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Prancūzijoje, iš slaptai vyks

tančių derybų su Alžiro laiki
nąja sukilėlių vyriausybe pra
deda aiškėti, kad Prancūzija pa
darė sukilėliams visas nuolaidas 
ir dabar jiems priklauso lemia
masis žodis.

Paskutiniajame vyriausybės 
posėdyje prezidentas de Gaulle 
ministeriams paskelbė:

--Ponai, aš tikiuos galįs jums 
pranešti, kad už kelių savaičių

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ

☆ ☆ ☆
NAUJI AKIRAČIAI

JFK žadėjo būti antras FDR 
naujuose akiračiuose. Tai pa
tiko kai kuriems ameri
kiečiams ir visiems Mask
vos imperijos vadams.

Anądien 80-tąjį F. D. Roo- 
sevelto gimtadienį iškilmingai 
minėjo, berods, tik dviejose 
vietose: prie FDR kapo A- 
merikoj ir oficialiųjų susirin
kimų salėj Maskvoj. Prie 
kapo, tarp šeimos narių ir 
artimųjų, buvo ir Maskvos 
ambasadorius su vainiku. 
Maskvoj — valdžios viršūnės 
gyrė Roosevelto politiką ir 
nekantriai ragino JFK, kad 
vykdytų savo pažadą.

•
FDR užmezgėdiplomatinius 

santykius su Maskvos impe
rija, padėjo jai atsispirti prieš 
Hitlerį ir nuolaidžiai sutiko su 
kone visais jos imperialis
tiniais apetitais, pareikštais 
besibaigiant karui.

JFK dar tik kalba, kad rei
kia suprasti Maskvos intere
sus.

O Maskva nekantrauja ap- 
čiuopiamesnės "interesų su
pratimo” išraiškos: daugiau 
nuolaidumo ir prielankios pa
galbos naujiems apetitams pa
sotinti. Pakeliui į tai --dau
giau bendravimo, draugavimo, 
mainų...

•
FDR su Maskva bendravo 

oficialiais keliais. Nauji aki
račiai atskleidė naujų ir ke
lių. Šiandien naujų bendravi
mo pavidalų ieškojimas vyks
ta per Chruščiovo žento Alek
sio Adžubėjaus ir prezidento 
spaudos sekretoriaus Pierro 
(Petro) Salingeriopasisvečia
vimus ir apsidovanojimus. 
Žentas jau trečią kartą kelių 
mėnesių protarpyje vieši 
Amerikoj. Plataus mosto sve
čias nepamiršta ir dovanų. 
Kaip kolonijinei imperijai de
ra, dovanos būna iš koloniji
nių gėrybių. Pavyzdžiui, skap
tuota kaukazinlo medžio dėžė, 
pilna armėninės degtinės P. 
Salingeriui.

•
Salingerls irgi rengiasi ap

lankyti Adžubėjų. Gal pramin
ti tako vyresniajam Kenned- 
žiui j Kremlių, { kurį tuo tar
pu kukliai nesiryžo žengti jau
nesnysis?

Itin madoj dabar "kultūr- 
mainiavimas". Ir čia nauji 
akiračiai, tiesa, svečio at
skleisti. Adžubėjus siūlo Sa
lingeriui: o kodėl nepasimai
nius kuriam laikui... savo vai
kais! Salingeriukai tegu lekia 
atostogų Rusijon, Adžubėjukai 
paatostogaus Amerikoj... Ar
gi tai ne naujų akiračių dip
lomatija? Kurgi ne! Taip ir 
siūlosi eilutės iš šaipokiško 
Mickevičiaus "Vėlinių" ver
timo: "Tamsa viską tur
apbglobus, kas iš to bus, kas 
iš to bus...”

bus pasirašytas susitarimas su 
Alžiro sukilėliais. Bet mes ži
nome, kokie sunkumai laukia pil
dant susitarimą vietoje, tad yra 
būtina likviduoti OAS (slaptoji 
dešiniųjų organizacija, kuri prie
šinasi Alžiro nepriklausomybei). 
Aš laukiu, kad būtų imtasi visų 
priemonių areštuoti OAS vadus ir 
pradėti nuo buvusio generolo Sa- 
lano. Jūs, ministeri pirmininke, 
esate atsakomingas, kad šis ma
no įsakymas būtų išpildytas.

Gen. de Gaulle reikalauja, kad 
buvęs gen. Salanas, kuris dabar 
slapstosi Alžire ir vadovauja 
prancūzų dešiniųjų teroristų są
jūdžiui, būtų pristatytas gyvas 
ar miręs į Prancūziją.

Tuo tarpu Alžire tebevyksta 
didžiausias teroras. Vien per 
sausio mėnesį buvo padaryta 801

atentatas ir žuvusių priskaito- 
ma 555, iš kurių 220 europiečiai, 
sužeistų buvo 990, kurių tarpe 608 
arabai.

OAS nebesitenkina vien atenta
tais, bet papildant savo kasą, 
pradėjo apiplėšinėjimus ir pra
eitą savaitę buvo padaryti 17 
apiplėšimų, davę teroristams 
123,000 dolerių.

Alžiro miesto kontrolė slysta 
iš vyriausybės rankų ir OAS 
teroristai šeimininkauja kaip na
mie. Laukiama, kad bus paskelb
tas apgulos stovis. Panaši padė
tis ir kitame Alžirijos mieste 
Orane. Ypač pradėjus sklisti 
gandams, kad Paryžiuje baigia
ma susitarti su sukilėlių vyriau
sybe. Europiečiai pasidarė ner
vingi ir laukiama visokių neti
kėtumų.
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Prasideda spaudimas už 
Amerikos valstybių laisvę

Amerikos Valstybių Organiza
cijos konferencija Uragvajuje, 
nors joje ir nebuvo pasiekta vi
sų vieningo sutarimo, pradeda 
nešti vaisius. Tie kraštai, kurie 
aiškiai pasisakė visomis priemo
nėmis -- ūkiniu, diplomatiniu 
ir santykių nutraukimu spausti 
Kubą, viduje jaučia komunistinių 
jėgų spaudimą. Neabejojama, kad 
tai iš anksto suplanuota tarptau
tinio komunizmo, kad "padėtų" 
Kubos reikalams.

Kraštuose, kurie palaikė Kubą, 
kad ir ne visais klausimais, taip 
pat jaučiamas didelis spaudimas. 
Tą spaudimą vykdo tos krašto 
jėgos, kurios pramato komunis
tinio įsigalėjimo pasekmes ir 
nori gerų santykių su Jung
tinėmis Amerikos Valstybėmis. 
Tokie kraštai, kuriuose vyksta 
spaudimas, kad prisijungtų prie 
JAV pastangų, yra Argentina, 
Meksika, Bolivija, Brazilija, Či
lė ir Ekvadoras.

Jei kituose kraštuose toks 
spaudimas dar nėra kietas, tai 
Argentinoje kariuomenės vadų 
jau toks išvystytas į prezidentą 
Frondizi, kad pilnai laukiama 
Argentinos santykių nutraukimo 
su Kuba ir pilno prisidėjimo prie 
tų 14 valstybių, kurios balsavo 
už visišką Kubos izoliavimą.

Kariuomenės vadai pareikala
vo, kad atsistatydintų užsienio 
reikalų ministeris Carcano, 
kuris vadovavo Argentinos dele
gacijai Uragvajuj vykusioj kon
ferencijoj. Taip pat, kad tuoj 
būtų atšauktas Argentinos pa
siuntinys Julio Amoedo. Iš tų 
davinių sprendžiant, kad ka-

riuomenės vadų spaudimas 
bai planingas, Argentinos 
litika Kubos atžvilgiu, bus 
keista.

JAV taip pat pradėjo naują 
spaudimo tarpsnį Į Kubą. Nu
traukiama dar iki šiol išlaikytas 
35 milijonų dolerių importas. 
Toji importo suma 9O?o buvo už 
tabaką ir apie 107° už vaisius. 
Taip pat, be maisto kai kui-ių 
gaminių ir vaistų, Kuba nieko 
negaus iš JAV. Iki šiol eks
portas J Kubą vis dar sudarė 
apie 15 milijonų dolerių.

Pačioje Kuboje Castro šali
ninkai bando visaip organizuoti 
gyventojų nuotaikų jei ne pakė
limą, tai bent išlaikymą. Bet tos 
nuotaikos kasdien eina žemyn 
nes visokie ūkiniai suvaržymai 
didėja ir dar labiau artimoje 
ateityje didės. Tos sąlygos su
darys naujus paskatinimus jung
tis į pasipriešinimo akciją, ku
ri taip pat nežada didelių pasi
sekimų, nes Castro ginkluojasi 
kiek tik pajėgia remiamas Mask
vos, Čekoslovakijos, Kinijos. 
Žodžiu, dėl Kubos išlaikymo ko
munistinėj stovykloj visi komu
nistai vieningai sutaria.
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♦ GEN. E. WALKER, pasitrau
kęs iš kariuomenės neturėdamas 
laisvės kovoti prieš komunistinį 
įsigalėjimą, kandidatuoja įTexas 
gubernatorius. Kandidatuoja de
mokratų sąraše.

♦ SOVIETAI vėl pradėjo sprog
dinti atomines bombas. Šiuo 
metu, greičiausia po žeme, 
sprogdinimai vykdomi centra- 
linėj Azijoj.
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Nors komunistai skelbia, kad Lietuvoje esanti pilna religinė laisvė, faktai rodo ką kitą, šimtai bažnyčių 
Lietuvoje uždaryta, paverstos sandėliais, garažais, muziejais ar komjaunuolių klubais. Vilniuje, kur 
buvo galima gėrėtis gražiomis bažnyčiomis, šiandien tik kelios paliktos atdaros tikrajam jų tiks
lui. Bet jau ir likusioms gresia pavojus, kad gali būti uždarytos. Nuotraukoje šv. Onos ir Ber
nardinų bažnyčios Vilniuje.

TIKĖJIMO 'LAISVĖS’ PAVYZDŽIAI LIETUVOJE
Komunistų partija ir jos 

tarybinė vyriausybė Lietu
voje nuolat skelbia, kad di
džiausias komunizmo prie
šas esąs religija. Kiekvie
nais metais ši propaganda 
labiau ir labiau 
ma. Per radiją

aktyvina- 
ir laikraš-

čius nuolat niekinami kuni
gai. Jiems rengiami įvairūs 
teismai ir po to ištrėmimai 
i Sibirą. Likusieji gyventi 
Lietuvoje, yra išvaromi iš 
klebonijų ir parapijos prie
glaudų. Neduoda jokios 
gyvenamos patalpos. Traš-

Socialistiniame rojoje moterims tenka dirbti pačius sunkiausius 
darbus... Palemono plytinėje, prie Kauno, moterys krauna į sunk
vežimį sunkius cementinius blokus, tuo tarpu vyrai ramiai šneku
čiuoja, nes tai ne jų darbas.

spaudžiant (1959 metais) 
okupanto buvo sulaikyta 
dar mašinoje bespaudžiant. 
Viską konfiskavo. Dėl to 
dalį darbininkų dvejiems 
metams ištrėmė į Sibiro 
stovyklas. O likusius išmėtė 
po visas Kauno spaustuves. 
L i n otipininkas Remenčius 
net du kartus buvo nubaus
tas už surinkimą maldakny
gių. (Remenčius yra dirbęs 
žaibo ir 
se).

Buvo 
Plungės 
tuvėje. čia suėmė jas be
kraunant į vežimą. Kadangi 
spaudė pats spaustuvės ve
dėjas Poškus, tai jį vieną 
ir tenubaudė. Grįžus iš Si
biro, jis buvo taip pažemin
tas, kad daugiau nebeturi 
teisės dirbti spaustuvėje.

Panašūs sunkumai yra ir 
su jų platinimu.

Trūkstant maldaknygių, 
kai kurių miestelių mote
rys, norėdamos padėti ti
kintiesiems, susiieškojusios 
senų maldaknygių ir kitų 
maldos dalykų, šventoriuje 
jas pardavinėja. Bet oku
panto tarnai ir čia neleidžia. 
Jie tai draudžia neva rem
damiesi privačios spekulia
cijos draudimu. Ant staliu
kų išdėstytos maldaknygės 
ir kiti religiniai dalykai bū
na išmėtomi, o staliukai ap
verčiami. K. Audrietis

Vilties spaustuvė-

spausdinama ir 
rajoninėje spaus-

kūnu klebonas (Anykščiu 
raj.) tik pirtyje apsigyve
nus, buvo paliktas ramybė
je.

Metinėse bažny t i n ė s e 
šventėse darbininkai ir kol
ūkiečiai būtinai varomi 
dirbti. Neatvykusius bau
džia dviejų-trijų dienų už
darbio atskaitymu iš algos.

Kad daugiau pakenktų 
religijai, bažnyčioms užde
dami dideli mokesčiai (3000 
— 4000 rublių metams). 
Nesumokėius, bažnyčios už
daromos. Taip pat uždraus
ta spausdinti ir platinti lie
tuviškos maldaknyges.

Bet okupantui sunku ko
voti su šviesia ir patriotine 
lietuvių tauta. Neleidžiant 
viešai spausdinti lietuviškų 
maldaknygių, spausdinama 
slaptai.

Pavyzdžiui, Kaune, Rai
dės spaustuvėje, buvo tris 
kartus spausdinamos mal
daknygės. Bet trečią kartą
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-- Su juo man sunku sugyventi

NAUJOS REZOLIUCIJOS 
LIETUVOS LAISVĖS 

REIKALU
Vasario mėnesį bus įneš

ta j JAV-bių kongresą nau
jų rezoliucijų, panašių ar 
net labai artimų Kuches- 
Lipscomb rezoliucijai. Keli 
senatoriai ir kongresmanai 
tai yra jau pažadėję atlikti.

Tuo atveju, anot L. Va
liuko, Kuches-Lipscomb Re
zoliucijai Remti Komiteto 
koordinatoriaus, kova už 
Kuchel-Lipscomb rezoliuci
jos pravedimą darysis leng
vesnė.
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JEI HITLERIS BŪTŲ LAIMĖJĘS KARĄ... (24) SUSIRĖMIMAI KORĖJOJE NESIBAIGIA

Vokietija slaptai ginkluojasi
Kalbėti apie taiką, slaptai ruo

šiantis karui, elgtis labai at
sargiai užsienio politikoje, kad 
išvengus sąjungininkų represijų 
už Versalio sutarties laužymą, 
--tokia buvo Hitlerio taktika pir
maisiais porą metų.

Tašiau jis papildė vieną dide
lę klaidą, leisdamas 1934 m. 
liepos 25 d. Vienoje nužudyti 
Austrijos kancleri Dollfussą. Tą 
dieną 154 SS, apsivilkę austrų 
karių uniformom, pietų metu |- 
siveržė į kanclerio rūmus ir šo
vė Į kancleri, sužeisdami { kak
lą. Kita nacių grupė užėmė radi
jo stot| ir paskelbė, kad Dollfus- 
sas atsistatydino.

Kai Hitleris sužinojo šią ži
nią, jis buvo Bayreuthe muzikos 
festivalyje ir klausėsi "Reino 
aukso”. Galima buvo pastebėti 
dideli susijaudinimą. Wagnerio 
anūkė, buvusi šio susijaudinimo 
liudininkė, vėliau pasakojo:

"Po koncerto, Hitleris buvo 
stipriai sujaudintas ir vos pajė
gė nuslėpti savo džiaugsmą. Res
torane, kaip {prasta, jis rūpestin
gai pasirinko valgius. Man reikia 
gerai pasirodyti, -- pasakė jis, 
nes žmonės manys, kad aš esu 
{maišytas į ši reikalą."

Jis neapsiriko.
Tą pat} vakarą Dollfussas nuo 

žaizdų mirė, bet nacių pučas 
nepavyko, dėl jų nesugebėjimų 
užimant kanclerio rūmus. Vy
riausybės karinės jėgos, vado
vaujamos Dr. KurtSchuschniggo, 
atstatė tvarką ir sukilėliai buvo 
suimti. T rylika jų buvo pakarti. 
Tuo pačiu laiku Mussolini, su 
kuriuo prieš mėnesi laiko Hit- 
leis Venecijoje buvo susitaręs 
neliesti Austrijos, sukėlė Ber
lyne nerimą, pasiųsdamas ketu
rias italų divizijas | Austrijos pa
sieni, prie Brennerio.

Hitleris pasiskubino mašiną 
pasukti atgal. Iš anksto paruošta 
DNB komunikato versija, kurioj 
buvo džiaugiamasi Dollfusso kri
timu ir skelbė kaip Didžiosios 
Vokietijos triumfą, vidurnakti 
buvo anuliuota ir pakeista nauju 
tekstu, kuriame apgailestauta dėl 
žiaurios žmogžudystės, pabrė
žiant, kad tai esą grynai austrų 
vidaus reikalas.

Austrija dar nebuvo paruošta 
pučui, lygiai kaip Vokietija ne- 
buvo paruošta 1923 metais na
cių pučui. Vokietija dar nebuvo

M O K A M E
MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 

REKORDAS...

• Įsteigta Chicagoje 1905 metais,
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
leri.

• Jūsų pinigus galima perkelti iš kitur, jei atnešite 
savo banko knygutę.

• Pinigų taupymui nereikią važinėt, juos galite at
siųsti paštu, nes mes apmokame visas pašto per
siuntimo išlaidas.

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised bv the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ItLINOIS 
I’hone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

kariškai stipri, kad užtikrintų 
iš anksto pergalę.

Vokietijos armijos štabo vir
šininkas gen. Ludwig Beck buvo 
neoficialiai painformuotas, kad 
1935 m. balandžio 1 d. Hitleris 
ruošiasi viešai sulaužyti Versa

Visi vokiečiai džiaugėsi, kad Hitleris nutraukė Versalio sutarties 
uždėtus varžtus Vokietijai neleidžiančius turėti savo armijos, ne
pagalvodami, kad vėliau dėl to susilauks daug sunkumų.

lio sutarties uždraudimą vokie
čiams {verti privalomą karinę 
tarnybą. Iki to laiko reikėjo pa
siruošimą laikyti didžiausioje 
paslaptyje. Goebbelsui buvo pa
vesta žiūrėti, kad apie tai nebū
tų spaudoje užsiminta.

Armijos metraščio spausdini
mas buvo sustabdytas, kad didė
jantis karininkų sąrašas neati
dengtų užsienio žvalgybos agen
tams pasiruošimų. Nuo 1933 m. 
gegužės 22 d. gen. Keitei, pir

mininkavęs Reicho gynybos tary
bai, {spėjo bendradarbius, kad 
joks dokumentas nepasimestų, 
nes priešų propaganda tai panau
dotų savo tikslams. Admirolas 
Raeder, po pasikalbėjimo su Hit
leriu, savo bendradarbiams pa

tarė laikytis paslapties apie po
vandeninių laivų statybą.

Goeringas tuo metu stengėsi 
išvystyti karinę aviaciją. Būda
mas aviacijos ministeriu, kuri 
skaitėsi civilinė, jis davė 
{sakymą pramonininkams gamin
ti lėktuvų prototipus ir ėmėsi 
ruošti lakūnus po sportinių or
ganizacijų priedanga.

1934 metų pabaigoje ginklavi- 
masis pasidarė toks didelis, kad 
jau sunku buvo j{ paslėpti nuo 
sąjungininkų akių.

1935 m. kovo 16 d. vakariečiams 
buvo didžiausia staigmena, kai 
Hitleris oficialiai paskelbė {- 
statymą apie privalomos karinės 
tarnybos Vokietijoj {vedimą. Tai 
leido taikos metu sudaryti ar
miją iš 12 korpusų ir 36 di
vizijų, arba 500,000 vyrų. Tai 
reiškė Versalio sutarties už
draudimo sulaužymą, dėl kurio 
anglai ir prancūzai galėjo imtis 
represijų.
represijų. Bet kaip Hitleris ir 
numatė, abi didžiosios valstybės 
pasitenkino tik diplomatiniais 
protestais, nesiimdamos jokių 
karinių priemonių.

Sekmadienis, kovo 17 d. Vokie
tijoj buvo džiaugsmo šventė. 
Versalio sutarties varžtai, ku
rie vokiečiams reiškė pažemi
nimą, buvo numesti ir vokiečių 
akyse Vokietija atgavo savo gar
bę.

Gegužės 21 d. Reichstage Hit
leris pasakė naują taikos kalbą, 
gal būt iškalbingiausią iš visų, 
gudrią ir apgaulingą. Vokietija,

Ginkluotas konfliktas Korėjoje 
jau seniai yra baigtas -- bet tik 
ant popierio. Šiaurės korėjiečių 
vykdomi šaudymai ir žudymai, 
dar ir šiandien yra beveik kasdie
ninis {vykis.

Paskutinis rimtesnis ginkluo
tas susirėmimas {vyko beveik 
prieš keturis mėnesius Kumhwa 
apylinkėje, kada Korėjos res
publikos sargybos postas buvo 
užpultas, ir to užpuolimo pasė
koje, vienas ROK karys užmuštas 
ir keturi sunkiai sužeisti. Visos 
aukos buvo nuo sovietinių gra
natų.

Vandenyse vienas iš paskuti
nių susirėmimų buvo praeitų 
metų spalio mėnesi, kada Korė
jos respublikos patrulių laivas 
apšaudė komunistų šnipų laivą 
Han upėje.

Komunistai be pertraukos, 
{vairiais būdais laužo ir nesilai
ko paliaubų sutarties, kuri 1953 
metais užbaigė Korėjos karą. 
Maži laivai bando priplaukti Pietų 
Korėjos krantus ir išlaipinti 
agentus. Šiaurės korėjiečiai {ve
ža automatinius ginklus {demar- 

tvirtino Hitleris, neturi nė ma
žiausio troškimo pavergti kitas 
tautas.

Ši "taikinga kalba" pasaulyje 
padarė didelio {spūdžio, ypatingai 
Anglijoje.

Devyniolika dienų prieš tai gen. 
von Blomberg išsiuntinėjo ar
mijai {sakymą pasiruošti demi
litarizuoto Reino okupavimui. 
Operacija buvo pavadinta Schu- 
lung vardu ir turėjo būti pra
vesta netikėtai greitai, kaip 
žaibas. Ji turėjo būti laikoma 
labai didelioje paslaptyje ir ją 
galėjo žinoti tik nedidelis skai
čius karininkų. Kad būtų sau
giau, {sakymą Blomberg parašė 
ranka.

1935 - 1936 metų žiemą Hit
leris laukė patogios valandos. 
Paryžiuje tuo metu parlamen
tui buvo atiduotas ratifikuoti pak
tas su Sovietų Sąjunga, ir vasa
rio 27 d. jis buvo patvirtintas, 
balsuojant 353 prieš 164. Hitle
ris nutarė veikti, nežiūrint vo- 
kiečių generolų priešinimosi, sa
kydamas, kad prancūzai nepaju
dės.

Kovo 7 d. rytą nedidelė vokie
čių simbolinė kariuomenės gru
pė pervažiavo Reino tiltu. Pa
sak gen. Jodl Nurembergo teis
me, tik trys vokiečių batalijo- 
nai persikėlė per Reiną ir tik 
viena divizija užėmė visą teri
toriją. Bet sąjungininkų žvalgy
bos patiektuose pranešimuose 
buvo sakoma, kad Hitleris pa
siuntęs 3 divizijas. Hitleris pats 
sakė, kad tą dieną jis turėjęs tik 
keturias brigadas...

Užsienio reikalų ministeris 
von Neurath 10 vai. ryto iškvie
tė Anglijos, Prancūzijos ir Ita
lijos ambasadorius, įteikdamas 
jiems oficialią notą, kad Hitleris 
panaikina Locarno paktą. Kitą 
dieną vakariečiai sužinojo, kad 
krašto apsaugos ministeris da
vė {sakymą armijai masiniai žy
giuoti { Reiną, jei prancūzai pa
rodys kokį pasipriešinimą. Bet 
prancūzai nepajudėjo.

Visa, ką prancūzų štabo vir
šininkas Gamelin padarė, tai su
traukdamas prie sienos 13 di
vizijų, sustiprinimui Maginot li
nijos. Tuo užteko išgąsdinti vo
kiečių karininkus. Blomberg,pa
laikomas Jodl ir dar kelių aukš
tųjų vokiečių kariškių, norėjo 
atšaukti tris batalionus, kurie 
persikėlė per Reiną. Nurember- 
ge Jodl sakė: "Tokioj padėty, 
kokioj mes buvome, prancūzai 
galėjo mus sutrinti Į dulkes." 

Bet {sitikinęs, kad prancūzai 
nepajudės, Hitleris atmetė savo 
vyriausiojo štabo karininkų pa
tarimus.

Reino okupacija, kuri kariškai 
nebuvo svarbi karinė operacija, 
atidarė kelią, kur| tik vienas 
Churchillis Anglijoje ir Hitleris 
Vokietijoje suprato, kad Europoje 
strateginė padėtis pasikeitė, nes 
trys vokiečių batalionai galėjo 
pervažiuoti Reino tiltais.

Prancūzijai tai buvo sunkių {vy
kiu pradžia. Jos sąjungininkai 
Rytuose: Sovietų Sąjunga, Lenki
ja, Čekoslovakija, Rumunija ir 
Jugoslavija, suprato, kad Pran
cūzija neatstums ginklu vokie
čių agresijos, kad išlaikytų 
saugumo sistemos, kurią Pran
cūzijos vyriausybė rūpestingai 
paruošė.

Kitame numeryje: VOKIETIJA 
REIKALINGA ERDVĖS...

Kęstutis Gaidžiūnas
kacijos zoną, ir atsisako nešioti 
baltus rankovių raikščius. Tai 
dar du paliaubų sutarties sulau
žyti punktai.

Be to, komunistai yra pasta
tę visą eilę įsitvirtinimų pagal 
demarkacijos zoną. Vakarų pa
jėgos turi tik mažus, medinius 
žvalgybos bokštelius, vieninte
lius sutarties leidžiamus {rengi
mus.

Patikrinus {vairius dokumen
tus ir pranešimus išryškėja, kad 
komunistai nuo 1953 metų buvo 
apkaltinti 1071 sutarties sulau
žymais žemėje, 184 ore ir 19 van
denyje {vykdytais sulaužymais. Iš 
šių 1175 apkaltinimų, komunistai 
prisipažino tik du -- 1953 metų 
rugsėjo ir spalio mėnesiais.

Tuo tarpu amerikiečiai ir pie
tų korėjiečiai prisipažino 69 su
tarties sulaužymus per paskuti
nius aštuonerius metus, dau
gumoje. atvejų, kada lėktuvai ir 
helikopteriai per klaidą pateko 
{ demarkacijos zoną.

Pagal paliaubų sutarties reika
lavimus, demarkacijos zonos pa
žeidimai yra tikrinami grupių, 
susidedančių iš abiejų pusių ka
rininkų. Bet visa problema yra 
toji, kad šiaurės korėjiečiai 
šiuo planu visai nesidomauja ir 
jame nedalyvauja.

Jei amerikiečiai neturi šiau
rės korėjiečio lavono tok{ skundą 
paremti, komunistai Į tą skundą 
absoliučiai nekreipia dėmesio. 
O dažnu atveju, jei ir atsiranda 
lavonas, jis nebūna pripažintas 
šiaurės korėjiečiu. Pagal vieną 
JAV armijos karininką, būklė yra 
tokia: "Neįmanoma ginčytis su 
melagiu".

Pradžioje minėtas Kumhwa 
incidentas buvo tipiškas mažo 
karinio dalinio užpuolimas. Ko
munistai {slinko apie 500 jardų 
{ demarkacijos zoną ir 2:30 iš 
ryto užpuolė Pietų Korėjos sar
gybų postą. Mažiausiai aštuonios 
granatos buvo paleistos sargy
bos postan dešimts minučių tru
kusioje atakoje.

Apsisaugoti nuo tolimesnių to
kių užpuolimų, pietų korėjiečiai 
pradėjo šiek tiek sustiprinti savo 
sargybų postus. Bet komunistų 
naudojami {sistiprinimo metodai 
nebuvo panaudoti. Vientik smėlio 
maišai buvo panaudoti sutvirtinti 
gana menką apsaugą.

Ir po dviejų savaičių nuo pir
mojo Kumhwa incidento, komu
nistai vėl {slinko 400 jardų { 
demarkacijos zoną... ir pietų ko
rėjiečius apmėtė akmenimis...

♦
Berlyno krizės iššauktas JAV 

ginkluotų pajėgų sustiprinimas, 
iš visų duomenų sprendžiant, jau 
baigtas. Naujokų šaukimas, pa
skelbtas vasario ir kovo mėne
siams, yra maždaug praeitų meti). 
To pačio laikotarpio dydžio, ir 
daug mažesnis už praeitų metų 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
Minu/CCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLOI KRAUTUVĘ

2515 West 69 St. Marquette Parke
Telef. RE 7-1731

SAV. J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA 
čia gėrimus pirksite tikrai pigiai! 

TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ:
1. ASBACH URALT ....................5th.4.79
2. MARTEL 3 star Cognac .... 5th. 5.39
3. WHITE HORSE

SCOTCH WHISKY ..................5th.4.98
4. MARTINI or

MANHATTAN KVORTA ... 5th. 2.98
5. CANADIAN WHISKY

8 metų senumo..........................5th. 3.98
6. DUJARDIN GERMAN

BRANDY  .......................... 5th.5.29
7. LONDON DRY GIN

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

AQUAVIT.................................. 5th. 3.98
9. IMPORT. PRANC. LIKERIAI 5th. 2.98

10. KIJAFA vynas.......................... 5th. 1.75
11. B0RDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98 
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

naujokų šaukiamo vidurki. 8000 
vyrų bus pašaukta vasario mėne
sį, ir 6000 kovo mėnes{.

Kovo mėnesio nustatytas šau
kimas yra daugiau kaip pusę ma
žesnis už praeitų metų gruodžio 
mėnesio šaukimą, daugiau kaip 
trečdaliu mažesnis spalio ir lap
kričio šaukimą, ir virš ketvirta
daliu mažesnis už rugsėjo mė
nesio šaukimą, kada 25,000 vy
rų buvo {jungta { aktyvią karinę 
tarnybą.

Kodėl sumažintas naujokų šau
kimas? Atsakymas:

Armija turi užtektinai vyrų, 
pagal prezidento ir gynybos sek
retoriaus pareikalavimą sutin
kant Berlyno krizę. Jie susideda 
iš reguliarios kariuomenės narių 
ir iš aktyvion tarnybon pašauktų 
rezervistų.

Savanorių {stojimas kariuo
menėn padidėjo virš 20% nuo 
prezidento Kennedy liepos mė
nesio gale paskelbto ginkluotų 
pajėgų sustiprinimo plano.

Pagal naująjį gynybos depar
tamento biudžetą, reguliari ka
riuomenė bus mažesnė, todėl ma
žesnis ir kariuomenės šaukimas.

Palyginimui duodu 1960 metų 
kariuomenėn šaukiamų naujokų 
skaičius:

Sausio — 7,000, vasario, kovo 
balandžio ir gegužės -- 6,000; 
birželio — 5,500; liepos --6,000 
rugpiūčio — 7,000 rugsėjo — 
8,000; spalio -- 9,000; lapkri
čio - 7,000 ir gruodžio — 
8,000.

♦

Retas vyras, pašauktas kariuo
menėn, tą faktą priima su dide
liu džiaugsmu ar entuziazmu. 
Bet pareiga lieka pareiga, ir ją 
reikia garbingai atlikti.

Bet kariuomenėn šaukimo raš
tinės personalas, esantis Rich- 
mond, Virginijoj, buvo gerokai 
nustebintas, kada produris {žen
gė 80 metų amžiaus senukas, su 
kariuomenėn šaukimo doku
mentais rankoje...

Pasirodo, kad iki šio laiko jis 
dar nebuvo kariuomenėje tarna
vęs, ir pagaliau karinė tarnyba 
ji pasivijo. Bet po eilės forma
lumų, 80 metų būsimas "karys" 
nuo šios pareigos buvo garbingai 
atleistas...

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!
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Gerai ar negerai, bet taip jau yra, kad Vasario 16-tą 
švenčiant, esatn prašomi atiduoti savo metinę auką Lie
tuvos laisvės kovai. Ir ją dauguma lietuvių tada atiduoda.

Vieni atiduodami padaro priekaištų, kad jie duotų 
daugiau, jei nebūtų kelių prašančiųjų. Kiti duotų daugiau, 
kad toms organizacijoms vadovautų ne tie, jiems jau 
įgrisę veidai, kurie dabar vadovauja. O treti tai tiesiog ir 
atkerta: jie niekam neduos, kol nebus jam patikimos vie
nos vadovybės. Tai esąs jų protestas ir jie tokio nusista
tymo laikysis.

Visos šios priežastys, o ne kas kitas, ir yra suren
kamų aukų mažėjimas. Ir tai iš metų į metus, nors pinigo 
vertė krinta, o mes patys turtėjam. Tai reiškinys, kurį 
esant ir labiau plečiantis visi žino, bet jo priežasčių giliau 
nenagrinėja ir pašalinti aktyvesnių priemonių nesiima.

Taip jau yra, ir ne nuo dabar, kad emigracijoje gy
veną žmonės jokių savų valdžių nebijo ir jų beveik ne
klauso. Jei tik kuris dolerį ar kitą daugiau kišenėje turi, 
toks dažniausiai ir nosį aukščiau riečia į individualistus 
išeidamas. O sava "valdžia” jam tik tada gera, kada tik 
jo nuomonės klauso ir jį pagiria.

šias pastabas darant, kad emigracijoj gyveną savų 
valdžių nenori klausyti, nė kiek nenorime nuslėpti fakto, 
kad esam perdaug susiskaldę ir kad toks susiskaldymas 
sukuria tolimesnes neigiamas pasekmes. Bet, ką padarysi, 
kad taip yra. Jei visi parodytų daugiau geros valios ir 
nuoširdumo, visi tvirčiau įsigilintų j pamažu augančias 
neigiamas pasekmes, greičiau užkastų tuos naminių karų 
ir mažų karelių kirvius.

Tikėkime, kad tai anksčiau ar vėliau įvyks. Laikas ir 
sunkios laisvės kovos sąlygos išmokys pakantumo. No
rėsim ar nenorėsim, bet apdils visų mūsų aštrieji kampai. 
Saulei į vakarus pasisukus pradėsim labiau ilgėtis savųjų. 
O ir tie nepakeičiami vadai, kurie isikibę laikosi atgyventų 
darbo ir kovos metodų, su saulėleidžiais taip pat iš'eis į 
anapus.

Bet, kol tokios naujesnės ir artimesnio bendradar
biavimo sąlygos susidarys, dabar gyventi ir dirbti reikia. 
Juk yra darbų, kuriuos reikia atlikti šiandien ar rytoj. 

’ Juk gerai jaučiama, jei tie darbai tuoj nebus atlikti, bus 
praleistos pasitaikiusios progos, nuostolis bus didelis. Kal
vis žino, kad geležį reikia kalti kol ji karšta. Politikas ži
no, kad praleista proga negr’žta ir laiku neišnaudota ne
ša neįkainuojamus nuostolius.

Visi taip pat gerai žinome, kad kiekvieną darbą atlie
kant reikia pinigo. Jo iš niekur kitur negausi, jj turime 
mes patys sudėti. Todėl ir metinė auka laisvės kovai 
būtina.

šiuo atveju, kada gerai žinome, kad be pinigo nega
lima jokių didesnių darbų atlikti, negalima pateisinti ir 
nė vienos iš tų grupiu, kurios m^ian ar nieko neduoda. 
Jei mažiau duodantieji sako, kad iiems tai šis tai tas ne
patinka, tai savo auką tegul padalina tarp kelių prašančių 
ir šiek tiek patinkančių. O tie, kurie neva protestuodami 
niekam nieko neduoda, tie yra didžiausi savo piniginių 
mylėtojai, visokiu rūšių išsisukinėtoiai ir tautinių parei
gų neatlikėjai. Tik patikrinkit visokių organizacijų ren
kamų aukų sąrašus ir jų ten niekur nerasit. Jie vis kuo 
tai nepatenkinti, kad tik savo piniginę apsaugotų.

Laisvės kovai kiekvienas lietuvis privalo aukoti. Au
koti pagal savo uždarbi ir pagal savo išgales. Aukoti dos
niai ir auką atiduoti tiems, kurie, iu manymu, geriausia 
laisvės darbui gali patarnauti. Nuošaliai niekas neturi 
likti. Visų dedami centai ir doleriai gali į didelę jėga iš
augti. * B. G.

pastebėta klaida. Net ir mu
ziejaus kataloge buvo jis taip 
atspausdintas. Buvo apskaičiuo
ta, kad praėjo virš 120,000 žmo
nių žiūrėdami ir gėrėdamiesi 
tuo paveikslu, kol atsirado viena 
žinovė ir nurodė klaidą.

KAIP PARODOJE PARDUOTI 80 
PAVEIKSLŲ

Dažnas meną mėgstąs žmo
gus aplankęs šią dienų moder
naus meno parodą ir peržiūrė
jęs visokius kleckų, dėmių, 
brūkšnių ir perplėštų maišų kū
rinius, išeina kraipydamas gal
vą.

Dail. V. Vijeikls Dirvoje davė 
tokių premijuotų kūrinių pavyz
džius.

Būtų gal {domu žvilgtelti { ke
lis {vykius modernaus meno pa
saulyje, kurie atkreipė dėme
sį ir sukėlė komentarus tiek 
tarp modernizmo mėgėjų, tiek 
ir tarp "nesusipratėlių".

New Yorko Modernaus Meno 
Muziejuje garsus Matisse pa
veikslas iškabėjo 47 dienas at
virkščiai pakabintas, kol buvo

Naujai išrinkta Lietuvių 
Skautų Brolijos Vadija, 
pradėjusi darbą 1961 metų 
pradžioje, savo veiklos šū
kiu pasirinko mūsų antrojo 
himno pirmuosius žodžius 
— Lietuviais esame mes gi
mę ! šių metų šūkis yra pir
mojo tęsinys — Lietuviais 
norime ir būti!

Šie reikšmingi šūkių žo
džiai garsiai nuskambėjo ir 
tebeskamba lietuviško jau
nimo širdyse. Skautų viene
tai, tartum atsiliepdami į 
mūsų nemarios tautos vai
dilos šauksmą, sustiprino 
savo veiklą, ją apvainikavo 
gražiaisiais lietuviškais žie-

Arba vėl, viena šimpanzių rū
šies beždžionė -- "Gražuolė" 
(Beauty), kuri apie 6 mėnesius 
pirštais tepliojo gudraus biznie- 
rio jai paduotas drobes, neseno- 
kai "atidarė" savo parodą Bian- 
chini Galerijoje. Buvo parduota 
net 80 jos kūrinių, kainavusių 
tarp 25 ir 95 dolerių. Tiek net 
ir mūsų darbingasis dailininkas 
J. Pautienius nesugeba parduoti 
vienos parodos metu.

Meno kritikai pabrėžia faktą, 
kad "Gražuolės" stilius būk esąs 
labai panašus { tūlų garsiųjų 
modernistų stilių.

Kyla labai nejaukus klausimas: 
ar tikrai beždžionės daro pažan
gą žmogaus buities link, gal žmo
gus artinasi prie beždžionių?

TADAS MICKUS, 
Grand Rapids, Mich.

ATSIMENANT ”KOWNO"AR
J. "KAUEN"?

Labai nemėgom, Lietuvoj gy
vendami, kad tuometinės mūsų 
sostinės Kauno vardas kitų būtų 
visaip kraipomas. Ypač piktino- 
mės, kada jis buvo rusinamas ir 
rašomas "Kowno", o vokiečių 
rašomas "Kauen".

Įdomu, kodėl mums dabar la
bai patinka kitų miestus kraipyti. 
Štai, kaip mūsų spaudoje rašo
mas New Yorko varkas: Nau- 
jorkas, Niujoras, Nevjorkas...

Manyčiau, kad jei mums nepa
tiko Kauno vardo kraipymas, tai 
amerikiečiams lygiai nepatinka 
ir toks New Yorko ar kitų mies
tų vardų kraipymas.

S. PABIRŽIS, 
Sixtrox

Garsaus prancūzų dailininko Matisso paveikslas "Laivas", kuris 
6 savaites atvirkščiai iškabėjo New Yorko muziejuje ir tik
dėka Genevieve Habert pastabumo, klaida buvo atitaisyta. Kairėje 
ar dešinėje paveikslas teisingai pakabintas?
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VYTAUTAS KASNIŪNAS

dais ir šimtai naujų jau
nuolių įsijungė Į kilniąją 
Dievo, Tėvynės tarnybą.

LS Brolijos uždaviniai di
deli, užsimojimai platūs ir 
norėdami nupinti 1962 me
tų vainiką iš reikšmingų 
žodžių — Lietuviais norime 
ir būti — turime daryti 
viską, kad dar didesnis 
skaičius berniukų įsijungtų 
į skautų eiles, į prasmingą 
jaunimo žaidimo gyvenimą. 
Čia pirmieji į talką turi 
ateiti tėvai, be kurių para
mos nebus galima atlikti di
džiųjų užsibrėžimų. Jei tė
vai pilnumoje supras skau- 
tybės reikšmę, jei jie statys 
tiltus lietuvybės keliui, jau
nimo vadovams bus daug 
lengviau vesti mūsų priau
gančią kartą į Biliūno pasa
kos kalną ir pasiekti jo uo
lėtą viršūnę. O tada, kai bus 
pasiektas laimės žiburys, 
jis subyrėjęs ir pasklidęs po 
šeimas, uždegs lietuvišką 
meilę jaunųjų širdis.

Kita mūsų lietuvybės 
tvirtovė yra lituanistinės 
mokvklos ir jos šviesieji ži
buriai — mokytojai. LS 
Brolija nori dar stipresnių 
ryšių su mokytojais, nes 
skautybė yra jų darbų di
džioji talkininkė. Būtų gra
žu, kad mokytojai surastų 
laiko pasikviesti į regulia
rias pamokas skautų vado
vus, kurie galėtų moki-

GERIAUSIA DOVANA 
YRA R. SPALIO- 
"ALMA MATER" 

KVIEČIAME PRAŪĖTI TAUPYTI PAS MUS!

|Sl/Qf MOKAME UŽ BONU 
W4h TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMUS VIS NAUJOS
IOVANOS TAMPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III. Tel.
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niams papasakoti apie skau- 
tybę.

Mums ir darbo dienų 
permažai...

Jei mūsų tėvai, mokyto
jai, visuomenininkai ir laik
raštininkai tinkamai su
pras ir įvertins lietuviškos 
skautybės reikšmę, mūsų 
statomas didysis lietuvy
bės rūmas stovės ant tvirtų 
pamatų. Jei ne, ateityje 
gailėsimės, kad skrajoję de
besimis užmiršome žemėje 
žydintį jaunimą ir leidome 
vysti lietuviškiems žie
dams. Tuščios pastangos 
bus visų kitų organizacijų 
bei draugijų susibūrimai ir 
veikla, jei jie neatkreips 
reikiamą dėmesį į priaugan
čią kartą, nerems jų veik
los. šaukiamės laiku ir ne
norime kad mūsų šauksmas 
nuaidėtų tyruose.

Skautų vienetų vadovai 
rodo didelį pasišventimą, 
pasiaukojimą. Jie daugeliu 
atveju išsižada savo asme
ninio gyvenimo ir savęs. 
Dainavę Lietuvos laukuose, 
jie dainuoja ir dabar, kad 
mes išeiname į darbą didį, 
mums ir darbo dienų per
mažai.

Vyriausias skautininkas 
inž. Eugenijus Vilkas ir jo 
pavaduotojas Bronius Juo
delis savo nepaprastu darb
štumu, pareigingumu bei 
didžiausiu idealizmu 
gražiausią pavyzdį, 
reikia laikytis skautų 
žinio įstato — atlikti 
imtas pareigas. Jiems ri
kiuojasi LS Brolijos Vadija, 
vienetų vadovai.

Vidinė skautybės tvirto-

rodo 
kaip 
gele- 
pasi-

Nr. 15 — 3

KAIRĖJE: Lietuvių Skautų 
Brolijos vadija. Pirmoje eilėje 
iš kairės { dešinę: v. s. kun. 
Juozas Vaišnys — skautų sky
riaus vedėjas, Vladas Vijeikis 
JAV vidurio rajono vadas ir vil
kiukų skyriaus vedėjas, s. Bro
nius Juodelis — vyriausio skau
tininko pavaduotojas, s. Eugeni
jus Vilkas — vyriausias skau
tininkas, ps. Vytautas Černius 
--brolijos garbės gynėjas, J. s. 
Edmundas Vengianskas -- jūrų 
skautų skyriaus vedėjas, s. Bro
nius Gurėnas -- Ūkio skyriaus 
vedėjas. Antroje eilėje iš kairės 
{ dešinę: ps. Vytautas KasniŪ- 
nas -- spaudos ir informacijos 
skyriaus vedėjas, s. v. v. si. 
Juozas Toliušis - Ūkio skyriaus 
vedėjo pavaduotojas, fil. Algi
mantas Kėželis -- brolijos tei
sinis patarėjas, s. Olegas Geš- 
ventas — Europos ir Pietų Ame
rikos vienetų rajono vadeiva, 
v. si. Aleksas Karaliūnas — 
Jamboree fondo iždininkas, ps. 
Tomas Remelkis -- taptautinio 
skyriaus vedėjas, ps. Vytautas 
Namikas — vilkiukų skyriaus ve- 
dėj;o pavaduotojas, ps. Antanas 
Dundzila -- LSS tarybos pirmi- 
jos pirmininkas, s. Vaclovas 
Tallat-Kelpša -- JAV vidurio 
rajono vadeiva, ps. Jonas Dai- 
nauskas -- spaudos ir informa
cijos skyriaus vedėjo pavaduoto
jas.

Ši nuotrauka buvo padaryta LSB 
Vadi jos iškilmingo posėdžio me
tu, {vykusio 1961 m. gruodžio 
mėn. 17 d., kada buvo peržiū
rėta metų veikla ir nustatytos 
gairės tolimesniems darbams. 
Šioje nuotraukoje nėra žemiau 
išvardintų kitų vadi jos narių, ku
rie kitur gyvendami posėdžiuose 
dalyvauja korespondentiniu keliu:
s. kun. Jonas Pakalniškis--bro
lijos dvasios vadovas R. katali
kams, kun. dr. Martynas Kavolis 
--brolijos dvasios vadovas evan
gelikams, s. Vytautas Pileika — 
JAV Atlanto rajono vadeiva, s. 
S. Naginionis -- Kanados rajono 
vadeiva, s. v. v. si. Algirdas 
Dūdaitis -- Australijos rajono 
vadeiva, v. s. Antanas Saulai- 
tis — tautinio lavinimo skyriaus 
vedėjas, j. v. s. Br. Stundžia 
--Skautų Aido brolijos redakto
rius, s. Vytautas Kamantas — 
vadovų lavinimo skyriaus vedė
jas, s. L. Eimantas -- Skautų 
Aido administratorius, s. v.v. 
si. Dr. Algirdas Avižienis — 
skautų vyčių skyriaus vedėjas, 
v.s. Vincas Kizlaitis -- skauti
ninkų skyriaus vedėjas, s. Pet
ras Molis -- Jamboree fondo 
skyriaus vedėjas. Be to, yra 
paskirti šie nauji LSB vadi jos na
riai: kun. Fabijonas Kireilis -- 
brolijos dvasios vadovo R. Kat. 
pavaduotojas, s. v. si. Rimvydas 
Cinką -- akademikų skautų sky
riaus vedėjas ir s. v. si. Sau
lius Grėbliūnas -- skautų vyčių 
skyriaus vedėjo pavaduotojas.

V. Noreikos nuotrauka

vė yra broliškumas. Skau
tas skautui būdamas broliu 
ne tik žodine prasme, bet 
tikrąja širdies meile, įgali
na atlikti tuoą didžiuosius 
darbus, kuriuos skautybė 
yra užsibrėžusi. Broliškumo 
meile remiantis pavargu
sius veikloje brolius skau
tus ateina pavaduoti pail
sėję bei naujieji vadovai.

Visi skautai skaito žur
nalą Skautų Aidas. Tai vie
nas iš geriausių jaunimo 
leidinių. Jį turėtų skaityti 
ir tie, kurie nepriklauso šiai 
organizacijai. Juk mes daug 
pinigų išleidžiame pirkdami 
jaunimui dovanas įvairiau
siom progom, bet retas kas 
kaip dovana jį užprenume
ruojame. O Skautų Aidą tu
rėtumėm paskleisti po vi
sas šeimas, po visus namus. 
Padidėjęs skaitytojų būrys 
jį įgalintų pasidaryti dar 
didesniu, dar įdomesniu.

Ateinantieji 1963 metai 
skautų veikloje yra jubilie
jiniai. Visų lietuvių didžioji 
pareiga yra pastatyti nema
rų skautybės paminklą, ku* 
ris bylotų kartų kartoms 
apie amžinąją lietuvybę. 
Tegu mūsų dienų kelyje ir 
sapnų karalystėje sustau
gia Gedimino Geležinis Vil
kas, kurio garsas skambėtų 
lyg jame būtų keli šimtai 
kitų vilkų ir šauktų, jog lie
tuvybės tvirtumas yrą 
skautybės idealuose,
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KELIONES (SPŪDŽIAI (2) Ur. ANTANAS SUTKUS

PER IAV, ANGLUS IR KITUS KRAŠTUS ATGAL 
I NAUJAIS ZELANDIJA

Iš Londono išvykau traukiniu 
J Salisbury, kuris yra apie 80 
mylių 1 pietryčius nuo Londono. 
Ten, kaip jau minėjau pirmąjam 
savo pasikalbėjime su Jūsų re
daktoriumi, buvau Įsipareigojęs 
atstovauti vieną zelandiečių fir
mą, suinteresuotą medžio ken
kėjams naikinti gaminamoms 
bomboms. Toji firma importuo
davo Salisbury gaminamas bom
bas, bet dėl importo suvaržymų 
nutarė patys jas gaminti. Man 
buvo patikėta parvežti gamybines 
paslaptis.

Salisbury nėra daug didesnis 
už Kėdainių miestą kuris man 
ten mokantis turėjo apie 8,000 
gyventojų. Tačiau jis pasauliniai 
garsus savo katedra, statyta net 
1250 metais! Apžiūrėjau ją,žmo
gus nenoromis stebiesi, kiek 
statyboje netoli pažengta beveik 
per tflkstantj metų. Tai labai 
didinga, gotikos stilių primenan
ti bažnyčia.

Aplankiau ir netoli esančią 
garsiąją "Stonehindge". Tai 
prieškrikščioninė šventykla, iš 
labai masyvių, po daugeli tonų 
sveriančių akmenų sumūryta. 
Šiandien pasilikę tik paskiri ak
menys, bet ir iš jų galima su
sidaryti vaizdą, kiek ten darbo 
Įdėta primityviose sąlygose. Tie 
akmenys virš šimtų mylių upe 
plugdyti ir kalnais redenti iki 
šventovės vietos. Paskui, beveik 
nuogomis rankomis, sukelti viens 
ant kito.

Mane globojanti firma apgy
vendino vienam išrinktinių vieš
bučių. Ten išbuvau beveik dvi 
savaites, bet nei su patarnauto
jais nei viešbučio svečiais ne
teko pasikalbėti. Pasirodo, Ang
lijoje nėra mados nei valgykloje, 
nei bare su nepažĮstamais kal
bėtis. Kai apie tai papasakojau 
drauge namo skrendantiems 
australams, jie visaip plūdo tą 
anglišką paprotj ir man savo šir
dis atverdami išsipasakojo savo 
net ir intymius išgyvenimus. 
Australai tuo atžvilgiu visai skir
tingi nuo anglų, labai primena 
Reino krašto vokiečius ar bava
rus, kurie Į traukini Įlipę, ar 
kitoj viešoj vietoj, kalbina kiek
vieną sutiktą žmogų..

Gerai, jei keliauji su artimu 
žmogum, bet aš kelionėje jau 
išbuvau virš penkių sa
vaičių, tad pradėjau labai pasi
ilgti savųjų pradėjo Įkyrėti net 
prašmatnios Įžymybės. Norėjau 
greičiau išvykti iiamo. Prie to 
ilgesio prisidėjo ir tai, kad tos 
firmos cheminĮ procesą radau 
labai nesudėtingą. Būtų užtekę 
poros dienų su viskuo pilnai su
sipažinti. Po kelių dienų tai ir 
pasakiau. Buvo labai nustebinti 
ir manė, kad man kas nepatinka 
ir stengėsi visaip Įtikti. Paga
liau išsiaiškinau, ir vietoj numa
tytų keturių savaičių, išbuvau 
nepilnas dvi.

Norėdamas greičiau išvykti, 
nelaukiau kol ateis užsakytos lėk
tuve vietos patvirtinimas. Iki šiol 
visi lėktuvai turėjo laisvų vietų, 
tat maniau kad taip bus ir to
liau. Deja, teko apsivilti. Bet apie 
tai vėliau. Pasirinkau kelią per 
Hong Kong, nes tuo ruožu skri
do pirmasis lėktuvas.

Paskubomis grĮžau Į Londoną. 
Lėktuvas Į Hong Kong skrido tik 
sekančią dieną. Nutariau, vietoj 
Londono, Europoje paskutinę 
naktĮ praleisti Paryžiuje. Ypa
tingai, kad ten nėra tekę būti.

Atskridome vėlai vakare. Lie
tus pylė kaip iš kibiro. Lėktuvų 
bendrovė apgyvendino labai praš
matniam viešbutyje. Vakarienės 
metu keli padavėjai šokinėjo apie 
mano stalą. Paryžiaus virtuvės 
skanėstus beragaudamas vis ne
galėjau atsikratyti minties, kiek 
tas "malonumas" kainuos. Gal 
ne tiek iš prigimto skupumo, kiek 
dėl kelionės žymiai palengvė
jusios piniginės. Bet mano malo
niam nustebimui, sąskaita, pa
lyginti, buvo labai maža, tad 
nepagailėjau gerų arbatpinigių ir 
buvau už tai išlydėtas, kaip koks 
"plikbajoris" (O gal tai tik Įpras
tas paryžietiškas mandagumas?) 
Mat, N. Zelandijos viešbučiuose, 
beveik kaip kariuomenėje, ne
nori — neimk, bet užmokėsi tiek 
pat.

Iš viešbučio informacijos raš
tinės sužinojau, kad ruošiama 
ekskursija pažiūrėti tipiško Pa
ryžiaus naktinio gyvenimo. Ne

mokėdamas prancūzų kalbos ir 
vienas būdamas, nenorėjau eiti 
atskirai, o pirmą, gal ir pasku- 
tinĮ kartą atvykus, negi eisi mie
goti 9 vai. vakaro.

Autobusas apvažiavo kelis 
viešbučius ir surinko tokius, kaip 
ir aš svetimšalius. Vadovas ke
liom kalbom davinėjo informa
cijas, vis kaltindamas londonie- 
čius už atvežimą lietaus. Prad
žiai nuvežė Į taip vadinamą "a- 
pašų"kavinę, kur renkasi miesto 
nakties viešpačiai. Programa 
vaizdavo apašus ir jų drauges. 
Gaila tik, kad žiūrovai, beveik 
išimtinai buvo turistai, kitais 
autobusais suvežti. Gavome ton 
pačion sąskaiton aprūgusio vyno 
stiklą. Po pusvalandžio vežė Į 
kitą. Ten kelios merginos rodė 
paryžietišką "meną” nusirengti, 
pasilikdamos tik būtiniausius 
apdarus nuo rudeninio "persišal
dymo". Ilgai neužtrukome ir ten. 
Greičiausia, po mūsų dar eilė 
turistų atvyko, to paties meno 
pažiūrėti. Trečioji kavinė pri
minė geros rūšies europietinĮ 
kabaretą, sakykim, vilnietišką 
"Po laivu". Tik su tuo skirtumu, 
kad eilinĮ kabaretinĮ "numerĮ" 
paivairinti vis išeidavo pusnuo
gės merginos. Pasirodo, pa
ryžietės ir nedaug turėdamos 
moka išdidžiai laikytis!

Paskutinioji vieta "Lido", at
rodo, mėgdžiojo Las Vegas ar 
kitą amerikietišką kabaretą. Ką- 
gi, reikia vargšui turistui, savo 
krašto pradedančiam pasiilgti, 
parodyti kas primintų namus...

Kai vežė namo, daugumas pa
ryžiečių jau miegojo. O lietus, 
Įsismaginęs, lyg nemokėjo su 
stoti.

Anksti rytą užsirašiau kiton 
ekskursijon. ŠĮ kartą Paryžiaus 
dieną pamatyti. Labai patogus, 
dviejų aukštų autobusas buvo 
pilnas turistų. Kiekvienas gar
siakalbio ausines ir mygtuką pa
spaudęs galėjo pasirinkti vieną iš 
aštuonių kalbų ir klausyti paaiš
kinimų. Tą rytą lietus tik su 
pertraukomis trugdydavo foto
grafuoti Paryžiaus Įžymybes, ku
rių, kaip žinote pilnas miestas.

Po trijų valandų kelionės 
po miesto centrą, skubėjau 
aerodroman. Tenai laukė nelabai 
maloni žinia: pro Hong Kongą 
važiuojant reikia turėti nuo 
choleros skiepijimo pažymėjimą, 
kurio aš neturėjau. Pasiūlė vykti 
Į Romą ir ten mėginti Įsiskie
pyti. Taip ir padariau. Romoje 
turėjau dar 2 1/2 valandos iki 
lėktuvo. Prašiau vežti per centrą. 
Mačiau Koliziejų, nuvežė Į Šv. 
Petro aikštę, užbėgau Į Katedrą. 
Ir tai deja, viskas, ką Romoje 
teko pamatyti.

Hong Konge turėjau persėsti 
Į kitą lėktuvą Sydnejun. Kaip 
minėjau, mano vieta nebuvo pa
tvirtinta ir jos negavau. Iki to 
laiko iš Hong Kong skrisdavo 
dviejų firmų lėktuvai, bet tą sa
vaitę viena iš jų pasitraukė, o 
australai dar nebuvo papildomų 
lėktuvų paleidę. Čia teko net 5 
dienas eilės išlaukti. Ją gavau 
tik po N. Zelandijos prekybinės 
atstovybės Įsikišimo.

Apgyvendino geram viešbutyje. 
Pragyvenimas labai pigus. Pre
kių kainos nuostabiai žemos. 
Kiekvienas namas -- krautuvė, o 
tų prekių --net lentynos lūžta. 
Reikia tik noro ir šiek tiek pi
nigų. Moterims, ir mėgstantiems 
po krautuves vaikščioti, tikras 
rojus. Deja, to palinkimo neturiu, 
tad teko gerokai nuobodžiauti.

Susiorganizavus keletai turis
tų, apvažiavome taip vadinamas 
"New teritories". Šalia Įspūdin
gos, bet skurdžios gamtos, matė
me ir nepaprastai daug skurdo. 
Sunku ir Įsivaizduoti, kad tokiose 
sąlygose žmonės gyvena. Jie at
rodo, tuo gyvenimu patenkinti, 
nes tūkstančiais perbėga iš ko
munistinės Kinijos. Gyventojų 
skaičius Hong Konge per pasku
tinius pora metų daugiau negu 
padvigubėjo. Žinoma, tuo labai 
apsunkino krašto ekonominę 
būklę.

Vieną vakarą pasikėliau Į Vik
torijos kalną, iš kurio puikiai 
matėsi uostas ir nuostabiai gra
žūs vaizdai. Pavakaryje užėjau 
l ten esančią kavinę ir prisėdau 
prie vieno europiečio. Kalba 
pradžioje visai nesisekė. Mačiau, 
kad jis ne anglų kilmės. Neno
romis pasisakė, kad esąs vo

DIRVA

kietis. Mėginau kalbėti apie man 
žinomas Vokietijos vietas, bet jis 
tuo mažai besidomėjo. Po kiek 
laiko pasisakiau kad esu lietu
vis. Tai jam iš. karto akys nu
švito. Pasirodo, buvęs Lietuvos 
vokietis ir iš ten išsivežęs 
labai puikius prisiminimus. Iš 
karto susidraugavome. Gaila, 
kad kitą dieną jau reikėjo 
išskristi toliau. Taip ir netekau 
naujai Įsigyto draugo.

Sydnėjun atskridome apie 10 
valandą ryto. Tą dieną nebebuvo 
lėktuvo Į Christchurchą, tat lėk
tuvu bendrovės sąskaiton pasili
kau iki rytojaus. Popietyje apžiū
rėjau uostą, tam tikslui turis
tams organizuojamos ekskursi
jos laivu. Buvau taip kelionės 
išvargintas, kad nesryžau ieš
koti ten gyvenančių lietuvių,ypa
tingai, kad nebuvau su savim 
pasiėmęs adresų.

Iš Sydnėjaus iki N. Zelandijos 
skristi tik keturios valandos. Ne
pajutau, kaipnusileidomeChrist- 
churcho areodrome. Mintimis 
grĮžau atgal Į Ameriką, Į Angli
ją. Kelionėje patirtus Įspūdžius 
begrupiuodamas, sutiktus bran
gius veidus ir visų lietuvių 
nuostabų draugiškumą. Jaučiau 
kad JAV gyvenantieji lietuviai 
kuriasi pastoviai. Bent tiek, 
kiek pastovumas Įmanomas poli
tiniam tremtiniui.-Tačiau Angli
joje, jie yra nelyginant pakelei
viai didelėj geležinkelio stotyje: 
vieni išvažiuoja, kiti rengiasi va
žiuoti, o treti atėję išlydėti...

Buvo ypatingai malonu prisi
minti didelĮ būrĮ lietuviško jau
nimo ir jausti, kad jie už metų 
ar kitų, bus visai pasiruošę vy
resniąją kartą pavaduoti.

CHICAGOS PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

VASARIO 10 D. Lietuvos Ne
priklausomybės Talkos ruošia
mas Vasario 16 d. minėjimas B. 
Pakšto salėje 7:30 vai. vakare.

VASARIO 1'0 D. Brighton Parko 
Moterų Klubo šokių vakaras Ven- 
geliausko salėje.

VASARIO 11 D. Illinois ir In
dianos Vyčių "Lietuvos prisimi
nimai" Sherman viešbutyje.

VASARIO 17 D. Clevelando 
Dramos Studijos statomos Balio 
Sruogos "Uošvės" vaidinimas 
Jaunimo Centre. Rengia LFKLi- 
tuanica.

VASARIO 17 D. Varpininkų Fi
listerių Draugijos koncertas-ba
lius B. Pakšto salėje.

VASARIO 18 D. Amerikos Lie
tuvių Tarybos rengiamas Lietu
vos Nepriklausomybės šventės 
minėjimas Marijos Aukšt. mo
kyklos salėje 2 va. p.p.

VASARIO 24 - 25 D. Vid. Va
karų sporto apygardos prieauglio 
klasių tinklinio ir stalo teniso 
pirmenybės.

VASARIO 25 D. JAV Lietuvių 
Bendruomenės Brighton Parko 
apylinkės ruošiamas Vasario 16 
d. minėjimas parapijos salėje.

VASARIO 25 D. Šv. Kazimiero 
vienuolyno rėmėjų 50 m. sukak
ties minėjimas Marijos gimnazi
jos salėje.

KOVO 3 - 4 D. Vid. Vakarų 
sporto apygardos vyrų tinklinio, 
moterų tinklinio ir krepšinio, 
moterų ir vyrų stalo teniso pir
menybės.

KOVO 3 d. Brighton Parko Mo
terų Draugijos Užgavėnių balius.

KOVO 4 D. Chicagos skautų 
Kaziuko mugė Jaunimo Centre.

KOVO 6 D. Lietuvos Vyčių sen
draugių kuopos Užgavėnių blynų 
vakaras Vyčių salėje.

Kovo 10 d. Valterio Banaičio, 
atvykusio iš Vokietijos, prane
šimas 7 vai. vak. Jaunimo Cent
re. Rengia lietuviškų organiza
cijų komitetas.

KOVO 17 D. Laiškų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

KOVO 25 D. Immigrant's Ser
vice League Lietuvių komiteto 
koncertas Jaunimo centre.

BALANDŽIO 1, 7, 16 D.D. J962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

BALANDŽIO 28 - 29 d. Kli
jų Šiaurės Amerikos lietuvių 
sportinių žaidynių krepšinio var
žybos.

1962 m. vasario 5 d.

Chicagos Marquette parko lietuvių tautinio ansamblio vyresniųjų mokinių choras, pasirodęs kalė
dinės eglutės parengime. Z. Degučio nuotrauka

LIETUVIŲ FONDO
Aukotojai, iniciatoriai, JAV 

Liet. Bendruomenės Tarybos 
Prezidiumas sėkmingai užbaigė 
nelengvą L. F. Statuto redaga
vimą, o JAV Liet. Bendruome
nės Tarybos nariai, korespon
dencijos būdu, tą statutą jau pa
tvirtino. Kelių savaičių laikotar
pyje L. F. bus inkorporuotas Illi- 
nois valstijoje. Taigi visi L. F. 
sunkumai nugalėti ir nuopelnai 
priklauso visiems L. F. suinte
resuotiesiems, kurie aukojo au
kas, dirbo ir parodė daug išmin
ties, kantrybės ir meilės šiam 
mūsų svarbiam lietuviškam isto
riniam Įvykiui. Tas atsiektas 
darbas yra didelis, užtat ir pa
reikalavo nemažai laiko.

TIKSLAS

įamžinti lietuvių kultūrą, fon
do pajamas naudojant literatūri
niams, auklėjamiesiems ir lab
daringiems darbams su sąlyga, 
kad jokia Fondo finansų dalis ne
būtų naudojama tokiems tiks
lams, kurie nėra atleidžiami nuo 
pajamų mokesčių. Pagal JAV {- 
statymus, L. F, nesaisto jokios 
valstybinės ribos, gali remti lie
tuvišką veiklą bet kur pasaulyje, 
taigi, kai bus laisva mūsų tauta 
ir Lietuvoje L. F. pradžios mes
tas šūkis: "Kapitalas Lietuvai, 
o palūkanos lietuvybei tremtyje 
išlaikyti" -- tebegalioja, ir jĮ 
galima Įgyvendinti, kai palankios 
sąlygos susidarys.

AUKOTOJAI - KAPITALO 
SAUGOTOJAI

Patys aukotojai (paskiri as
menys, Liet. Bendruomenė, lie
tuvių organizacijos ir bažnyčios) 
saugo pagrindinĮ L. F. kapitalą, 
kuris pasilieka visada pastovus, 
nusprendžia pinigų investacijos 
kelius ir būdus ir taip pat daly
vauja kasmetinio gauto pelno pa
skirstyme lietuviškiems reika
lams. Tam tikslui aukotojai iš
sirenka L. F. Tarybą, kuri savo 
keliu sudaro valdybą ir kitas rei
kiamas komisijas. L. F. nariu 
tampa kiekvienas, kuris paauko
ja fondui bet kokią auką. Bal
savimo teisę gauna tas, kuris 
paaukoja ne mažiau kaip 100 
dol.

Nuo kiekvieno paaukoto šimto 
dolerio Įsigijamas vienas balsas. 
Šituo principu užakcentuojamas 
kiekvieno aukotojo aktyvus da
lyvavimas L. Fonde, iškeliama 
kiekvienos finansinės aukos 
reikšmė ir paliekamas laisvas 
kelias privačiai ir organizuotai 
iniciatyvai.

JAV LIET. BENDRUOMENE-- 
AKTYVI DALYVĖ IR BUDĖTOJA

Kadangi Liet. Bendruomenės 
vienas iš svarbiausiųjų tikslų 
yra lietuvybės išsaugojimas ir 
jos plėtojimas, jai suteikta la
bai svarbus vaidmuo toje komi
sijoje, kuri skirstys gautą kas
metinio pagrindinio kapitalo pel
ną lietuviškiems reikalams.

BETKOKS FONDAS GALI RASTI
VIET<). L. FONDE

L. F. statuto i paragrafas 
sako: "Aukotojas, duodamas di
desnę kaip trijų tūkstančių dole
rių auką, gali nurodyti taip pat 
ir tikslą, kuriam jo pinigai ar 
jų realizuotas pelnas turi būti 
naudojami. L. F. valdyba vykdo

BIRŽELIO 3. D. Vargoninkų 
Sąjungos 50 metų sukakties proga 
ruošiama "Mažoji dainų šventė" 
Marijos gimnazijos salėje.

STATUTO PAGRINDINIAI PUNKTAI
Dr, A. RAZMA

tokio aukotojo nurodymus, bet 
jo auka jam nesuteikia L. F. 
nario teisės.”

Čia aiškiai pasakyta, jei kas 
nori, kad jo auka būtų panaudota 
kokiam specifiniam lietuviškam 
reikalui, aukodamas L. Fondui 
gali tai padaryti. Tada jam ne
reikia rūpintis, nei saugojimu 
savo numatytos aukos nei orga
nizacinių vargų bei išlaidų, nes 
tą darbą atliks Lietuvių Fondas.

L. F. palūkanų skirstymo ko
misijoje Liet. Bendruomenė 
turės pusę skaičiaus narių. Bet 
tik tokie planai bus L. F. remti
ni, kurie gaus komisijos balsų 
daugumą. Tik svarbieji ir bend
rieji mūsų išeivijos bei liet, 
kultūriniai reikalai susilauks fi
nansinės L. F. paramos.

L. F. STATUTAS BUS GALIMA 
KEISTI

"Įstatai gali būti keičiami L. 
F. metiniame susirinkime pap
rasta balsų dauguma, jei pakei
timai L. F. Tarybos rekomen
duojami. Metinis susirinkimas 
Įstatus gali pakeisti, be Tarybos 
rekomendacijos, dviejų trečdalių 
balsų dauguma. Abiem atvejais 
pakeitimai Įsigalioja Liet. Bend
ruomenės Tarybos pritarimu. 
Pakeitimai Įsigalioja be L. B. 
Tarybos pritarimo, jei sekantis 
metinis L. F. narių susirinki
mas juos priima trijų ketvirta
dalių dauguma."

Čia aiškiai pasakoma, kad jo
kia maža grupė balsų, ar net pa
ti Liet. Bendruomenė, niekados 
negalės pasinaudoti vetavimotei
se. Viską nulems aukotojų dau
guma.

L. F. STATUTAS TURĖT U VISUS 
PATENKINTI

Šis L. F. statutas yra kompro
misinis darbo vaisius. Kaip vi
siems žinoma, vieni norėjo, kad
L. F. būtų visiškai net Bend
ruomenės jurisdikcijoje, o ki
ti, kad jis būtų visiškai sava
rankiškas.

Du fondai būtų vienas kitą mė
ginę tiesioginiai ar netiesiogi
niai sunaikinti. Ir tada būtų bu
vę mūsų visuomenės skaldymo, 
o nebendradarbiavimo priemonė.

Nuo šio baisaus vėžio buvo 
apsisaugota. Kas nori pats turė
ti teisę Į savo auką, aukoja L. 
F. tiesiog, kas nori perduoti tą 
savo aukos teisę Liet. Bendruo
menei, bažnyčiai, ar kitai orga
nizacijai -- aukoja per Liet. 
Bendruomenę, bažnyčią ar kitą 
organizaciją. Tik tas neaukos
L. Fondui ir mėgins atsikalbi
nėti, kuris doleriuką myli dau
giau, negu mūsų tautą ir jos gy
vybinius reikalus.

Šventai tikiu, kad ateitis paro
dys, jog mes esame susipratę 

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

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Beli-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsų krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės Į mus ir būsit patenkinti.

lietuviai ir tokių, kurie galėtų 
ir neaukotų L. F., bus labai ne
daug.

LIET. FONDO ATEITIES 
PLANAI

Šiais metais pradedame antrą 
L. F. organizavimo darbo perio
dą -- pinigini vajų, kuris parei
kalaus sumanumo, entuziazmo, 
kantrybės, kieto darbo ir visų 
talkos. Tam tikslui atsiekti bus 
sudaryta valdyba ir kitos komi
sijos, kurių uždavinys bus ŠĮ ant
rą L. F. organizavimo periodą 
ingyvendinti. Kviečiame visus at
siliepti, kurie norėtų ir galėtų 
kuo nors prisidėti prie L. F. 
organizavimo. Siųskite savo ad
resus:

JAV Liet. Bendruomenės C. 
Valdybai, Bendruomenės apylin
kėms ar L. F. iniciatorių Laik.
O. Komiteto sekretorei A. Rū
gytei -- 5746 So. Justine Str., 
Chicago 36, III.

PADĖKA

Dar kartą dėkojame lietuviš
kai spaudai, aukojusiems po tūks
tantinę ar mažiau, kurių yra dau
giau negu 20 (daugiausia gydy
tojai), žadėjusiems aukoti grei
tu laiku, kurių turime apie 60 
asmenų.

Didelė padėka priklauso vi
siems iniciatoriams už jų kantry
bę ir darbą , teisininkui Alg. 
Kėželiui -- statuto autoriui, 
iniciatorių sekretorei Alicijai 
Rūgytei, JAV Liet. Bendruome
nės Tarybos suvažiavimui New 
Yorke, jo išrinktam Tarybos pre
zidiumui su pirm. St. Barzdu- 
ku ir sekr. Vyt. Kamantų, ku
riuodu Įdėjo daug darbo ir 
pašventė daug laiko redaguojant 
ir dauginant L. F. statutą.

O dabar visus kviečiame Į 
talką. Kas jau dabar gali skir
ti bet kokią auką Lietuvių Fon
dui, ją siunčia Į šiuos ban
kus:

Kas nori siųsti auką per Liet. 
Bendruomenę, siunčia šiuo ad
resu: The Superior Savings and 
Loan Assoc., 6712 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio. Sąskaitos N r. 
20656.

Kas nori pats reprezentuoti 
paaukotą auką Liet. Fonde, au
kas siunčia šiais adresais:

Lithuanian Foundation, Nr.89- 
463, Standart Federal Savings 
and Loan Assoc. 4192 Archer 
Avė, Chicago 32, III. 
arba

Lithuanian Foundation Nr. 
17192, St. Anthony Savings and 
Loan Assoc. 1447 So. 49th Court 
Cicero 50, III.

Lietuvių Fondo statutą galima 
gauti JAV Liet. Bendr. Centro 
Valdyboje, arba pas A. Rūgytę 
anksčiau nurodytu adresu.
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• Nepriklausomybės šven
tės minėjimas įvyksta va
sario 11 d. Abiejose lietuvių 
katalikų bažnyčiose bus iš
kilmingos- pamaldos, šv. 
Jurgio parapijos bažnyčioje 
giedos muz. P. Ambrazo 
choras, o Naujosios parapi
jos bažnyčioje muz. A. Mi
kulskio vadovaujamas Čiur
lionio ansamblis.

Iškilmingas aktas įvyks 
Naujosios parapijos salėje. 
Pradžia 4 vai. Kalbės Lietu
vos pasiuntinys VVashingto- 
ne J. Rajeckas ir senatorius 
S-. M. Young.

• A. L. Tautinės Sąjun
gos skyrius rengia savo 
tradicinį Lietuvos Nepri
klausomybės sukakties mi
nėjimą šeštadienį, vasario 
17, inž. Algirdo Nasvyčio 
namuose — 10823 Magno- 
lia Dr. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Sąjungos nariai su 
šeimomis, tautininkų bičiu
liai ir bendradarbiai, prašo
mi dalyvauti. Bus šventei 
skirta programa ir vaišės.

• Lietuvių salės 1961 me
tų visa apyvarta buvo 
$7020. Salės nuoma davė 
$3969. Klubas nuomos su
mokėjo $3000. Kitokios pa
jamos sudarė tik $51.

Lietuvių salės metinis 
balansas buvo suvestas su 
$446 pelnu.

Tuo tarpu Lietuvių klubo 
apyvarta buvo $57,630. Ir 
tą sumą sudėjo daugiausia 
mėgstantieji pasėdėti prie 
baro.

Lietuvių klubo metinis 
balansas buvo suvestas su 
$2,834 gryno pelno.

• Lietuvos laisvės kovų 
invalidams paremti aukojo:

Po 10 dol.: Jonas Balbatas ir
L. B. Clevelando I-os apylinkės 
valdyba.

Po 5 dol.: Vincas Bartuška, 
Algirdas Bielskus, V. Civiliškas,
P. Drabišius, Ant. Jonaitis, G. 
Juškėnas, Juozas Kaklauskas, 
Ant. Mikoliūnas, Karolis Mor
kūnas, J. P. Mull, B. Paulionis, 
V. L. Ramanauskas, J. Vaičaitis.

Po 3 dol.: V. Apanius, K. Ba
rauskas, R. Degesys, kun. B. 
Ivanauskas, V. Jokūbaitis, E. 
Krištaponis, E. Malcanas, VI. 
Maciejauskas, Vyt. Raulinaitis,
M. Smelstorius, J. Sniečkus, R. 
Valodka.

Po 2 dol.: J. Abraitis, J. Bal
batas, M. Balys, Vyt. Biliūnas, 
Pr. Blumentalienė, VI. Braziulis,
K. Budrys, J. Cijunskas, P. Gi
gas, V. Gyvas, J. Daugėla, L. 
Dautartas, F. Eidimtas, B. Gai- 
džiūnas, K. Gaižutis, A. Garka, 
A. Garmus, J. Gudėnas, G. Gu- 
dėnas, J. Jonynas, St. Jurgaitis,
K. S. Karpius, L. Kazėnas, D. 
Kesiūnas, VI. Knistautas, J.

IX TO U X (J1TKE — 6712 HEl'ElUOll AT EAST 68 ST.
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4% SUPĘRIOR 
SAVINGS

ACCOUNTS 
INSURE n TO 

• 1 O OOO

UTILITY BILL PAYMENTS 
MONEY ORDER CHECKS, 
TRAVELERS CHEQUES Į

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Delta E. Jakubs & VVilIiam J. Jakubs

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

6621 Edna Avenue 
EN 1-1763

Krygeris, L. Leknickas, A. Mar- 
tus, A. Masilionis, Pov. Mikšys, 
Pov. Motiejūnas, J. P. Palukai
tis, A. Petrauskas, Pet. Puo
džiūnas, P. Puškorius, L. Sagys,
I. Šamas, V. Urbaitis, R. Valod. 
ka, J. Virbalis, Wizdgerd Friezle,
J. Žukas, X ir trys pavardės 
neišskaitomos.

Po 1 dol. 50 c.: Dr. J. Stan
kaitis, A. Steponavičius.

Po 1 dol.: K. Alex, Ivan An- 
tonov, B. Auginąs, M. Aukštuo
lis, R. Babickas, V. Bacevičius, 
P. Balčiūnas, A. Balys, Banionis, 
J. Baranauskas, V. Benokraitis, 
Br. Bernotas, Pet. Bielinis, Alf. 
Cijunskas, J. Citulis, V. Gečys, 
P. Dabrila, Z. Dučmanas, A. 
Gailiušis, VI. Gelažius, A. Gilys, 
Gobis, Alb. Grėbliūnas, J. In- 
čiūra, Jakubs & Son, J. Jasine- 
vičius, Juodvalkis, Pet. Jurgu- 
tavičius, Vyt. Kamantas, Alf. 
Karklius, Edv. Karnėnas, J. 
Kapčius, A. Karsokas, J. Kazic
kas, E. Kersnauskas, H. Kripa- 
viČius, D. Kižys, V. Kizlaitis, 
Alfred Lange, J. Laučius, A. 
Liutkus, J. Lozoraitis, S. Luko
ševičius, A. Lūža, S. Mačys, Pr. 
Mainelis, C. Marcinkevičius, J. 
Merkys, J. Miglinas, Alf. Mi
kulskis, K. Morkūnas, V. Mor
kūnas, G. Motiejūnas, I. Mulio- 
lis, K. Narbutaitis, J. Nasvytis, 
F. Navickas, J. Neuman, R. Ogu- 
lionis, St. Pabrinkis, K. Paško- 
nis, A. Penkauskas, J. Petraus
kas, Z. Piviriūnas, S. Pladys, A. 
Rastauskas, A. Rukšėnas, J. Sa
baliauskas, V. Rutkauskas, K. 
Senikas, Vyt. Senkus, J. Sirutis, 
J. Skavičius, I. Stankevičius, V. 
Stuogis, A. Šaltenis, A. šemeta, 
J. šlapelis, J. Titas, K. Titas, P. 
Titas, P. Vaiginis, Ant. Valaitis, 
Edv. Varekojis, I. Verbyla, P. 
Vyšniauskas, T. Vyšnionis, P. 
Zigmantas. K. Žiedonis. 25 pa
vardės neišskaitomos, o kiti au
kojo mažesnėmis sumomis.

Aukas rinko ramovėniai ir bi. 
rutietės. Aukos pasiųstos Lietu
vos Laisvės Kovų Invalidų Drau
gijai. Visiems aukotojams ir rin
kėjams nuoširdus ačiū.

Parengimu kalendorius
CLEVELANDE

VASARIO 10 D. Čiurlionio An
samblio Namuose, Lietuvių 
Fronto Bičiulių. Clevelandosam
būrio pobūvis.

VASARIO 11 D. Vasario 16 mi
nėjimas Naujosios parapijos sa
lėje. Rengia ALT skyrius.

VASARIO 24 D. Lietuviams 
budžiams remti valdyba Čiurlio
nio namuose rengia Užgavėnių 
blynų balių.

KOVO 3 D. Dainavos Ansamb
lio koncertas -- Slovėnų Audito
rijoje. Rengia LB Clevelando I 
apylinkės valdybą.

KOVO 10 D. Šv. Jurgio par. 
salėje, p. Stasiūnaičiai rodys lie
tuvišką filmą. Rengia BALFas.

936 East 185 St.
KE 1*7770

KLAUSIMAS: Yra tam tikrų 
neaiškumų dėl socialinio drau
dimo pensijų išmokėjimo už
sienyje gyvenantiems pensinin
kams. Norėčiau žinoti, kokie yra 
suvaržymai ir ką jie liečia?

Jeigu vyras išvyksta užsienin, 
o žmona ir vaikai pasilieka ši
tame krašte, kokiais atvejais 
ir kaip yra paliečiamos kitų šei
mos narių pensijos?

Ir pagaliau: ar gyvenant už
sienyje pensininkai gali uždirbti 
tiek pat, ar yra kitoks suvar
žymas?

Už atsakymus dėkingas.
V. P.

ATSAKYMAS: Kadangi klau
simas yra kelių dalių, ir ša
lia bendrinės taisyklės liečian
čios apskritai visų užsienyje gy
venančių pensininkų reikalus, 
taip pat turi ir kitus speci
finius klausimus, todėl atsakysiu 
dalimis.

1. Tam tikrais atvejais sociali
nio draudimo pensijos nėra iš
mokamos tiems pensininkams, 
kurie gyvena užsienyje. Tačiau 
turiu pabrėžti, jog šio krašto 
pilietybės turintiems pensi
ninkams, pensijos išmokamos 
visur ten, kur tokios pensijos 
Valstybės Departamento yra 
leidžiamos išmokėti.

Šiuo metu socialinio draudimo 
pensijos nėra išmokamos tiems 
pensininkams, kurie gyvena ko
munistiniuose kraštuose (išsky
rus Lenkiją, Jugoslaviją ir Ru
muniją, kur pensijos leistos iš
mokėti). Vadinasi, net ir šio 
krašto pilietis negali gauti pen
sijos, jei gyvena minėtuose kraš
tuose.

Kokie suvaržymai saisto pen
sininkus nepiliečius? Suvaržy
mai liečia tik dalj nepiliečių 
pensininkų. Todėl įsidėmėtina, 
kad tas nepilietis pensininkas, 
kuris šiame krašte išgyveno arba 
išdirbo mažiau negu dešimt metų, 
gyvendamas užsienyje, pensiją 
gali gauti tik už pirmuosius še
šis mėnesius. Vėliau jo pensi-

KOVO 11 D. Lietuvių salėje Ne
ringos Skaučių Tunto rengiama 
Kaziuko Mugė.

KOVO 11 D. 4 v. p.p. Čiurlio
nio ansamblio namuose studentų 
ateitininkų metinė šventė.

BALANDŽIO 28 D. 1962 m. 
Vysk. Valančiaus Lit. mokyklos 
tradicinis vakaras Šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

1962 m. GEGUŽĖS 12 D. Dir
vos jaunųjų talentų varžybų kon
certas Slovenian Auditorium.

1962 m. RUGSĖJO 29 D. Dir
vos metinis spaudos balius - kon
certas.

Paraginkit savo pažįstamus 
užsiprenumeruoti DIRVĄ

6907 Superior Avė., 
CLEVELAND 3, Ohio

PRADĖKITE SIŲSTI DIRV

Kam

Kur
Susipažinti šešius numerius □
Už metus — $10.00 □
UŽ 6 mėnesius — $6.00 □

(Pažymėkite atitinkame lankelyje savo užsaky
mą ir pridėkite atitinkamą mokestį, jei užsakote 
sau ar kaip dovaną).

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

(Adresas)

ja yra laikinai sustabdoma ir 
nemokama tol, kol nepilietis pen
sininkas negrįžta Į J. A. V-bes 
ir čia neišgyvena vėl bent' vieną 
mėnesi laiko.

Reiškia, jei pensininkas ir nėra 
šio krašto pilietis, tačiau čia 
išgyveno arba išdirbo bent dešimt 
metų, tai minėtoji nepiliečių pen
sininkų taisyklė, jo neliečia. To
dėl, kiekvienas pensininkas, ne
svarbu kokio krašto pilietis jis 
bebūtų, išgyvenęs arba išdir
bęs šitame krašte bent dešimt 
metų, turi teisę gauti socialinio 
draudimo pensiją visur, kur toji 
pensija yra išmokama. Vadinasi, 
jeigu jūs esate šio krašto pilie
tis, arba jei išgyvenote ar iš
dirbote čia bent dešimt metų, 
nors ir nesate pilietis, galite 
gauti pensiją ir užsienyje gyven
damas.

2. Socialinio draudimo taisyklė 
nurodo, kad kontroliuojamasis 
faktorius pensijų išmokėjimuose 
yra vyro, arba taip vadinamo
ji, darbininko gaunama pensija. 
Jeigu dėl kokių nors priežas
čių kada nors yra sustabdoma 
laikinai vyro pensija, tai auto
matiškai yra sustabdoma ir žmo
nos bei kitų darbininko šeimos 
narių pensijų išmokėjimai. Ta
čiau, jeigu žmona gauna savo nuo
savą pensiją kaip darbininkė, bet 
ne kaip jūsų žmona, tai tada 
joks jūsų pensijos suvaržymas 
bei nutraukimas jos pensijos ne
liečia.

Vaiko pensijos išmokėjimas 
priklauso nuo to, ar jis gauna 
iš jūsų įmokėtų uždarbių, ar 
jūsų žmonos. Jeigu jis gauna iš 
jūsų uždarbių kreditų, tai jo pen
sija būtų nutraukta tada, kada 
jūsų pensija bus sustabdyta. Ta
čiau jei jis gauna iš jūsų žmo
nos, tai jo pensija, jūsų išvyki
mo atveju, nebūtų suvaržyta.

3. Paprastai, šitame krašte 
gyvenantiems pensininkams, yra 
leidžiama uždirbti $1,200.00 Už
dirbus virš $1,200.00 tam tikra 
suma yra sulaikoma iš pensi
ninko gaunamos pesijos.

Kokia toji sulaikomoji suma 
yra, priklauso nuo dirbančiojo 
pensininko uždarbių. Paprastai, 
uždirbus virš $1,200.00 per me
tus, yra už du uždirbtus dole
rius vienas doleris atskaitomas 
iki $1,500.00 O jei uždirbama 
virš $1,500.00 tai tada už kiek
vieną uždirbtą doleri virš 
$1,500.00, yra atskaitoma vienas 
doleris iš pensijos.

Šitoji taisyklė liečia tik šita
me krašte gyvenančius ir dirban
čius pensininkus.

Užsienyje gyvenantieji pensi
ninkai gali dirbti tik šešetą dienų 
per rnėnes}. Jiems nėra nustaty
ta jokios uždarbių sumos, tačiau 
juos visus varžo darbo laiko ap
ribojimas. Vadinasi, jeigu jūs, 
gyvendami užsienyje ir gaudami

LIETUVA

Šių metų vasario 16 d. sukanka 
43 metai, kai Lietuvių Tautos 
Taryba, susirinkusi Vilniuje, 1918 
m. vasario 16 d. paskelbė atsta
tanti nepriklausomą Lietuvos 
valstybę.

1920 m. vasario 16 d., minint 
Lietuvos Nepriklausomybės at
statymo dviejųmetų sukakti,buvo 
išleista speciali 11 pašto ženklų 
laida su simboliniais piešiniais.

Čia duodamešios laidos 10 ska
tikų pašto ženklą, kuriame pa
vaizduota Lietuva, {teikianti lais
vės kardą lietuviui, su kuriuo jis 
galėtų išsikovoti nepriklausomy
bę. Dailininko Jomanto piešinys.

Pašto ženklai buvo atspausdinti 
Margolino litografijoje Kaune. 
Šio, 10 skatikų tamsiai raudonos 
spalvos, ženklo buvo išleista 
26,720 vienetų. Ženklai spaus
dinti ant balto, storoko popie- 
rio su zigzaginių linijų vandens 
ženklais.

PANAMOS KANALO ZONA

išleido naują 15 centųoropašto 
ženklą, kuriuo pagerbiama JAV 
Armijos Karaibų jūros srities 
Mokykla Lotynų Amerikai, esan
ti Fort Gulicke, Kanalo zonoje. 
Ženklo dešinėje pusėje yra Vi
durinės ir Pietinės Amerikos 
žemėlapis, kairėje --tosmokyk
los emblema su Kolumbo laikij 
burlaiviu ir ispanišku {rašų: "Uno 
para todos y todos para uno — 
USARCARIB" (Vienas už visus 
--visi už vieną).

Panamos kanalo zona, kuri 
randasi abipus Panamos kanalo, 
užima 553 kv, mylių plotą, buvo 
Panamos respublikos atiduota 
JAV "amžinam naudojimui" 1903 
m. sutartimi. Pats Panamos ka
nalas buvo baigtas kasti ir ati
duotas naudojimui 1914 m. Kana- 

pensiją, dirbtumėte ilgiau, negu, 
leista, jūs apie tai turite pranešti 
socialinio draudimo įstaigai.

įsidėmėtina, kad užsienyje gy
venantiems pensininkams infor
macija yra teikiama Amerikos 
Konsulatuose. Ten galima gauti 
ir Įvairias formas, kurios yra 
būtinos užpildyti kiekvieną meti) 
pabaigoje.

ELEMENTORIUS "Ė”
išmokys vaikus lengviausiai 

skaityti
Elementorių paruošė ži

nomas pedagogas Ignas Ma- 
lėnas pačiu naujausiu me
todu. Išmokti skaityti rei
kia tik pusės laiko, negu ki
tais metodais. Tik duok ele
mentorių, ir paskaityk pir
mąjį skiemenį. Toliau vai
kai patys skaitys.

Vaikus galima pradėti 
mokyti skaityti jau 4 me
tų, kai tik susidomi skaity
mu.

Elementorius ruoštas 25 
metus. Gausiai iliustruotas 
dail. V. Simankevičiaus 
spalvotais piešiniais. Yra 
112 psl. Išleido Ateitis 
Brooklyne, N. R. Spaudė 
saleziečių spaustuvė Itali
joj. Kaina 2.50 dol. Gauna
ma adresu: Ateitis, 910 
Willoughby Avė., Brooklyn 
21, N. Y., ir pas platinto
jus. Įsigykite tuojau. Savo 
vaikučiams padarysite di
delį džiaugsmą. (Pr.) 

lo zonoje gyvena apie 55,000 
gyventojų (1960).

Panamos kanalo zona išleidžia 
atskirus pašto ženklus nuo 1904 
m. Pradžioje buvo naudojami Pa
namos respublikos pašto ženklai, 
perspausdinti žodžiais CANAL 
ZONE, nuo 1924 m. JAV ženklai 
su tokiu pat perspausdinimu, o 
nuo 1928 m. (ir vėl nuo 1939 
m.) išleidžiami atskiri pašto 
ženklai. Iki šiol jau išleista ne
toli 250 ženklų.

HONG KONGAS

išleido 1 dolerio pašto ženklą, 
kuriuo paminima Hong Kongo uni
versiteto 50 metų sukaktis (1961 
metais). Ženkle: universiteto 
herbas, datos 1911-1961 ir angliški 
bei kiniški įrašai.

Hong Kongas yra Didž. Brita
nijos koloniją .pietų Kinijos pak
raštyje ir susideda iš to paties 
vardo salos, Cowloon pusiasa
lio, Kinijos sausažemio teritori
jos bei keliolikos salų, bendras 
plotas -- 391 kv. mylia. 1958
m. kolonijoje buvo 2,800,000 gy
ventojų, pusė jų -- {vairių laikų 
pabėgėliai iš Kinijos sausaže
mio. Kolonijos sostinė Victoria.

LENKIJA,

norėdama {rodyti iš Vokietijos 
atimtųjų žemių lenkiškumą, iš
leidžia jau kelintą pašto ženklų 
seriją. Dabartinėje serijoje pa
rodyti Oppelno, Breslauo ir Sie
tino miestai. Kiekvienam miestui 
skirti po du tos pačios vertės 
ženklai ir laukas su Įrašu.

Čia parodytas 40 grašių pašto 
ženklas su XIII amžiaus Oppelno 
miesto atspauda. Antspaudoje Į- 
rašas lotyniškai: "Sigillum ci- 
vium Opoliensium". Kitame, 
ženkle yra cemento fabrikas; 
Tuščiame lauke Įrašas: "Polskie 
ziemie zachodnie Opolskie".

Oppelno miestas (lenkiškai 
Opole) yra buv. vokiečių Aukštu
tinėje Silezijoje ir guli prie 
Oderio upės. Miestas buvo Įkur
tas X amž. senovės lenkų apgy
ventose žemėse. Nuo 1163 iki 
1532 m. buvo Habsburgų gimi
nės hercogija, tada atiteko Aust
rijai, o 1742 m. Prūsijai. 1945 
m. prijungtas prie Lenkijos ir 
visi vokiečiai gyventojai išvaryti.

Mieste daug istorinių pasta
tų: 995 m. statyta Šv. Adalberto 
bažnyčia, Oderio upės saloje XV 
amž. hercogų rūmai, XIV amž. 
minoritų bažnyčia su Piastų di
nastijos kapais ir kt. Miestoapy- 
linkėse daug cemento fabrikų, 
toliau -- gausios akmens anglies 
kasyklos. 1958 m. mieste gyve
no apie 30,000 gyv., gi 1939 m. 
—53,000.

Paskutinio karo pabaigoje 
Oppelne buvo susispietęs ne
mažas lietuvių pabėgėlių bū
rys, kurių tarpe kelis mėne
sius teko pravargti ir šio sky
riaus autoriui.

• Pajamų mokesčių — In* 
come tax pildymas Dirvoje, 
kaip ir ankstesniais metais,- 
bus vykdomas kiekvieną 
šeštadienį, pradedant nuo 
vasario mėn. 10 d. Mokes
čius pildys Jonas Kazlaus
kas, Dirvos bendradarbis 
ekonominiais ir ūkiniais 
klausimais. Norint mokes
čių lapus užpildyti kitu lai
ku, susitarkite jo namų te
lefonu — RE 1-7222.



DIRVA
Nr. 15 1962 m. vasario 5 d.

KAS IR KUR?
• Lietuviu Bendruomenės 
sudaryta delegacija šių me
tu Vasario 16 d. bus priimta 
JAV prezidento J. F. Ken- 
nedžio. Priėmimas įvyks 12 
vai. Dabar sudaroma dele
gacija, j kurią įeis apie 20 
atstovų iš įvairių lietuvių 
kolonijų.
• 1000 dolerių kultūrinę 
premiią Illinois Lietuvių 
Gydytojų Draugija šiais 
metais paskyrė „Lituanus” 
žurnalui.

• Dr. K. Aglinskas, iš Chi
cagos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. J. Juodikis, iš Chica
gos, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

• Lietuvos Nepriklausomy
bės šventė Chicagoje ren
giama vasario 18 d. Marijos 
a u k š t esniosios mokyklos 
auditorijoie. Pradžia 2 vai. 
Rengia ALT skyrius, ku
riam šiais metais vadovau
ja kun. A. Stašys.
• Per Dirvos bendradarbi 
V. K. Račkauską, gavome 
šešių dolerių auką su tokia 
pastaba: "Petras Stoncelis, 
gyv. Cicero, susitikęs su sa
vo pažįstamais ir radęs, kad 
Dirva yra pasirinkusi tei
singiausią tautinę kryptį, 
tuos šešius dolerius sumetė 
Dirvos leidimui paremti”.
• Dr. S. Paulauskas, iš 
Greenvieyv, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką.
• Dr. D. Giedraitis, iš So. 
Elgin, mokėdamas už Dirvą 
atsiuntė $5.00 auką.

Los Angeles Dailiųjų Menų Klubas sausio 27 d. Alės Rūtos ir E. Arbų rezidencijoje, Hollywoode, 
turėjo eilinj susirinkimą, kuriame buvo parodyta A. Gustaičio ir Stasiūnaičio pagamintas pieštas filmas 
"Algis Trakys ir Taksiukas Šleivys". Nuotraukoje p. Lukšys rodo filmą. L. Kančausko nuotrauka
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PAIEŠKOMI
Kišunienė Bronislava, atvyku

si Į Chicagą 1940 m.
Malinauskas (Miškinis) Anta

nas iš Simno, atvykęs J Chica
gą 1949 m.

Marūnas Vincas, Jono ir Anta
ninos sūnus iš Katinų kaimo, Jan
kų vals.

Pačekojis Antanas iš Meiliūnų 
kaimo.

Puzienė Ramanauskaitė Julė 
iš Skiržemio, Margiškių, ir jos 
sūnus Pužas Vincas, gimęs Chi
cagoje.

Vainauskas Jonas gyvenęs 
Western Avė., Pittsburgh, Pa.

Venslovas, Petras, Alberto ir 
Marijos sūnus, gimęs Maikunų 
kaime, Saločių valsč. Biržų 
apskr.

Ieškomieji arba apie juos ži
nantieji prašomi atsiliepti { Lie
tuvos Generalini Konsulatą, 6147 
So. Artesian Avė., Chicago 29, 
III. Telefonas - REpublic 7-8334.

William J. Jurgėla, tabako plantatorius iš South Windsor, Conn. 
važinėjęs po Pietų Ameriką, Medelline, Kolumbijoje, rado tokią 
lietuvišką eglutę, vietos lietuviukų padarytą.

Pas Kolumbijos 
lietuvius

Paskutiniu laiku, Kolum
bijoje gyveną lietuviai, su
judo emigruoti į JAV. At
rodo, kad dauguma iš čia 
emigruoja dėl vis sunkė- 
jančio pragyvenimo. Išgy
venę 12 metų negalėjo tvir
čiau įsikurti.

Sausio 31 d. iš Medelyno 
į JAV išskrenda nuolati
niam apsigyvenimui inž. 
Vytautas čypas su žmona, 
solistė Birutė čypienė, sū
numi ir dukra.

Los Angeles Lietuvių Dramos Sambūris sausio 28 d. parapijos 
salėje suvaidinęs komediją "Teta iš Amerikos".

GALVOS ODOS IR
PLAUKŲ PRIEŽIŪRA
Pranešama moterims ir 

vyrams, turintiems galvos 
odos neg alavimus - ligas: 
pleiskanas, šašus, plaukų 
slinkimas, niežėjimas, išgy
domas 100%.

Daktarų ir vartotojų iš
tirtas ir pripažintas J. I. B. 
preparatas geriausias U. S. 
A. ir įrašytas į vaistų kata
logą RED BOOK May 1961 
ir 1962 m.

J. I. B. gaunami "Lietu
viškoj Vaistinėj", 2458 W. 
69th St., Chicago 29, III, ir 
1437 So. 49th Avė., Cicero 
50, III. Į reikalavimus siun
čiama C.O.D. Į užsienius iš 
anksto apmokėjus.

William J. Jurgėla, iš JAV nuvykęs Į Kolumbiją, tarp Medelline 
lietuvių. Iš kairės: B. Čypienė, inž. Čypas, Totoraitienė, W. Jurgė
la, Tamulis, Švedys.

Mielam

DR. VYTAUTUI ČEPUI,

jo tėveliui, buv. Vyr. Tribunolo teisė

jui Motiejui Čepui Lietuvoje 

sausio 24 d. mirus, gilią užuojautą reiš

kiame ir kartu liūdime

Ignas Vileniškis ir 
Teofilius Janukenas

Tvarkosi išvykimo doku
mentus inž. Juozas Kalėda.

šį rudenį į JAV išvyksta 
Jonas Totoraitis su šeima.

♦

Velykų atostogas praleis
ti į JAV atvyksta inž. Kęs
tutis Kalėda. Lankysis Mia- 
mi, Chicagoje ir Clevelande.

*
Sausio mėn. Medelline 

lankėsi Amerikos lietuvis 
William J. Jurgelės iš South 
Windsor, Conn., žinomas ta
bako augintojas. Jis lankė
si norėdamas susipažinti su 
lietuviais Kolumbijoje. Jis 
pademonstravo iš Amerikos 
atvežtą savo paties paga
mintą filmą. Ta proga lie
tuviškų namų statybai pa
aukojo keliasdešimt dolę-
rių, pažadėdamas ir ateityje 
paremti lietuvius.

Iš čia išvyko į Bogotą, 
kur prabus 7 dienas. Iš Bo- 
gotos vyksta į Venecuelą.

____ L.

Australija
MELBOURNO LIETUVIŲ 

NAMAI
Melbourno lietuviai, kiek iš- 
galim, vis dar krutam. Jau 
ketvirti metai, kai turime 
Lietuvių namus, kainavu
sius 6650 svarų. Jie nėra di
deli ir yra gyvenamajam ra
jone, todėl visokias pramo
gas turime baigti 11:30 vai. 
vakaro.

Namas buvo gyvenama
sis ir gerokai senas. Iš dvie
jų kambarių, išlaužę sieną, 
padarėm mažą saliukę. 
Kambarius išdažėm, kai 
kur idėjom nauja.f grindis, 
pristatėm mažą verandą, 
aptvarkėm kiemą, kai kur 
naujas tvoras padarėm.

Prie namų yra krepšinio 
aikštelė. Dar daug darbo ir 
lėšų reikia įdėti, kol namai 
bus privesti prie geresnės 
išvaizdos ir bus patogesni 
naudotis.

Namuose šiuo metu yra 
prisiglaudę: skautai, spor
tininkai, kultūros fondas, 
savaitgalio mokykla, mote
rų socialinės globos drau
gija, kredito kooperatyvas 
Talka ir kiti vienetai.

Šiuo metu dar turime 750 
svarų skolos, už kurią mo
kame 61 -j procento palūka
nų, o pinigo reikia namų vi
daus pagerinimui. Yra bal-

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

Lietuvių Bendruomenės East Chicagos apylinkės naujoji valdyba: 
Iš kairės: Tadas Meškauskas — kultūros reikalams, Vytautas 
Aukštuolis -- kasininkas, Kazimieras Valeika --pirmininkas, Ka
zimieras Domarkas -- vicepirmininkas ir Juozas Bagdanskis -- 
sekretorius. Iz. Valančiaus nuotrauka

sų, kad skolą išsimokėjus 
reikia dairytis geresnių ir 
patogesnių namų. V,

Chicagos Marąuette parko lietuvių tautinio ansamblio jaunieji choristai (1-3 skyriaus) per'Kalėdinės 
eglutės pasirodymą, vadovaujami mokyt. Fausto Strolios, išpildė keletą dainų. Z. Degučio nuotrauka

Los Angeles lietuvių Anykščių Šilelio vilkiukų draugovė sausio 28 d. atšventė vienerių metų sukakti. 
Nuotraukoje vilkiukai su savo vadovais. Užpakaly stovi: Ps. R. Dabšys, s. V. Sviderskas -- draugi
ninkas, S. V. Pažiūra, si. J. Jokubauskas ir si. A. Šeškas. L, Kančausko nuotrauka
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