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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

NAUJA SITUACIJA KIPRE
GRAIKIJA J KIPRĄ PASIUNTĖ BUVUSIO TE
RORISTINIO KARO VADĄ PRIEŠ BRITUS PUL
KININKĄ GRIVĄ. — JO UŽDAVINYS YRA NU
SLOPINTI KOMUNISTŲ ĮTAKĄ IR PRIVESTI 
SALOS PRIJUNGIMO PI?fE GRAIKIJOS. — 
SPECIALUS PREZIDENTO JOHNSONO ĮGA
LIOTINIS DEAN ACHESONAS TURI SUSIDE
RĖTI SU TURKAIS DĖL KAINOS, KURIĄ JIE 
NORĖTŲ Už SUTIKIMĄ SU TOKIU SPRENDI

MU.

------  Vytautas Meškauskas ----------

Ženevoje prasidėję pasitari
mai dėl Kipro likimo yra vieni 
keisčiausių, kokius tik tas kon
ferencijų miestas matė. Prezi
dentas Jonsonas | juos pasiuntė 
savo asmeninj užsienio politikos 
patarėją Dean Achesoną, 71 me
tų buv. Trumą no administracijos 
Valstybės Sekretorių, kad pabrė- 
žus JAV dėmesj, nežiūrint to, kad 
jAV-bių | tuos pasitarimus nie
kas nekvietė. Formaliai žiūrint, 
Ženevoje JT paskirtas tarpi
ninkas suomis SakaraS. Tuomio- 
ja tarsis tik su Graikijos ir Tur
kijos atstovais ir bandys juos su
vesti | tiesiogines derybas jo prie 
žiūroje. Tiesioginės derybos tarp 
abiejų kraštų buvo ir prezidento 
Johnsono noras. Jis stengėsi tai 
(kalbėti, pas save pasikvietęs 
Turkijos ir Graikijos premjerus, 
tačiau paskutinysis pareiškė, kad 
šiuo metu tokios derybos negali 
būti vaisingos. Tokiu būdu, pre
zidento Johnsono tarpininkavi
mo bandymams nepasisekus, vi
sas reikalas vėl gr|žo | JT glė
bi.

Graikija atsisako nuo bet ko
kių rimtų derybų šiuo metu to
dėl, kad saloje vyksta tam tik
ras judėjimas, kuris dar nėra 
galutinai pasibaigęs. Kad j( su
pratus turime bent trumpam gr(ž - 
ti atgal.

Pats paprasčiausias sprendi
mas būtų atiduoti Kipro salą Grai
kijai, kadangi graikai ten sudaro 
daugumą. Tai buvo galimybių pa
daryti tuojau po 2 Pas. karo, ku
rio metu Graikija kovojo Vakarų 
pusėje ir smarkiai nukentėjo, o 
Turkija tuo tarpu ilgesni laiką 
laikėsi neutraliai. Tačiau bri
tai norėjo toje saloje išlaikyti 
savo laivyno ir aviacijos bazę, 
už tat toks graikų noras negalė
jo būti išpildytas. Salos graikai karinių paėgų vadovybę, tačiau 
pradėjo partizanini karą prieš tai nelabai patinka Makarios. Pa- 
britus, kuriam vadovavo tūlas gal Graikijos planą, Grivas turė- 
"Dighenis", kuris, kaip vėliau pa -

būdu sunaikinti Turkijos argu
mentą, kad Makarios veda salą ( 
komunizmo glėb(. Kiekvienu at
veju Grivo sutikimas nebuvo toks 
širdingas ir visuotinas, kaip kad 
buvo laukiama. Komunistai pradė - 
jo aiškinti, kad salai yra naudin
giau pasilikti nepriklausomai, 
nes jos pragyvenimo lygis yra 
pats aukščiausias visame ryti
niame Viduržemio jūros rajone, 
išskyrus tik Izrael(. Graikijos 
vyriausybė dabar laukia, kaip 
Grivui pasiseks įsitvirtinti Kip
re ir tuo pačiu sunaikinti argu
mentą, kad sala virsta antrąja Ku
ba. Tada Graikija vėl pradės 
reikalauti salos prijungimo, o pa
ša k New York Herald Tribūne 
korespondentą Darius Jhabvala, 
Dean Achesono misija Ženevoje 
yra spausti Turkiją, kad toji ne
pradėtų karo ir susiderėti dėl kai-

sirodė, buvo graikų pulkininkas 
Jurgis Grivas. Teroro veiksmų 
spaudžiami britai pradėjo 'flir
tuoti* su salos komunistais, ku
riems susijungimas su Graikija 
tuo tarpu nebuvo parankus, ir su 
turkų mažuma. Britų toleruoja
mi komunistai įsigalėjo profesinė - nes, kurią Turkija reikalautų už 
se sąjungose.Prasidėjusiose dery-nusileidimą šiame klausime, 
bose su Graikija ir Turkija buvo 
sutarta duoti salai nepriklauso
mybę, leidžiant Graikijai, Turki
jai ir D. Britanijai įsikišti, jei 
jų teisės būtų pažeistos, o turkų 
mažumai svarbiausiuose klausi
muose suteikiant veto teisę.

Nusivylęs tokiu sprendimu, 
pulk. Grivas išvažiavo ( Graiki
ją, o salos graikų vadovybė ati
teko prezidentui arkivyskupui Ma- nisterio pirmininko,’ Ismet 
karios. Tasai,kurstomas sovietų, 
pareikalavo panaikinti veto teisę 
turkų mažumai, kas sukėlė da
bartinę krizę. Turint galvoje ne
paprastą komunistų įsigalėjimą 
toje saloje, ji galėtų pavirsti Vi
duržemio jūros Kuba. Iš kitos pu
sės, tautiniai jausmai šiuo metu 
yra taip sukurstyti, kad bent koks 
salos statuso pakitimas galėtų 
sukelti karą tarp Graikijos ir Tur . 
kijos. Turkija iki šiol nesiryžo 
ginklu ginti savo mažumos Kipre 
tik dėl nepaprasto JAV spaudimo. 
Iš savo pusės turkai aiškina, kad 
faktinai Makarios yra komunistų 
belaisvis ir veda savo kraštą į 
Kubos statusą, kas niekam nega
li būti naudinga. Turkų pasiūly
mas yra salą padalinti tarp Grai
kijos ir Turkijos. Tam pasiūly
mui priešinasi Graikija,norėda
ma gauti visą salą.

Kad nugalėjus salos komunis
tus, Graikijos vyriausybė pasku
tinėmis dienomis | salą pasiuntė 
pulk. Grivą, kuris turėtų perimti 
naujai suorganizuotų salos graikų

Daug kas priklauso ir nuo pulk. 
Grivo misijos pasisekimo. Ne
atrodo, kad sovietai būtų linkę 
sutikti su Graikijos siūloma iš
eitimi.

• Lietuvos atstovas J. 
Rajeckas ir ponia birželio 
22 d. dalyvavo Turkijos mi-

tų užimti Makarios vietą ir tuo

ŠIANDIEN IR RYTOJ
RUMUNIJA, atrodo, rimtai susikibusi su Maskva ir nežada 

trauktis. Be įvairių pareiškimų, kuriuos daro rumunų vyriausybės 
pareigūnai nepatenkinti sovietų "globa", paskutinėm dienom priimta 
keletą nutarimų, parodančių, kad Rumunija pasirinko kitą kelią ir 
nebenori eiti su Maskva.

Iki šiam laikui Rumunijoje veikęs (statymas, draudęs rumu
nams pas save namuose priiminėti vakariečius turistus, dabar 
panaikintas. Rumunai nebebus baudžiami už to (statymo nepildymą, 
kaip valstybės išdavystę, sunkiomis bausmėmis.

Kitas .nemažiau būdingas, rumunų vyriausybės nutarimas yra 
dėl mišrių šeimų. Rumunų karininkams, kurie yra vedę ruses, (saky
ta persiskirti ir žmonas išsiųsti atgal ( Sovietiją, arba pasitraukti 
iš tarnybos. Valstybės tarnautojams šis (sakymas kiek švelniau tai
komas. Jiems leidžiama nesiskirti, jei žmonos-rusės atsisakys nuo 
sovietų pilietybės.

Tokių mišrių šeimų Rumunijoje yra nemažai, ypač karininkijos 
tarpe, nes kariuomenės kadras buvo suformuotas Sovletijoje ir jau
ni karininkai ten būdami susituokė su rusėmis. Abejojama, ar dabar 
jie norės rodyti savo ištikimybę Sovietijai ir greičiausiai "Katiu- 
šoms" teks vienoms grjžti namo.

Jei Rumunijos komunistinė vyriausybė ėmėsi tokių nutarimų, 
reikia manyti, kad neketina grįžti Maskvos globon. Eilinis rumu
nas, ištroškęs informacijų šiandien jau laisvai gali kreiptis (tuos, 
kurie anksčiau buvo pravardžiuojami "biauriais kapitalistais".

Jei anksčiau kuris Maskvos satelitas būtų drjsęs panašiai 
pasielgti, jis būtų nušluotas nuo žemės paviršiaus, šiandien gi 
Chruščiovas dėl ekonominių sunkumų yra bejėgis ir baiminasi, kad 
Rumunijos pramintu keliu galės pasekti Lenkija, Vengrija, Če
koslovakija...

■
VILNIUJE Neringos kavinėje prie kavos puoduko du laikraš

tininkai kalbasi.
-- Ar girdėjai, Zimanas Tiesoje žada paskelbti naują kon

kursą?
-- Kok( konkursą?
— Geriausiam polltinam anekdotui parašyti.

■*- -- Ir kokia premija skiriama?
— Pirmoji premija yra 20 metų!...

(vg)

Pavergtoji LietuvaV. Stančikaitė-Abraitienė

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖS MANIFESTAS

Inonu, suruoštame priėmime 
JAV prezidentui ir poniai 
Lyndon B. Johnson pagerb
ti. Birželio 24 d. jie daly
vavo Graikijos ministerio 
pirmininko, G. Papandreou 
surengtame priėmime taip 
pat JAV prezidento ir po
nios Lyndon B. Johnson gar
bei.

Pavergtųjų Tautų Draugų Ame
rikiečių Sąjunga, Pavergtųjų 
Tautų Seimas, Rytų Europos Kil
mės Amerikiečių Federacija, 
Europiečių Moterų Tremtinių Ta • 
ryba, Moterų Sambūris už Lais
vę, Pavergtųjų Tautų Savaitės 
Komitetas ir Amerikiečių Sam
būris Sovietų Sąjungos Nerusų 
Tautoms Išlaisvinti šių metų Pa
vergtųjų Tautų Savaitės proga iš
leido savo bendrą manifestą, ku
riame aiškina, kad nepaisant so
vietinės imperijos režimo kai ku
rių atlydžio žymių,pagrindinis fak
tas tebėra, kad ne tik nerusų tau-„ - i. i.._ ■’

ŽINIOS IS VISO toms SovietųSąjungos sienose yra

__  PASAULIO___
♦ JTO GEN. SEKRETORIUS U 

THANT siūlo Vietnamo krizę iš
spręsti diplomatinėmis derybo
mis, atnaujinant 1954 m. Ženevos 
konferenciją tuo klausimu.

Jo nuomone, karinėmis prie
monėmis Vietname taika nebus 
atsiekta.

♦ KAPITONAS ALFRED E. 
SVENSON, savo laiku pabėgęs Į 
Rytų Berlyną ir š.m. gegužės 
mėn. komunistų sugrąžintas kaip 
"netikęs politinio pabėgėlio tei
sėms užtikrinti", JAV karinio 
teismo buvo pripažintas kaltu už 
dezertyravimą ir vagystę.

A. Svensono motina yra lietuvė 
savo laiku ištekėjusi už švedo.

* DE GAULLE, nežiūrint savo 
amžiaus, pastaruoju metu yra iš- 
vystęs labai gyvą diplomatinę 
veiklą, visai nesijausdamas Ame
rikos ‘izoliuotas*.

Jis tarėsi (lygiai kaip prez. 
Johnsonas) su Turkijos, Graiki
jos ir Izraelio premjerais. Lie
pos 4 d. net su 6 savo kabineto 
nariais lankėsi Bonoje, kad dar 
labiau patraukus vokiečius Pa
ryžiaus link.

Komunistinė Rumunija siunčia

paneigtos laisvo apsisprendimo 
teisė, bet ir buvusios nepriklau
somos valstybės antrojo pasau
linio karo išdavoje paverstos 
Kremliaus satelitais.

Manifestas primena, kad ne
paisant formalių patikinimų rem
ti pavergtųjų tautų laisvės sie
kimus, Vakarų politika faktiškai 
yra stipriai pasinešusi prisitai
kyti esamai padėčiai. "Mes bai
minamės", skelbia manifestas, 
"kad ši prisitaikymo politika tu
rės katastrofiškų padarinių ne 
vien tik pavergtoms tautoms, bet

čius Pavergtųjų Tautų Savaitės 
proga manifestuoti savo solida
rumą pavergtųjų tautų kovai už 
laisvę ir nepriklausomybę.

ir visam laisvajam pasauliui". 
Manifestas perspėja JAV ir Va
karų vyriausybes nuo prisitai
kymo politikos, pabrėždamas, 
kad "Vakarai, tik vadovaudami 
pavergtųjų tautų išsilaisvinimo 
pastangoms, gali išlaikyti dvasi
nę ir diplomatinę ofenzyvą lais
vės ir teisingumo globalinėje ko
voje. Tik tuo būdu Vakarai gali 
paveikiai atremti sovietinės eks
pansijos strategiją, atremtą ūki
niu, politiniu ir kariniu spaudimu 
bei atominio karo grėsme".

Manifestas baigiamas šiokiais 
reikalavimais JAV vyriausybei ir 
JAV sąjungininkams:

(1) pagal Atlanto Chartos, Vi
suotinės Žmogaus Teisių Dek
laracijos ir 1960.10.14 Jungtinių 
Tautų priimtos kolonializmui lik
viduoti rezoliucijos principus dek
laruoti savo paramą komunisti
nės imperinės sistemos nelaisvė
je laikomų visų tautų laisvam ap
sisprendimui, nuosekliai š| rei
kalą padarant nuolatiniu Jungti
nių Tautų rūpesčiu;

(2) (sisamoninti, kad tarptau
tinės (tampos atlydis neįmano
mas prieš pavergtųjų tautų lais
vą apsisprendimą, per laisvus 
rinkimus, o tegali būti to apsi
sprendimo pasėkmė; negali būti 
šaltojo karo pabaigos tol, kol 
geležinė uždanga skiria Euro
pą pusiau ir kol viena jos pusė 
tebėra vergijoje;

(3) atmesti status quo atrem
tus nepuolimo pakto siūlymus, 
nes toks paktas legalizuotų ir (am
žintų dabarties neteisę;

(4) visada turėti mintyje pa
tvirtintą faktą, kad Sovietų Są
junga ir satelitiniai režimai des
peratiškai reikalingi Vakarųflklo 
ir kad todėlVakaraišią savo po
ziciją turi panaudoti gauti pras
mingų politinių nuolaidų paverg
tosioms tautoms ir visam lais
vajam pasauliui.

Manifestas kviečia amerikie-

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ 
SAVAITĖS IŠKILMĖS 

NEW YORKE

Lietuvių Delegacija Pa
vergtųjų Seime praneša, 
kad Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės iškilmės New York 
City Hali, vadovaujant bur
mistrui Wagneriui, įvyks 
ne liepos 13, kaip buvo 
skelbta, o liepos 14 d., 10 
vai. ryto. Lietuvaitės pra
šomos dėvėti tautinius rū
bus.

Mirė Jonas
Lietuvninkas

Nikita; - Aš jums įsakiau pumpuoti, o ne gelbėtis!...

savo premjerą ( Paryžių, kad ap
tarti de Gaulle vieningos Europos 
idėją, siekiančią "nuo Atlanto iki 
Uralu". Kaip žinia, Amerikoje 
sutarties sudaryti buvo atvykęs 
rumunų vicepremjeras.

* ANGLŲ DARBIEČIŲ VADUI 
H. WILSONUI laivų statybos sutar
ti (40 mil. dol vertės) su Ispanija 
pavadinus "fregatųtiekimą fašis
tams", ispanai tą sutartį atšaukė. 

Tuo tarpu tie patys darbiečiai 
ragina plėsti prekybą su Kuba, 
parduodant dar daugiau autobusų, 
neatsižvelgiant ( griežtus JAV 
protestus.

Pranešame liūdną žinią, 
kad Jonas Lietuvninkas, 
Vilties Draugijos dešimt- 
kartinis šimtininkas ir Dir
vos rėmėjas, Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Baltimorės 
skyriaus garbės narys, di
delis lietuviškų darbų rė
mėjas, mirė liepos 6 d., dvi 
savaites be sąmonės išgu
lėjęs šv. Agnietės ligoninė
je.

Palaidotas liepos 9 d. iš 
šv. Alfonso bažnyčios New 
Cathedral kapinėse, kur 
jau iš anksto buvo pasista
tydinęs antkapį.

Jono Lietuvninko neteki
mu daugelis lietuvių orga
nizacijų nustojo nuoširdaus 
rėmėjo ir jų darbų skatin-
tojo.
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Vasario 16 gimnazijos mokinės išpildo tautinius šokius Joninių šventėje. V. Alseikos nuotrauka

JONINĖS VASARIO 16 GIMNAZIJOJE
Vokiečių spaudos nuomone Va

sario 16 Gimnazija Vokietijoje 
yra virtusi lietuvių folkloro, tau
tinių papročių puoselėjimo Židi
niu. Tai ypatingai ryšku kiekvie- 
nerių metų birželio mėnesi, kai 
Gimnazijoje surengiama Joninių 
šventė. Ji sutraukia šimtus lie
tuvių ne tik iš vak. Vokietijos 
telkinių, bet ir iš vieno kito kai
myninio krašto. Kiekvieną kartą 
atsilanko ir vokiečių atstovai 
ir laikraštininkai su fotografais. 
Jei po poros dienų Mannheimo ir 
Heidelbergo bei artimiausio 
Weinheimo spaudoje pasirodė iš
samūs, kelių skilčių Joninių 
šventės, aplamai lietuviškų tauti
nių papročių aprašymai bei daug 
šiltų žodžių apie pačią Gimnazi
ją ar lietuvišką veiklą Vokietijo
je, ui šiuo atžvilgiu ypatingi nuo 
pelnai tenka mokytojui ir evange
likų jaunimo būrelio globėjui F ri- 
cui Skėriui. Jo dėka su vokiečių 
spauda palaikomi glaudūs ryšiai, 
ji bent kelis kartus per metus su
sidomi bei aprašo Gimnazijos 
rengiamus parengimus ar tauti
nių šokių grupės pasirodymus 
{vairiose vietose. Skėrys tai spau 
dai dar parūpina straipsnių — 
lietuviškų papročių aprašymo.

V. ALSEIKA laikų.
Pačią programą galma pa- 

publiką (ir spaudą) išsamiai su- skirstyti J kelias dalis: tautiniai 
pažindino su Joninių papročiais šokiai ir dainos, plastiniai pra- 
nuo 16 amžiaus ligi paskutiniųjų timai, sportas (krepšinio rung-

Suvažiavę Į Jonines, aplankė Huettenfelde adv. J. Bataičio kapą. 
Stovi iš kairės: Kap. J. Kriščiūnas, maj. J. Černius, J. Sprainaitis, F. 
Skėrys, E. Simonaitis, J. Norkaitis ir Stp. Vykintas.

V. Alseikos nuotrauka

čia dar tenka pakartoti pagei
davimą: reikia ieškoti ryšių ne 
tik su aplinkinių, nors ir didelių 
bei svarbių, miestų spauda. Rei
kia, kad lietuvių gimnazija dau
giau susidomėtų pvz. Frankfurto, 
Muencheno ar Hamburgo spauda, 
ir ypatingai pati didžioji vokiečių 
spaudos agentūra dpa.

Joninių šventei parengti Gim
nazija su paskirais organizato
riais yra parodžiusi pasigėrėti
nų pastangų bei Įdėjusi daug dar
bo. Birželio 20 d. Įvykusi pro
grama prasidėjo 3 vai. p.p. ir su 
vakarienės pertrauka vyko iki pu
siaunakčio. Ją atidarė švietimo 
Komisijos pirmininkas ir tuo me
tu pavadavęs JAV viešėjusi Vasa
rio 16 Gimnazijos direktoriųkun. 
B. Liubiną — Tėvas A. Bernato
nis. Jis kalbėjo lietuvių ir vokie
čių kalbomis. Iš vokiečių, be ap
linkinių vietovių pareigūnų, buvo

Vasario 16 gimnazijos choras, vadovaujamas K. Motgabio, Joninių 
šventėje išpildant programą. V. Alseikos nuotrauka

tynės), žaidimai, pagaliau Joni
nių naktis su laužais, burtais, Jo 
nų bei Jonių sveikinimais. Mo
kytojos Elizos Tamošaitienės va
dovaujami Gimnazijos mokslei
viai atliko keturis šokius. K. 
Motgabio vadovaujamas choras 
išpildė šešias dainas.

Krepšinio rungtynėse Gimna
zijos penketukas kovojo prieš lie • 
tuvių studentų rinktinę — vado
vavo mok. Tautvydas Gailius. Jo 
buvusiais mokiniais buvo ir stu
dentai - sportininkai, šiais me
tais, kaip sakoma "pirmą kartą 
istorijoje" nugalėję Gimnazijos 
rinktinę santykiu 43:24. Beje to
je studentų rinktinėje pasižymė
jo Heidelbergo sociologas stud, 
Bauras. Jis jau pradeda rengti 
disertaciją daktaro laipsniui ir 
jos tema "Filogenetiniai -emo- 
cionaliniai ir kalbiniai baltų pa
saulėžiūros pagrindai." Jis la
bai vertina Uppsalos latvĮ moks
lininką H. Biezais, o iš lietuvių 
dr. M. Gimbutienę, dr. J. BalĮ ir 
kt. Jo nuomone, latvių tautosaka 
esanti daugiau ištirta kaip lietu
vių.

Pertraukų metu tarp paskirų 
programos dalykų buvo šokiai ir 
sklido gerai parinktos muzikos 
garsai, čia minėtinas kun. J. Dė
dinas tvarkęs muzikinę šventės 
dalj. Be energingojo mokytojo 
Dėdino neapsieinama, jei tenka 
perduoti muziką, kalbas ar ką ki
tą Įrašyti Į magnefotoną ar per
duoti seniau kalbėjusių pareiški
mus. Jei JAV-se iškilmėse stebi 
"Amerikos Balso" pareigūnas su 
aparatais, tai Vokietijoje tokiu 
"Balsu" jau bene treti metai yra 
kun. J. Dėdinas.

Porai dienų praslinkus;Mann- 
heimo, Heidelbergo, Weinheimo 
spaudoje galėjai stebėti plačius 
lietuvių Joninių šventės aprašy
mus. Huettenfeldo parke vykusios 
iškilmės, ypač tautiniai šokiai 
pavaizduoti nuotraukomis. Kai 
kurie dienraščiai, pvz. Heidel
bergo "Rheln - Neckar - Zei- 
tung" birželio 22 d. laidoje nu
rodė, kad Joninių šventė tai ne 
pramoga. Ji jau virtusi tautiniu 
Vokietijos lietuvių suvažiavimu.

Vokiečių spauda išsamiai ap
rašė paskirus programos daly
kus, gėrėjosi lietuviu tautiniais 
šokiais, dainomis. Spaudos nuo
mone programa Žymėjusi išti
kimybę ir meilę tėvynei. Kiti laik
raščiai dar pabrėžė, kad toji Jo
ninių šventė tai buvęs Įpareigoji
mas visiems lietuviams ir ji 
turėjusi būti paskatinimu išlai
kyti tikėjimą susilaukti laisvos 
Lietuvos.

šių metų vėlyvą rudenĮ, gal 
lapkričio mėn., atrodo, Į Huetten- 
feldą suplauks dar daugiau sve
čių — tuo metu Gimnazija kelsis 
Į naująjĮ pastatą, šalia senojo ba
rako naujajam pastatui tetrūksta 
vidaus Įrengimų. Tad teks laukti 
Vokietijos lietuviams svarbių iš
kilmių.

MODERNI MERGAITĖ 
kun. Stasio Ylos tik ką pa
sirodžiusi knyga jau gau
nama Dirvoje.

KAINA $2.50.
Taip pat per Dirvą gali

te užsisakyti Dr. J. B. Kon
čiaus gražiai išleistą knygą 
angliškai Vytautas the 
Great, Grand Dūke of Li
thuania. Kaina $4.00.

Artesian-Restaurant-
AND LOUNGE

2432 WEST 63rd STREET 
Jau yra pilnai įrengtas ir veikia,

turi virš 300 sėdimų vietų.

Čia galite netik gerai 
ir nebrangiai pavalgyti, 
bet atšvęsti krikštynas, 
vedybas, sukaktuves ir 
kitokias Jūsų šeimynines 
ar visuomenines progas.

Elektriniai vėsinamas. Atvykit j mūsų res- 
toraną-lounge, kur valgių pasirinkimas įvairus, 
nebrangios kainos ir taip pat didžiausias pasirin
kimas vietos ir užsienio gėrimų. Parap. draugijos, 
klubai ir vienuolynų rėmėjų draugijos susirinki
mams ir posėdžiams banketo patalpomis naudo
jasi nemokamai. Teina virš 300 asmenų. Kad 
būtumėt užtikrinti dėl vietos, patelefonuokite 
436-4622. Atdaras nuo 6 v. ryto iki 1 vai. nakties.

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuviu Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

Vienintėlė lietuvių prekybos įmonė Amerikoje, 
parduodanti importuotus ir vietos fabrikų baldus, 
kilimus, namų įrengimus; televizijos ir Hi-Fidelity 
bei Stereo aparatus. Be to, pardavinėja baldus biznio 
įstaigoms, vasarvietėms, moteliams ir viešbučiams. 

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St.. Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

ir nuolatinis lietuvių parengimų 
svečias, nuoširdus bičiulis ir daž* 
nu atveju lietuvių menininkams 
talkininkaująs muzikinę progra
mą rengiant — Stuttgarto radio
fono pareigūnas H. J. Dahmen. 
Jo pasveikinimo žodžiai buvo tik
rai nuoširdūs.

Visos Joninių šventės — šiais 
metais ji buvo surengta jau penk
tą kartą iš eilės — vyriausiu 
tvarkytoju, organizatorium, me
ninio apipavidalinimo autorium 
buvo Gimnazijos inspektorius dai
lininkas Alfonsas Krivickas. Jis 
drauge su Fr. Skėriu susirinku
siųjų miniai aiškino Joninių pa
pročių kilmę, pačius papročius ir 
bandė Įžvelgti Į jų prasmę. A. 
Krivickas pabrėžė, kad šiandien 
Joninės tai tautinės gyvybės švem 
tė, o jei burtai savo metu, sako
ma ,turėję gydomosios galios, tai 
dabartiniu metu esanti proga at
naujinti dvasines mūsų pajėgas. 
Kai pasigendama tautinio solida
rumo, tai visų žvilgsniai krypsta 
Į Vasario 16 Gimnaziją — jiturė
tų likti tautinio solidarumo sim
boliu. F r. Skėrys pažymėjo, kad 
Gimnazijoje kaip tik esančios ge
ros sąlygos puoselėti tautinius 
papročius, lietuviškas dainas bei 
šoktus. Toliau Skėrys vokiečių

4 LOCATIONS:

ALL SAVINGS DEPOSITED THROUGH frAm Julll 1 st
JULY 15fh EARN

813 EAST 1881h STREET 26000 LAKE SHORE BOULEVARO 
6236 ST. CLAIR AVENUE 26000 EUCLID AVENUE
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LIETUVIAI RESPUBLIKONŲ 
PARTIJOS KONVENCIJOJE

• Tai pirmas {vykis Amerikos lietuvių istorijoje, kad mūsų at
stovai yra kviečiami prisidėti prie vienos iš didžiųjų Amerikos 
partijų programos sudarymo. Kongresmanas Melvin R. Laird, res
publikonų partijos platformos sudarymo komisijos pirmininkas, pa
kvietė ALT S-gos pirmininką Vytautą Abraitį Į tos partijos vykstan
čią konvenciją San Francisco mieste, Californijoj, San Francis vieš
butyje liepos 10 dieną liudyti tos platformos komisijoje Lietuvos ir 
kitų Pabaltijo kraštų klausimu.

Kartu su juo dalyvaus ALTarybos sekretorius Eugenijus Bartkus 
ir Leonardas Valiukas, Rezoliucijoms Remti k-to pirm. V, Abrai
tis padarys pranešimą ir jie dės pastangas, k^d { partijos progra
mą būtų {trauktas Lietuvos ir kitų Pabaltijo valstybių nepriklau
somybės atstatymo klausimas. Be to, Abraitis nušvies dabartinę 
Lietuvos padėtj.

ALT S-ga dar A. Olio laikais darė žygių aktyviai {sijungti { 
amerikiečių partijas pilnomis teisėmis. Sis laimėjimas nėra vien 
Tautinės Sąjungos reikalas, bet visų išeivijos lietuvių. Tai kartu 
yra ir tiesioginis S-gos siekių {gyvendinimas, nes mūsų {statų 3 
str., sako: 2. savo jėgomis ir bendradarbiaudama su kitomis or
ganizacijomis bei institucijomis arba jas remdama Sąjunga sten
giasi, kad

a) Amerikos lietuvių visuomenei bei {staigpms būtų tinkamai 
nušviesti lietuvių tautos rūpesčiai ir siekimai, kad

b) valstybinėj ir tarptautinėj plotmėj ginant žmogaus ir tautų 
teises, lietuvių tautos reikalai būtų teisingai {vertinti ir susilauk
tų deramo pripažinimo, užtarimo ir paramos.

Paminėtina, kad Sąjungos Valdyba, baigusi vieną iš didžių
jų užsimojimų — išleisti A. Smetonos monografiją, daugiausia 
dėmesio bei pastangų ir skyrė aukščiau minėtiems siekiams {gy
vendinti tarptautinėj plotmėj.

ALT S-gos pirm. V. Abraitis, teigiamai užsirekomendavęs 
respublikonų suvažiavime Philadelphijoje, lankėsi su lietuvių de
legacija Washingtone pas respublikonų partijos vadovus ir visai 
pelnytai pasiekė aukščiau minėto pripažinimo. Jis, būdamas dip
lomuotas teisininkas, taip pat Išklausęs Berlyno universitete poli
tinius mokslus ir New Yorko u-te gavęs teisių diplomo pripažini
mą JAV-se, laisvai kalba angliškai ir vokiškai, seka tarptautinę 
politiką, todėl aktyvus {sijungimas { šios veiklos sritį jam nėra 
svetimas ar sunkus darbas.

V. Abraitis asmeniniais kontaktais atsiekęs minėtų rezultatų, 
vykdydamas S-gos {statų 3 str. 2 skyr., užmezgė ryšius su kitomis 
mūsų institucijomis bei organizacijomis: Lietuvos Laisvės Komi
tetu, Diplomatais, Lietuvos Nepriklausomybės Talka, Amerikos Lie
tuvių Taryba ir Lietuvos Nepriklausomybės Fondu. Vykdamas re
prezentuoti visus lietuvius, jis tariasi su minėtų institucijų vado
vais, kaip geriau perduoti visų lietuvių siekius Lietuvos klausimu.

Tokiu būdu mūsų organizacijos bei institucijos, kaip tos pa- 
versmės, anot A. Smetonos, — čiurkšliais ištryškusios iš pože
mio gelmių, ranguodamos skubiai upeliais bėga, tartum ieškoda
mos {gimto gaivalo, ir pagaliau sutampa plačion vandens vagon 
ir jau sudaro didžią upę, — taip ir mūsų visuomenės srovės, pra- 
siveržusios pro daugybę {vairiausių kliūčių, kiekviena savo ribo
mis tekėdama, galiausiai turi suseiti vienon tekmėn, jei norime bū
ti tauta, o ne išklydusi minia be vieningos sąmonės. Nenustoja ma
žieji upeliai savitumo, apstingai pildydami vandenim savo motiną — 
upę, nenustos savaimės ir lietuvių srovės, gausiai tiekdamos savo 
motinai tautai, ko ji privalo, kuo ji yra gyva. Ta mūsų bendroji va
ga, kurios negali išsilenkti nė viena srovė, jei tik nebijo skyrium 
pasilikusi išsekti, yra lietuvių kultūra ir politika plačiausia pras
me.

Negana aukšti idealai statyti. Tai padaryti lengva. Visų sunkiausia 
pasistatyti toks idealas, kurs yra aukštas ir betgi {manomas, galimas. 
Lietuva privalo laisvės, lietuviai trokšta geresnės ateities: visi tai 
žinome. Bet kokia forma, kokiomis sąlygomis ta laisvė gali įsikūny
ti, tai pareina ne vien iš nepastovių aplinkybių, kurių negalime kol 
kas numatyti, bet ir nuo mūsų vidujos kultūros ir nuo mūsų mokėji
mo susiklausyti, — rašė 1914 m. Vaire A. Smetona, realiai ir kri
tiškai vertindamas ano meto sunkią Lietuvos būklę ir ieškodamas 
tinkamų priemonių iš jos išeiti (A. Smetona. 133 psl.).

Ar ne tuo pačiu keliu šiandie einame ir mes? Ar negalime pa
sisemti stiprybės iš praeities? E. Čekienė

Spaudoje pasidairius...

NEDALYVAVUSIŲJŲ ŽODIS
Gaila, kad Margutis nebuvoat- Margutyje A.M., "kad čia mažiau

stovaujamas Tabor Farmos su
važiavime. Leidėja L. Vanagai- 
tienė tuo metu buvo susižeidu
si automobilio katastrofoje, o re 
daktorius Alg. Mackus, sako, ne
norėjęs vykti, nes girdi būtų 
"nervai neatlaikę".

Už tatai Margutyje (birželio 
mėn. nr.) tenkinamasi atpasa
kojimu to, kas buvo skelbta apie 
suvažiavimą kituose laikraščiuo
se, kartu iš to ištraukiant ir 
pluoštą išvadų.

Išvados, žinoma, sunku pada
ryti apie suvažiavimo esmę, ja
me nebuvus. Tačiau tąja proga 
nesigailima pavanoti Bendruo
menę, suvažiavimą nukreipusią 
vienos krypties keliu.

"Visoje lietuvių išeivijos spau 
dos ir radijo suvažiavimo min
čių santraukoje jaučiama", sako

THE UTHUANIAN 
NATIONAL NEWSPAPER

reiškiama spaudos bei radijo dar
buotojų pažiūra, o daugiau Bend
ruomenės pažiūra { spaudos bei 
radijo paskirt}, tarytum suvažia
vimas būtų buvęs Bendruomenės 
indoktrinaciniai kursai redakto
riams, leidėjams ir radijo pro
gramų vedėjams".

Toliau straipsnyje daromos to
kios išvados:

"Po lietuvių radijo ir spaudos 
suvažiavimo, reikia manyti, kur{ 
laiką mūsų spaudoje bus jaučia
ma vieningumą primenanti dva
sia. Kadangi suvažiavime daugiau 
eksponuota Bendruomenė, o ne 
tiek spauda,Bendruomenės orga
nizacijai, be abejo, trumpoje lai
ko distancijoje ui gali būti nau
dinga. Tačiau kas naudinga 
Bendruomenei, tiek metų su
gebėjusiai išlikti nuolatinio or-

LAIMĖJIMAI IR NESĖKMĖS WASHINGTONE1,1
Prieš kongresą buvo sakyta: 

"Juo gausiau suvažiuosime {Wa- 
shingtoną, juo didesni {spfld{ pa
darysime valdžios sluoksniams. 
Kongresas, priėmęs motyvuotą 
memorandumą Lietuvos nepri
klausomybės bylos reikalu, pa
teiks j{ JAV prezidentui Johnso
nui ir Valstybės sekretoriui Dean 
Rusk. Atstovai pasirūpins aplan
kyti savo parlamentarus ir jiems 
{teikti atitinkamą raštą ir gyvu 
žodžiu paprašyti jųtalkos". (ALT 
pirm. L. Simutis, Drauge, gegu
žės 28 d.).

Ar gausiai suvažiavome? Ne
labai. Pirmąją dieną registra
cijos komisija skelbė įsiregis
travusių skaičių 270. Salėje ta
čiau, atidarymo metu gal ir bu
vo apie 200, bet paskaitų metu 
trigubo "kaktų ir pakaušių" skai- 

ganizavimosi stadijoj, nebū
tinai bus naudinga ir 
visai visuomenei, ypatin
gai jos kultūriniam sektoriui. 
Bendruomenės pastangų palenkti 
sau visą lietuvių spaudą sėkmin
gumas organizacijai bus malo
nus, bet ar tai bus naudinga il
gesnėje laiko distancijoje, kada 
Bendruomenė tikisi visą lietuvių 
išeivijos gyvenimą perimti { sa
vo rankas? Kas gali garantuoti, 
kad tas gyvenimas nebus "per
imtas" taip, jog kiekviena Bend
ruomenės kritika bus laikoma 
bendruomeniniu masto smerkti
na deviacija? Išeivijos spauda 
reikalinga ir budrumo, kad nie
kas neperimtų visko I 
savo rankas, čia iškyla ir 
spaudos laisvės klausimas, ku
riam spaudos ir radijo suvažia
vimo vardu pavadintame {vykyje 
nebuvo vietos. O šis klausimas, 
mūsų visuomenėj gyvenant, tam- 
pa aktualus bent modifikuota savo 
forma.

Birželio mėnesio 6-7 dieno
mis Tabor Farmoje dažniau už 
kitus linksniuotas tas laikraštis, 
kuris buvo paliktas už suvažiavi
mo ribų. Mirusio žmogaus asme
ninio laiško paskelbimas, mažų 
mažiausiai etikos požiūriu, davė 
iki šiol pačią konkrečiausią ba
zę šiam laikraščiui iš kitų iš
skirti (nors tai, greičiausiai, bu
vo atlikta prieš laiško paskel
bimą). Tačiau šioje vietoje išky
la ir dviguba moralė. Neteko 
suvažiavimo {spūdžiuose skai
tyti, jog {vykio dalyviai, pasisa
kę prieš vieną netoleruotiną ek$ - 
tremą, būtų atkreipę bent ma
žiausią dėmes} { kitą lygiai tiek 
pat neetišką, su laisvo žmogaus 
sąžine nesuderinamą ekstremą, 
nuolatos puoselėjamą viename 
dvisavaitiniame laikraštyje, ne
sivaržančiame švaistytis insinu
acijomis ir eiti nešvariu tarpu
savio neapykantos skiepijimo ke
liu, tegalinčiu patalkininkauti tik 
tiems, prieš kuriuos šis lietuvių 
kalba leidžiamas paskvilis taria
si kovojąs. (Tik viename vienos 
jo laidos kampelyje trys asme
nys -- "Dirvos" bendradarbis 
Naujokas, "Draugo" kultūrinio 
priedo redaktorius Kazys Bra- 
dflnas ir to paties dienraščio 
bendradarbis L.D. — tlesiogiu 
ar implikacijos būdu, aptariami 
raudonaisiais ar raudonuojan
čiais. L.D. "kai kieno" spėjimu, 
teigia paskvilis, esanti "ta pati 
asmenybė, kuri pasižymėjo Sta
lino saulės gabenimu { Lietuvą" 
o L.D. straipsnyje gegužės mė
nesio 29 dienos "Draugo" priede 
panaudota citata iš Naujoko, anot 
šio ir kultūriniai obskurantiško 
spausdinio, reiškia, kad "literatū
ros priedo redaktorius patalpino 
ištrauką iš Naujoko straipsnio.")

Moralinio dvilypumo akivaiz
doje, kada kalbama apie spaudos 
laisvės piktnaudojimą vienur, bet 
kuomet tylima, kai spaudos lais
vė ne mažiau piktnaudojama ir 
kitur, tenka suabejoti, kiek iš tik
rųjų esame jautrūs ir demokra
tiniams, ir spaudos laisvės, ir 
etikos, ir atsakomingumo, ir są
žiningumo principams? Kiek mū-
sų užimtoji pozicija laisvės ir 
demokratijos pusėje yra mora
liai švari, jeigu, atsiribodami nuo 
vienos spaudos laisvę piktnaudo- 
jančios tendencijos, nesame tiek 
sąžiningi, kad atsiribotume ir 
nuo kitos lygiai tokio pat turinio, 
tik skirtingos spalvos, bet taip 
pat žalingos tendencijos? čia, 
mūsų nuomone, ir krenta didžiau
sias, laisvės principo šventumą 
išduodantis nesąžiningumo šešė
lis ant visos lietuvių išeivijos 
spaudos ir radijo suvažiavimo 
deklaracijos".

V. RASTENIS

člavimo rezultatas siekė tik 162, 
ir tas skaičius tolydžio mažė
jo. šeštadienio posėdžiuose bu
vusių skaičius kartą kitą gal bu
vo ir apie pusketvirto šimto pa
siekęs. Vakarienėje berods bu
vo 400 su kaupu. Bet registruoti 
505 niekad nebuvo visi vienu me
tu suėję "{spūdžio daryti", nes 
dalis įsiregistravusių, matyt, tu
rėjo dar ir kitų interesų.

Bet nei trys, nei penki, nei aš - 
tuoni šimtai ar dar daugiau ypa
tingo {spūdžio negalėjo padary
ti, jeigu šis kongresas tomis die
nomis Washlngtone net ir būtų 
buvęs vienintelis. O buvo ne vie
nintelis. Net tame pačiame vieš
butyje — naujame, gražesniame 
už garsiuosius senus Washing- 
tono viešbučius miesto centre — 
buvo gausesnė už mūsų NCWC 
konvencija, kuri irgi tik sau, tur
būt, tedarė {spfld{ (jie gal netu
rėjo nei tikslo daryti {spfld{ ki
tiems). Kas tomis dienomis da
rė {spūdj, tai ukrainiečiai, 
kurie tikra ta žodžio prasme už
tvindė Washingtono centrines gat
ves taip, kad net pravažiuoti 
ten kur{ laiką buvo neleidžiama. 
Patiko ar nepatiko kam tas uk
rainiečių tvanas, bet laikraščiai 
rašė, radijas kalbėjo, televizija 
rodė. Tas {spūdis buvo padary
tas ne šimtais, o dešimti
mis tūkstančių (Juos skai
čiavo irgi {vairiai: kaikas net iki 
100,000 skelbė, bet niekas neiš
sitarė mažesnio skaičiaus, kaip 
30,000).

Taigi, lietuvių kongresas ne
galėjo padaryti {spūdžio nei spau
dai, nei Washingtono gyventojams 
(kurių {spūdis mums mažiausiai 
reikšmingas), nei juo labiau val
džios sluoksniams. Žadėjimas 
tuo būdu padaryti {spūdi, žinoma, 

Kai esate ištroškęs, pirmas šaltas 
alus — bet kuris šaltas alus — 
ragaujamas su pasigėrėjimu.

Bet vėliau, su antru stiklu, ir 
trečiu, kaž ko pasigendate. Kaž 
kaip jaučiasi nusivadėjimas.

Bet Schaefer yra skirtingas.
Malonumas geriant Schaefer 

niekad nepranyksta po stiklo ar 
dvieju.

Net troškuli nuraminus, Schae
fer vistiek lieka šviesus ir stiprus.

Tai yra kokybė, išskirianti 
Schaefer nuo kito gero alaus. 
Žmonės kalba, kad stiprus, šal

tas, auksu šviečiqs Schaefer 
suteikia tq pati pasitenkinimų 
šaltų stiklų po stiklo ragaujant.

Jie ištikruju turi pirmojo alaus 
malonumų, jis liks ragaujant visų 
turimų alę.

Taigi, kodėl neišbandyti 
Schaefer?

Sekantį kartų, kai eisit apsi
pirkti, pasiimkite šešių bonku 
dėžutę ar dvi.

įsitikinkite patys, kodėl Schae
fer vadinasi alum, kuri privalai 
turėti, jei turi daugiau, kai vienų.

buvo visai nerealistiška kalba. 
Jei kas tuos žadėjimus buvo pri
ėmęs rimtai ir iš kongreso to ti
kėjosi, turėjo būti visiškai nu
sivylęs.

***
Memorandumą prezidentui, iš 

anksto parengtą, kongresas iš
ties ų pirmajame savo posėdyje 
priėmė. Ar tai "motyvuotas me
morandumas"? Ne. Tai tik trum
pas šešių punktų prašymas, ku
riame nėra nei pasikėsinimo mo
tyvuoti, kodėl būtent to, o ne ko 
kita prašoma, ir kaip tų prašymų 
patenkinimas gali būti pagristas 
JAV interesais. Pats prašymas 
iš esmės "senas", tai yra, jame 
prašoma maždaug tų pačių daly
kų, kurių prašyta jau daug kartų. 
Prašymas nesusietos su naujau
siais reiškiniais politikos lau
kuose. Jame nenaudotos išvados 
iš tų reiškinių. Žodžiu, prašymas 
nesuaktualintas. Toks jisai 
galėjo tikti ir prieš 10, prieš 15 
metų, "nepasens" jisai ir dar me
tus, kitus arba ir ilgiau.

Dėl to vargu ar kas ir nusivylė, 
kai iš šen. Douglaso lūpų išgir
do, kad prezidentas dabar labai 
užimtos ir šio kongreso delegacl - 
jos negalės priimti. Esą, gal kada 
vėliau...

Kongreso rengėjai, žinoma, jau 
prieš keletą savaičių žinojo, kad 
audiencijos pas prezidentą tikrai 
nebus, tad ir memorandumą ren
gė, turbūt, tik kaip pasiteisinimą 
prieš susirinkusius l kongresą. 
Atseit, padarėm, ką žadėjom. Pa
galiau, buvo ir išeitis rasto: va
karienės metu A. Rudis (National 
Chairman oftheCongress) susta
tė prieš save senatorių Dougla- 
są, kongresmaną Maddeną, pasi
kvietė fotografą ir liepė nufoto
grafuoti, kaip jis tiems svečiams 
paduoda memorandumą, kad j i e 
lietuvių kongreso vardu įteiktų

prezidentui Johnsonui. Taip, anot 
A. Rudžio paaiškinimo, memoran- 
durnas visgi atiduodamas { geras
rankas.

**•
Ar iš {vairių vietų atvykę kon

greso dalyviai lankė savo parla
mentarus (atseit, senatorius ar
ba kongresmanus), sunku pasa
kyti, nes kongreso posėdžiuose 
apie tai nebuvo skelbiama. Vienu 
metu buvo kviečiami susieiti iš 
Connecticuto atvykusieji: bene 
bus jiems pavykę kuri savo sena
torių ar kongresmaną surasti 
neišvykusl namo. Šiaip Jautai ir
gi buvo nerealistiškas planavi
mas pasimatyti su "savo valsty
bių parlamentarais", kai savait
galio metu, ypač prieš rinkimus; 
jie gi Washingtone retenybė.

***
Šešios dešimtys ir septyni par

lamentarai, jų tarpe aštuoniolika 
senatorių, priėmė kvietimą būti 
Amerikos Lietuvių Kongreso 
Garbės Komitete. Tai yra, leido 
įrašyti savo vardus l to komiteto 
sąrašą. Tai daugiau, negu Pabal
tijo rezoliucijų.

Tik trys iš jų — Šen. Douglas, 
atst. Murphy ir atst. Madden, 
visi iš Chicagos ar East Chica
gos — kongrese ir vakarienėje 
pasirodė ir padrąsinamai pakal
bėjo. Tiesa, senatoriaus kalbos 
kėlė klaustukų. Pirmąją dieną jo 
kalba nukrypo { tokius Europos 
integracijos sumanymus, dėl ku
rių mums, lietuviams, kone "šal
tis per nugarą bėga", o paskui 
staiga (gal pastebėjęs salėj ne
maža žilų bei žilstančių gal
vų) įsileido J senatvės pensijų 
ir privalomo sveikatos draudi
mo naudos aiškinimą. O vakarie
nės metu vėl pasiūlė tokj paverg
tų kraštų laisvinimo planą, kad 
besiklausant ėmė vaidentis Ku
bos "Kiaulių Bala"...

Negausus "aukštų valdžios 
žmonių" apsilankymas mūsų 

(Nukelta { 4 psl.)

Schaefer Breweries. New York and 
Aloany, N. Y., Baltimore, Md.
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Hitleris jiems buvo pažadėjęs paradą Piccadilly aikštėje ir jų žygio dainos žodžiai buvo "Mes norime 
vykti Į Angliją". Pirmąją invazijos dieną jų svajonės išsipildė... 5000 vokiečių belaisvių buvo sulaipinti 
1 laivus ir pasiųsti Į Angliją. Nuotraukoje, vokiečių belaisvių grupė, paplūdimy dar tebevykstant mūšiui, 
įbridę vandenin laukia prisiartinant plausto, kuris perkels juos ant laivo ir nugabens j Angliją...

JIE IŠSILAIPINO... (6)

Vokiečiai pralaimi mūšį
Maršalas Rommelis liepos 

17 d. apie 4 vai. po pietų grįžda
mas iš gen. Bittrich štabo, kur 
asmeniškai norėjo susipažinti su 
fronto padėtimi, netoli Caen bu
vo apšaudytas staiga pasirodžiu
sio sąjungininkų lėktuvo. Auto
mobiliui sudužus, jis buvo sun
kiai sužeistas ir atgavo sąmonę 
tik ligoninėje, gydytojams mažai 
davus vilčių pasveikti.

Laimėjimai ir 
nesėkmės...

(Atkelta iš 3 psl.) 
kongrese nebuvo netikėtas daly
kas, nes rengėjai ir iš anksto 
sakė, kad, sutikę Įeiti Į garbės 
komitetą, tik "kaikurie asme
niškai dalyvaus posėdžiuose ir 
bankete". Garbės komitete dar 
buvo šeši gubernatoriai, kurių 
nei vieno nebuvo "kaikurių" tar
pe. Buv. prezidentas D. Eisen- 
howeris dalyvavo ukrainiečių iš
kilmėse ir, suprantama, Į mūsų 
demonstraciją nebuvo nei 
ketinęs atsilankyti. O ir iš pen
kių lietuvių, garbės komiteto na
rių, aktyviai dalyvavo tik du. 
Pagaliau, iš 45 pačios A.L. Ta
rybos nartų berods 25 nedaly
vavo. Tai kaipgi galėjo būti pa
daryta Įspūdžio valdžios sluoks
niams?

Ryšium su ketinimu daryti Įs
pūdi, vienas kitas prisiminė ir 
A.L. Misijos suvažiavimus, ypač 
pirmąjį, kur valdžios sluoksnių 
buvę sukviesta ir da lyvavę 
maždaug tiek pat, kiek lietuvių. 
Tada Įspūdis buvęs tikrai ap
čiuopiamas.

Garbės komiteto narių sąra
še buvo ir respublikonų partijos 
centro komiteto pirmininkas W, 
E. Milleris, kuris irgi "akių ne
parodė". Tačiau resp. centro ko
mitetas pasikvietė kongrese pir
mininkavusi v« Abraitl su keliais 
kitais kongreso dalyviais apsi
lankyti jų būstinėj ir toliau pasi
tarti dėl tos partijos platformai 
siūlomo pareiškimo Pabaltijo 
reikalu.

Demokratų partijos susidomė
jimo tuo klausimu dar nebuvo gir
dėti. Rodos, kad mūsų tautiečiai 
demokratai (t.y., demokratų par
tijos šalininkai bei talkininkai) 
Irgi tarėsi, ką daryti, kad šĮmet 
jų partija nepamirštų platformoj 
pareikšti savo pažiūros 1 Pabal
tijo likimą.

Nors iš rinkiminių Įsipareigo
jimų nesitikima didelių pasek
mių praktikoje, bet kiekviena 
"platformon Įkalu lentelė" vis
gi sudaro šiek tiek atramos to
lesnėms mūsų pasungoms. Res
publikonų partijoj padarytoji pra
džia greičiausia neleis ir demo
kratams Lietuvos bei Pabaltijo 
reikalą nutylėti.

Tarp kongreso priimtų rezo
liucijų yra ir skatinimas rūpin
tis, kad ir šių metų abiejų parti
jų platformose Lietuvos klausi
mas būtų tinkamai Įtrauktas. 
Daug ar nedaug bus iš to nau
dos, bet kažin ar ne daugiau, ne 
gu "Į geras rankas atiduoto" me
morandumo.

Trims dienoms praslinkus 
liepos 20 d. pulk. Stauffenberg 
padėjo šalia Hitlerio portfeli su 
sprogstama medžiaga, kuri spro
go dideliu smarkumu.

Stauffenberg, pirm sėsdamas J 
lėktuvą, telefonavo 1 Berlyną, 
kad atentatas pasisekė ir Hitleris 
žuvo. Sąmokslininkų aparatas 
pradėjo veikti.

Tą pačią dieną Vakarų fonto 
vadas maršalas von Kluege buvo 
sušaukęs VII armijos svarbiau
sius vadus konferencijon nętoli 
Caen miestelio miške. Diena buvo 
skaidri ir sąjungininkų aviacija 
veikė pilnu smarkumu. Išvakarė- 
je Caen apylinkes bombardavo 
2,000 lėktuvų ir šarvuotos britų 
divizijos pajudėjo pirmyn. Žemė 
buvo taip subombarduota, kad 

Kelias | Bretanlją, kur vokiečiai pralaimėjo Prancūzijos mūši.

dėl duobių net anglų tankai nega
lėjo pravažiuoti, gi vokiečių pir
mųjų pozicijų daliniai buvo visiš
kai sunaikinti. Vokiečių generolai 
nebetikėjo, kad be pastiprinimo 
naujomis šarvuotomis divizijo
mis ir aviacija būtų galima prie
šą atmušti. Kiekvienu atveju visi 
buvo vienos nuomonės, kad viskas 
baigta ir karą tęsti yra kvailys
tė. Tačiau juos dar jokia žinia 
apie atentatą prieš Hitler j nebuvo 
pasiekusi.

Kluege gr|žo J savo štabą vi
sas apdulkėjęs ir išvargęs. Jo 
štabo viršininkas Speidel prane
šė apie dienos karinius Įvykius ir 
uip kitko, lyg kokią administra
cinę smulkmeną pastebėjo, kad 
prieš HitlerJ b“70 Padaryusaten
tatas ir pasisekęs. Kluege nepa-

-c 

šoko nustebęs,tik trumpai paklau
sė:

-- Nieko daugiau?
Keista asmenybė buvo tas 

Kluege. Prieš keletą mėnesių jis 
pats reikalavo nužudyti Hitlerį, o 
dabar sužinojęs, kad padarytas 
atentatas, nesidžiaugė ir n eko- 
mentavo. Jis nusimaudė ir pakei
tė baltinius, bandydamas aiškiau 
suprasti dalykus. Po valandos ji 
iššaukė Berlynas. Prie telefono 
Beck.

— Kluege, Fuereris mirė. Ar 
prisidedate prie sąjūdžio... Ne, 
padėtis dar nėra aiški. Hitlerio 
mirtis dar nepatvirtinta, bet tai 
nesvarbu, mes pradėjome akciją 
iki visiškos pergalės... Viskas 
remiasi Vakarų armija... Aš no

tuojau duo- 
pasakė turįs 
štabu ir pa-

jis pasimatė

riu aiškaus atsakymo. - Bet 
Kluege nesiruošė 
ti atsakymo. Jis 
pasitarti su savo 
šauks už valandos.

Nežiūrint, kad 
su Stulpnageliu, Hoffaker ir Sper 
rle, kurie jo prašė išgelbėti Vo
kietiją nuo žudynių, jis nepas
kambino 1 Berlyną, kaip buvo pri
žadėjęs. Jis pasikėlė šaltas ir 
pasakė:

— Ponai, ką tik sužinojau, kad 
atentatas nepasisekė. Bet kokios 
kalbos yra nereikalingos.

Stulpnagel ir Hoffaker žinojo, 
kad jiems ir tūkstančiams kitų 
tai reiškia mirties sprendimą.

Bet tuo dar reikalas nepasi
baigė. Kluege pakvietė genero- 

lūs vakarienei ir prie žvakių 
šviesos visi tyliai susėdo. Nie
kas nevalgė, išskyrus Kluegę. 
Staiga Stulpnagel padėjo servetė
lę.

-- Pone feldmaršalai, ar galiu 
jums pasakyti žodi Prie keturių 
akių?

Kluege sudvejojo bet sutiko ir 
svečią palydėjo J kitą kambarį. 
Salėje Įsiviešpatavo mirtina ty
la. Staiga prasidarė durys ir 
pasigirdo rėkimas, lyg kareivinių 
laiptuose.

--Tai nedovanotina. Genero
las Stulpnagel Įsakė areštuoti 
Paryžiuje SS generolą Obergą, 
Blumentritt, tuoj telefonuokit J 
Paryžių ir atšaukit {sakymą.

Stulpnagel, sudėjęs rankas už 
nugaros, stovėjo tylėdamas. Nu
rimęs Kluege palydėjo svečią, 
kuris tebebuvo okupuotos Pran
cūzijos viršininku iki automobi
lio ir jam sušnibždėjo { ausi.

-- Jūsų vietoje aš apsireng
čiau civiliai ir dingčiau.

Bet Stulpnagel negirdi ir kai 
Kluege jam tiesia ranką, nema
to. Kitą rytą jis bandė nusišau
ti, bet tik išplėšė sau akis ir 
po žiaurių SS kankinimų buvo 
pakartas.

Liepos 20 d. atentatas nepa
sisekė. Ar jis būtų pasisekęs, jei 
sąjungininkų lėktuvas nebūtų mir - 
tinai sužeidęs Rommell, sunku 
pasakyti.

Tuo tarpu sąjungininkai nutarė 
greičiau baigti karą. Seržantas 
Curtis G. Culin išrado prietai
są Sherman tankams, kas leido 
persiristi per normandų laukų 
užvaras. Bradley pripažino šf 
prietaisą naudingu, nes apsau
gojo jautrų tanko pilvą, kai jis 
pasikeldavo priekiu prieš mūrą 
ir priešas galėdavo numušti. Iš 
Anglijos buvo atgabenta reikalin
ga medžiaga, bet išradimas buvo 
laikomas paslaptyje ir nenorėta 
pavieniai bandyti, kad nedingtų 
vokiečiams siurprizas. Dvi die
nas Bradley studijavo frontą, kur 
geriau tankams bus prasilaužti. 
Operacijos būtų buvusios leng
vesnės, jei būtų turėjęs dešimt 
kartų daugiau artilerijos, nes 
aviacija nėra preciziška.

Buvo nubrėžta zona. Tai sep
tynių kilometrų ilgo ir 3 km. 
pločio trikampis, kurio smaiga- 
lis rėmėsi Į Periers-Saint Lo ke
lią. Į talką iš Anglijos buvo su
mobilizuoti 1500 sunkieji bombo
nešiai, 396 lengvieji bombonešiai 
ir 350 naikintuvai bombonešiai, 
viso 2245 lėktuvai bombardavi
mui 20 kv. km. ploto. Galima buvo 
ir daugiau lėktuvų sutraukti, bet 
anglų keturmotoriniai buvo skir
ti didelio kalibro bomboms, ku
rios išrausdavo dideles duobes ir 
tas būtų kliudę tankams.

Kilo klausimas, kas daryti su 
civiliais tame trikampyje. Įspėti 
juos pasišalinti buvo neįmanoma, 
nes vokiečiai sužinotų apie pasi
ruošimus. Laimei, ten buvo jų ne
daug.

Omą r Bradley liepos 24 pa
siuntė 2,246 bombonešius "nuva
lyti" 20 kv. kilometrų ploto...

Liepos mėnuo buvo lietingas. 
Nutartas puolimas 18 d. buvo du 
kartu atidėtas ir pradėtas 24 d. 
Lėktuvai pakilo, bet dangus stai
ga apsiniaukė ir buvo duotas įsa
kymas lėktuvams sugrįžti. Deja

APAČIOJE: Normandijoj žemė 
buvo nuklota ne tik žmonių, bet ir 
gyvulių lavonais...

1944 m. liepos 20 d. bomba nenužudė Hitlerio. Ji tik sudraskė jo 
kelnes...

daug jų neišgirdo ir Įvykdė misi
ją numesdami 850 tonų sprogs
tamos medžiagos ir apšaudydami 
iš kulkosvaidžių, užmušdami ir 
sužeisdami daug vokiečių,bet kar
tu ir 156 amerikiečius, kas ame
rikiečių daliniuose iššaukė pani
ką.

Vokiečių šarvuotos divizijos 
buvo paruošties stovyje ir kariai 
nustebo, kai po aviacijos bombar
davimo nesekė tankų puolimas. 
Jie patenkinti nusišypsojo, kai 
amerikiečiai vietoj puolę, pradė
jo trauktis, nuo savo bombų nu
kentėję. Bombardavimas prilygo 

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER ATOSTOGAS 
GARSIAME CAPE C O D - O S T E R V I L L E 
KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 

PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE

AUDRONĖ
87 East Bay Rd., Osterville Cape Ced. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir k. dekorą* 

tyvinių medžių parko. Daug vietos poilsiui ir žaidimams.
• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus jūros pliažas (7 min. 

pėsčiom).
» Geras lietuviškas maistas.
• Šiemet svečių-patogumui padidinta valgykla ir salionas ir 

įrengta daugiau žaidimų aikštelių ir k.
Visa tai suteiks Jums tikrą poilsį ir sustiprins sveikatą.

Vila AUDRONĖ jau atidaryta ir nriinr> svečius va
sarojimui. Kreiptis tiesiai i vilą AUDRONĖ. 87 East 
Bay Rd., Osterville Cape Code, Mass. Marija Janso- 

nienė tel. 428-8425.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ! 

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI 
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEK VIENO MĖNESIO 15-TUS DIE
NOS. NEŠ DIVIDENDĄ NUO PIRMOS MĖNESIO DIENOS.

PRISIUSIME DIVIDENDUS KAS 90 
< /^/O DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENSIONIERIAMS. KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU. NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& tOAN ASSN.

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

sekretorius
Chicago Phone: 212-1395; Suburhan Phone: 656-6330

pragarui. Kareiviai, kurie tai 
pergyveno, pasidarė beveik bepro 
čiais. Išbuvę fronte 4 ar 5 metus 
veteranai drebėjo kaip naujokai. 
Amerikiečiai už šj puolimą bran
giai sumokėjo. Jų tarpe žuvo ir 
gen. McNair. Tačiau frontas bu
vo pralaužtas ir vokiečių vadovy
bė nebeturėjo priemonių j{ užlo
pyti.

Liepos 31 d. amerikiečiai už
ėmė Avranches. Vokiečiai neban
dė daryti jokio kontrapuolimo. 
Normandijos mūšis buvo laimė
tas.
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PILIETINIU TEISIŲ ĮSTATYMAS IR KOVA
UŽ10 ĮGYVENDINIMĄ

Naujai priimtasis pilie
tiniu teisių istatvmas (Ci- 
vil Rights Law) spaudos 
apibudinamas tokiu, kurį 
mažai kas supranta, o dau
giausia tai jo nesupranta.

Toii supratimo ar nesu
pratimo problema yra vi
siškai pateisinama, gyveni
miška ir neišvengiama. 
Naujasis įstatymas veržia
si į teisines sritis, kurios 
dar reikalingos išaiškinimo 
ne tik suinteresuotų žmo
nių, bet ir aukščiausių teis
mų, kad suteikti kilusiems 
klausimams konstit u c i n ę 
interpretaciją. Ir tai nėra 
Goldvvaterio, ar kurio kito 
politinis išmislas ar pro
testas. Įstatymai, kokie jie 
bebūtu, niekad nėra savai
me aiškūs ar tobuli. Tam ir 
yra net specialūs konstitu
ciniai teismai, kurie išaiš
kina atskirus j-ų paragra
fus. kartais net atmesdami 
ištisą įstatymą, kaip nesu
derinamą su konstitucijos 
pagrindiniais dėsniais. Tie 
teismų aiškinimai gali tęs
tis daugelį metų.

Įstatymas yra tik doku
mentu, kol jis nepradeda
mas vvkdyti ir pritaikyti 
gyvenimui. Taip ir su šiuo 
įstatymu daugelis prarado 
takus ir siūlo galus, stebė
damas ne tiek to įstatymo 
raidą, kiek žodinę ir gatvi
ne kovą už jo pravedimą. 
Kai demonstracijos už in
tegraciją išpučia įstatymo 
apimti, patys įstatymo kū
rėjai dar abejoja, kaip dau
gelis to įstatymo paragra
fų bus teismų interpretuo
jami ir tuo pačiu taikomi 
gyvenimui.

Pats įstatymo priėmimas, 
ypatingai šiuo atveju (ką 
visi žinome), yra daugiau 
politinis, negu teisinis ak
tas. Todėl nenuostabu, kad 
daugelis ir šiandien nežino, 
jog nežiūrint visų filibus- 
terių, demonstracijų, peti
cijų ir protestų, pakeiti
mų ir perredagavimų, įsta

PRALEISKIME ATOSTOGAS
BE RŪPESČIŲ PRIE ATLANTO!

v 42 Beach St.

VILA MEŠKA ESE
Tel. 759-3251 (617)

TIKRAM POILSIUI: rami aplinka, gražus plia
žas ir šiltas vanduo, geras maistas, erdvūs kamba
riai ir malonus patarnavimas.

LAISVALAIKIO PAĮVAIRINIMUI: • valtis — 
žuvavimui, • Sail-Fish buriavimui, • Ping-Pong, 
•teniso aikštė, • vakare tėvams išvykus prižiūrimi 
vaikai.

SEZONO PRADŽIA BIRŽELIO MĖN. 20 D.

P. S. Svečius be automobilių nuvežame ir par
vežame iš pliažo.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS! 

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 VVEST CERMAK ROAD ■ CHICAGO ■ VI 7-7747 
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday elosed.
INSURFD

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

tymas išėjo žymiai kitoks, 
negu demonstrantų suda
rytas ir tebesudaromas 
įspūdis kad įtaigoja.

Pavyzdžiui, daugeliui nė
ra žinoma, kad —

• daugelis barų ir kir
pyklų tuo įstatymu nepa
liečiama,

• privatiniai klubai, stu
dentų korporacijos, religi
nės organizacijos, parapijų 
mokyklas įskaitant, tuo 
įstatymu lieka neliečiamos.

Ir taip, einant per para
grafą po paragrafo, aiškiai 
matosi, kad įstatymu sie
kiama įgyvendinti daugu
moje tai, kas atskirų JAV 
valstijų įstatymais seniai 
jau vykdoma ir žmonės su 
tuo seniai jau yra apsipra
tę. Yra sričių, kur teks su
sidurti su kietesne opozici
ja, bet tai daugumoje se
gregacijos apimtose pietų 
valstijose, kur veikia net 
atskiros išvietės ir t.t.

Pagrindinis kovos taiki
nys liečia balsavimo teisę, 
kuri veikė seniai, tik pieti
nėse valstijose buvo savaip 
i n t e r pretuojama. Dabar 
naujuoju įstatymu suma
žinamos galimybės apeiti 
1957 ir 1960 metų aktus, 
kuriais negrams leidžiama 
registruotis balsavimui.

Viešbučių ir motelių, o 
taip pat barų ir kirpyklų, 
valgyklų ir kitų viešųjų 
vietų naudojimas bazuoja- 
mas ne tiek lygiomis teisė
mis, kiek prekybiniu aspek
tu. Įmonės, kurios naudo
jasi tarpvalstijine prekyba 
(interstate commerce), lie
ka pakliautos federaliniams 
įstatymams. Įvairios to pa
ragrafo sekcijos panaikina 
segregaciją ten, kur tai bu
vo įsakmiai reikalaujama 
vielinės valdžios potvar
kiais. Spragos kai kurių 
viešųjų prekybinių įmonių 
integracijoje paskatins dau
gelį jų pereiti į privatinių 
klubų statusą, kas jau da
bar vygdoma. Tokiais pri
vatiniais klubais pavirs 

daugelis vasarviečių, paplū- 
dymių ir t.t.

žinoma, valstijų ar mies
tų parkai, bibliotekos, plau
kymo baseinai negali likti 
segregacijoje.

Mokyklų integracija taip 
pat yra vienu iš aštriausiai 
liečiamų klausimų, tik ne 
įstatyme, bet demonstraci
jose. Gi jau 10 metų kai 
skelbiama, kad negali likti 
segretuotų mokyklų. Bet 
naujajame įstatyme aiškiai 
pasakyta, kad "desegrega- 
cija neprivalo reikšti moki
nių skyrimą į kitas mokyk
las, kad atsiekus rasinę lyg
svarą”. Taigi, kai kur pa
skubėta su mokinių vežio
jimu, įstatymui visai to ne
reikalaujant, kaip tik prie
šingai, įsakmiai nurodant, 
kad priverstinis mokinių 
vežiojimas ”rasinės lygsva
ros” sumetimais yra netei- 
tėtas. Taigi, baltųjų apgy
ventame rajone nebūtina 
mokyklose turėti "rasinė 
lygsvara”.

Lygios teisės samdinių 
atžvilgiu taip pat buvo vie
nu iš karščiausių integra
cijos objektų. Dar ir šian
dien vyrauja įsitikinimas, 
kad samdant naujus tar
nautojus, negrai turi pir
menybę, kad išbalansavus 
rasinę lygsvarą ir prisitai
kius naujam įstatymui. Tuo 
tarpu įstatyme aiškiai pa
brėžiama, kad "viskas, kas 
čia suminėta, neprivalo bū
ti aiškinama privilegijuotu 
elgesiu individo ar grupės 
atžvilgiu, atsižvelgiant į ra
sę, odos spalvą, religiją, ly
tį ar tautinę kilmę ...” Taip 
pat aiškiai pabrėžiama, kad 
įstatymu nesiekiama išba
lansuoti "nelygybę” rasės 
atžvilgiu.

Įstatymas labai aiškiai 
pabrėžia, kad ir toliau pri
valo būti atsižvelgiama į 
t a r nautojo vyresniškumą, 
profesinę patirtį ir t.t. Tik 
unijos yra paliečiamos įsta
tymu, draudžiant joms dis
kriminaciją paruošiant spe
cialistus (apprentice train- 
ing).

Įstatymas toliau numato 
didesnę ir platesnę inter
vencijos teisę Teisių De
partamento sekr e t o r i u i 
(Attorney General), bet ir
gi tik atvejais, kurie turi 
"visuotinę reikšmę”, šiaip 
jau visi integracijos ir se
gregacijos klausimai priva
lo būti sprendžiami vietos 
teismų.

Bet ir tai, prieš einant į 
teismą, specialiai preziden
to paskirtas asmuo (šiuo 
atveju buvęs Floridos gu
bernatorius Collins) per 
TV Community Relations 
Service stengsis išaiškinti 
ir suderinti iškilusias rasi
nes problemas, kad išven
gus teismo. Kitaip sakant,

• Dabartinis dividen
das 4\į'.t, išmoka
mas du kart per 
metus.

Smagu mergaiCių stovykloje Putname. B. Kerbelienės nuotrauka

VIENERI METAI NEW YORKO 

VYRŲ CHORUI

Lietuviai New Yorke gyvena 
plačiai išsisklaidę visuose šio 
didžiulio miesto pakraščiuose. 
Dėl to visi jau seniau įsisteigę 
kultūriniai vienetai vos egzis
tuoja, o parengimai retai sutrau
kia didesni būr| lietuvių. Staiga 
pernai pasigirdo, jog organizuo
jamas vyrų choras. Kažin, ar 
verta, ar atsiras dainininkų, — 
daug kas taip tada galvojo.

Tačiau atsirado, choras jau už
baigė pirmuosius darbo metus ir 
išsiskirstė atostogų ligi rugsėjo 
mėn. 13 d.

Jdomu pažvelgti | choro vienų 
metų nueitą kelią. Tai buvo or
ganizavimosi, netikrumo ir in
tensyvaus darbo metai. Ryžto ir 
gražaus bendradarbiavimo me
tai.

Choro steigėjas muz. VI. Bal
trušaitis nenusiminė ir nenuleido 
rankų, kai | steigiamąjį susirin
kimą atvyko vos tik keli vyrai. 
Susidariusi valdyba iš K. Skobei- 
kos, J. Remėzos ir M. Ilgūno pra
dėjo darbą. Prasidėjo kalbinimai, 
paraginimai, prašymai ateiti tik 
| vieną repeticiją ir pasiklausy
ti. Taip pamažu didėjo ir susior
ganizavo: susidarė apie30dainuo. 
jančių vyrų. Kiekvieną sekma
dienio vakarą girdėjome juos dai
nuojant Lietuvių Atletų Klube, 
Ridgewoode. Ir taip per visą se
zoną 2-3 kartus per savaitę. Cho-

tai turėtų veikti kaip šaltas 
švirkštas įsikarščiavusiems.

Galų gale, prieinant prie 
paskutiniųjų įstatymo pa
ragrafų, aiškiai matosi, 
kad federalinė valdžia vi
sai negalvoja "užimti inte
gracijos pozicijas” ten, kur 
jas tinkamai tvarko vietos 
administracija.

Į visą tai šaltai ir nesi- 
karščiuojant pažvelgus, ky
la klausimas, ko gi tuo nau
juoju Pilietinių Teisių Įsta
tymu siekiama? Objekty
vumo sumetimais tenka žo
dis perleisti Washingtono 
laikraščiui The National 
Observer, kuris į tą klausi
mą atsako: niekas nežino... 
Anot to laikraščio, istori
nis momentas, priėmus nau
jąjį įstatymą, lygus stu
dento diplomo įsigijimui. 
Įstatymo rėmėjai gali 
džiaugtis atliktu dideliu 
darbu, atlaikytu spaudimu 
ir džiaugsmu jį atlikus. 
Bet, lygiai kaip studentui 
įsigijus diplomą, kaip sun
kūs bebūtų studijų metai, 
jo laukia ne lengvesnė atei
tis.

Įstatymas, kaip diplomas 
— tai popierinis atžymėji- 
mas. Kartu tai įrankis, ku
riuo galima naudotis užsi
brėžtiems tikslams atsiekti.

Kaip ten bebūtų, kelia
mas triukšmas ir išpūsti 
reikalavimai yra reiškiami 
apetitais ir norais, bet kol 
kas dar ne įstatymo galia.

J. Meškuitis 

ras ruošėsi pirmajam savo kon
certui, kuris |vyko š.m. gegužės 
mėn. 24 d. ir sutraukė gražų bū
rį publikos. Koncertas pavyko, 
dainos skambėjo puikiai ir gau
sūs publikos plojimai lydėjo kiek
vieną choro dainuojamą dainą. 
Teko nugirsti, jog choras jau tu
ri kelis pakvietimus dainuoti ki
tose lietuvių kolonijose.

Naujai išrinkta choro valdyba 
pasiskirstė pareigomis: pirm. —
K. Skobeika (Tel. EV 6-8992), 
vfcepirm. — P. Vasiliauskas, 
sekr. — G. Rajeckas, ižd. -- J. 
Remėza ir narys — P. Petrai
tis.

2. m. birželio mėn. 28 d. se
zonas užbaigtas gražiu pobūviu, 
kur pagerbti Jonai, Vladai ir Pet
rai, gi dirigentui ir choro orga
nizatoriui muz. VI. Baltrušaičiui 
{teikta nuo choristų kukli dovanė
lė. Choristų artimieji ir choro 
draugai turėjo progos pabendrau
ti su dainuojančiais vyrais ir pa
sidžiaugti pasiektais choro lai
mėjimais.

Sinus

UŽMIRŠTA LIETUVIŲ 
KOLONIJA ŠVEICARIJOJ

Dr. Povilas Rėklaitis at
rado Schaffhausene (Švei
carijoje) likučius užmirš
tos lietuvių — evangelikų 
kolonijos, šios buv. religi
nės bendruomenės galva 
yra pensininkė teologė Mi
na Bentkutė, 64 metų am
žiaus, kilusi nuo Tilžės. Kai 
kun. Endrikis Kalvaitis 
1904 m. nuo Tilžės persikė
lė i Šveicariją, juo pasekė 
apie 300 jo parapijiečių,

PUIKUS 3 KNYGŲ 
KOMPLEKTAS - UŽ 

10 DOLERIŲ!
Vykstant atostogų ar norint įteikti vertingą dovaną, 

pasinaudokite šia laikina, bet naudinga, proga ir įsigy
kite trijų vertingų knygų komplektą:

LAISVĖS KOVŲ DAINOS.
R. SPALIO ALMA MATER, 
V. RAMONO DAILININKAS RAUBA.

Paskirai perkant, šios knygos kainuoja:
Laisvės Kovų Dainos — $5.00, 
R. Spalio Alma Mater — $5.00, 
V. Ramono Dailininkas Rauha — $3.50.

Skubą įsigyti ši knygų komplektą, nedelsiant siun
čia Dirvai žemiau dedamą atkarpą su 10 dol. čekiu ar 
pašto perlaida, nes minėtų knygų kiekis labai ribotas.

Prašau prisiųsti Dirvos knygų komplektą (Laisvės 
Kovų Dainas, Alma Mater ir Dailininkas Rauba) šiuo 
adresu:

Priedų: $10.00. 

daugiausia tilžiškių lietu
viu. Ilgus metus šitos kolo
nijos centru buvo Buesin- 
genas netoli Schaffhause- 
no, kur kun. Kalvaitis iki 
savo mirties 1915 m. laikė 
pamaldas lietuvių kalbą. 
Vėliau ši lietuvių bendruo
menė ėmė irti. Teologė 
Bentkutė tebeturi didesnį 
skaičių senų religinių kny
gų lietuvių kalba, kurių se
niausio i i yra 1591 m. Ka
raliaučiuje išleista Jono 
Bretkūno "Postilė”. M. 
Bentkutė rašo savosios ko
lonijos istoriją ir sudaro 
bibliotekos katalogą.

HARTFORD

PAVERGTŲJŲ TAUTŲ SAVAITĖ

S. m. liepos 12 dieną 8:30 vai. 
iš ryto Lietuvių šv. Trejybės 
Bažnyčioje Hartforde jvyks spe
cialios pamaldos už pavergtąsias 
tautas. Pritaikytą pamokslą pa
sakys kun. klebonas Matutis.

Pamaldose dalyvaus Valstijos 
Gubernatorius Ir pavergtųjų tau
tų atstovai.

Liepos 8 dieną Gubernatorius 
priėmė pavergtųjų tautų delega
ciją, kuriai vadovavo Z. Straz
das.

Gubernatorius pasirašė pro
klamaciją, skelbdamas liepos tre
čiąją savaitę -- Pavergtųjų Tau
tų Savaite Connecticute.

Pavergtųjų Kraštų Komitetas 
kreipėsi | eilę {vairių bažnyčių 
prašydamas skirti specialiai mal ■ 
das už pavergtąsias tautas. Taip 
pat kreiptasi | eilę radijo ir tele
vizijos stočių prašant trumpais 
skelbimais propaguoti pavergtųjų 
tautų savaitę.

S.
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SIUNTINIUS I LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

licenzijuota lietuvių įmonė, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

Marąuette Gift Parcels Service 
3212 So. Halsted St., Chicago, III. 60608 

Tel. CA 5-1864
• 2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 

Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

KAINOMIS?
Akordeonai, siuvamos mašinos, skalbimo mašinos, 
automobiliai, pianinai, motociklai iš Europos ir Sov. 

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

BALFO SEIMUI ARTĖJANT

rūbai duoda gerą 
savijautą

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — 1 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y „500” kostiumai ir paltai', 

MANHATTAN marškiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės. 

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

■ ■

Mes

H. Seigan
VYRIŠKŲ RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Balfas, jau veikiąs dvidešimt 
metų, yra organizacija, suside
danti iš narių. Tiesa, ilgoką lai
ką Balfo vyriausiąjį organą - di- 
rektoriatą sudarė tik keturių or
ganizacijų skirti direktoriai, ta
čiau atsakomybė už Balfo veik
lą nuo pat pradžios iki šiol ati
tenka Balfo seimui, kurt sudaro 
skyrių atstovai. Seimo spren
dimai yra privalomi visai orga
nizacijai ir galutiniai.

Dvyliktas Balfo seimas šaukia
mas New Yorke spalio 17 d. 
šiuo metu Balfas turi per 60 vei
kiančių skyrių, tačiau narių, su
mokėjusių mokesti tėra tik 859.

Balfo vadovybei ir seimo la
bui labai svarbu turėti kuo dau
giau narių. Tik su skaitlinga or
ganizacija skaitosi JAV valdžios 
pareigūnai bei kitos panašios or
ganizacijos. Tad labai reikalin
ga, kad visi Balfo skyriai suver- 
buotų kuo daugiau narių, tuo bū
du pakeldami prestižą, jo svori 
garbingos dvidešimties metų su
kakties proga.

Nario mokestis Balfo organi
zacijoj yra tik vienas doleris me
tams. Praktika rodo, kad Balfo 
rėmėjai mielai tampa ir nariais, 
jei tik valdybos tą nario mokesti 
surenka.

BALFAS IR VASARIO 16 
GIMNAZIJA.

Paskutinių dviejų mėnesių lai
kotarpyje Balfo organizacija 
(Centras ir skyriai) visais bū
dais talkino Vasario 16 Gimna
zijos direktoriui kun. dr. Br. 
Liubinui, rinkusiam JAV-se 
gimnazijos statybai lėšas. Kad 
daugiau pinigų atliktų statybai, pa 
ti Balfo Centro Valdyba nutarė 
Balfo pinigais nupirkti Vasario 
16 gimnazijos mokiniams visiems 
metams duoną.

JAV ir Kanados {vairių kolo
nijų lietuviai per pastaruosius 
du mėnesius suaukojo gimnazijos 
statybai per septynioliką tūkstan
čių dolerių. Gimnazijos vadovy
bė dar tikisi stambesnių sumų iš 
JAV Episkopato. Taip pat ir lietu
viai dar ne visi suskubo savo au

kas {teikti.
Balfo vadovybė tremtinių mo

kyklos išlaikymą laiko savo dar
bo dalimi, nors pati gimnazija 
parodo labai daug iniciatyvos 
ir {deda daug darbo aukas beren
kant.

Pastaraisiais metais per Bal
fo Centrą buvo nusiųsta gimna
zijai 38,851 doleris, neskaitant 
Balfo paramos kitais būdais. Pi
nigus gimnazijai skyrė patys au
kotojai.

REKORDINIS BALFO 
BIUDŽETAS.

Savo veiklos pradžioje Bal
fas gavo gražias pinigų sumas iš 
Karo Fondo, vėliau pinigų Bal- 
fui nuolat trūko. Prel. J. Kon
čiaus pastangomis buvo ieško
ma pinigų iš svetimų šaltinių, 
net imtos paskolos iš JAV iždo. 
1963-64 apyskaitų metais Bal
fas turėjo rekordines pajamas 
— 112,246 dolerius ir visa tai tik 
iš lietuvių Balfo rėmėjų. Didžio
ji pinigų dalis, beveik 39,000 pa
čių aukotojų buvo skirti Vasario 
16 gimnazijai, likusios sumos pa
naudotos bendrajai lietuvių šal
pai: tremtinių šeimom V. Vokie
tijoj, Lenkijos lietuviams, Sibi
ro tremtiniams bei lietuviams 
varguoliams visam pasaulyje — 
Afrikoj, Azijoj, Australijoj ir net 
JAV.

Per metus laiko Balfo siunti
niais su rūbais ir vaistais buvo 
sušelpta apie pusantro tūkstan
čio lietuvių šeimų, kitiems šal
pa buvo teikiama grynais pini
gais.

BALFAS IR IMIGRACIJA
Daugelis mano, kad Balfas jau 

suvežė visus tremtinius j JAV 
ir migracijos darbą baigė. Taip 
nėra.

Balfo stalčiuose visą laiką te
bėra "gyvos" kelių šimtų šeimų 
imigracinės bylos. Tik dabar jos 
iš viso pasaulio, o ne vien iš Va
karų Vokietijos.

Daugelis tremtinių "nuklydo" Į 
nesvetingus kraštus: Pietų Ame
riką, Afriką ar Palestiną. Bal-

JIE GINA LIETUVOS SPALVAS AUSTRALIJOJE

EDMUNDAS ŠILINGAS, Clevelando Žaibas. Puolikas. Ūgis: 6’5". 
Svoris: 210 svarų. Gimės 1944 m. liepos 18d. Lankydamas Clevelando 
East High aukštesniąją mokyklą žaidė krepšini ir buvo išrinktas f 
miesto (All-City) rinktinę. Mokykloje buvo mokinių tarybos prezidentu 
ir krepšinio komandos kapitonu. Studijas pradėjoCincinnati universi
tete. Vėliau persikėlė l Butler universitetą Indianapolyje. Studijuoja 
fizinj auklėjimą ir žaidžia universiteto krepšinio komandoje. Edmun
das tiki, kad išvyka Australijon pakels Amerikos lietuvių vardą.

V. Pliodžinsko nuotrauka

Mieli tautiečiai, -
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą ir 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiųsti tiesiai iš mūsų sandėlių Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktų siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. taukų, 2 sv. lašinių, 2 sv. ryžių, 1 osv. arbatos, 

}•_> sv. kakavos. 'sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu. 
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3* o jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
10<2 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ir pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 mėtų.
Patarnaujame tiksliai ii- skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES LT D.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus, 7042 S. Talman Avė., Chicago, III. 60629. 
Telef. 436-0494 •
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudhu r.v, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
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fas padeda tokiems dabar atvyk
ti 1 JAV. Vis daugiau ir daugiau 
atvyksta iš Lenkijos (o ten yra 
šimtai, jei ne tūkstančiai lietuvių 
tremtinių). Balfas netiesioginiai 
padeda ir iš Lietuvos ar Sibiro 
norintiems atvykti { JAV, ta
čiau tokia Balfo pagalba labai 
nepatinka okupantams, rusams.

Atrodo, kad Lietuvos kvota 
(384 asm. metams), kaip ir ki
tos kvotos bus panaikintos. To
ji Lietuvos kvota dabar atvira 
visoms kategorijoms. Pagal nau
jąjį {statymą, kuris dar tebesvars- 
tomas,kvotų nebus, bet eksper
tai tvirtina, jog esant reikalui lie - 
tuvių galės j JAV atvykti daug 
daugiau nei 384 per metus.
BALFAS ATSARGŲ 
NESUDARINĖJA.

Rekordinės Balfo pajamos 
1963/64 metais nebuvo sukištos Į 
atsargos kapitalą, bet išleistos 
tiesioginei šalpai. Toji šalpa žy
miai sustiprėjo sumažinus išlai
das administracijai, uždarius įs
taigą Vokietijoj.

Daugiausia laimėjo Vasario 16 
gimnazija, nes jai daug pinigų ir 
reikėjo, nes baigiami statyti 
nauji gimnazijos rūmai. Gimna
zija negalėjo likti supuvusiuose 
barakuose.

Balfo siuntiniai { Sibirą ir Lie
tuvą taip pat buvo žymiai page
rinti ir galima tvirtinti, kad ne
buvo atmestas nei vienas moty
vuotas prašymas sušelpti Sibiro 
aukas.

Turint daugiau dolerių, buvo 
stipriai sušelpti ir JAV skurdan 
patekę lietuviai. Jais daugiau tu-

rėtų susirūpinti atskirų vietovių 
Balfo skyrių valdybos, nes toms 
valdyboms suteiktos specialios 
privilegijos vietos šalpai vesti. 
Centrui tik su dviem tarnauto
jais nejmanoma surasti ar aplan
kyti šalpos reikalinguosius, gy
venančius toliau nuo New Yorko.

BALFO RĖMĖJŲ DAUG — 
VEIKĖJŲ TRŪKSTA

Lietuviai, duosnūš žmonės. 
Lietuva yra vargo šalis; mūsų 
tėvai ir protėviai buvo {pratę sku
boti kaimynui talkon l darbą arba 
sušelpti padegėli, ligoni, prake
liaujanti elgetą. Didesnių švenčių 
ar atlaidų proga pirmiausiai bū
davo sušelpiami neturtingieji, tik 
po to puotauta.

Mūsų šalį ištiko didelė nelai
mė, anot Sibiro mergaičių mal
dos I šv. Antaną: "Praradombran
genybių brangenybę -- laisvę". 
Tokioj nelaimėj suvargusiems 
tautiečiams yra duosnus kiekvie
nas laisvojo pasaulio lietuvis. 
Tačiau ir aukoti, ir dar ieškoti 
kas auką priimtų yra sunku.

Deja, aukų surinkėjų, Balfo 
veikėjų eilės labai retėja: vieni 
miršta, kiti pavargo, treti labai 
užimti kitokiais visuomeniniais 
darbais ar veiksniais. Bežengiant 
j 21 darbo metus Balfo vadovybė 
ir seimai turės ieškoti ne aukų, o 
aukų rinkėjų. Niekas niekad nega
lės pasakyti, kad lietuvis šykštus, 
bet jau dabar galima tvirtinti, kad 
yra permaža aukas šalpai pri
imančių rankų.

Tegul dvyliktasis Balfo sei
mas pajudina vandenis ir tada ga
lėsime daugiau aukso žuvyčių su
gauti, daugiau ir greičiau vargo 
ašarų nušluostyti. O tos lietuvių 
ašaros dar tebeteka ir tremtinių 
barakuose, ir Lietuvos lūšnose ir 
Sibiro taigose. Vasario 16gimna
zijos vaikučiai laimingi, kad turi 
puikią vadovybę, bet kas pasi
rūpins Sibiro lietuviukais, kas 
kalbės už Lietuvos invalidus, naš
les, ligonius ir našlaičius. Kas 
jiems sušelpti aukų parinks?

Kun. L. Jankus 
Balfo Reikalų Vedėjas

• Knygas papigintomis 
kainomis galima įsigyti per 
Dirvą, pasinaudojant šiame 
Dirvos numeryje ribotam 
laikotarpiui talpinamu skel
bimu.

Kartu užsakius Laisvės 
Kovu Dainas, originalius 
mūsų partizanu kūrinius. 
R. Spalio populiarią knygą 
iš Nepr. Lietuvos studenti
jos gyvenimo Alma Matei* 
ir žinomo mūsų novelisto 
Vinco Ramono novelių rinki 
nį Dailininkas Rauba. mo
kate tik 10 dol.. kai pavie
niai tas knygas perkant, 
kainuotu 13.50 dol.

Minėtu knygų kiekis yra 
ribotas, todėl patartina vi
siems pasinaudoti proga ir 
šias knygas įsigyti.

IIESIilUMI CIIIHM.li: PIRKITE M1IJ0JE MIIDERMII.IK
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA
Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ
1. STREGA — Liquer. įmport. from Italy. .. .5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. įmport.

from France......................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand . .
5. PORT. SOUTHERN. RHINE Wine

5th
5th
5th

$5.75
S3.98

SI.19
S 1.69
S .69

6. ST. REMY BRAND. įmport.
from France...................................

7. LIEBFRAUMILCH Wine...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.
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1 CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

cijų Lietuvos laisvinimo 
reikalus. Tik mūsų visų 
gausus dalyvavimas paro
dys, kad mes rūpinamės 
Lietuvos išlaisvinimu iš 
komunist. Rusijos vergijos.

ALTo Clevelando 
Sk. Valdyba

• ALT S-gos Clevelando 
skyriaus ruošiamas vasaros 
pobūvis jvyks šį sekmadie
nį, liepos 12 d., 2 vai. p. p. 
Brigitos ir Algirdo Nasvy- 
čių sodyboje, 10823 Mag- 
nolia Dr.

Jaukiai praleisti sekma
dienio popietę kviečiami ne 
tik ALT S-gos nariai su šei
momis, bet ir kitų organi
zacijų nariai.

• Amerikos Lietuviu Ta
rybos Clevelando skyrius 
Pavergtų Tautų savaitės 
minėjimą rengia liepos 19 
dieną. 10:30 vai. šv. Jurgio 
ir šv. Panelės Nesiliaujan
čios Pagalbos liet, parapijų 
bažnyčiose bus atnašauja
mos šv. Mišios, už pavergtą 
Lietuvą. Tuoj po pamaldų 
Šv. Jurgio liet, parapijos 
salėje iškilmingas minėji
mas. Pagrindines kalbas 
pasakys kongresmanas ir 
A. Augustinavičienė.

J pamaldas šv. Jurgio 
bažnyčioje ir į iškilmingą 
minėjimą salėje kviečiamos 
organizacijos dalyvauti su 
vėliavomis.

Liet, visuomenė — jauni
mas ir senimas tą dieną pa
šiurkime pamaldoms ir mi
nėjimui. Priimsime rezoliu-

• Tarptautinis europinio 
futbolo turnyras televizijo
je bus pristatomas dėka 
"Schaefer Circle of Sports” 
programos, kuri tęsis nuo 
liepos 11 iki rugpiūčio 15 
d., nuo 4 iki 5 vai. p. p. per 
WEWS (Cr. 5) stotį.

Pirmame susitikime pa
matysite Atėnų (Graikijas 
AEK prieš Zaglebie (Len
kija) komandą, žaidžiant 
Nevv Yorko Randalų stadio
ne.

Penkių užsienio komandų 
turnyre, be to, dalyvauja 
Schwachter (Austrija), 
Red Star (Jugoslavija) ir 
Victoria Guimareas (Por
tugalija).

šį europiečių mėgiamą 
sportą televizijoje pristato 
Schaefer alaus daryklos va
dovybė.

laimėjmams dovanas. P. Lėlys 
padovanojo savo pieštą paveiks’ 
lą.

Į gegužinę atsilankė varduvi
ninkai — Vladai, Petrai ir Po
vilai. Jiems buvo sugrotas mar
šas ir sudainuoto Ilgiausių metų.

Ramovėnų valdyba padėkojo vi
siems atsilankiusiems 1 gegužinę 
ir aukotojams bei šeimininkėms, 
dėka kurių gegužinė pasisekė i: 
duosniau bus paremtos žurnalas 
Karys.

L. Žvirkalnis

PASISEKUSI GEGUŽINE

S.m. birželio 28 d. Čiurlio
nio Ansamblio namuose LVS 
Ramovės Clevelando skyrius su
rengė gegužinę. Gautas pelnas 
paskirtas žurnalui Karys parem
ti.

Seimininkės B. Mainelienė ir 
M. Tarutienė parengė skanių val
gių bufetui. Didelė padėka Bliu- 
mentalienei, Mainelienei, Jonai
tienei I ir Jonaitienei n, kurios 
rengėjus sušelpė atnešdamos sal
dumynų, Z. Tarutis ir P. Lėlys

Draugininkas V. Staškevičius pavasario stovykloje praveda jaunųjų 
skautų sueigą. V. Bacevičiaus nuotrauka

FRUIT BASKET
7527 CHARDON RD. (Rt. 6) 

(Tarp 91 ir 306 kelio)
Atidaryta sezoninė vaisių ir daržovių parduo

tuvė (Fruit Stand).
Čia galima gauti šviežių vaisių, daržovių, kiau

šinių, gaivinančių gėrimų ir kt.
Parduotuvė yra nesenai clevelandiečių 

RUKŠĖNU jsigytoje sodyboje.
Kviečiami visi lietuviai pasinaudoti jų ir apylin

kės sodų ir daržų teikiamomis gėrybėmis.

♦ KARNAVALAS VYKSTA lie
pos 9, 10, 11, 12 dienomis Nau
joje parapijoje. Organizacijos tu
ri gana Įvairius ir turtingus savo 
laimėjimų skyrius. Valkams 

‘{vairūs žaidimai, lošimai, karu
selės ir t.t. Kleb. J. Angelaitis 
kviečia parapijiečius ir svečius 
atsilankyti, taip pat raginami pa
rapijiečiai nepamiršti grąžinti 
laimėjimų šakneles.

* BIRUTININKĖS, vadovauja
mos V. Nagevičienės, kaip pra
ėjusiais metais, taip ir šiemet 
dalyvaus tautybių pasirodyme. 
Jau pakviesto Vysk Valančiaus 
tautinių šokių grupė išpildyti pro
gramą. Pakviesti abiejų lituanis
tinių mokyklų tėvų komitetai, ku
rie galės ir užsidirbti parduo
dami namų gamybos kepsnius. I

Birutininkės liepos 5 d. turė- I 
jo išvyką Į Vila Rūta esančią I 
prie Pymatuning ežero. Biruti- I 
ninkių šeimos ir svečiai gražiai | 
praleido laiką gamtoje.

Toji moterų organizacija akty
viai reiškiasi ir politiniam gy
venime. š.m. birželio 18 d. Jo
naitienė, Knistautienė ir Stasie- 
nė dalyvavo Užsienio politikos 
konferencijoje, kurią surengė su
augusių švietimo komitetas Cle
velande, Clevelando Press ir Wes- 
tern Reserve universiteto bend
rų studijų skyrius, bendradarbiau- 
jant su Valstybės Departamentu.

♦ ALRK MOTERŲ SĄJUNGOS 
36 k. yra pasiryžusi Įrengti Nau
jos parapijos salėje scenos už
dangą. Jau surinkta 998 dol. 26 
cet. Paspartinimui eigos yra lei
džiama laimėjimui rankinis laik
rodis. Laimėtojas galės pasi
rinkti Šamo brangenybių krautu
vėje 821 E. 185 St. moterišką 
ar vyrišką rankinĮ laikrodį.

♦ INGRIDA STASAITĖ liepos 4 
d. kalbėjo per radiją (KYW stoti) 
Ji buvo pakviesta pareikšti savo 
Įspūdžius Liepos 4 d. šventės pro - 
ga. Ji iškėlė Liepos 4 d. reikšmę 
Amerikai ir kartupriminė.kadši 
nepriklausomybės diena yra ir 
mūsų lietuvių šventė, nes nuo šio 
krašto tolimesnio klestėjimo pri
klauso ir mūsų visų ateitis.

♦ ADELE NEIMANIENĖ,akty
vi Lit. Vysk. Motiejaus Valan
čiaus tėvų komiteto narė, taip 
pat aktyvi Arkyv. J. Matulaičio 
senelių namų statybai remti Put
name Clevelando komiteto narė, 
buvo išvykusi su dukra Živile Į 
Kanadą. Džiaugiasi gražiai pra
leidusi keletą dienų ir pasigro
žėjusi kelionių vaizdais.

♦ ANTANINA PETRAITIENĖ, 
aktyvi ir nuoširdi ALRK Moterų 
Sąjungos 36 k. vicepirmininkė; 
sveikatos patikrinimui atsigulė 
Į Lutheran ligoninę. Kuopos na
rės linki greit pasveikti.
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Segregacija ar integracija? Dėl to jie mažiausiai suka galvą. Clevelando lietuvių Pilėno tunto skautai, 
vadovaujant draugininkui V. Staškevičiui, pavasario stovykloje demonstruoja boksą. Skautas A. Mainelis 
tapo nugalėtoju. V. Bacevičiaus nuotrauka

ŪSE EAGLE STAMPS LIKĘ MONEY AT ALL 5 MAY COMPANY STORESI

DOWNTOWN 
ON THE HEIGHTS 

PARMATOWN 
SOUTHGATE 

GREAT LAKĘS MALL BASEMENTS
MILIJONINIS IŠPARDAVIMAS!
MAY’S RŪSYS LAUŽIA 

RINKOS KAINAS!

GERI NAMAI

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS c- 

Clevelande
maloniai kviečia praleisti liuoslaikj stebint televiziją, 
klausant penktadieniais Tėvynės Garsų lietuvišką ra
diją ir su draugais bei pažįstamais jaukiai praleidžiant 

valandėlę-kitą savųjų tarpe.
Klube galite pasiskaityti ir susipažinti su 

lietuvių spauda, lošti šachmatais. 
ATDARAS KIEKVIENĄ DIENĄ.

6835 Superior Avė. Tel. EX 1-1143

šešių šeimų mūras, vi
suomet išnuomotas, prie 
Lake Shore Blvd.

2 šeimų, prie pat Naujo
sios parapijos.

2 šeimų, prie pat Vila 
Angelą mokyklos.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

BASEMENT MEN’S CLOTHING DEPARTMENT, THE MAY COMPANY, 
DOWNTOWN AM) BRANCHES

ŽINOMAS PHILADELPHIJOS 
GAMINTOJAS LIKVIDUOJA 

SAVO SANDELI

Palyginkit su $25
Pasirinkite šias vėsias medžiagas:
• Dacrono polyesterio ir dirbtinio šilko 

tropikines
• Dacrono ir medvilnės tropikines
• Dirbt, šilko ir acetato tropikines
Pasirinkite šiuos audinius:
• Dryžiuotus • Lygius
• Smulkiais dryžiais • Mėlynus
• Pilkus • Alyvinius • Rusvus
• Tamsiai pilkus • Juodus
DYDŽIAI: 36 iki 46 normalūs, 36 iki 42 
trumpi, 36 iki 46 ilgi.
• Ryšium su taip žemomis kainomis, imamas 

mažas mokestis už pataisymus.

2 dviejų šeimų, Į pietus 
nuo St. Clair Avė., prie E. 
150 gt.

Didelis mūrinis namas, 
netoli Naujosios parapijos. 
Tuščias.

2 šeimų, netoli šv. Jur
gio parapijos.

Turime 2 naujus namus 
— greitai bus baigti sta
tyti.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašau paskambinti j 
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 

KE 1-2190

Platus pasirinkimas brangios rūšies

Vyriškų išeiginių batų
Palykinkit su $7.99 iki $10.99

DYDŽIAI NUO 6 IKI 12 
B IKI EEE PLOČIO 
TOJE GRUPĖJE 5

Jūs nustebsite pamatę nepaprastą atranką stiliuose ir už 
tokią žemą kainą. Išeiginiai ir kasdieniniam vartojimui 
stiliai. Dydžiai paskirstyti atskirais stalais lengvesniam 
pasirinkimui!

BASEMENT MEN’S SHOES, THE MAY COMPANY



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• I)aiL V. K. Jonynas su 
šeima siunčia linkėjimus iš 
p. Garmų vasarvietės, ža
vingi vaizdai, gražūs pra
mogų įrengimai, puikus 
maistas.

• Kun. dr. Bronius Liu
binas, Vasario 16 gimnazi
jos direktorius, liepos 4 d. 
išskrido į Vokietiją. Su sa
vim išsivežė tik trečdalį 
gimnazijos statybai užbaig
ti reikalingų pinigų. Vajus 
statybai tebetęsiamas, au
kotojai prašomi savo aukas 
siųsti asueniškai, per vie
tos Vajaus Komitetus ar 
rėmėjų būrelius, į Balfą — 
105 Grand St., Brooklyn,
N. Y. 11211, ar tiesiog į 
gimnaziją: Vasario 16 Gim
nazija, 684 Huettenfeld — 
Lampertheim, West Ger
many.

• Danguolė Balcerytė- 
Vanagūnienė. Illinois vals
tijos stipendininkė, šį pa
vasarį gavusį Master of 
Sočiai Work laipsnį Illinois 
U n i v e r sitete, Urbanoje. 
Studijuodama gyvai reiškė
si lietuviškame akademi
niame gyvenime — buvo 
Korp! Neo-Lithuania Chi
cagos padalinio iždininkė, 
Liet. Studentu S-gos TJrba- 
noie sekretorė ir ankstes
niais metais aktyvi skautė 
Kernavės tunte.

• Tėvas VValter Ciszek,
S. J., kuris praeitais metais, 
po 24 metų kalinimo Sovie
tų.Sąjungoje buvo repatri
juotas į JAV, birželio 29 d. 
lankėsi pas Lietuvos atsto
vą Washingtone. Tėvas 

Nuoširdžiam patriotui, lietuviškųjų 

darbų uoliam rėmėjui, Vilties Draugijos 

nariui

JONUI LIETUVNINKUI

mirus, šeimai ir artimiesiems gilią užuo

jautą reiškia

Vilties Draugijos Valdyba
ir

Dirvos Redakcija

Walter Ciszek, S. J., yra ki
lęs iš to paties Shenandoah, 
Pa., miesto, kaip ir J. Ka- 
jeckas ir ten lankęs tą pa
čią pradžios mokyklą. Ne
trukus pasirodys Tėvo W. 
Ciszek, S. J. knyga apie jo 
buvojimą Sov. Sąjungoje.

• A. L. Tarybos Kongre
so proga Lietuvos atstovas
J. Kajeckas, birželio 25 d. 
įkalbėjo transliacijai NBC 
radijo stotyje pareiškimą 
12 minučių apie Lietuvą ir 
minėtą Kongresą.

• Dr. Benediktas Jan
kauskas su ponia liepos 3 d. 
laivu išplaukė 2 mėnesiams 
atostogų į Europą. Aplan
kys Vokietiją, Šveicariją, 
Italiją, Prancūziją, Ispani
ją ir kt.

• Pavergtųjų Tautų Sa
vaitė — tai Amerikos vy
riausybės demonstr a c i j a 
prieš sovietinį kolonizmą, 
prieš pavergtųjų tautų nai
kinimą .Tai Amerikos pri
vilegija visiems pavergtie
siems nepavargti, nenutilti 
ir šaukti už pavergtųjų tau
tų laisvę.

Amerika ypatingai ver
tina didelius skaičius, dide
les demonstracijas, galingą 
šauksmą. Pavergtųjų tautų 
savaitė liktų mažareikšmė, 
jei į Pavergtųjų Tautų Sa
vaitę neatsilankytų dešim
tys tūkstančių iš sovietų 
pavergtų kraštų kilusių 
Amerikos gyventojų. Ne
atsilankymu parodyt ūme, 
jog mes laisvės nebrangi
name ir už savo krašto iš
laisvinimą iš sovietinės ver
gijos nebekovojame.

Sovietų pavergtoje Lie
tuvoje žmonės nutildyti fi
zinėmis priemonėmis. De
šimtys tūkstančių partiza
nų kapų negali kalbėti lais
vajam pasauliui, jei mes, 
laisvėje esantieji, jų kovos 
ir mirties p r a s - 
m ė s nepristatome.

Sovietams nepavoj ingi 
nutildyti žmonės. Mes esa
me laisvi ir nenutildyti. 
Tad šaukime, rei
kalaukime 1 a i s - 
v ė s pavergtoms tautoms 
ir žmonėms. Visi ligi vieno 
paskirkime tik vieną me
tuose Pavergtųjų Tautų Sa
vaitės dieną milžiniškam 
susitelkimui į vieną būrį, į

Californijos legislatūros mažumos vadas Charles J. Conrad, Rezoliucijoms Remti Komiteto narys, 
birželio 28 d. pabaltiečiams pasakė kalbą, iškeldamas rezoliuciją žygio didelę reikšmę. Nuotraukoje iš 
kairės J. Jodelė, ALT skyr. pirm. B. Čiurlionis, Charles J. Conrad, Lietuvos konsulas dr. J. Bielskis 
ir ALT S-gos skyr. pirm. A. Mažeika. L. Kančausko nuotrauka

visų lietuvių laisvės demon
straciją, kad mūsų laisvės 
šauksmas nuskambėtų per 
visą pasaulį.

Mes turime būti Lietuvos 
laisvės šaukliais!

Visų sovietų pavergtųjų 
kraštų žmonių didysis su
sitelkimas ir demonstraci
jos Chicagoje įvyksta lie
pęs 12 d.. Grant Parke. Ei
sena prasidės 1 vai. 30 min.

Visos lietuviškos organi
zacijos renkasi su vėliavo
mis Balbo ir Columbus Dr. 
gatvių sankryžoje.

Chicagos Amerikos 
Lietuvių Taryba 

ir
L. B. Chicagos 

Apygardos Valdyba

Kun. St. Valiušaičio pagerbime dalyvavo daug tautininką, štai vie
nas stalas, prie kurio sėdi ALT S-gos pirm. V. Abraitis su ponia, 
Sirusai, Ališauskai, stovi Penikas, Zavadskas ir kt.

• Jūratė Jokšaitė, gyv. 
Detroit, Mich. birželio 18 d. 
baigė Wayne Statė Univer
sitetą įgydama bachelor of 
science in education laips
nį. Jau yra gavusi pasiūly
mus dėstyti meną Los An
geles ir Chicagoje.

Ji yra veikli studentų or
ganizacijose, buvo Liet. 
Stud. Sąjungos Detroito 
skyriaus iždininkė, Akade
mikų Skautų Sąjungos De
troito skyriaus sekretorė. 
Dabar yra Akademikių 
Skaučių Draugovės Detroi
to skyriaus pirmininkė ir 
Studentų Gairių redakcinio 
kolektyvo narė.

Prieš savaitę laiko, su 
studentų ekskursija išvyko 
Europon.

• Regina Matusevičiūtė 
birželio 13 d. baigė Illinois 
universitetą Urbanoje ir

Dr. kun. S. Valiušaičio pagerbimas

Sukaktuvininkas kunigas St. Valiušaitis (ketvirtas iš kairės) po 
iškilmių tarp prelatu.

Birželio 13 d. kun. Stasio Va
liušaičio giminės bei bičiuliai, 
lyg bitės | avilj, skubėjo | šv. 
Motiejaus gražiąją bažnyčią iš
kilmingoms sidabrinės sukakties 
mišioms.

Galingas parapijos choras 
traukė "Ecce sacerdos in aeter-

įgijo bachelor of Fine & 
Applied Arts degree. Pasi
žymėjusi savo gerais tapy
bos darbais gavo stipendi
ją (teaching assistantship) 
ruoštis masters laipsniui iš 
University of Southern Ga
li lomia Los Angeles. Regi
na Matusevičiūtė priklauso 
Korp! Neo-Lithuania. Lin
kime jaunai dailininkei ge
ros sėkmės tolimesnėse stu
dijose.

♦ KONCERTAS - VAKARIENĖ 
žurnalui Karys paremti {vyks š. 
m, rugsėjo 6 d. 7 vai. vakare, 
Jaunimo Centre, Chicagoje. Be 
koncerto ir vakarienės bus meni
nė dalis, šokiai ir bilietą trau
kimas vertingam paveikslui ir 
radijo aparatui laimėti. įėjimo 
auka 3 dol vienam asmeniui. Pa
kvietimai ir laimėjimą bilietai 
gaunami pas: J. Gradinską 2512 
W. 47th St. FR 6-1998, V. Mie
želi 2535 W. 59th St. PR 8-8522, 
J. Karvei} 2715 W. 71st St. 471- 
1424, A. Tverą 2646 W. 69th St., 
RE 7-1941 ir Marginiuose 25U 
W. 69th t. PR 8-4585.

Visi atlikime gerą darbeli — 
parem kime Kar| iš anksto įsi
gydami šauniam parengimui pa
kvietimus ir laimėjimams bi
lietus.

Rengia: ramovėnai, šauliai, 
savanoriai-kūrėjai, birutininkės 
šaulės ir "Krivūlės" nariai. 

num...". Chorui talkininkavo so 
listas Liudas Stukas, pagiedoda
mas "Panis Angelicus".

Po mišią tos parapijos erd
vioje salėje |vyko sukaktuvinin
kui pagerbti vaišės. Vaišią metu 
kalbas pasakė St. Leonard’sHigh 
School direktorius, Pranciškoną 
generolas, prel. Jonas Balkūnas, 
prof. Jokūbas Stukas, prel. La- 
das Tulaba, gražiai nušviesda
mas kun. Stasio nuoširdųbendra- 
darbiavimą Romoje steigiant 
Lietuvių Kolegiją,... pamokslą pa
sakė prel. Juozas Končius, solo 
salėje padainavo LiudasStukas... 

BEVERLY SHORES 
LIETUVIŲ KLUBAS

KVIEČIA VISUS j VIDURVASARIO

ŠIŲ METŲ LIEPOS 18 DIENĄ,
7 VAL. VAKARE 

JONYNO SODE.

GERA MUZIKA... ŠOKIAI IR ŽAIDTMAI... 
PUIKŪS UŽKANDŽIAI...

žmones linksmino Algirdo Staro- 
lio orkestras... pianu skambino 
Algirdas Kačanauskas... Mi
šioms diakonu patarnavo kun. 
Antanas Račkauskas ir kun. Sta
sio buvęs "Altar Boy" — kun. 
Angelo Pezzullo. Ceremonia- 
riumi buvo kun. Francis Ruggles.

Birželio 24 d. kun. St. Va- 
liušaltis buvo pakviestas Brook
lyno vyskupo J. E. Bryan McEn- 
tagert vaišėms,ruoštoms Vysku
pijos kunigams švenčiantiems 25 
metą kunigystę. Ta proga kun. 
Valiušaitis buvo apdovanotas ypa
tingu Silver Jubilee medali jonu 
— kuriame yra jgraviruota Ir 
kun. Vallušaičio pavardė bei 
įšventinimo data.

(js)

Prancūzija
• Nauja doktorato tezė 

apie O. V. Milašių. Ameri
kietis Stanley Guise Sorbo
nos universiteto Humanita
rinių Mokslų Fakultete ap
gynė doktorato tezę, tema: 
"Ezoterinis Milašiaus jaut
rumas”.

• Clevelandietis Tėvas J. 
Sabataitis. S. J. atvyko iš 
JAV-bių į Prancūziją stu
dijų pagilinimui.

• Dail. K. Zapkus, Chi
cagos lietuvis, dabar jau il
gesnį laiką gyvenantis ir 
kuriantis Paryžiuje, drau
ge su penkiais amerikiečių 
menininkais, su savo kūri
niai dalyvavo parodoje, ku
rią buvo suruošęs Ameri
kiečių Kultūrinis Centras, 
šioje parodoje dail. K. Zap
kus buvo išstatęs du savo 
darbus, kurių vienas — la
bai didelio formato. Dail.
K. Zapkus Paryžiuje dar 
žada pabūti ilgesnį laiką.

• Skulp. A. Mončys, drau
ge su prancūzų dailininku
F. Turbil, birželio mėn. 11- 
30 d. buvo suruošęs savo 
darbų parodą Paryžiuje.

• Dail. P. Gailiaus darbų 
paroda vyko birželio 10-30 
d., M. J. Dumay galerijoje.

• A. Liutkus, ž. Mikšys 
ir P. Gailius su grafikos 
darbais dalyvavo parodoje 
Cellėje (Vokietijoje), kuri 
tebuvo suruošta Baltų kul
tūros dienų proga.

• Dail. K. Račkus atvyko 
iš Kanados keliems mėne
siams į Paryžių. Vietiniams 
lietuviams ir paryžiečiams 
jis gerai pažįstamas iš čia 
suruoštų jau kelių parodų. 
Be Prancūzijos, dail. K. 
Račkus dar lankysis ir ki
tuose Europos kraštuose.

GUŽAUSKŲ 
BEVERLY HILLS 

GĖLINYČIA 
GĖLĖS VISOMS PROGOMS 
2443 WEST 63rd Street 

Chicago, III.
Telefonai:
PR 8-0833 ir PR 8-0834
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