, PLaza 9-3251.

VASAROS SEZONUI ATIDAROMA BIRŽELIO 
MĖN. 16 D. IKI RUGSĖJO 9 D.

ŠEIMININKAI PASIRUOŠĘ JUS MALONIAI 
PRIIMTI.

KAINOS savaitei su pensijonu: SUAUGUSIEMS 
$50.00, VAIKAMS $25.00. Didesnėms šeimoms 
daroma nuolaida.
15% nuolaida nuo birželio mėn. 16 d. iki liepos 

mėn. 9 d.

KVIEČIAME PRADĖTI WITI PAS MUŠI

MOKAME UŽ BONU 
TAUPMENAS

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

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUIOS
DOVANOS TAPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
i LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 2-1397

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MIMilRT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOl KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marųuette 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
6. LONDON DRY GIN

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

AQUAVIT.................................5th 3.98
8. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th 2.98
9. BORDEAUX pranc. vynai .. 5th 0.98

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

didelis pasirinkimas!
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CLEVELANOE

IR APYLINKĖSE

• Inž. Vyt- Brizgys iš Cle
velando su žmona Liuda ir 
sūnumis lankėsi Michigane 
ir liepos 7-8 d.d. savaitgali 
praleido Nidos vasarvietėje 
prie Lobdell ežero.

• Reikalinga moteris 
maisto krautuvėje. Darbas 
pilną laiką .

Skambinti: EX 1-2215.

• Reikalinga moteris gy
dytojo kabinete. Pareigos 
įvairios. Amžius 20-40 m.

Skambinti EN 1-3610.
(79, 80, 81)

SOCIALINIS DRAUDIMAS IONAS ŠOLIŪNAS

Ar motina gali dirbti sūnui?

• Reikalingas lietuvis par
davėjas — vyras ar mote
ris. Multiple Realty, 819 E. 
185th St., IV 1-9300. Klaus
kite Tom Severovich. (82)

• ”Laisvės kovu 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- 
tieji 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.

DĖMESIO!
Siuntinių siuntėjams į 

Lietuvą
Pranešame, kad GLOBĖ 

PARCEL SERVICE, INC., 
Clevelando skyrius, dėl atos
togų, bus uždarytas nuo 
liepos mėn. 15 iki liepos 23 
dienos. Po atostogų, iki 
rugpjūčio 15 dienos, visos 
prekės bus parduodamos 
papigintai, čia pirkdami su
taupysite mažiausiai 25 G 
iki 400. Dėl informacijų 
skambinkite tel. 881-0806.

Globė Parcel Service, Ine.
Cleveland 3, Ohio 

1313 Addison Rd.,
(79, 80)

PARDUODAMI
NAMAI

Richmond Heights
2 U metų senumo mūrinis, 

3 miegamųjų vieno aukšto 
namas su prijungtu 2 auto
mobilių garažu. Didelė mo
derni virtuvė, nauji kilimai, 
gaso pečius, didelis sklypas. 
Savininkas apleidžia miestą, 
galima pirkti labai prieina
ma kaina.

*
Torbenson I)r., j pietus ir 

labai arti Euclid gatvės 4 
miegamųjų labai gerame 
stovyje; gaso pečius, geri 
kilimai, moderniškai Įreng
ta didelė virtuvė, toiletas 

.pirmame, vonia antrame 
aukšte, l1/j garažo, arti su
sisiekimo ir kitų patogumų. 
Apžiūrėkite ir duokite pa
siūlymą. Prašo tiktai 16,900 
dolerių.

*
Turime didelį namų pasi

rinkimą visoje rytinėje 
miesto dalyje.

Eddy Rd. ir St. Clair ra
jone, turime kvalifikuotų 
spalvotų pirkėjų. Skambin
kite mums dėl greito ir są
žiningo patarnavimo.
Dana Čipkus — GL 1-4835 
J. širvaitis — KE 1-4080 
Wm. T. Byrne — Realtor 

MU 1-6100
(80, 81, 82)

AMERIKOS LIETUVIŲ PILIEČIŲ 
KLUBO NAMAI - JŪSŲ NAMAI

Visi kviečiami lankytis ir jaukiai praleisti 
laika.

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

Už-SAKYKITE 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

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.*
SAVINGS 

EARN OPEN EVERY SATOROAY UNTIL 2:30

4%

Vienas skaudžiausių momentų 
darbininko gyvenime yra tas, kai 
jis negali daugiau dribti ir turi 
pradėti gyventi iš kitų malonės. 
Tačiau šiandien civilizuotoji vi
suomenė, žinodama savo atsako
mybę už individualaus visuome
nės nario likimą, stengiasi jam 
padėti. Viena iš tokių padėjimo 
galimybių ir yra socialinis drau
dimas. Šitokiu draudimu naudo
damasis, darbininkas jaučia, kad 
jis yra pensiją užsitarnavęs ir 
jam gyventi iš kitų malonės ne
reikia. Tokio jausmo, ateities 
saugumą užtikrinant, vedinas 
kiekvienas darbininkas stengiasi 
jsigyti teisę į senatvės, arba ki
tos rūšies, pensiją. Užtat ir ne
nuostabu, kad daugumas taip pat 
nori žinoti ir kaip tą teisę gali
ma įsigyti. Turbūt nėra niekur 
kitur tiek kartelio ir nepasiten
kinimo kaip šio krašto namų 
ruošos darbų interpretacijose. 
Kas yra namų ruošos darbinin
kai? Kaip jie įsigyja teisę į pen
sijas? Štai klausimai kuriuos die
na dienon girdime. Aplinkybės 
neleidžia iškart apie viską pa
aiškinti, todėl pabandykime bent 
vienu klausimu pakalbėti. Būtent: 
Kokias teises ir kaip įsigyja tie 
namų ruošos darbininkai, kurie 
dirba pas savo gimines.

AIŠKU, KAD...
Daug vargo nėra dėl tų darbi

ninkų, kurie dirba pas savo arti
muosius gimines, tačiau darbda
vio-darbininko santykiai yra ryš
kūs. Sakykime yra aišku, jog tė
vai gali dirbti sūnaus arba duk
ters fabrike, krautuvėje, arba ku
rioje kitoje įstaigoje. Jeigu tėvai 
(arba atvirkščių atveju vaikai) 
dirba kaip darbininkai tomis pa
čiomis sąlygomis kaip ir kiti dar
bininkai, tai jie gauna kreditą už 
savo darbą ir turi mokėti sociali
nius draudimo mokesčius. Yra 
aišku, kad giminės neturės vargo 
įrodyti darbdavio - darbininko 
santykių buvimo, jeigu abiejų pu
sių pareigos bei sąlygos yra ryš
kiai nustatytos esamuose darbo
vietės dokumentuose.

Nedaug keblumų atsiranda gi
minių darbuose, jeigu giminių 
darbas yra atliekamas ne priva
čiuose namuose. Visas vargas 
prasideda kada paliečiamas 
giminių dirbimo klausimas pri
vačiuose namuose. Čia daugelis 
mūsų ir sukliūva, nors geriau 
klausimą išnagrinėjus ir čia ga
lima problemas išspręsti.

PAGRINDINE TAISYKLĖ
Namų ruošos darbuose, gimi

nių dirbimo atžvilgiu, reikia atsi
minti štai ką: nuo 1961 met sausio 
mėn. 1 dienos tėvai turi teisę 
dirbti savo vaikams išskyrus 
šiuos du atvejus:

1. Tėvai negali gauti kredito už 
darbą atliekamą privačiuose duk
ters arba sūnaus namuose ir

2. tėvai negali gauti kredito už 
darbą atliktą dukters ar sūnaus 
biznyje, jei tas darbas neturi tie
sioginio ryšio su sūnaus ar duk
ters bizniu.

Kaip interpretuoti šias dvi iš
imtis? Man rodos, kad interpre
tacija nėra labai paini, jei prisi
minsime ko tos dvi išimtys ne
liečia. O iš išimčių aišku, kad jos 
neliečia tėvų, kurių giminystės 
ryšys atsirado per vestuves. 
Angliškai tariant, tos abi išimtys

Tas pats tinka ir kalbant apie 
"in-laws" darbus atliktus bizny
je, neturinčiam tiesioginio ryšio 
su sūnaus prekyba. Reiškia, tiek 
"mother-in-law", tiek "father- 
in-law" turi teisę gauti kreditą 
už atliekamą darbą, nors tas 
atliekamas darbas ir neturi nie
ko bendro su jų vaikų prekyba.

PROBLEMĄ RYŠKINANT
Esu jau pastebėjęs, kad namų 

ruošos darbuose atsiranda daug 
įvairiausių neaiškumų. Kodėl? 
Dažniausiai šie neaiškumai atsi
randa dėl skirtingų darbo sąlygų 
ir dėl nevienodos taisyklių inter
pretacijos terminologijoje.

Kalbant apie nevienodas darbo 
sąlygas, tenka atsiminti, kad ryš
kiai apibrėžtų sąlygų bei taisyk
lių namų ruošos darbdavio - dar
bininko santykiams nustatyti nė
ra. Čia lemia įvairiausios, indi
vidualinės aplinkybės. Užtat na
mų ruošos darbdavio - darbinin
ko santykių nustatyme dažniau
siai lemiamos įtakos turi aplin
kybės kuriose darbas vyksta. So
cialinio draudimo taisyklės namų 
ruošos darbams aptarti, įvai
riems darbdavio-darbininko san
tykiavimams nustatyti, yra davę 
tik griaučius. Visa kita nustato
ma apsprendus darbo sąlygas. 
Vadinasi, jei vienu atveju namų 
ruošos darbininkui bus duodamas 
kreditas tai dar nėra pilnai užga
rantuojama, jog ir kitas namų 
ruošos darbininkas turės teisę į 
darbo kreditavimą. Tačiau pag
rinde visdėlto laikomasi anks
čiau minėtų taisyklių.

Antroji problema su kuria su
siduriame namų ruošos darbų 
kreditavime yra terminų inter
pretacija, nevienodai suprasta 
terminologija. Pavyzdžiui,paim
kime mano minėtąjį "privačių na
mų" terminą. Argi šis terminas 
nebus nevienodai interpretuotas? 
Kas yra privatus namas "in- 
laws" namų ruošos darbų atžvil
giu? Sakykime, ar yra mums vi
siems aišku, jog "son-in-law" 
namas yra tik jo nuosavybė, bet 
ne jo ir žmonos kartu? Šitas ter
minas labai svarbus, kadangi tai
syklė aiškiai sako, jog motina ar 
tėvas gaus kreditą jei dirbs "son- 
in-law", tačiau tokio kredito ne
gaus, jei dirbs privačiuose duk
ters namuose. Patarimas šiuo at
veju būtų toks: išsiaiškinkime 
kieno yra namas; tik žento, tik 
dukters, ar abiejų.

Žinau, kad nevienas susidursi
me su namų ruošos darbų kredi
tavimu, dirbant giminėms. Mano • 
asmeniškas patarimas būtų toks: 
visų pirma išsiaiškinkime^ar tai
syklės mums leidžia gauti kredi
tą už darbą, antra ar mūsų nelie
čia nė viena minėtųjų išimčių ir/ 
trečia - ar mes gerai esame iš
ryškinę tam tikrų terminų inter
pretaciją. Šiuos klausimus iš
sprendus, bus lengviau susigau
dyti ir kas turi teisę į kreditus 
už namų ruošos darbus, atliktus 
pas gimines.

Ir pagaliau priedinis patari
mas: kadangi daugumą klausimų 
bendrai išaiškinti negalime, dėl 
esančių skirtumų vietos aplinky
bėse, todėl vietos sąlygoms in
terpretuoti yra būtina teisinė pa
rama. Tokią paramą visados ir 
visur galima gauti vietinėse so
cialinio draudimo įstaigose.

(hoūšes )
Į WEAR PUT! Į

REPAIR OR IMPROVE YOURS 
WITH A CLEVELAND TRUST LOAN

I Che Cleveland Urust Company I

✓

24 valandų patarnavimas Tel. 942-8038

J. S. AUTO SERVICE & SALES
Didelis pasirinkimas geros rūšies vartotu mašinų.
Dažoma karštais purkštuvais — taisomos karose- 
rijos — motorai — bėgiai — sankabos — stabdžiai.
J. ŠVARCAS 35571 Vine Street
savininkas Eastlake, Ohio

J. P. MULL-MULIOLIS
Nekilnojamo turto pirkimo, pardavimo, Įkaina 

vimo ir apdraudos Įstaiga.

6606 Superior Avė. UT 1-2345
13229 Superior Avė. UL 1-6666

ALGIMANTAS DAILIDĖ,
lietuvis bendradarbis ir East Clevelando skyriaus 

vedėjas.

RADIO - TV - HOME
BERTI W1TT — savininkas

11817 Lorain Avė. Cleveland 11. ohio tel. 252-3840
DIDELIS IŠPARDAVIMAS importuotų radi

jo aparatų nepaprastai atpigintom kainom; Blau- 
punkt, Telefunken, Grundig ir kiti paskutinės lai
dos stereo bei Hi-Fi aparatai.

Pritaikinti amerikoniškom stotim. Garantijos 
ir asmeniškas Įrengimas jūsų namuose bei eks
perto pataisymai.

Skambinkite nedelsdami ar atvykite pasižiū
rėti, (išskyrus trečiadienius).

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, 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.

ACCOUNTS 
INSUREO TO 

*10.000

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME ANO 
REMODEUNG LOAN3

neliečia, nei uošvės - "mother- 
in-law", nei uošvio "father-in- 
law". Vadinasi, tiek žmonos mo
tina, tiek tėvas gali dirbti savo 
"son-in-law" privačiuose na
muose ir tuo pačiu metu turi tei
sę gauti kreditą už atliekamą dar
bą.

mnnrwnrinnnnnrrmr

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST, ' HEARING AIDS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsam uoto jai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo.

VISKAS
AUSYJE

$99.50

Skambinkite MA 1-0440 
arba rašykite

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

936 East 185 St.
KE 1-7770

ACOUSTICON OF 
CLEVELAND 

845 Prospect Avė.
uuuuuuuuuuuu

SPAUSTUVĖ
6907 Superior, Cleveland 3, Ohio, HE 1-6344

• Priima užsakymus iš visų miestų Jungti
nėse Valstybėse ir Kanadoje.

• Spausdina ofsetu laikraščius, žurnalus, 
brošiūras, programas, katalogus ir kito
kius leidinius. Jei norite turėti gerai ilius
truotą leidinį, kreipkitės į mus.

• Patarnauja organizacijoms, firmoms ir 
profesionalams: vizitinės kortelės, blan
kai, receptų, sąskaitų, sąmatų, atskaito
mybės ir kitokios formos; Jūsų adresai 
įvairių dydžių vokuose — reguliariuose ir 
languotuose.

• Užsakymai išpildomi greitai ir sąžiningai.



DIRVA
Nr. 80 1962 m. liepos 13 d.

Pavykusi gegužinė E. Chicagoje

KAS IR KUR?
• K., Kalendra, Kanados 

Lietuvių Tautinės Sąjungos 
pirmininkas, praleidęs atos
togas savo vasaros reziden
cijoj prie Georgian įlankos 
liepos 8 d. sugrįžo į Toron
to.

• Audronė Tamuiionytė, 
baigusi Rosary aukštąją 
mokyklą su pirmojo laips
nio pagirimu, įstojo į 
Wayne universitetą Detroi
te, kur studijuos psicholo
gija.

• Pabaltijo Advokatų-Tei- 
sininkų Lygos prezidiumas 
— adv. Ch. P- Kai, J. Kal
nine, teis. J. Margutis, St. 
Gečas — laiškais paragino 
savo narius dalyvauti Pa
vergtų Tautų savaitės mi
tinge 2 vai. p. p. Grant par
ke, Chicagoje.

• Atlikęs hidroelektrinius 
tyrinėjimus Liberijoje, Va
karų Afrikoje, per Ispani
ją, Portugaliją ir Angliją 
inž. Vyt. šliupas grįžo į 
Chicagą. Būdamas Londone 
kalbėjo su ministeriu p. K. 
Balučiu, kuris prašė per
duoti geriausius linkėjimus 

Lietuvių Bendruomenės Vakarų Apygardos (Los Angeles) valdyba. 
Iš kairės: K. Liaudanskas, M. Aftukienė ir Ig. Medžiukas.

L. Kančausko nuotrauka

Poniai MARIJAI PECKIENEI

ir šeimai, jos mamytei mirus Lietuvoje, reiškia

gilią užuojautą

D. I. Gataučiai 
ir J. Virbalis

jo visiems pažįstamiems 
gyvenantiems Amerikoje ir 
pasakyti, kad ministeris 
yra geroje sveikatoje ir kas
dien ”vis eina jaunyn”.

• Dr. Vytautas Kavolis, 
studentų Santaros filisteris, 
vadovauja sociologijos ir 
antropologijos skyriui De- 
f.iance kolegijoje.

• Inž. Gerimantas Peni- 
kas, Dirvos foto bendradar
bis, iš New Yorko liepos 7 
d. išvyko mėnesiui atostogų 
automobiliu po Ameriką.

• Jokūbo Stuko vadovau
jamas Lietuvos Atsiminimų 
radijas New Yorke, rug
pjūčio 5 d. rengia gegužinę 
lenkų salėj ir sode, Jamaica, 
N. Y. 108-11 Sutphen Blvd.

• BALF direktorė Euro
pai Eleonora L. Petrulis 
kartu su BALF Įgaliotiniu 
Vokietijoje Iz. Rugienium, 
vykdami tarnybiniais šalpos 
reikalais posėdin į Bonną, 
apsilankė ir Vasario 16 
Gimnazijoje.

VASAROS ATOSTO
GAS praleisti O. ir P. 
L A N I A I maloniai 
kviečia visus i j u vasar
namį ASBURY PARK, 
N. J.

Jaukus su privačiais 
dušais ir kitais patogu
mais kambariai, netoli 
pajūrio.

Prašome dėl kambarių 
susitarti iš anksto.

515 4th Avė., 
Asbury Park, N. J.
Telefonas: PR 6-9783*

DIRVA METAMS
TIK $10.00

Dirvos bendradarbių klubo Chicagojepirmininkas R. Mieželis vieno 
parengimo metu tariasi su muziku A. Naku.

P. Petručio nuotrauka

CHICAGOS LIETUVIŲ ŽINIOS
CHICAGIECIŲ DĖMESIUI

Šį sekmadienį, liepos 15 
d. visa lietuviškoji visuo
menė Chicagoje kviečiame 
dalyvauti Pavergtųjų Tau
tų masiniame mitinge. Rin
kimosi vieta Jackson ir Co- 
lumbus St. kampas Grant 
Parke, Chicagos Down 
Towne. Laikas 12:30 vai. 
Mitingas prasidės 2 vai. po 
pietų. Iš susirinkimo vietos 
vienoje grupėje bus žygiuo
jama su chorais ir plaka
tais,

• IV-ji kultūrinė popietė 
įvyksta šeštadienį, liepos 14 
d. Marąuette parko aikštėje 
7 v. v. ši popietė skirta Da
riui ir Girėnui paminėti, kai 
jie skrido į Lietuvą ir Vo
kietijoj žuvo. Sekmadienį, 
liepos 15 d-, 2 vai. p. p. da
lyvaus Alvudo vaikučiai 
Pavergtųjų Tautų savaitės 
minėjime.

P a v a karyje, šeštadienį, 
sol. Genovaitė Peškienė in
scenizuos dainomis besi
džiaugiančią ir beliūdinčią 
Lietuvą — motiną. Akt. E. 
Blanclytė atidaro dailaus 
deklamavimo klasę vaiku
čiams ir ji pati deklamuos 
bei vaikus mokins kaip tarti 
ryškiai ir garsiai. Akt. A. 
Brinką meniškai ekrane 
iliustruos skaitymą. Pabai
goj kult, filmai, gira ir pu
pelės. Įėjimas visiems ne
mokamas.

• Amerikos Lietuvių Vai
ko Ugdymo d-ja skelbia vai
kų rašinių konkursą, kurio 
mecenatu yra Bronius Liš- 
kus. Konkurso temos: Ko
dėl aš turiu,mokėti lietuvių 
kalbą? Kodėl turiu klausyti 
tėvų ir mokytojų? Rašinys 
turi būti: a) vaiko nuo 6-8 
m., nemažiau 10 žodžių, b) 
vaiko 9-11 m. nemažiau 20 
žodžiu ir c) vaiko 12-14 
metų nemažiau 30 žodžių. 
Premijos skiriamos knygo
mis, žurnalais, plunksnako
čiais, nuo $5.00-$15.00 ver
tės. Jury komisiją sudaro: 
pirm. E. Pakalniškienė ir 
Alvudo mokytojos: A. Ace- 
linienė, V. Milavickienė, M. 
šulaitienė, šukelienė, M. 
Pakalniškienė. Rašin i a m s 
įteikti terminas — rugsėjo 
5 d. Be to skiriama $50.00 
našlės vaikui, atostogoms 
"Dainavoj”. Pareišk i m u s

VASAROTOJU DĖMESIUI
A. ir O. šlepavičiai pra

neša, kad š. m. birželio mėn. 
30 d. atidaro savo naujai 
pastatytame name Cape 
Cod, Marie Avė., Center- 
ville, vasarvietę "Jūra”.

Namas apšildomas, pato
gūs kambariai, graži rami 
apylinkė ir tik ketvirtis my
lios nuo garsiojo Craigville 
Beach.

Su užsakymais kreiptis: 
Olga šlepavičius, P. O. Box 
307, Centerville, Cape Cod, 
Mass.

Tel. SPring 5-1116. 

įteikti reikia iki rugpjūčio 
1 d. Adresas: 2319 W. Gar- 
field Blvd., Chicago 36, III. 
— Alvudas.

• III-čioj Alvudo kultūri
nėj popietėj liepos 7 d. Mar
ąuette aikštėj vaidino vaiz
delį ”Bobutė ir oželis”, kurį 
paruošė M. Pečkauskaitės 
vaikų aikštelė; inscenizavo 
ir deklamavo akt. A- Brin
ką, o eilėraščius sakė I. Ge- 
čiūtė, oželį vaidino Pakal
niškis, bobutę — Bružaitė. 
Akt. E. Blandytė vaikus 
mokė gražaus deklamavimo, 
čia pasirodė Violeta Opari- 
naitė, Pakalniškis, L. Rus
teikaitė (iš M. Pečkauskai
tės aikštelės) ; S. Acelinas 
ir B. Acelinas ir kt. (iš Onos 
aikštelės). Vėliau buvo pa
rodyti keli filmai, o publika 
buvo pavaišinta liet, gira ir 
pupelėmis. Pranešimą, kad 
daugiau vaikučiai lankytų 
aikšteles ,atitraukiant iš 
gatvės, blogų pavyzdžių, o 
svarbiausia dėl išlaikymo 
lietuvių kalbos, padarė dr.
O. Vaškevičiūtė ir M, Peč
kauskaitės aikštelės vedėja
M. šulaitienė- Pažymėtina, 
kad Danutė Augienė, orto
pedas P. Šileikis, Vladas 
Šurkus ir kt. gyrė dr. J. 
Adomavičiaus akty v u m ą 
ruošiant ir pravedant kul
tūrinius vakarojimus. D-jos 
rev. komisijos pirm. A. Pa
kalniškis visiems dalino bi
lietus dovanoms.

DETROIT

A. L. B. Radijo Klubo di
delė gegužinė š. m. liepos 
mėn- 15 d. prie gražaus 
Chemung ežero (kur buvo 
pernai) 5 mylios už Brigh- 
ton miestelio prie pat US 16 
kelio (ekspresinio). Važiuo
jant iš Detroito dešinėje ke
lio pusėje. Prie įvažiavimo 
užrašas — ’Tnternational 
Cooperative Society”.

Atvažiavę į gegužinę ne 
tik paremsite lietuviškos 
valandėlės išlaikymą, bet ir 
turėsite progos pasimau
dyti, pasikaitinti saulėje ir 
susitikti bei pasikalbėti su 
draugais ir pažįstamais.

Veiks geras bufetas ir 
bus įvairių pramogų, (kg)
Birutininkių išvyka Nidoje

L. D. K. Birutės Draugi
jos Detroito skyrius, kuriam 
p i r m i n i nkauja Kristina 
Daugvvdienė birželio 24 d. 
kartu su savo šeimomis ir 
draugais suruošė šeimyninę 
išvyką į Nidos vasarvietę ir 
atšventė Jonines prie Lob- 
dell ežero. Su skambančio
mis dainomis maloniai pra
leido gamtoje dieną, aptarė 
savo reikalus. Kadangi savo 
tarpe turėjo net 5 Jonus 
sudainuota jiems — 'Ilgiau
sių metų”. . . palinkėta ge
riausios sėmes.

Pradėk vasarą su J.
Gliaudos knyga

IKARO SONATA.
Pas visus knygų 

pardavėjus

Ketvirtoji tradicinė ALTSEast 
Chicagos skyriaus gegužinė lie
pos 7 d. V. Jonyno sode sutraukė 
gražų būrį dalyvių. Susirinko ko
ne visi skyriaus nariai su šeimo
mis. Atsilankė eilė harboriškių 
svečių. Reikia pažymėti džiugi
nantį faktą, kad namiškių būrį 
gausiai papildė atvykę nariai iš 
ALTS Chicagos bei Cicero sky
rių ir filisteriai neo-lithuanai.

J. Bagdanskis ir V. Aukštuo
lis rūpinosi padėti nuraminti sve
čių troškulį visokių vardų gaivo
mis. Praalkusiųjų patogumui čia 
pat buvo įvairus pasirinkimas už
kandžių, kuriuos užsakytojams 
skirstė skyriaus narės.

Būriuodamiesi kuopelėmis sve
čiai šnekučiavo ir juokavo, nuo 
vienos atsiskirdami, prie kitos 
prieidami su pažįstamaisiais 
sveikinosi ir dalinosi nuomonė
mis. Kojas tausojantieji vaisme
džių pavėsyje susėdę smagiai 
ilsėjosi. O miklesnes turintieji 
gyvai trepsėjo vejoje pagal ste
reo muzikos taktą. Plaukymą mėg- 
stančioji jaunuomenė puškenosi 
sodo baseine. Regis, kad kiekvie
nas surado malonių momentų.

Po saulėlydžio East Chicagos 
skyriaus pirmininkas K. Pocius 
pakvietė svečius susirinkti aplink 
atokiau sukrautą laužą. Pasvei
kinęs gegužinės dalyvius,perlei
do mikrofoną sodo šeimininkui 
inž. V. Jonynui. Jis pasidžiau
gė matydamas East Chicagos 
skyrių su svečiais jau kelintus 
metus iš eilės šioje vietoje su
sirenkant pabendrauti ir pasi
linksminti saviškių tarpe. Tik 
vienybėje laikydamiesi, sako, 
mes galim išlikti neištirpę sve
timoje aplinkoje ir likti naudingi 
tėvynės laisvinimo veikloje, ku
rios. ji taip privalo. Baigęs žo
dį V. Jonynas įžiebė laužą.

RUOŠKIMĖS II-JAI 
TAUTINIŲ ŠOKIŲ 

ŠVENTEI
JAV ir Kanados Lietuvių 

B e n d ruomenės vadovybių 
susitarimu 1963 metų vasa
rą ruošiama II-ji Lietuvių 
Tautinių šokių šventė, šios 
šventės rengimo darbus 
vykdyti JAV LB Centro 
Valdyba pavedė LB Chica
gos Apygardos Valdybai.

Tautiniai šokiai yra vie
nintelė liaudies meno ap
raiška, kurios kūrybos me
tas nėra užsibaigęs. Kartų 
kartos juos kartoja, plėsda
mos naujumo, gyvybės, to
dėl tautiniai šokiai niekuo
met nesensta. Jie visuomet 
gajūs, nauji ir įvairūs. Juo
se atsispindi tautos charak
teris ir kultūra. Tautinių 
šokių šventės tikslas: jau
nimui — pasireikšti, ki
tiems — pademonstruoti 
liaudies šokių meną ir mū
sų tautos kūrybingumą, o 
mums patiems — atsigai
vinti ir atsinaujinti savos 
kultūros atkūrime.

Todėl kviečiame lietuviš
kąjį jaunimą jungtis į Tau
tinių šokių ratelius, stip
riai ruoštis Tautinių šokių 
šventei, kad galėtume pasi
rodyti, kaip sugebame iš
reikšti savo tautos dvasią 
ir jaunystės džiaugsmą.

Veikiantieji tautinių šo
kių rateliai JAV ir Kana
doje prašomi registruotis 
II-jai Tautinių šokių šven
tei JAV LB Chicagos Apy
gardoje pas Stasį Šiaučiū
ną, 2511 West ’69th Street, 
Chicago 29, Illinois.

Jaunime, laukiame Jūsų 
pasirodymo!

JAV Lietuvių 
Bendruomenės 
Centro Valdyba

Už S25.00 per SAVAITĘ d v i c m s asmenims, vasaro
kite pas lietuvius Floridoje

MIAMI BEACH, Fla.
8910 Collins Avė., prie pat okeano. Vieno miegamo 
Apt. ir Efficiencics. Turime nuosavą sklypą automo

biliams statyti.

Mary Annette Vilias

Mėlynas dangus,
vasaros žaluma ir puiki FM radijo muzika labai derinasi. Net 
kelių firmų nešiojami FM aparatai pas Gradinską, 2512 W 47th 
St., Chicago, III., FR 6-1998

Laužui liepsnojant pirm. K. 
Pocius pakvietė prie mikrofono 
Korp! Neo-Lithuanijos vyr. val
dybos pirmininką inž. V. Mažei
ką. Jis pasveikino į šią išvyką 
susirinkusiuosius, pasidžiaugė 
skyriaus pastangomis bendrauti 
su kaimynais ir palinkėjo geros 
sėkmės veikloje. Šios pramogos 
šeimininkus sveikindamas ALTS 
Chicagos skyriaus vicepirminin
kas Dr. agr. J. Dauparas pagyrė 
už organizuotumą ir pažymėtiną 
veržlumą veikloje. Ta pačia pro
ga pakvietė dalyvius atvykti į 
saviškio skyriaus ruošiamą vė
žių balių Union Piere liepos 28 
d. Toliau sveikino ALTS Cice
ro skyriaus pirmininkas J. Va- 
saitis, buvęs Minties vyr. re
daktorius ir leidėjas Memmin- 
gene. Jis pabrėžė, kad didesnio 
ar siauresnio masto pramoga pa
laiko tautinį ryšį ir tarnauja vie
na iš priemonių tautinei gyvybei ’ 
palaikyti. Pabaigoje LB East Chi
cagos skyriaus pirm. K. Valeika 
kvietė svečius atvykti į bendruo
menės gegužinę.

Baigiant laužui liepsnoti, pra
sidėjo gyvos torto varžytynės, 
kurias įvykdė A. Juodvalkis. Kel
dami po dolerį varžovai primetė 
artipilnę skrybėlę žaliukų. Lai
mingoji laimėtoja buvo V. Vala- 
vičienė, viešnia iš Chicagos. 
Tortą varžyboms padovanojo O. 
Juodvalkį enė

Po laužo programos dalyviai 
sugrįžo prie gegužinės bazės. 
Čia dar gyvai ir smagiai pašok
ta lig išsiskirstant apie vidur
naktį.

Gegužinė laikoma labai pavy
kusią ir skyriui bus davusi ge
roką pelną, (rp)

$50.00 LIETUVOS PAVILIJONUI
Atsiliepdama į LB Chicagos 

apygardos prašymą aukų Lietu
vos pavilijonui įrengti tarptau
tinėje prekybos parodoje Chica
goje nuo liepos 25 lig rugpiūčio 
10 d., ALTS East Chicagos sky
riaus valdyba šiam reikšmingam 
tikslui paskyrė $50.00 ir pasiun- ' 
tė organizatoriams, (rp)'

KVIEČIA Į GEGUŽINĘ

Lietuvių Bendruomenės East 
Chicagos apylinkė šeštadienį, 
liepos mėn. 14 d. rengia gegu
žinę Jonynų ūkyje prie Chester- 
ton, Ind. Bus muzika su linksma 
menine programa. Be to laimė
jimai ir bufetas su gėrimais bei 
užkandžiais. Visus kviečiame at
silankyti.

Pradžia 1 vai. p.p.
(jb)

ATSIŲSTA PAMINĖTI
Memoirs of a Lithuanian 

bridge, Vincas Kudirka, iš
leido Maryland Books, New 
Yorke, P. O. Box 266, Wall 
Street Station.

Nedidelė, 42 psl. knygu
tėje angliškai skaitantie
siems patiekiamas trumpas 
Įvadas apie Vincą Kudirką. 
Toliau seka eilėraštis "Var
pas”, garsusis Kudirkos 
Varpo šauksmas — kelkite, 
kelkite .. . Rožiukė ir Mar- 
tynukas, Popierinis karei
vėlis ir Lietuviško tilto pri
siminimai.

Viršeliai P. Osmolskio. 
Kaina nepažymėta.

Lithuania Quartet — Alo
yzo Barono, Mariaus Kati
liškio, Algirdo Landsbergio 
ir Igno Šeiniaus — rinkti
nių mūsų novelistų kvarte
tas, patiekiamas angliškai 
Stepo Zobarsko redakcijoje. 
Įvadą parašė Charles An- 
goff. Išleido Maryland 
Books, P. O. Box 266, Wall 
Street Station, New York. 
208 psl. Viršeliai P. Osmols
kio. Kaina nepažymėta.
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