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LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS FONDO TARYBA 
ĮVERTINO VEIKLA IR PERRINKO VALDYBA 

(Pranešimas iš apyskaltinio susirinkimo]
NEVV YORKAS, kovo m. — 

"Lietuvos Nepriklausomybės 
Fondas reikalingas. Jo veiki
mas teigiamas ir svarbus.” — 
tokią išvadą, kaip užrašytiną sau 
ir skelbtiną visiems, priėmė 
Lietuvos Nepriklausomybės Fon
do Taryba, apyskaitiniame susi
rinkime apsvarsčiusi pastarų
jų dvejų metų Lietuvos. Nepri
klausomybės F rondo veikimo ap
žvalgą.

Susirinkimas įsitikino ir at
žymėjo, kad LNF paremia eilę 
darbų bei paskirų veiksmų, nors 
ir nedidelio masto, bet turinčių 
reikšmės Lietuvos laisvės kovos 
dvasiai ir jėgoms palaikyti. LNF 
paramos dėka yra buvę galimybių 
pavartoti tam tikslui kultūrinio 
pobūdžio -- politinės reikšmės 
priemonių, kurių pavartojimas be 
tos paramos nebūtų buvęs gali
mas.

Susirinkimas įsitikino ir pri
pažino, kad LNF lėšomis pa
remtieji darbai bei paskiri 
veiksmai yra akivaizdžiai pras
mingi Lietuvos laisvės pastan
gų eilėje. LNF teikė paramos 
visų pirma tiems dalykams, ku
rie dėl įvairių priežasčių ne
galėjo jos susilaukti iš kitų šal
tinių. Taigi, LNF ne tik niekad 
nėra sutrukdęs jokios naudingos 

■ eiklos.bet nėra sudaręs ir ne
tikslingų lygiagretumų ar prieš
taravimų bendrose pastangose 
Lietuvos laisvės kovai palaikyti 
bei stiprinti.

Susirinkimas apgailestavo, kad 
LN Fondui dar nepasisekė pakan
kamai išpopuliarinti visuomenė
je medžiaginės paramos reika
lingume vienam iš pagrindinių 
Lietuvos Nepriklausomybės Tal
kos užsibrėžtų uždavinių, kurio

ŠIANDIEN 
IR RYTOJ 

☆ ☆ ☆
ŠEIMYNINIS KONGO

Dažnai tenka girdėti tėvų 
nusiskundimus, kad jaunimas 
savaip gyvena, kad vaikai tė
vus laiko "atgyvenusiais",se
nos mados žmonėmis, tiro
niškais, nemokančiais su
prasti ir prisitaikyti šių die
nų gyvenimui.

Ne pirmą kartą dviejųgene- 
racijų keliai susikryžiuoja.

Poetas AlfreddeVigny (1797 
-1863), apie savo dienų jauni
mą sakė, kad "jis gyvena be 
džiaugsmo ir meilės".

O Chateaubriandas 1831 me
tais rašė:

"...viskas jau sunešiota: 
menas, literatūra, papročiai, 
aistros..."

Bet š| kartą blogiau.
Santykiai tarp tėvų ir vaikų 

yra iš pagrindų pasikeitę. 
Anksčiau buvo galima sakyti, 
kad suaugusieji nesupranta 
jaunimo. Šiandien jaunimas 
nebesupranta suaugusių.

Šiandien dažnai tėvai, bi
jodami pasirodyti "atgyve
nusiais", leidžia vaikams 
skaityti visokias knygas ir ne
bedrįsta kontroliuoti jų pasi
linksminimų.

*
Tėvai traukiasi, suteikda

mi vaikams autonomiją, pana
šiai kaip Kongo negrams buvo 
suteikta nepriklausomybė ir 
dabar nebežino ką su jais 
darytu

Rezultate, šiandien kiek
vienoje šeimoje yra mažytė 
Kongo problema.

Laimė tik, kad dar nėra 
"mėlynųjų šalmų".

negalima tinkamai atlikti be žy
mesnių lėšų. Tai yra pakėli
mas | reikiamą lygi Lietuvos pa
dėties studijų ir atitinkamos do
kumentacijos.

LNF lėšas naudoja itin taupiai: 
tai liudija faktas, kad 1961 metais 
Fondo administravimo ir lėšų 
telkimo reikalams tebuvo sunau
dota tik pusė nuošimčio surinktos 
sumos. Turint galvoje, kad dau
gumas fondų, paremtų visuome
nės aukomis, savo administravi
mo ir lėšų telkimo reikalams 
naudoja nuo 25 net iki5tf7osuren- 
kamų sumų, LNF taupumas šia 
prasme pripažintas net beveik 
perdėtas, tačiau priimta dėme
sin, kad susilaikymas nuo to 
pobūdžio išlaidų yra bent iš da
lies atsveriamas LNF valdybos 
ir vietinių komitetų bei įgalio
tinių asmeninių pasiaukojimu, 
neatlyginamu darbštumu.

Susirinkimas buvo painfor
muotas, kad su likučiais iš anks
tesniųjų metų, bet be sumų, 
esančių dar pakeliui, iždininkas 
turi savo žinioje per 5,000 do
lerių, kurių daugiau kaip du treč
daliai, tačiau, šiomis dienomis 
turės būti išmokėti spaustuvei ir 
rišyklai už Laisvės Kovų Dainų 
leidinj.

Laisvės Kovų Dainų rinkinys 
išleidžiamas, kaip kuklus laikinis 
paminklas 1945 - 52 metų Lietu
vos laisvės kovotojams. Lietu
vos Nepriklausomybės Talka ir 
Fondas J šio paminklo sukūrimą 
žiūri kaip | laisvėje išlikusiųjų 
tautiečių moralinę pareigą toje 
kovoje žuvusių bei nukentėjusių 
atžvilgiu, ir kaip j vieną iš prie
monių regimu ženklu palaikyti 
tautiečiuose tos kovos dvasią bei 
pasiryžimą ateičiai. Kad tas pa
siryžimas būtų išreikštas ap- 
čiuopiamiau, negu tik sentimen
tu, Laisvės Kovų Dainų sklei
dimą LNF jungia su ypatinga 
1962 metų’rinkliava, skirta visų 
pirma sustiprinti tolesniesiems 
Lietuvos laisvės atgavimo pa
stangų pagrindams, būtent, su
stiprinti rengimui dokumenta
cijos apie nepriklausomybės 
uzurpatorių Lietuvai padarytą ir 
daromą žalą. Turės būti stengia
masi, kad minėtajam paminklui 
padarytos išlaidos 1 fondą ne 
tik kogrelčiausiai sugrįžtų, 
bet būtų net keleriopai padidin
tos ir pasiektų tok| lyg|, kuris 

Lietuvos gen. konsulatas ir Lietuvos Laisvės Komitetas mūsų tautos nepriklausomybės atstatymo 
sukakties proga New Yorke, Baltijos namuose, buvo suruošę iškilmingą priėmimą, | kur| atsilankė 
svetimų valstybių diplomatai ir lietuvių draugai. Nuotraukoje LLK pirm. V. Sidzikauskas ir J. Audė
nas kalbasi su New York Times redaktoriumi Tolishiu, lietuvių kilmės, kurio dėka kasmet Vasario 
16 proga N. Y. Times dienraštyje pasirodo vedamasis apie Lietuvą. , Vyt. Maželio nuotrauka

AA
leistų prideramiau sutvarkyti ligi 
šiol vis tebenuskriaustą do
kumentacijos darbą, turinti būti 
visokios lietuvių politinės akci
jos už Lietuvos ribų atrama ir, 
tarytum, ginklų bei amunicijos 
gamykla.

Taip {vertinęs ir priėmęs LNF 
veikimo apžvalgą, LNF Tary
bos susirinkimas tolesniam lai
kui LNF pirmininke vėl išrinko 
Emiliją Čekienę ir | valdybą — 
ligi šiol buvusi sekretorių Pr. 
Narvydą, ligi šiol buvusi iždi
ninką L. Tamošait|, ankstesnė
je valdyboje buvusi sekretorių A. 
Daun| ir Jurg| Kiaunę, naują LNF 
valdybos nar|. Valdybos nariai 
kiek vėliau praneš, kaip jie bus 
pasiskirstę pareigas. LNF adre-4 
sas pasilieka nepakeistas: 87 - 
80 96 St., VVoodhaven 21, N. Y.

TRUMPAI IŠ VISUR_ _ Į

• Sovietai j Ženevą atsi
vežė naują atominio "nusi
ginklavimo planą’’ — ne
kontroliuojant išvalyti di
džiulius pasaulio plotus nuo 
atominių ginklų. Būdinga, 
kad kiekvienas jų siūlomas 
tariamo nusiginklavimo pla
nas bijo bet kokios kontro
lės. O kontrolės bijojimas 
tuoj ir išduoda tikrąsias už
mačias.

• Kuba kiečiau ir kiečiau 
pajunta ekonominę blokadą 
ir paskelbė toli siekiančius 
maisto ir kitokių kasdienių 
reikmenų suvaržymus. Kai 
kurių maisto produktų, kaip 
taukų ir kepimo alyvos su
varžymai jau buvo prieš 
metus įvesti. Dabar paliečia 
ryžių, įvairių pupų, ir kitų 
produktų. Taip pat atski
rais rajonais suvaržymai 
liečia daržoves, kiaušinius, 
pieną, žuvis, viščiukus, žo
džiu, beveik viską, išskyrus 
cukrų ir cukraus gaminius.

Naujų suvaržymų proga 
Castro režimo propagandis
tai turi daug naujo darbo 
kaltinti Ameriką, kad ji 
viena tesanti kalta, kad ku-

OMAHOS VAISTUOS AUKŠTIEJI PAREIGŪNAI 
LIETOVOS NEPRIKLAUSOMYBES MINĖJIME

Omahos Lietuvių Bend
ruomenės valdyba kovo 4 d., 
Blackstone viešbutyje, su
rengė Lietuvos Nepriklau
somybės 44 metų sukakties 
minėjimą — priėmimą, ku
riame dalyvavo Nebraskos 
gubernatorius F. Morrison, 
Omahos arkidiocezijos ar- 

VALTERIS BANAITIS, šiuo metu lankąs Amerikoje lietuvių kolo
nijas su pranešimu apie dabartinę padėti Lietuvoje yra gabus 
kalbėtojas, kokio retai tekę girdėti. ŠĮ šeštadieni 7 vai. 30 m, jis 
darys pranešimą Detroite, Lietuvių salėje, kampas 24 ir Vernor 
gatvių. SekmadienĮ, kovo 18 d. lankysis Clevelande ir 12 vai. kalbės 
šv. Jurgio parapijos salėje. L. Kančausko nuotrauka

biečiai nebegali nė sočiai 
pavalgyti.

• Olandija ir Indonezija 
sutarė vesti derybas dėl to
limesnės Naujosios Gvinė
jos ateities. Pripažįstama, 
kad tokioms deryboms są
lygas sudarė JAV ir Jung
tinių Tautų generalinio se
kretoriaus U Thant spaudi
mas.

• Sovietai pastoviai spau
džia, kad oro koridoriai, iš 
Vakarų Vokietijos vedą į 
Vak. Berlyną, būtų visiškai 
paraližuoti. Trukdymai di
dinami, į įteiktus protestus 
nekreipiama dėmesio. Maža 
vilties, kad tie reikalai bū
tų sutvarkyti Gromyko — 
Rusko pasimatymuose Že
nevoje.

kivyskupas G. T. Bergan, 
miesto burmistras J. Dwo- 
rak, miesto tarybos nariai, 
Omahos mokyklų superin
tendentas, Amerikos Legio
no atstovai, valstybės sena
toriai ir visą eilė kitų įta
kingesnių amerikiečių.

Pats minėjimas buvo dau

giau skirtas amerikiečiams, 
tačiau didžiąją salės dalį 
užpildė lietuviai, kurie už 
įėjimą sumokėję po 5 dol. 
tuo pačiu prisidėjo prie mi
nėjimo pasisekimo. Neper- 
didelis skaičius lietuvių, dėl 
vietos stokos, į salę patekti 
negalėjo.

Balių salės sienos buvo 
išpuoštos didelėmis lietuviš
kų spalvų rozetėmis, o sta
lai skoningai išpuošti gėlių 
puokštėmis. Tokio iškilmin

DIDELIS LIETUVOS IR LIETUVIU DRAUGAS

Dr. HERMAN JOSEPH DAHMEN, didelis Lietuvos ir lietuvių 
draugas, išnaudodamas savo aukštą postą nepaprastai daug ener
gijos skiria Lietuvos valstybės ir lietuvių kultūros bylai ginti. 
Dr. H. J. Dahmen yra žymus vokiečių muzikologas, surinkęs 
dideli lietuvių muzikos archyvą ir turi lietuvių dailininkų darbų 
kolekciją. Būdamas Stuttgarto radiofono muzikos skyriaus vedė
jas jis nuolat propaguoja mūsų liaudies ir moderniąją muziką, Jis 
yra gabus kalbėtojas ir skaito paskaitas apie Lietuvą politinėmis 
bei akademinėmis temomis. Ryšium su Lietuvos Nepriklausomy
bės atstatymo sukaktimi, Dr. Dahmen Stuttgarte pasakė naują kal
bą, kurios klausėsi 500 žmonių. Dr. Dahmen yra labai aktyvios 
Lietuvių-Vokiečių Draugijos pirmininkas.

go minėjimo, ir tiek aukštų 
svečių amerikiečių, Omahos 
lietuviai dar nėra matę.

Minėjimą atidarė vietos 
Bendruomenės pirmininkas 
Benediktas Šulskis trum
pais žodžiais nušviesdamas 
šio minėjimo reikšmę ir api
būdindamas Lietuvos tra
gediją. Invokaciją pasakė 
arkivyskupas G. T. Bergan. 
Dr. Valteris Banaitis savo 
kalboje, kurią skyrė išimti
nai amerikiečiams, supažin
dino su komunizmo tikslais, 
priemonėmis ir jo pavojais. 
Po jo sekė gubernatoriaus, 
arkivyskupo, burmistro ir 
daugelio kitų kalbos. Kalbė
tojai ypač mėgino užakcen
tuoti savo tėvų ir protėvių 
europietiškąją kilmę ir ste
bėjosi Omahos lietuvių pa
žanga, kurią jie nuo savo 
atvykimo dienų iki šiol yra 
padarę.

Minėjimo - priėmimo pa
baigoje Omahos lietuvių 
choras, vad. muz. Br. Jonu
šo sudainavo J. Stankūno — 
Tremtinių daina, J. Gaubo 
— Dul-dul-dudelė, B. Bud- 
riūno — Tėvyne mano ir 
Br. Jonušo — Ramovėnai 
žengia.

Ilgų plojimų susilaukė 
visos dainos, tačiau už Ra- 
movėnų maršą klausytojai 
plojo ilgiausiai. Maršas bu
vo atliktas su orkestro pri
tarimu, perduodant jį iš Br. 
Jonušo plokštelės garsiakal
biais. Ir kai pranešėja A. 
Burzdžiūtė po to paskelbė, 
kad aukštiesiems svečiams 
šio maršo kompozitorius Br. 
Jonušas padovanos po plok
štelę, kurioje ir ką tik gir
dėtas maršas yra — jų tar
pe pasigirdo didelio pasiten
kinimo balsai, čia pat diri
gentas, lydimas dviejų, tau
tiniais rūbais pasipuošusių 
merginų, plokšteles visiems 
svečiams ir įteikė.

Visą minėjimą labai nuo
taikingai ir gabiai pravedė 
vyriausią šio vakaro suma
nytojas ir planuotojas — 
Omahos Lietuvių Bendruo
menės pirm. B. Šulskis. Ly
giai sunkią naštą išvilko ir 
likusieji valdybos nariai: 
vicepirm. — Alg. Antanė
lis, sekr. — St. Misiūnas, 

(Nukelta | 2 psl.)
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Galas vokiečių svajonei...
Antrą Kalėdų dieną vokiečių 

puolimas Ardenuosebuvo sustab
dytas. Abramso šarvuota kolona, 
vykdydama Pattono įsakymą, su
sijungė-su Bastognegynėjais,ku
rių beviltiškas gynimasis leido 
Montgomerlui paruošti puolimą.

Nežiūrint, kad vokiečių kariuo
menė jau buvo išvargusi,- Hit
leris dar kartą nutarėdaryti nau
ją puolimą Bastogne kryptimi. 
Bet dabar jo generolai jau ne
berodė entuziazmo. Šis puolimas 
atsikirto | sąjungininkų puolimą 
ir vokiečiai, be šaudmenų, be 
benzino, be kelių, buvo sutraiš- 
kinti.

Žygis | Berlyną, kuris buvo 
pertrauktas prieš trisdešimt 
septynias dienas, buvo atnau
jintas, Ši Hitlerio ofenzyva vo
kiečiams davė 75,000 bereika
lingų aukų.

•
Gruodžio 26 d. Eisenhoweris 

neslėpė savo nepasitenkinimo, 
kad Montgomery nepradedapuo
limo šiaurėje, kaip darėRidgway 
centre ir VII korpas dešiniame 
sparne.

Versaly Ike štabe buvo bendra 
nuomonė, kad maršalas Montgo
mery dėl savo lėtumo pralai
mės mūši, ike nutarė pats pa
simatyti su maršalu. Laimei, ke
lionę atidėjo vienai dienai, nes 
traukinys, kuriuo jis turėjo va
žiuoti buvo vokiečių aviacijos 
sudaužytas Belgijoje. Supuolimas 
ar išdavystė?

Kitą dieną buvo imtasi ypatin
gų saugumo priemonių. Pary
žiaus geležinkelio stot J buvo ap
supusi kariuomenė. Atvykęs pas 
Montgomery, Ike atsikirto Į nau
ją maršalo pasipriešinimą pra
dėti puolimą. Jis galvojo, kad 
dar neatėjęs tinkamas momen
tas.

Tuo tarpu Hitlerio štabe von 
Rundstedt bandė prikalbinti Hit
lerį atsisakyti nuo puolimo ir at
sitraukti prieš prasidedant Mont- 
gomerio atakai.

--Aš siūlau, kad VII šarvuotoji 
Manteuffel armija ir VI Dietricho 
armija atsitrauktų Į gynimosi po
ziciją rytuose nuo Bastogne.

Šis pasiūlymas IsiūtinoHitler}.
--Tik ši ofenzyva gali mums 

leisti pakeisti karo pergalę va
karuose. Mes atnaujinsime žygi 
f Meuse, kai {vykdysime "Šiau
rės vėjo" operacijos planą.

Hitleris prisipažino, kad Ar
dėnų puolimas nedavė rezultatų, 
kurių jis tikėjosi. Rodydamas J 
žemėlapi, jis uždėjo ranką ant 
Alzaco.

OMAHOS ...
(Atkelta iš 1 psl.) 

ižd. St. Martiniais ir karto
tekos vedėja — Gr. Reške- 
vičienė. Kad tas minėj imas- 
priėmimas taip pavyzdingai 
ir sklandžiai nusisekė, ten
ka didelę padėką išreikšti 
viešumoje mažai pastebėtai, 
tačiau savo vyrui visomis 
jėgomis talkininkavusiai D. 
Sulskienei,

Gili pagarba skirtina ir 
darniai susiklausiusiai Oma
hos lietuviu visuomenei, 
kuri ne vienu jau atveju 
yra įrodžiusi, kad lietuviš
ki reikalai jai niekad nėra 
buvę paskutinėje vietoje.

Tinkamą dėmesį V. Ba
naičiui ir pačiam minėjimui 
atkreipė ir Omahos spauda 
bei televizija. Vos iš lėktuvo 
išlipusi svečią apklaus.inėjo 
Omaha World Herald foto
reporteris, sekančią dieną 
įsidėdamas sutikimo aero
drome nuotrauką su apra
šymu. Viena televizijos sto
tis V. Banaitį nusivežė į sa
vo studiją ir paruošė vaka
rinėms žinioms pasikalbėji
mą. Dar kita televjzijos sto
tis nufilmavo ir pačias iš
kilmes bei chorą. Sekančią 
dieną tai rodė spalvotai.

Kovo 5 d. V. Banaitis — 
svečias iš Vokietijos, šv. 
Antano parapijos mokyklo
je padarė pranešimą lietu
viams. Dalyvavusieji jautė
si nuskriausti tepraleidę 
tik 2 valandas su V. Banai
čiu, o nedalyvavę neišgirdo 
vieno i§ geriausių kalbėto
jų, kada nors lankiusiu 
Omahą. V. Š«a

- Čia mes suduoslme arti
miausiom dienom smūgi opera
cijoje "Šiaurės vėjas" Belau
kiant, Model sustiprins pozicijas 
ir pasiruoš puolimui Meuse kryp
timi ir pradės lemiamą puolimą 
prieš Bastogne. Aš noriu, kas 
bebūtų, kad BastognebŪtų paimta.

*
Gruodžio 30 d. 3 vai. ryto 

kautynės Ardėnuose buvo atnau
jintos su visu smarkumu. Aštuo- 
nios vokiečių divizijos išėjo iš 
užpakalinių Siegfried linijos po
zicijų ir puolė VH-ją amerikie

Sniego pūgoje žygiuoti pirmyn buvo nelengva...

čių armiją. Alzace buvo pradėta 
"Šiaurės vėjo" operacija, skirta 
apeiti sąjungininkus Ardėnuose 
iš užpakalio.

1945 metus sutinkant, Hitleris 
per radiją rėkė:

"Mūsų tauta pasiryžusi tęsti 
karą iki pergalės bet kokia kai
na... Mes sunaikinsime bet ką, 
kas nedalyvaus bendrose pastan

The Stroh Brewery Co., Detroit 26, Michigan

AMERICA’S ONLY FIRE-BREWED BEER

gose ar dirbs priešui... Pasau
lis turi žinoti, kad Didysis Rei
chas niekad nekapituliuos... Vo
kietija prisikels iš griuvėsių ir 
bus istorijoje XX amžiaus 
stebuklu!"

Bet Alzaco ofenzyva nebuvo 
vienintelis siurprizas, kuri Hit
leris rezervavo sąjungininkams. 
Vokiečių aviacijos lakūnai tą nak
tį nebaliavojo. Juos suguldė J lo
vas.

5 vai. ryto, sausio 1 d., jie 
gavo iš Goeringo skridimo 
instrukcijas.

7 vai. 45 min. vienuolika šim
tų Focke -Wolfų ir Messers- 
chmidtų pasikėlė iš aerodro
mų.

Prie Ardėnų lėktuvai skusdami 
žemę ir beveik leisdami med
žių viršūnes, puolė amerikiečių 
pozicijas.

10 vai. 30 m. viskas buvo baig

Los Angeles lietuvių parapijos choras, vadovaujamas muz. Br. Budriūno, ir solistė J. Liustikaitė 
išpildę programą parapijos šventėj. Nuotraukoj kleb. J. Kučingis dėkoja svečiams, parėmusiems kon- 
certą* L. Kančausko nuotrauka

ta. Netikėtumas buvo toks dide
lis, kad 27 sąjungininkų bazės 
nuo Briuselio iki Eindhoveno, 
buvo paverstos griuvėsiais ir 
300 amerikiečių lėktuvų buvo su
naikinta.

Taktiškai Goeringo operacija 
buvo nuostabi, bet ji buvo savi- 
Žudystės operacija. 300 vokiečių 
lakūnų, iš jų 59 eskadrilių va
dai, buvo užmušti. Voklečiųavia- 
cijai tas reiškė galą.

Sausio 3 d. Ardėnų laukus den
gė stipri migla ir vietomis pūstė 
pūga, kai prasidėjo visame fron
te smarki ofenzyva. Vokiečiai 
mušėsi, kaip dar niekas nematė 
juos kovojant, išnaudodami kiek 
galint geriau žemės paviršių, 
kad pakeltų mažesni nuostoli ir 
traukėsi tik palikdami dideles 
aukas kovos lauke. Sąjungininkai 
palengva judėjo pirmyn, nes mig
la neleido panaudoti aviacijos. 
Lediniai keliai neleido tankams 
laisvai veikti. Kolonos užsikimš
davo kelyje. Visi suprato, kad ju
dėjimas pirmyn bus nelengvas.

Pattono armijos fronte padėtis 
pablogėjo po pietų. Hitleris įsiu
tęs dėl sąjungininkų pasiprieši
nimo Bastognėj, pareikalavo 
miestą paimti bet kokia kai
na ir vokiečiai ėmė netikėtai 
Pulti iš šiaurės.

1 vai. 10 min. po pietų para
šiutininkų štabe, kuris buvo įsi
kūręs miesto šiaurėje, suskam
bėjo telefonas. Kalbėjo seržan
tas Silva iš priekinių pozicijų.

--Aš kaž ką girdžiu.
Už kelių minučių jis iš naujo 

pašaukė.
--Aš matau 14 vokiečių tankų 

Longchamps kely. 18 tankų! Ne, 
20!... Aš daugiau nieko nebegaliu 
jums pasakyti.

--Kodėl? Kas atsitiko?
--Dėl to, kad virš mano skylės 

yra vienas tankas ir aš esu pri
spaustas.

Tankas pasisukinėjo virš sky
lės, bet nepajėgė sutraiškyti Sil- 
vos. Skylė buvo gili ir žemė }- 
šalusi. Tada jis sustojo viršuj 
ir palaukė. Iš vamzdžių einan
čios dujos užtroškino amerikie
čių seržantą Silvą...

Pattonas buvo nepatenkintas. 
Jis negalėjo judėti pirmyn ir 
nuostoliai buvo dideli. Priešais 
jj Manteuffel irgi buvo panašioj 
padėty.

Nei vienas nei kitas nesuprato, 
kad karinėje istorijoje įvyko 
gal vienintelis {vykis: dvi atakos 
buvo pradėtos vienu ir tuo pa
čiu laiku, vienodu stiprumu.

Sausio 7 d. rytą Patton atnau
jino puolimą { šiaurę, kur buvo 
sniego;ledo ir vokiečių pasiprie
šinimo sustabdytas.

Savo štabe Hitleris skaitė pas
kutini pranešimą iš fronto.

Jis pakėlė telefono rageli ir 
kurčiu balsu pasakė:

--Aš leidžiu atsitraukti iki 
Dorchamps - Longchamps lini
jos...

Už valandos, vokiečių tankai 
pasisuko ir greitai pasitraukė J 
rytus.

Didžioji vokiečių svajonė buvo 
baigta.

Dar nebuvo aišku, ar šimtai 

VIEŠĖDAMI CHICAGOJE 
APLANKYKITE 

PARAMA 
MinUICCT MAISTO ir LIKERIŲ 
mlUnLuI KRAUTUVĘ

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

5AV. 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. VVHITE 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. BORDEAUX pranc. vynai ... 5th. .98
Ir virš 100 rūšių užsieninių bei vietinių gė
rimų žemiausiomis kainomis! Nepaprastai 

didelis pasirinkimas!

tūkstančių vokiečių, tūkstančiai 
tankų nebus paimti spąstuose? 
Ar Šis atsitraukimas nepavirs 
antruoju Stalingradu?

Sausio 19 d. Ardėnuose pra
dėjo siausti smarki pūga, kuri 
padėjo vokiečiams trauktis.

Visame fronte prasidėjo didy
sis vokiečių atsitraukimas. Prie
kinėse pozicijose jie palikdavo 
tik grupes kareivių, kad sulėtin
tų amerikiečių žygiavimą. Ka
reiviai buvo parenkami iš labai 
jaunų ar senų, kitaip sakant 
nereikalingų kovotojų. Jie žinojo, 
jog paliekami Dievo likimui, kad 
gerieji kareiviai galėtų pasislėpti 
už Siegfriedo linijos.

Sausio 21 d. sniego pūga nuri
mo ir amerikiečiai galėjo pir
myn pajudėti. Vokiečiai bandė 
laikytis, bet jų jėgos jau buvo 
silpnos. Ardėnų mūšis praktiš
kai buvo baigtas ir sniege pasi
liko gulėti 75,000 lavonų.

Vokiečių armija, kaip sužeis
tas Žvėris, judėjo l savo tėvynę. 
Kareiviai šlubavo sniege, apsi- 
vinioję kojas maišais, galvas ap
sirišę antklodėmis, užpakaly sa
vęs palikę tankus, patrankas, au
tomobilius, nes nebeturėjo ben
zino.

Po trijų mėnesių gegužės 7 
d. Vokietija kapituliavo.

(Pabaiga)

Kas Dirvos neskaito 
- daug nustoja!
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SUSTOJUSIO LAIKRODŽIO PAVARYMAS
APIE ALTlį IR 10 REFORMAS

Idealistiška ir praktiška politika
Patyrusių žmonių neretai sakoma, kad principais pa

grįsta politika yra nereali ir kad tarptautinėje politikoje 
negalima vaduotis idealizmu, bet .visomis priemonėmis 
reikia siekti užsibrėžto tikslo. Tokiais praktiškais sume
timais buvo pagrįsta Anglijos, Amerikos ir Sovietų Są
jungos karinė santarvė II pasaulinio karo metu. Artimiau
sias tos santarvės tikslas — Hitlerio sutriuškinimas — 
buvo pasiektas, bet lygiu būdu to laimėjimo pasėkoje buvo 
sukurta sovietų-kinų vergų imperija. Praktiškos politikos 
nepraktiškas rezultatas.

Šiandien jau yra visų pripažinta, vad sovietų-kinų 
vergų imperija sudaro rimtą grėsmę laisvajam pasauliui, 
ir užtat laisvasis pasaulis, vadovaujamas Amerikos, ima 
kalbėti, kad tie 900 milijonų vergų turi būti išlaisvinti. 
Idealistiškas, bet sykiu ir praktiškas pareiškimas! Idea
listiškas pareiškimas, kadangi siekimas suteikti laisvę 
vergui yra kilnus dalykas: Abraomas Linkolnas, siekda
mas to tikslo, neteko gyvybės. Praktiškas, kadangi tie 
900 milijonų vergų yra geriausi laisvojo pasaulio, bet ypa
tingai Amerikos sąjungininkai kovoje prieš komunizmą.

Tol, kol Amerika kietai laikysis jų verguvėn nu- 
smerktųjų išlaisvinimo principo, tol jų pavergėjai komu
nistai neturi jokiu davinių pasauliui užvaldyti. Tačiau, 
jei Amerika imtų svyruoti ir bandytų susitarti su komu
nistais (logiškai neįmanomas dalykas), laisvojo pasaulio 
išlikimo galimybės labai sumažėtų.

Štai, kodėl Chruščiovas kaulyte kaulyja pasimatymo 
šu prezidentu Kennedžiu. Jis vis tikisi, kad prezidentas 
Kennedy padės jam nukalti stipresnius retežius sovietų 
vergams supančioti. Jok kiekvienas vadinamas viršūnių 
susitikimas, iš kurio laisvasis pasaulis nieko negali laimėti 
(bet paprastai susilaukia žymių pralaimėjimų), yra kar
totinis vergų valstybės pastovumo pripažinimas. ''Palikite 
viltį vergai, laisvojo pasaulio vadas jus mums pripažino!” 
— kala Chruščiovo propagandos šaukliai po kiekvieno to
kio susitikimo.

Tikrovėje, sovietų-kinų vergų imperija yra milžinas 
ant molio kojų. Jos stiprybė yra tariama, paties laisvojo1 
pasaulio išpūsta. Teisingai eilės istorikų yra pasakyta, 
kad fantastingi komunistų laimėjimai yra ne komunizmo' 
stiprumo, bet vakarų silpnumo rezultatas. Tegul tik Ame
rika užima aiškią ir tvirtą prieš-komunistinę liniją, ir 
sovietų-kinų molinis milžinas pradės svyruoti!

žinoma, vien deklaracijomis komunizmo nesutriuš
kinsi. Imkime, sakysim, Valstybės sekretoriaus Vasario 
16-osios proga kasmet daromus pareiškimus, kad vyriau
sybės nusistatymas Lietuvos atžvilgiu nėra pasikeitęs. 
Jie kartais atrodo ironiški, ypač atsimenant prezidento 
Roosevelto mainikavimą tautų gyvybėmis vos keliais me
tais vėliau įvykusiuose Jaltos ir Teherano suvažiavimuo
se ir jokios diplomatinės akcijos — netarpiškos ar Jung
tinių Tautų rėmuose — neišvystymą vėliau. Tas Valsty
bės Departamento pasyvumas yra tuo skaudesnis, kad 
tais atvejais, kai nereikia užgauti sovietų interesų, jis, 
o sykiu su juo ir vyriausybė, parodo daug energijos. Suezo 
krizės metu, pavyzdžiui, Valstybės Departamentas nesi
tenkino pareiškimu, kad Jungtinių Amerikos Valstybių 
nusistatymas, kad afrikiečiai ir azijatai turi būti laisvi, 
nėra pasikeitęs. Amerikos vyriausybė tada išvystė tokią 
akciją, kad Anglijoje ir Prancūzijoje įvyko vyriausybių 
krizės.

Baltijos valstybių klausimas, greta Rytų Vokietijos 
ir Berlyno klausimų, yra viena nedaugelio net ir teore
tiškai neišspręstų Europos problemų. Eilė kitų Europos 
valstybių, paverstų bolševikų satelitais, teoretiškai yra 
nepriklausomos valstybės, turinčios pas save akredituo
tus kitų valstybių, taigi ir Amerikos atstovus, ir akredi
tuojančios savo atstovus prie kitų valstybių vyriausybių, 
įskaitant ir Amerikos vyriausybę. Taigi nuo jų pradėti 
ofenzyvą prieš bolševikus nebūtų lengva. Tačiau Baltijos 
valstybės yra visai kitoje kategorijoje ir todėl jos duoda 
Jungtinėms Amerikos Valstybėms retą progą prieš-bol-

SUSTOJĘS LAIKRODIS

Darbininkars kovo 9 vedama
jame "Altas tebesiremia pasenu
sia sudėtimi" pastebi, kad "Al
to steigimosi metu jo sudėtis 
atitiko ano meto Amerikos lie
tuvių susigrupavimą". Bet per 
dvidešimt metų padėtis iŠ pag
rindų pasikeitė, tik Altas užsi- 
marinavo. Užsimarinavo tiek, 
kad pasikeitimai pasidarė ap
skritai net negalimi. Apie bet 
kokias reformas čia ne tik ne
galvojama, bet net nė reformos 
minties neprisileidžiama. Tas 
pats Darbininkas dėl to sako:

"Per senas organizacijas 
nedaug kas begali j Ameri
kos Lietuvių Tarybą patekti, 
naujų organizacijų nepriima
ma. Tas klausimas buvo iškel
tas spaudoje ir Amerikos lie
tuvių kongresuose, kuriuos 
sušaukia Altas. Ypač aštriai 
buvo iškilęs kongreseBostone 
1958 birželio 27 - 28. Kongre
so išvakarėse Katalikų Fede
racijos tarybos posėdyje buvo 
svarstytas ir priimtas nutari
mas siekti, kad Amerikos Lie
tuvių Taryba būtų praplėsta 
didesniu atstovų skaičiumi — 
bent iki 11 nuo kiekvienos Pag
rindinės grupės. Tačiau tasai 
nutarimas nebuvo nė iškeltas 
visumos posėdy. Jisai išnyko 
kažkur užkulisiuose. Vėliau 
pasirodė, kad kitos grupės, 
ypač vadinamos kairiosios, 
tiek mažai beturi savo iški
lesnių asmenų, kad jų nepa
kanka bendriem centram".

ševikinei ofenzyvai išvystyti. Tokia ofenzyvinė akcija 
būtų ne tik idealistiškas užsimo’’imas laisvės švyturiui 
tolimame Baltijos kampelyje užžiebti, bet ir praktiškas 
politinis sprendimas: juo būtų pataikyta į labai jautrią 
komunizmo vietą — sovietinį kolonializmą Europoje.

Po Baltijos valstybių panašią akciją reiktų nukreip
ti į kitas bolševikų valdžios patekusias Europos valsty
bes, o dar vėliau — j Aziją ir Kubą. Tik visais tais atve
jais šios šalies vyriausybė turi laikvtis absoliučiai tvirtai, 
nesvyruoti ir tęsėti iki galo. Milžiniškas užsimojimas, 
vertas didžios valstybės! Tačiau tik toks užsimojimas yra 
vienintelis kelias j didžios valstybės pergale ir, viso pa
saulio laisvę. Julius Smetona

M O K A St E

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

Štai kame yra šuo pakastas: 
reformų nedaroma ne dėl to, kad 
jų nereikėtų, bet dėl to, kad nė
ra kaip jų padaryti dėl Alto gru
pių sunykimo. Vadinasi, stabdo
muoju veiksniu Alte pasidarėas- 
meninės priežastys: susidarė ne
va skiriamų keturių asmenų vyk
domasis komitetas, prieš nieką 
neatsakingas ir jokiai visuo
menės kontrolei neprieinamas, 
kuriam pasidarėpatogu savo pos
tuose sėdėti. Gyvenimas nuėjo 
savo keliu, o Naujienos vis te
bekartoja, kad Altas yra "orga
nizuotų srovių ir draugijų koa
licija". Dėl to Draugas vasario 
17 vedamajame taikliai tokią pa
dėti apibūdino žodžiais, kad kai 
kurių žmonių gyvenimo laikrodis 
sustojo prieš ketvirti Šimtmečio. 
Gaila, bet taip yra.

PATYČIŲ KELIU

Bet be Alto vykdomojo komi
teto vis dėlto yra pats Altas, 
yra lietuvių išeivijos visuome
nė, yra Lietuvos ir lietuvių tau
tos reikalai. Kai dabar dėl skaud
žių patyrimų atvirai sakoma, kad 
netvarkoj Alto vykdomasis komi
tetas, nes jis neteikia ir nenori 
telkti l darbą visų gyvųjų lietu
viškų jėgų, nes jis nesiskaito 
su bet kokiu žmoniškumu ir ki
tų garbe, tai Alto sekretorius 
aiškinasi, kad kiti informaci
jas iškraipo ir meluoja. Pagal 
ji -- tik aš demokratas, patrio
tas, didvyris! Ir čia pat kitus 
jis moko: "Mūsų kova turi būti 
nukreipta prieš Lietuvos paver

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

• įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metų pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the l'nited Statės Government 
2202 W. CER.MAK ROAD • CHICAGO 8, ILLI.NOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

gėjus, o ne lietuvių prieš lie
tuvius".

Taip sako žmogus, kurio laik
rašty kiti daugiausia šmeižiami, 
niekinami, žeminami. Dėl to ne
gali nesutikti su Darbininku, šiuo 
atveju Naujienoms kovo 6 dienos 
numery atsakančiu:

"Po viso- to, kas yra {vykę, 
tų žodžių kartojimas aname 
laikraštyje virsta pasityčio
jimu iš žodžių turinio, ir 
spaudos didžiosios dalies at
šauktas pasitikėjimas Alto 
sekretorium nebegali būti su
grąžintas".

Iš tikrųjų pasitikėjimo atšau
kimas nereiškia paties Alto grio
vimo, kaip kad tvirtina Naujie
nos. Kaip kad nepasitikėjimo pa
reiškimas ministerių kabinetui 
nereiškia pačios valstybės grio
vimo. Tai natūralus reiškinys 
demokratiniame gyvenime. Tik 
diktatoriai sutapatina save su 
valstybe. Šiuo keliu dabar eina 
Alto sekretorius, sutapatinda
mas save su Altu. Negi jis ne
gali suprasti, kad jo pasitrauki
mas šiuo atveju reikštų ne Alto 
griovimą, bet jo labą? Dėl to 
ir tyčiojimasis iš lietuvių vi
suomenės taip pat turi turėti 
savo ribas.

VISUOMENE NORI REFORMŲ
Visuomenė nori ne patyčių, 

bet Alto reformų. Sustojusi laik
rodi reikia vėl pavaryti } prieki. 
Reikia eiti su gyvenimu, ne sta
tyti šiam gyvenimui dirbtines 
užtvaras.

Gerai, kad reformų reikalas 
keliamas ir viešai svarstomas. 
Čia prisimename būdingesnius 
balsus.

Pamirštą balsą girdime iš JAV 
Liet. Bendruomenės 1961 gruod
žio mėn. biuletenioNr.35:"Lai
kydami organizuotą Bendruo
menę pažangos reiškiniu ir būti
nybe likiminėje mūsų kovoje, iš 
pradžių ir mes norėjome ją 
taikyti prie (Amerikoje) rastųjų 
organizuoto gyvenimo formų ir 
tradicijų. Priklausau prie tų, ku
rie norėjome čia Bendruomene 
padaryti Altą, {nešant l jo san
tvarką tam tikrų reformų ir iš-

DĖL BRIGHTON PARKO 
BAŽNYČIOS PROJEKTO

(Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjungos, ir dailininkų nuo
monė)

Pasaulio Lietuvių dienraštis 
"Draugas" vasario 2 d. yra pa
skelbęs Brighton Parko Chicago
je, Lietuvių tautinės (ne terito- 
rialinės) parapijos bažnyčios 
projektą ir straipsni apie aukų 
rinkimo vajų.

Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga, kuriostikslas puo
selėti lietuvių tautinės architek
tūros tradicijas ir kelti aukš
tesni architektūros lygj išeivijos 
tarpe, jaučia pareigą pasisakyti 
dėl paskelbto projekto.

1. Bendrai architektūra, o ypač 
bažnytinė architektūra, yra kul
tūros paminklai, kurie anot 
Frank Lloyd W right, kaip vėžlio 
kiautas charakterizuoja pačius 
statytojus. Minėtam projekte vi
sai ignoruojamas mūsų etninės 
grupės tautinis charakteris, bet 
dominuoja mums svetimas, 
orientalinis bruožas.

2. Net ir neatsižvelgiant l lie
tuviškų motyvų stoką, projektas 
atžymėtinos architektūrinės, 
meninės vertės neturi. Nesiriša 
su vietos urbanistiniu charak
teriu, {vairūs elementai me
chaniškai sudėti.

3. Lietuvių Inžinierių ir Archi
tektų Sąjunga laiko pavyzdžiu vie
ną New Yorke statomą lietuvių 
parapijos bažnyčią, kur lietuvių 
kilmės parapijiečių yra belikę tik 
apie 30 - 407« ir naujųjų ateivių 
tik apie l/27«, bet bažnyčia sta
toma atsižvelgiant l lietuvių tau
tini charakter}.

Prof. St, Dirmantas -- PLIAS 
pirm.

Prof. S. Kolupaila, vicepirm., 
Notre Dame Univ. profesorius.

Prof. A. Pabarčius.Illin. Univ. 
profesorius,

Prof. dail. A. Varnas,
Prof. dail. A. Galdikas,
Prof. dail. V. K. Jonynas, 

Fordamo Univ, profesorius.

ALTO SEKRETORIUS TURI 
PASITRAUKTI

Turi tai turi, bet ar pasitrauks? 
įsitvirtinęs ALTe, kaip tikras 
diktatorius, nesidrovėdamas net 
aiškiai ir viešai meluoti, jis 
tikrai atsakys l visus pasitrau
kimo reikalavimus jam labai gi
miningu žodžiu: "niet".

Vienintėlis gal būdas jj pa
veikti pasitraukti būtų -- vi
suotinas atsisakymas nuo telki
mo Altui aukų.

A. KUTKUS, 
Chicago

plečiant jo veiklą taip pat j kul
tūrinę sritį. Būtume turėję vie
ną veiksni, apimanti visas orga
nizuotojo mūsų gyvenimo veiklos 
sritis. Tai būtų buvęs didelis 
laimėjimas. Tačiau l mūsų įtai
gas ir pastangas atsakingųjų bu
vo atsiliepta neigiamai". t>ėl šio 
balso sakome: jo nebus klausoma, 
nes būtų perdaug tobula turėti 
vieną veiksni! Lietuviams būdin- 
giau sklaidytis.

Antrasis balsas pasigirdo va
sario 23 Laisvojoj Lietuvoj: "A- 
tėjo laikas, lietuviai, apvalyti 
savo kovų už laisvę gretas, ki
taip mes sulošime bankrotą. Mes 
turime vieningai pasakyti tiems 
ponams: eikite l archyvą! Jūs 
savo nei kovine dvasia, nei savo 
tikėjimu j Lietuvos laisvę nesa
te verti būti tos lietuviškos ko
vos už laisvę delegatais. Teatel- 
nie kitos, jaunos ir švarios savo 
idealizmu jėgos, tos jėgos, kurias 
mes išrinksime. Dėl šio 
balso sakome: rinkimai būtų 
idealus būdas išeiti iš visų akli- 
gatvių, deja, skelbdami esi esą 
demokratai, demokratinių rinki
mų vis dėlto nenorime. Rinki
mams reikia ne tik skelbi
mosi demokratais, bet ir tikė
jimo demokratija, reikia pastan
gų ir darbo.

Trečiasis balsas norėtų kai 
kurių pakeitimų — Draugo vasa
rio 27 vedamasis siūlo Altą su
darančioms grupėms atšaukti iš

(Nukelta } 4 psl.)
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KAD NORS TAIP BŪTU PARAŠIUSI...
Laikraštininkė Salomėja Narkeliūnaitė lankėsi Lietuvoje. Kaip ji 

pati sakėsi ir sakosi, lankėsi privačiais tikslais -- savo artimųjų 
aplankyti. Bet tik grjžusi iš tos pačios kelionės, kurioje suspėjo 
ir filmą susukti, tuoj parašė {spūdžius. Juos, kaip komunistinė 
"Vilnis" skelbia, norėjo {siūlyti Draugui. Tam atsisakius, toliau 
siūlė Dirvai. O Dirvai atsisakius, juos .{piršo Toronte einantiems 
Tėviškės Žiburiams. Ten jie ir buvo per kelius numerius, nepri- 
duodant daug dėmesio, atspausdinti.

Dabar, kaž kodėl norėdama, kad jos ta privati kelionė būtų pla- 
čiausiai žinoma, tuos kelionės {spūdžius, dar papildžiusi kiek, ir 
gražesnių nuotraukų {dėjusi, išleido atskiru Vienybės priedu. 
Taigi, anot tos katekizmo {žangos, imkit mane ir skaitykit...

Salomėja Narkeliūnaitė, be tų rašytinių {spūdžių, kaip jau mi
nėjau, parsivežė ir filmą. Tas filmas ir komentarai kai kur sukėlė 
karštoj ginčų. Naujienos S. Narkeliūnaitei padarė net labai kietų 
priekaištų. Visuomenė laukė ir tebelaukia { tuos priekaištus atsa
kymų. Ir kai nesulaukia, tai ir pradeda manyti, kad taip ir buvo, 
kaip Naujienos rašė.

Šiomis dienomis iš Vokietijos gavau savo bičiulės, nesenai gy
venusios Lietuvoje, ilgą laišką. Jame {dėtas ir reagavimas { Salo
mėjos Narkeliūnaitės rašytinius {spūdžius. Ji tuos {spūdžius per
skaitė iš "Tėviškės Žiburių".

Toji mano bičiulė laiške rašo: "Tikrai užverda kraujas perskai
čius New Yorkas -- Vilnius ir atgal. Mane jaudina, kad tai atsi
tinka tarp Amerikos lietuvių. Ir gudri propaganda iš anapus randa 
vietos ne tik "Vilnyje" ir "Laisvėje".

Toji mano bičiulė, kurios vardas yra DAUSA, labai gerai žino 
gyvenimą ne tik Vilniuje, nes jame išgyveno nuo 1945 m. iki 1961 
metų, bet nė kiek neblogiau orientuojasi, kaip turistai stebimi 
lėktuvuose ir kaip sutinkami Lietuvoje. Ji, tai žinodama, atsiuntė 
savo rašinio pavyzdi, -kad jei Salomėja Narkeliūnaitė norėjo būti 
objektyvi ir okupantą vis dėl to pamatyti, tai turėjo rašyti pana
šiai, kaip rašytų Dausa.

Bet, gal geriausiai bus, jei komentarų šiuo atveju bus mažiau, 
o rašytinis žodis priklausys pačiai Dausai, iki 1961 metų gyvenu
siai Vilniuje. Tat prašom pasekti.

B. PAKALNIS

NEW YORKAS - VILNIUS

mane painformavo, jog dar apie 
10 lietuvaičių tarnauja stevarde- 
sėmis ruože Vilnius - Maskva, 
jog nei viena užsienio linijose 
nedirba, jog nei vieno piloto 
Maskvos ar Vilniaus aerouos
tuose nėra lietuvio. Mat, labai 
jau duodasi užverbuojami kapita
listinių agentų ir pabėga.

Atsigavau atsigėrus! sovietinio 
vandenėlio "neužteršto atominė
mis dulkėmis". Šalia manęs, pa
sirodo, sėdi ne koks beraštis 
buržuazinių laikų palikuonis, o 
komunistinės santvarkos išug
dytas inžinierius (kgbistas) su 
sūneliu. Laimingi jie, jog po 20 
metų buržuazinės santvarkos, tik 
dabar išsipildė jų svajonė — 
paskraidyti erdvėse.

SUSITINKU PAŽINT AMĄ
Prasiblaivius akims, taip kaip 

ir kituose, lėktuvuose, neatsikel
dama iš vietos sugebėjau visų 
keleivių veidus ištyrinėti. Ir at
radau vieną pažįstamą. Pagal 
mano susirašinėjimą su juo laiš
kais, kgbistai specialiai j{ {sodi
no { lėktuvą, jog būtų su kuom 
pasikalbėti apie senus, gerus 
"buržuazinius laikus".

Mes buvome pirmo ji abiturien
tų laida, kada Džugašvili prisky
rė Lietuvai gabalą Vilniaus kraš
to ir mainais užtai -- pasigro
bė visą Lietuvą. Jo brolis kaip 
ir dauguma mano klasės draugų 
abiturientų, tada nuėjo studijoti 

medicinos,nes buržuazinės Lie
tuvos laikais tebuvo du universi
tetai, kurie ruošė medicinos spe
cialistus. Dabar, sovietams už
grobus valdžią, padaryta "pažan
ga": paliktas vienas Vilniaus uni
versitetas, vietoje Kauno univer
siteto įkurti institutai. Jų tarpe 
medicinos institutas tiek išplės
tas, jog rusų dėstomąja kalba 
studentų grupė yra didesnė už 
lietuvių. Mat, vyresnysis brolis 
turi proporcingai didesnius rei
kalavimus.

Skrisdami lėktuvu virš Vil
niaus, tarp Stalino prospekto ir 
Neries, atpažinau Černiachovs
kio paminklą, jo vardo aikštėje 
Lenino aikštę su Lenino pamink
lu. Jie gi "išvadavo Lietuvą iš 
vergijos".

VILNIUJE
Tik išlipus iš lėktuvo, prisi

statė Amerikos lietuviams -- 
turistams pažįstamas kgbistas 
Albinas Sutkus, čia viskas vyks
ta pagal mano amerikinės agen
tūros susitarimą su kgbistais: 
keleiviai pasitinkami ir aprūpi
nami susisiekimo priemonėmis. 
Kaip puiku toks {taisymas, kada 
iki gyvo kaulo {griso tas indivi
dualinis gyvenimas Amerikoje, 
valdžios nesidomėjimas papras
tu darbo žmogum. O čia kiek 
dėmesio, nuoširdumo.

Artinamės prie garsiosios 
"Neringos", kurią iškritikavo 
Maskva, nes pralenkė didžiąją 
tėvynės sostinę ir prilygo ka
pitalistinei Amerikai.

Iš "Neringos" kavinės skirsto
si porelėmis jaunimas. Šio jauni

mo kurio tik 40*70 sudaro lietu
viai — lietuviškos dainos dar 
ilgai skambėjo man atgulus. 
Matyt, kgbistai ir šiuo choru 
pasirūpino.

PILNA PRAEITIES
Išeinu { gatvę. Mane kažkas 

seka, bet nekreipiu dėmesio, su
ku { katedros aikštę. Žvelgiu { 
Gedimino kalno pusę, stiebe ple
vėsuoja trispalvė: žalia, balta, 
raudona su pjautuvu ir kūju vė
liava. Gedimino gatvė dar ne
seniai vadinosi Stalino prospektu, 
Visas miestas nuo tėvelio Sta
lino skleistos šviesos, lyg sau
lės pripildytas.

Miesto peisaže, jaučiu trūksta 
Trijų Kryžių, tai berijlstų piktas 
darbas. Na, bet jie jau gavo savo 
atpildą. Dar tebelaukia savo ei
lės tie, kurie kapines, {vairiuo
se miestuose pavertėožkų ganyk
lomis, kurie kelias dienas Kra
žių gatvėse paguldytus "miš
kinių" lavonus, kaip šunis palai
dojo šiukšlyne. Nereikėjo jo
kio kryžiaus. Kryžius yra me
dis ar geležis, jis sudega ar 
sutirpsta, neturi sielos, bet kas 
atsitiko poetės Miciūtės kole
goms, kurie atsidūrė Sibiro tai
gose? Kažin, ar beliko koks iš 
dviejų šakų sukryžiuotas kryže
lis amžinai {šalusioje žemėje, 
{ kurią atgulė tie, kurie ir mir
ties valandoje liko lietuviais. Na 
o mano kolegė Miciūtė, nors ir 
sirgdama vėžio liga,vis tiek tu
ri geriau, negu tie sibiriečiai. 
Ja rūpinasi nemokomojo gydy
mo -- tarybinė sistema.

Trūksta ir katedros figūrų. 

bet užtai pati katedra tapo pa
veikslų galerija, kurioje ekspo
nuojami "suvalstybinti" religiniai 
paveikslai. O tai taip pat rodo 
tarybinės valdžios rūpinimąsi 
kultūros palikimu.

į TIKROVĘ
Stovi sunkvežimiai su užrašais 

"Ekskursija". Tai kolchozlnin- 
kai ir kitų vietų suvažiavę pa- 
būvoti didmiestyje, apsipirkti, 
nueiti l bažnyčias. Žmones sa
ko, jog sunkvežimių be užrašų, 
niekas nepajėgia sukontroliuoti. 
Laisvais sekmadieniais kolcbo- 
zlninkai važiuoja nusipirkti duo
nos, { turgų nuveža ir savo pre
kes.

Jeigu pasitaiko, jog tokie mai- 
šuoti "ekskursantai", maišosi ant 
kryžkelių, kuriomis pravažiuoja 
Amerikos turistai — jiems pa
rūpinamas transportas dykai 
"milicijos" iniciatyva.

"MIKOLAŠKOJE"
Tikrai nepagarbiai dabar vadi

nama — šv. Mikalojaus bažny
čia, kuri tarpe kelių kitų tebe
veikiančių bažnyčių sudaro gerą 
{spūd{, nemačius keliasde
šimčių uždarytųjų. Bačnyčios 
viduje, valdžios rūpesčiu, vyksta 
remontas. Pagarbiai tebestovi ir 
Vytauto Didžiojo biustas. Prisi
miniau tie Sibire mirus} to biusto 
skulptorių — R. Jakimavičių.

Pažįstamų nesimatė, nes tie, 
kurie gyvena Vilniuje, tuoktis 
ar krikštynoms vyksta J koki 
bažnytkaim}, o čia lankosi pilie
čiai iš kitu miestelių. Sako, jog 
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IR 15
Vilniuje buvojau nuo 1945 iki 

1961 metų. Kapitalistinės "Sa- 
bena" lėktuvų kompanijos reakty
vinis lėktuvas, turėjęs mane nu
vežti { "rojų", nuo 9:30 iki 11 
vai. taisėsi sugedusius motorus. 
Mat, vis pasireiškia "nekokybinis 
kapitalistų išnaudojamųjų dar
bas”. Todėl ir tiek daug avari
jų, apie kurias negirdėti TSRS. 
Mat ten socialistinė pažiūra { 
darbą, o taip pat spaudos pažiū
ra -- nesivaikyti kapitalistinių 
sensacijų.

BRIUSELIS - MASKVA
Tame Briuselyje nemažai ne

išauklėtų žmonių. Turėjau gero
kai paieškoti, kol susiradau res
toraną ir atsigaivinau belgišku a- 
lum.

Aerofloto, (oro laivyno) reak
tyviniame lėktuve sugebėjau su
žinoti, jog visi keleiviai buvo 
rusai, išskyrus vieną kunigą. Vi
si rusai buvo begrjžtą iš turisti
nės kelionės po Europą. Kai ku
rie jų linksmai tauškėjo, nes re
tam nusišypsojo laimė gauti lei
dimą { kapitalistiniusvakarus.be 
to nėra apsupti "kapitalistinių 
provokatorių, agituojančių ir 
verbuojančių juos pabėgti". Po- 
litrukų nervinis {tempimas taip 
pat atsileido, skaitė laikraščius, 
kuriuos palydovė išdalino. Aiš
ku, tarybinius, o ne "kapitalisti
ni šlamštą", kurio palydovė 
turėjo, bet panašiai, kaip Mask
vos kioske "niekas nepageidavo".

man bloga

Kai Pasiekėme Maskvą, ir pa
sieniečiai žaliomis kepurėmis, 
primeną mėlynkepurius kgbis-

SUSTOJUSIO LAIKRODŽIO...
(Atkelta iš 3 psl.) 

jo tuos narius, kuriuose "pasi
reiškė nepataisomai diktatūrinės 
tendencijos", o pats Altas turė
tų pertvarkyti informacijos biurų 
bei sekretoriatų veikimą: "Abie
jų šių biurų išlaikymas metams 
kainuoja daugiau kaip $10,000. 
Imkime paskutini dešimtmeti. 
Per tą laiką iš tų dviejų biu
rų neišėjo jokio žymesnio veika
lo Lietuvos laisvinimo reikalu, 
neduodama jokių pastovių infor
macijų lietuvių spaudai, nesuda
ryta jokių pastovių kontaktų in
formacijų perteikimui amerikie
čių spaudoje, o tuo tarpu per tą 
dešimtmeti tie Alto biurai lie
tuviškai visuomenei kainavo per 
$100,000. Tai yra per brangus 
liuksusas dabartinėse sąlygose". 
Dėl šio balso sakome: reforma 
būtų galima. Jei Altą sudarančios 
grupės savo narius pajėgtų iš 
tikrųjų atšaukti. Mes tokiu pajė
gumu netikime.

Taigi Altui reikia kitokių re
formų, ir prie šio klausimo dar 
grįšime.

S. Meškys

METU
tus {lipo Į lėktuvą, jau man akyse 
Pradėjo temti, nes prisiminiau 
tuos turistus, kurie visai nese
niai Sovietuose užbaigė savo ke
liones darbo lageriuose. Apkal
tinti špionažu, 10 - 15 metų tap
dami "aktyviais komunizmo sta
tytojais".

Nebūdama pripratusi stovėti 
eilėse ir jausdama silpnumą, pa
sišalinau gurkštelėti ne alaus, 
bet tyro vandenėlio. Grįžtu prie 
langelio, ir štai jau milicininkas 
atiduoda man pasą, o ne tar
nautojas, kaip yra kapitalisti
niuose kraštuose. Maloniai pasi
teiravo, kur aš buvau nuklydusi, 
nes šiaip, kai mano dėdė, lanky
damasis Lietuvoje, savo iniciaty
va mėgino pasinaudoti autobusu 
nuvykti iš Vilniaus l kaimą, tuoj 
buvo demaskuotas kaip nusikaltė
lis, niekam nei regėtos nei gir
dėtos pasų kontrolės metu ir 
išprašytas išlipti. Žmonės tuo 
momentu pasijuto kaip karo 
metais. Arba štai mano teta ke
liavo "matuška Volga". Vienoje 
prieplaukoje išlipo nusipirkti 
ledų ir kiek pramankštinti sąna
rius. Tuoj buvo tų pačių milici
ninkų Jspėta, jog čia "zapret- 
naja zona". Matyt, tie visi "ka
pitalistiniai piliečiai" jau savo 
fizionomija save išduoda, jog 
visi- sutinkantieji juos atpažįsta.

MASKVOS MUITINĖJE

Vėl laukiu savo eilės. Žiūriu, 
kaip muitininkas čiupinėja anų 
rusų ekskursantų lagaminus. At
rodo, žiūri pagrindinai, kaip ir 
amerikiečiai, bet čia įstatymai ne 
visiems vienodi.

Ir man paklausus, kaip su 
muitine, milicininkas pakiša tuos 
du mano kvitus muitininkui. A1- 
nas tik čak, čak uždeda atspau
dus. Tikrai čia nuostabūs "Įsta
tymai" kai kuriems amerikie
čiams. Net gal būt špionažo rei
kalams skirtų filmų netikrina. 
Na, bet nėra ko jaudintis, vyru
kas garsiai paskaitęs mano pa
vardę, žino savo, kaip kgbisto 
instrukcijas. Jisai pasirūpino, 
kad viskas būtų greit sutvarky
ta, ir man nereikėjo, kaip Briu
selyje, klaidžioti. Čia viskas 
tiksliai, pagal planą.

Norėjau išmainyti 1 dol. J rub
lius, bet jie tokie geri, kad vi
sus patarnavimus atlieka ne
mokamai, nes keisti dolerius Į 
rublius pavojinga. Pilietis, tapęs 
rubliuotas, gali nebesinaudoti ne
mokamais patarnavimais, o pra
dėti dar papirkinėti tarybinius 
žmones, keliauti taip, kaip jis 
nori.

LĖKTUVU Į, VILNIŲ

Nors lėktuve visos vietos bu
vo užimtos keleivių,daugumoje 
civiliai apsirengusių kgbistų, 
man palaisvinama numatytoji 
vieta. Lėktuve iš 24 keleivių tik 
du rusai. Lėktuvo palydovė irgi 
lietuvaitė -- vardu Aldona. Jinai

Jei elektriniai 
įrengimai turėtų 
savo skaitliukus

Jei kiekvienas elektrinis įrengimas turėtų savo skait
liukus, jūsų elektros sąskaita gal ir galėtų būti nu
mušta. Jūs galėtumėt surasti, kad tai kainuoja tik 
centus už valandos ar dienos darbą. Ir tų centų suma 
yra jūsų elektrinio gyvenimo sąskaita už mėnesf... 
didžiausias pigumas jūsų biudžete. Speciali 'parda
vimo” pastaba: vidurkis kaštų už rezidencinį elektros 
aptarnavimą yra 11% šiandien mažesnis, negu buvo 
1946 m.

kapitalistiniusvakarus.be
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Joną Chmieliauską amžinybėn palydėjus
Jonas Chmieliauskas po ilgos 

ir sunkios ligos mirė 1962 m. 
kovo 2 d. Los Angeles mies
te, Kalifornijoje. Jau senai ka
mavo astma. Pasirinko tinka
mesnį klimatą ir iš Clevelando 
persikėlė prie Pacifiko krantų. 
Dėja, neilgam. Liga komplikavo
si, sveikata ėjo blogyn.

Praeitais metais gegužės mė
nesį pasijuto žymiai blogiau. 
Trumpu laiku išseko materiali
niai ištekliai ir jokio pagerėji
mo nesijautė. Velioniui atėjo pa
galbon dr. Jonas Jurgila, kuris 
gydė be atlyginimo. Dėjo visas 
pastangas, kad išgelbėjus gyvy
bę. Jo pastangomis velionis buvo 
priimtas į ligoninę, kurlojetyria- 
mi ir gydomi sergantieji širdies 
ir vėžio ligomis. Gydytojai darė 
pasitarimus, tačiau diagnozo ne
pasisekė nustatyti. Velioniui mi
rus, jo šeimai sutikus, buvo pa
darytas skrodimas, o duomenys 
bus pranešti vėliau.

Jonas buvo tiesaus, nuoširdaus 
ir linksmo būdo. Jis neatsižvelg
davo į vieno asmens reikalą, 
bet žiūrėdavo į visų, daugumos 
reikalus. Teisingumas buvo pir
moje vietoje. Vienumos'nemėgo. 
Draugijoj, -- humoro ir anek
dotų jam netrukdavo. Todėl kur 
tik buvo Jonas, -ten buvo ir nuo
taika gera. Nenuostabu, kad buvo 
visų mėgiamas ir laukiamas.

Jonas buvo gimęs 1899 m. ba
landžio 26 d. Kaune. Pradžios 
mokyklą baigė Šiluvoje, o vidu
rinį mokslą -- Raseiniuose. Pir
mojo pasaulinio karo audros nu
nešė į Petrapilį, kur mokėsi 
technikos mokykloje. Po revo
liucijos grįžo Lietuvon. 1919 m. 
stojo savanoriu į besikuriančią 
Lietuvos kariuomenę. Tarnavo 
eiliniu 3 Vytauto Didžiojo pėst, 
pulke. 1920 m. pasiųstas į Karo 
mokyklą. Ten teko praleisti ka
riūno laikus su Dariumi. Jie li
ko artimais draugais.

Baigė Karo mokyklos IV laidą 
ir pakėlus į leitenanto laipsnį 
paskirtas į mokomą bateriją in
struktoriumi. Vėliau buvo moko
mos baterijos vyr. karininku. 
1925 m. išėjo atsargon vyresnio
jo leitenanto laipsnyje. Atsargoje 
būnant kelis kartus atliko moky
mo pakartojimus. Prieš bolše
vikams okupuojant Lietuvą buvo 
pakeltas Į kapitono laipsnį.

ADM1NISTRACIJOSTARNYBOJE

Iš kariuomenės išėjus atsargon 
pasirinko administracijos sritį. 
Tais pačiais metais gavo tar-

NEW YORKAS ■ VILNIUS...
(Atkelta iš 4 psl.)

žmonės elgiasi taip todėl, kad 
juos tebeveikia Džugašvilio še
šėlis.

Išeinant iš bažnyčios, radau 
pardavinėjant naujas maldakny
ges kurios neaiškiu būdu at
spausdintos. Yra žinoma, jog ir 
paprastos rašomosios mašinėlės 
žmonės negali nusipirkti. Spaus
tuvės juodų dažų be saugumo lei
dimo taip pat negausi. Matyt, 
nelegaliai Įvežta literatūra. Kaip 
ir Amerikoje taip ir čia, išme
čiau keliems senukams pinigus.

Senosios Itlebonijos, į kurią 
bolševikai, nacių okupacijos metu 
pataikė savo bomba -- nei pėd
sakų. Viskas taip, kaip nacių su
bombarduotoji Coventry katedra, 
Anglijoje. Mat, vienas nuo kito 
neatsiliko.

Klebonijos vietoje buvo darže
lis ir žydėjo gėlės. Žavu. Nau
ja trijų aukštų mūrinė kleboni
ja buvo išdygusi maždaug toje 
vietoje, kur kadaise stovėjo pa
siliks minimų "kabakas" --kul
tūrinė pažanga.

Nepasisekė išaiškinti ką to
kiuose dideliuose rūmuose klebo
nas veikia turbūt turistus aptar
nauja pagal KGB Įsakymą?

Tai mano rašto pavyzdys. La
bai dėkoju tiems, kurie jį per
skaitė ir susimastė. Dėkoju ir 
Salomėjai Narkeliūnaitei jei ji 
taip pat turėjo kantrybės Į tai 
atkreipti dėmesį.

Man, neseniai šiapus geležinės 
uždangos atsidūrus, labai rūpi, 
kodėl iš naujų ateivių tarpo jau 
atsiranda žmonių, kurie Lietu
voje lankosi privačiai ir joje ne
mato okupantų? Ir dar labiau 
.rūpi, kodėl paskiau, net^ labai 
įkyriai, platina tos privačios oku
pantų nematančios kelionės 
įspūdžius?

Jūsų
DAUSA 

nybą mokesčių inspektoriaus pa
dėjėju Panevėžyje. Nuo 1926 m. 
paskirtas mokesčiu inspektoriu
mi Į Lazdijus, šias pareigas ėjo 
Marijampolėje, Kaišiadoryse ir 
nuo 1933 m. Kaune II-jo rajono 
mok. inspektoriaus. Tuo laiku, 
laisvu nuo tarnybos, studijavo 
Vytauto Didžiojo universitete, 
teisių fakultete, ekonomijos sky
riuje. 1940 m. bolševikams oku
pavus Lietuvą, jų buvo perkeltas 
Į Vilnių ir pažemintas į mok. 
insp. padėjėjus.

Vokiečių - bolševikų karo me
tu vokiečiams priskirusprieVil- 
niaus krašto naują sritį, velionis 
buvo paskirtas organizuoti Svy
rių apskrities administraciją. 
Suorganizavus, paskirtas apskri
ties viršininku. Vėliau perkel
tas toms pačioms pareigoms į 
Trakus. Bolševikams okupuojant 
antrą kartą Lietuvą pasitraukė 
į vakarus.

VEIKLA TREMTYJE

1944 m. pasitraukė Vokietijon. 
Po karo gyveno Hanau tremtinių 
stovykloje. Stovykloje įsijungė Į 
vidaus stovyklos tvarkymo reika
lus, o vėliau tarnavo darbo kuo
pose. 1949 m. atvyko Į JAV ir 
apsigyveno Clevelande. Čia ve
lionis veikė į Tautinės Sąjun
gos skyriuje, buvo Vilties Drau
gijos centro valdybos narys, Ra
movėj ir kitur, kur tik suspėjo.

Los Angelėj gyvendamas pri
klausė ALTS Angeles skyriui, 
SLA ir LVS Ramovei. Velio
nis buvo pašarvuotas Hamrock 
laidotuvių koplyčioje. Prie karsto 
buvo sudėti vainikai: Birutiečių, 
Ramovėnų ir kitų organizacijų bei

Lietuviai ir latviai pradeda 
fraternalinį bendradarbiavimą

Praėjusiame Susivienijimo 
Seime, Pittsburghe, Pa. buvo ke
liama mintis pradėti artimesnį 
bendradarbiavimą su latviais ir 
estais fraternalinėje veikloje. 
Ši mintis kilo daugiau iš orga
nizacijos visuomeninių uždavi
nių, nei iš jos interesų, saky
sime, siekiant vien tik narių 
skaičiaus padidinimo. Tiek lat
vių, tiek mūsų tautiečių padė
tis svetimoje šalyje, yra veik vie
noda. Visiems gresia tas pats 
nutautėjimo pavojus. Todėl visai 
natūralu, kad šios bendro likimo 
kaimyninės tautybės, atitolusios 
nuo savo krašto, ieško būdų ir 
priemonių užtikrinti savo išei- 
vinėms bendruomenėms ilgesnį 
ir patvaresnį išsilaikymą. To
kiam tikslui gali pasitarnauti mū
sų Susivienijimas, plėsdamas 
tarp abiejų tautų fraternalinius 
santykius.

Susivienijimo vadovybė, turė
dama Seimo pritarimą, apsi
sprendė fraternalinius ryšius 
pirmoje eilėje pradėti su lat
viais. Tuo tikslu SLA veikėjai 
jau yra turėję vieną kitą pasi
kalbėjimą su latviais. Paskuti
niame pasikalbėjime, kuris Įvyko 

SLA namuose New Yorke Įvykusiame pasitarime tarp latvių ir 
lietuvių veikėjų, SLA prezidentas P. Dargis (dešinėje) sveikinasi 
su Latvių Organizacijų Sąjungos pirmininku C. Stankevics.

Vyt. Maželio nuotrauka

paskirų asmenų.
Kovo 5 d. velionio palaikai at

lydėti. į šv. Kazimiero parapijos 
bažnyčią. Gedulingas pamaldas 
laikė kun. J. Kučingis, parapijos 
klebonas. Vargonais grojo muz. 
B. Budriūnas. Pamaldų metu prie 
karsto stovėjo Ramovėnųgarbės 
sargyba. Į, kapines lydėjo ir apei
gas atliko kun. A. Valiuška.

į Kalvarijos kapines velionį 
lydėjo gausus kolonijos lietuvių 
būrys. Atsisveikinimo kalbas pa
sakė organizacijų atstovai: LV 
ramovės, -- K. Liaudanskas, 
ALTS-gos -- V. Aleksandriū- 
nas, SLA-- A. Biekša, Vilniaus 
laisvės kovotojų -- prof. S. Žy
mantas.

Karstas buvo pridengtas Lie
tuvos tautine vėliava, kurią per
davė velionio našlei. Po laido
tuvių p. Navickų namuose laido
tuvių dalyviai buvo vaišinami už
kandžiais. Kelios valandos pra
leistos tarp velionio šeimos na
rių.

1923 m. Jonas vedė Jadvygą 
Grybauskaitę. Duktė Irena iš
tekėjo už Ramūno Bužėno. Sū
nus Algirdas karo metų išvež
tas vokiečių Į Lenkiją. Ten jis 
ir liko. Prieš keturius metus 
Algirdas mirė. 1959 m. mirė 
velionio brolis Clevelande. Da
bar, po daugel pergyvenimų ir 
sunkios ligos, persiskyrė su šiuo 
pasauliu ir Jonas. Liūdi Jono 
šeimos nariai. Liūdime ir mes, 
netekę savo nario. Linkime 
jo šeimos nariams ištvermės ir 
ramybės išgyvenant šią didelę 
nelaimę.

O. ŽADVYDAS

New Yorke, klausimas buvo gana 
konkrečiai aptartas. Pasitarimą 
atidarė Susivienijimo sekretorė 
B. Pivaronienė,pakviesdama pir
mininkauti kun. P. Dagį. SLA 
prezidentas P. P. Dargis savo 
ilgesniame žodyje nušvietė tokio 
bendradarbiavimo tikslus, pa
grindus ir galimumus. Iš latvių 
pusės dalyvavo C. Stankevicz -- 
Latvių organizacijų sąjungos pir
mininkas, E. Druva -- Latvių 
moterų organizacijų prezidentė, 
kun. R. Zarinš, E. Reisters — 
"Laiks" laikraščio redaktorius 
ir A. Homics -- Latvių pašaipū
nės draugijos pirmininkas.

Po P. P. Dargio kalbos latvių 
organizacijų atstovai iš esmės 
pilnai pritarė fraternalinio san
tykiavimo minčiai. Paaiškėjo, 
kad latviai fraternalinės orga
nizacijos, kaip mūsų Susivieniji
mas, neturi. Pas juos veikia 
pašalpinė draugija daug Šiaures
niuose rėmuose ir žymiai ma
žesne apimtimi. Latviai mūsų 
SLA laiko patraukliu pavyzdžiu. 
Kaip latviai galėtų jungtis į fra- 
ternalinę veiklą, tai bus kitų 
pasitarimų klausimas. Tuotiks- 
lu yra sudarytas koordinacinis

UosteBr. Murinas

MURINO KŪRINIU
Atida romoje tapytojo 

Broniaus Murino kūrinių 
parodoje, Čiurlionio galeri
joje, meno mėgėjai bus ma
loniai nustebinti pamatę ne 
vien akvarelinius darbus, 
bet gera dalį eksponatų ir 
aliejinės tapybos. Mat, dai
lininkas B. Murinas, kaip 
akvarelistas jau anksčiau 
užsirekomendavo daugelyje 
savųjų ir kitataučių parodų. 
Jo puikiai sukurtos akvare
lės traukė ne vieną meno 
mėgėją versdamos ties jo
mis ilgėliau sustoti ir pasi-' 
gerėti harmoningais spal
viniais sprendimais. Jo lyg 
sudvasintuose darbuose bu
vo ryškus naujųjų meninių 
problemų ieškojimas.

Nors dailininkas jau per
žengė pusės amžiaus ribą, 
bet savo kūriniuose dar vis 
jaunas, veržlus dinamiškas 
ir eina moderniojo meno ke
liais. Apie jo meistriškai 
sukurtus darbus liudija 
faktai, kad dailininkas ne 
tiktai savųjų, bet ir kita
taučių buvo gražiai įvertin
tas. Jam, bene trijose ar 
keturiose amerikiečių meno 
parodose, už įspūdingas ak
vareles buvo duotos premi
jos.

Tenka pasakyti, kad alie
jinės tapybos darbuose dail. 
B. Murinas vis dėl to dar 
nebus išvystęs tokio meist
riškumo, kokio jis pasiekė 
savo akvarelėse. Kokius 
spalvingus niuansus ir per
ėjimus leidžia pasiekti ak
varelė, to niekada dailinin
kui nepasiseka įgyvendinti 
aliejinėse tapybose. Tai, 
kaip taisyklę, menininkai 
žino. Pagaliau tas tiktai su
stiprina teigimą, kad tiktai 
ilgos intensyvios studijos, 
pasišventimas, nuoširdumas

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

atstovę

PAULINA
MOZURAITISBENNETT 

Hl 2-4450 
642 Meadow Laie Dr. 
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komitetas, kuriame latvius at
stovauja prof. L. Beržinš, A. 
Homics ir E. Reisters. Šiame 
komitete Susivienijimo atstovais 
yra prezidentas P. P. Dargis, 
sekretorė B. Pivaronienėir kun. 
P. Dagys.

į ŠĮ pasitarimą iš Philadelphi
jos taip pat buvo atvykęs Susi
vienijimo veikėjas J. Stikliorius, 
VLIKo vicepirmininkas.

Kaip vystysis pradėtas latvių 
ir lietuvių fraternalinis bendra
darbiavimas, priklausys nuo 
abiejų pusių, o taip pat ir są
lygų, kurias teks minėtam komi
tetui nustatyti. Pradžia yra pada
ryta gera ir pradėta linkmegali- 
me laukti pozityvių darbų.

A. GIRULIS

PARODA CHICAGOJE
ir gabumai, atveda dailinin
kus į tokius laimėjimus.

Reikia manyti, kad chica- 
giškiai gausiai atlankys šią 
meno parodą ir patys pama
tys, kaip vystosi dail. B. 
Murino kūryba.

Paroda atidaroma kovo 
mėn. 17 d. Čiurlionio galeri
joje. J. Padienius

MELROSE PARK
LIETUVAI

Melrose Park lietuvių koloni
ja negausi/ bet lietuvišką veiklą 
sugeba vesti patraukliai. Ir toje 
veikloje labai gražiai reiškiasi 
net trys lietuvių generacijos.

3 d. lietuviškų organizacijų 
bendras komitetas labai gražiai 
paminėjo Lietuvos nepriklauso
mybės šventę. Šventės minėji
mas buvo suruoštas gražioje 
Melrose Park gimnastikos salė
je, kurią nemokamai davė miesto 
vadovybė. I minėjimą atsilankė 
iš Chicagos Lietuvos generali
nis konsulas P. Daužvardis, ne
senai iš Lietuvos pabėgęs geo

Philadelphijos šeštadieninės mokyklos mokiniai Vasario 16 proga 
mokykloje išpildė deklamacijų montažą "Tėvynė tik viena".

V. Gruzdžio nuotrauka

V. Volertas aiškina Philadelphijos šeštadieninės mokyklos moki
niams Vasario 16 reikšmę. V. Gruzdžio nuotrauka

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

Telephone; TWaining 4-8087
Prekes siunčiame ir per paštą.

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠI KUPONĄ

Prašau atsiusti..........
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:....
Name

No. Street City Statė

logijos inž. Miklovas, vietos 
miesto burmistras Karlson su 
visa miesto vadovybe ir didelis 
skaičius vietos lietuvių.

Minėjimo programa buvo neil
ga, bet Įdomi ir įvairi. Minėji
mą pradėjo Melrose Park A. L. 
Bendruomenės pirmininkas 
Gražvydas Lazauskas. Visą 
šventės minėjimą pravedė čia 
gimęs Viktoras Lyons, Melrose 
Park lietuvių piliečių klubo pir
mininkas. Jis yra taip pat šio 
miesto pareigūnas. Pagrindinę 
kalbą pasakė gen. konsulas Dr. 

f Daužvardis. Geologas inžinierius 
Miklovas trumpai nupasakojo da
bartinio lietuvio ūkininko padėtį 
Lietuvoje. Jis pavaizdavo keliais 
pavyzdžiais kolchozo vadovą, ko
kie tipai šiuo laiku tvarko lietu- 
vos ūkį, ir kolchozo vergus — 
buvusius Lietuvos ūkininkus.

Melrose Park L. Bendruome
nės garbės pirmininkas, senas 
Amerikos lietuvių veikėjas. An
tanas Jončia atsinešė seną dide
lę knygą, kurioje yra surašyta 
visi Melrose Park lietuviai, ku
rie dar nuo 1918 m. aktyviai 
reiškiasi lietuviškoje veikloje ir 
piniginiai remia Lietuvos vadavi
mo darbą. Toje knygoje yra su
rašyti visi, kurie pirko Lietuvos 
laisvės bonus ir visos aukos, 
kurias aukojo Lietuvos laisvini
mui. A. Jonča kvietė visus lie
tuvius aukoti Lietuvos vadavimo 
reikalams ir tuo būdu savo pa
vardę Įrašyti Į tą seną istorinę 
knygą.

Meninę programos dalį atliko 
Rakfordo lietuvių piliečių klubo 
vyrų choras ir jaunų mergaičių 
oktetas. Choras, vadovaujamas 
muziko Lino, padainavo kelias 
gražias daineles, o mergaičių 
oktetas labai gražiai padekla
mavo ir atliko dainų montažą 
Meninė programa buvo Įdomi, 
trumpa ir gerai paruošta.

Lietuvos vadavimo darbams 
paremti buvo surinkta virš 
$300.00. Po programos dar buvo 
bendrai pasivaišinta ir gražiai, 
lietuviškoje nuotaikoje, praleis
tas šventės minėjimo vakaras.

A. JANUKAITIS



Nr. 31 — 6_____________________________

LAIŠKAI LIETUVIAMS 
metinė šventė

DIRVA 1962 m. kovo 14

Kai prie? 12 metų pasirodė 
Tėvų Jėzuitų leidžiamas pirma
sis Laiškai Lietuviams žurnalo 
numeris, skaitytojų jis buvo su
tiktas su džiaugsmu, nes užpil
dė kaip tik tą spragą, apie kurią 
mūsų spauda mažiausiai rašė ir 
visai nekėlė tų aktualiųjų temų, 
kurias pradėjo gvildenti šis žur
nalas.

Metai iš metų žurnalas keitė 
savo technikinę išvaizdą, didėjo 
puslapių skaičiumi, bet siekė tų 
pačių tikslų -- formuoti skai
tytojų mintis religinėje ir tau
tinėje dvasioje, ypatingai atkrei
piant dėmesj l Seimą, jaunimą, 
lietuvybę.

Jei iki šių metų pradžios Laiš
kai Lietuviams nepretendavo į 
žurnalo apimti, tai išėjęs 1962 
metų pirmasis numeris pasi
skelbė, jog tai yra religinės ir 
tautinės kultūros žurnalas, tuo 
gal labiau norėdamas išryškinti 
leidinio turinį

Su pirmuoju numeriu jo ir 
išvaizda pagrindinai pasikeitė 
(žiūrėk viršelio fotografiją). 
Dali. Algirdo Kurausko meniškai 
paruoštas viršelis labai gražiai 
išreiškė tas kūrybingojo redakto
riaus idėjas, kurias jis nori 
skleisti rašytiniu žodžiu. Pakeis
tas ' ir visas technikinis vidaus 
puslapių sutvarkymas ir žurnalo 
meninę priežiūrą tvarko taip pat 
dail. Alg. Kurauskas.

Kita naujovė, tai keturi vidu
riniai puslapiai skirti foto nuot
raukoms, kurios atspausdintos 
kreidiniame puslapyje. Foto
grafijos, kurias paruošia Algi
mantas Kezys, S. J. yra su gi
liu turiniu, meniškos, gražioje 
šviesos ir šešėlių žaidimo for
moje. Jos papildo ir praturtina 
žurnalo turinį

Žurnalą nuo pat pirmo numerio 
redaguoja Juozas Vaišnys, S. J. 
Jis savo darbu išvarė naują 
mūsų spaudos istorijos vagą ir 
už tai jam priklauso mūsų laik
raštijoje pelnyta garbė.

Kai 1960 metais žurnalas mi
nėjo dešimtmetį surengė meninę 
šventę, kurios metu pirmą kar-

Kun. Juozas Vaišnys, S. J., 
"Laiškai lietuviams" redakto
rius, be savo tiesioginių pareigų 
daug laiko skiria skautų veiklai. 
Jis yra LSS pirmi jos tarybos na
rys, LS Brolijos Vadijos narys, 
LSS jubiliejinių metų rengimo 
komiteto pirmininkas ir Lituani
cos tunto dvasios vadas. Už veik
lą yra pakeltas į vyresnius skau
tininkus ir apdovanotas garbės 
Ženklais.

V. Kasniūno nuotrauka

tą buvo {teiktos straipsnių kon
kurso premijos. Skaitytojų ir 
svečių pageidavimu, ši šventė 
tapo tradicinė.

Šių metų Laiškai Lietuviams 
žurnalo metinė šventė įvyks ko
vo mėn. 17 d. 7 vai. vakare Jau
nimo Centro didžiojoje salėje. 
Bus konkurso laimėtojams pre
mijų įteikimas, įdomi meninė 
programa ir puiki vakarienė. 
Kaip ankstyvesniais metais taip 
ir šiais tikimasi, kad į šią šven
tę atsilankys daug svečių. Bilie
tus galima įsigyti pas platinto
jus ir Jaunimo Centre.

JUOZAS BUTVILĄ

CHICAGOS PARENGIMŲ
— KALENDORIUS _ _

KOVO 17 D. Studentų ateitininkų 
seminaro paskaita "Reikalingu
mas organizuotumo šių dienų jau
nimui". Jaunimo Centre 7:30 v.V. 
Skaito d r. V. Vygantas.

KOVO 17 D. Laiškų Lietuviams 
metinė šventė Jaunimo Centre.

KOVO 17 - 25 D. D. Dail. 
Broniaus Murino akvarelių ir 
tapybos paroda Jaunimo Na
muose Čiurlionio Galerijoje.

KOVO 18 D. ALVUDo paren
gimas vaikams Jaunimo Cent
re 2 vai. p.p.

KOVO 18 D. Tėvų Marijonų 
Marąuette Parko bendradarbių 
skyriaus vakarienė parapijos sa
lėje.

KOVO 18 D. Gen. konsulo dr. 
P. Daužvardžio pagerbimas Jau
nimo Centre 5 v.v.

KOVO 24 D. Studentų atei
tininkų seminaro paskaita "Ro
mantiška ar racionali pažiūra į 
tautiškumą”. Jaunimo Centre 
7:30 v.v. Skaito A. Baronas ir 
R. Rudys.

KOVO 25 D. Šv. Pranciškaus 
Seserų Vienuolyno rėmėjų Chi
cagos apskrities 35 metų jubilie
jinis vakaras Brighton Parko pa
rapijos .salėje.

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

KOVO 31 - Balandžio 8 d.d. 
A. L. Montesori Draugijos auk
lėjamosios ir mokslo priemonių 
bei vaikų darbų paroda Jaunimo 
Centre.

BALANDŽIO 1 D. ALK Moterų 
Sąjungos 20-os kuopos žaidimų 
vakaras Vyčių salėje 2 vai. p.p.

BALANDŽIO l d. Šv. Kazimie
ro Seserų Rėmėjų vajaus vaka
rienė Marąuette Parko para
pijos salėje.

BALANDŽIO 1 D. Lietuviško
sios jūrų skautijos 40-ties metų 
sukakties minėjimas Jaunimo 
Namuose. Ruošia Tėvų Komite
tas.

BALANDŽIO į 7, 16 D.D. 1962 
m. G. Verdi operos "Aida" pasta
tymai Marijos gimnazijos salėje.

BALANDŽIO 7 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Jaunimas ir lietuvių politikos 
veiksniai (nauda ir galimybės) 
Jaunimo Centre 7:30 v.v. Skaito 
Valdas Adamkavičius.

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių metinis sei
mas, Marijonų salėje.

BALANDŽIO 8 D. Kun. S. Gau- 
čio 25-kių kunigystės metų mi
nėjimo banketas Roselandopara
pijos salėje.

EAGLE STAMPS VISAD PADIDINA SANTAUPAS

MAY 4 BASEMENT
DOWNTOWN - HEIGHTS - PARMATOWN - SOUTHGATE

TURTINGESNIO ĮPRASTO ŽVILGSNIO

UŽVALKALAI
Kedėms

Mašina skalbiami!

ir telefonu užsakymai pildomi 
Šaukit CHerry 1-3070

Rom 
Grwn 
Nutmag

BASEMENT DRAPERY DEPARTMENT, THE MAY COMPANY 
ALL 4 STORES, INCLUDING SOUTHGATE

Duokit savo baldams nauja dekoracini žvilg
sni, daug gražesni, daugiau pritaikyta ir 
pagal išmieras. Galima pasirinkti margumą 
modernu, dabartini arba naujesni. Spalvos 
gali būti vienodos ar skirtingos. Ilgai laikys, 
nes pagalvės apverčiamos. Stiprios siūlės ir 
geresnes rūšies medžiagos.

Style B
Provincial

Modern Florai Sofa Bed Covers ..' 10.99 
Hide-A-Bed Covers 15.99

Provincial 2 or 3-Cushion S f u d i o
Sofa Bed Covers .. 10.99 
Hide-A-Bed Covers 15.99

Pridek šviesumą ir spalvingumą savo namams taupant!. . Pridėk

Luxurious Modern Florai Print 
Rich Provincial Pat+ern 
Tertured Go-Together Solids 
They’re Brimming wifh Color 
They’re Smarf and Pracfical 
They’re SO Economical Too!

BALANDŽIO 8 D. Tėvų Mari
jonų bendradarbių seimas vie
nuolyne.

BALANDŽIO 14 D. Stasio Pil
kos literatūros rečitalis Jauni
mo Centre.

BALANDŽIO 14 D. Studentų 
ateitininkų seminaro paskaita 
"Tremtis šių dienų jaunimui 
bausmė ar palaima" Jaunimo 
Centre 7:30 v.v. Skaito dr. A. 
Liūlevičius.

BALANDŽIO 22 D. Akademinio 
Sporto Klubo "Lituanica" Velykų 
šokių vakaras Lietuvių Audito
rijoje.

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

GEGUŽES 5 D. Lietuvos Dukte
rų Draugijos pavasario balius 
Jaunimo Centre.

GEGUŽES 6 D. J. Velbasioba
leto studijos koncertas Jaunimo 
Centre.

GEGUŽES 6 D. Šv. Kazimiero 
Seserų Rėmėjų Draugijos me
tinis seimas. Marijos gimnazi
joje

GEGUŽES 12 D. Dail Vytauto 
O. VirkauparodaChicagoSavings 
and Loan Ass'n Meno Galerijo
je. Rengia Lietuvių Studentų San
tara.

GEGUŽES 12 D, Chicagos 
Aukštesniosios Lituanistikos 
Mokyklos Motinų Klubo koncer- 
tas-balius.

GEGUŽES 20 D, Lietuvių Pre
kybos Rūmų metinis banketas 
Ambassador West viešbutyje.

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

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

Vasario 25 d. Chicagoje Jaunimo Centre įvyko tradicinis vaikų 
kaukių balius, kurio programą išpildė Marąuette parko jaunučiai 
ateitininkai, suvaidindami M. Steikūnienės parašytą veikalėlį "Tei
sybė ir Neteisybė". Nuotraukoje "Neteisybė" (Živilė Stonkutė) 
vilioja vaikus Aušrelę (Gailą Mikalonytę) ir Sauliuką (Laimutį 
Degutį). Z. Degučio nuotrauka

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.

GREETINGS and BEST W1SHES 
to Ali the Lithuanian People

ANTHONY

PECYK
COUNCILMAN

CANDIDATE FOR

COUNTY COMMISSINER
Democratic Primary May 8, 1962

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI PAS MUS!
|gl/ty MOKAME UŽ BONU 
w/4lo TAUPMENAS
Indėliai apdrausti iki $10,000 per federalinės 

valdžios agentūrą.

KAS DU MĖNESIUS DUODAMOS VIS NAUJOS
DOVANOS TAUPYTOJAMS

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1441 Si. 49th Court. Cieero 50, III. Tel.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS, 

sekretorius
Blshop 21397

S?9KT?Kimi
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Kaziuko mugė Clevelande praėjusi sekmadieni sutraukė daug žmonių ne tik nusipirkti skautų rankdar
bių, bet ir pasižiūrėti jų meninės programos. V. Pliodžinsko nuotrauka

J- .
CLEVELANDE

IR APYLINKĖSE
• Valteris Banaitis Cle

velando viešnagei paskyrė 
kovo 18-22 dienas. Įžymiam 
svečiui iš anapus Atlanto 
priimti ir pagerbti, JAV 
Lietuvių Bendruomenės pir
mosios apylinkės valdyba, 
talkinama kitų mūsų sam
būrių, sudarė tokią Valterio 
Banaičio viešnagės Cleve- 
Iandą programą:

Valterio Banaičio prane
šimas apie padėtį okuuoto- 
je Lietuvoje kovo 18 d., 
sekmadienį, 12 valandą, 
švento Jurgio parapijos sa
lėje. Po pranešimo — pa
skaitos, 2 valandą po pietų, 
susipažinimo su svečiu už
kandžiai Lietuvių salės sve
tainėje. Užkandžių dalyviai 
vaišių metu turės progos 
su Valteriu Banaičiu pasi
keisti mintimis.

Į Valterio Banaičio pra
nešimą ir susipažinimo vai
šes kviečiami visi lietuviai. 
Įėjimas į paskaitą laisvas. 
Norintieji dalyvauti vaišė
se, prašomi iš anksto užsi- 
sakytį vietą pas: LB Pir
mosios apylinkės valdybos 
pirmininkas, telef. 881-1921 
po pietų, Dirvos redakcijo
je ir Baltic Prekybos Na
muose darbo valandomis.

Užsirašyti prašoma iki ko
vo 16 d. vakaro imtinai, nes 
vaišių rengėjai turi turėti 
davinius, kiek žmonių daly
vaus vaišėse ir tokiam da
lyvių skaičiui paruošti už
kandžius.

• Inž. Pijui žiūriui kovo 
12 d. Polyclinic ligoninėje 
padaryta sunki operacija. 
Ligoniui, paskutiniu metu 
dėl sveikatos rečiau besiro- 
dančiam organizacinėj veik
loj, linkime geros ir greitos 
sveikatos.

Ohio Lietuviij Gydyto
jų Draugijos narių ir jų 
žmonų susirinkimas įvyks 
kovo 24 d., šeštadienį, 8 vai. 
vak. Dr. ir ponios Stankai
čių namuose —15821 Clevi- 
den Rd., Cleveland 12, Ohio. 
Telefonas ER 1-5266.

• Lietuvos partizanų ko
vų dainos, išleistos Lietuvos 
N e p riklausomybės Fondo, 
jau gautos iš rišyklos. Cie- 
velande jas galima gauti 
pas Vytautą Stuogj — 1198 
East 84 St., tel. SW 5-4676; 
Marijų Blyną — 6823 Bay- 
liss Avė. telef. 361-8165; 
Vladą Ramanauską — 
18310 Marcella Rd., telef. 
IV l-67u0 ir Dirvoje.

• Ispanų Ximenez-Vargas 
baletas, pagarsėjęs Europo
je ir visam pasauly, koncer
tuoja kovo 16 d., penktadie
nį, 8:30 vai. Music Hali.

Programoje ispanų ir 
Pietų Amerikos kraštų šo
kiai. Tai antros jų gastrolės

Amerikoje ir pirmos Cleve
lande. Amerikoje jie yra 
gastroliavę 1958 metais.

Bilietai parduodami Cle
veland Opera Ass’n — 2816 
Euclid Avė. ir Burrows kny
gyne — 419 Euclid Avė.

• A. Balašaitienė, dirban
ti Cleveland Trust Co., E. 
105 ir St. Clair skyriuje 
kaip kasininkė prie lange
lio, darbui baigiantis buvo 
bandoma apiplėšti. Ji susi
orientavusi perpuolė ant 
grindų ir paspaudė aliarmo 
signalus. Plėšikas pabėgo 
nieko nelaimėjęs.

• Salamander krautuvė 
pakeitė adresą. Salamander 
batų krautuvės buvusios pa
talpos, prekybai plečiantis, 
pasidarė permažos. šiomis 
dienomis krautuvė persikė
lė į dideles, gražias patalpas 
prie pat gyvo West Side 
marketo — 2546 Lorain 
Avė. Smulkiau apie tai žiūr. 
skelbimą šiame puslapy.

• Lietuvių Prekybos Na
mams (6905 Superior Avė.) 
skubiai reikalinga pardavė
ja.

Suinteresuotos prašoma 
kreiptis į Baltic Delicat. sa
vininkus.

• Išnuomojamas 3 kamb.
butas su vonia suaugu
siems. Mėnesiui, su šildy
mu, $35.00. Kreiptis telefo
nu UT 1-8258. (33)

FILATELIJOS KAMPELIS |4|
- - - - - - - - ANTANAS BERNOTAS _ _ _ _ _ _

AMERIKOS JUNGTINES 
VALSTYBĖS

Š. m. vasario 14 d. išleido 
4 centų pašto ženklą, kuriuo pa
minima Arizonos valstijos 50 
metų sukaktis. Arizona buvo pri
imta Į sąjungą 1912 m. vasario 
14 d. kaip 48 valstija.

vantes, gi trečiuoju, kurį čia 
dedame, paminima miesto Santa 
Cruz de la Sierra 400 metų įkū
rimo sukaktis bei pagerbiamas jo 
įsteigėjas Nuflo de Chaves.

Santa Cruz de la Sierramies- 
tas yra Bolivijos rytiniame de
partamente, taip pat vadinamame 
Santa Cruz vardu, ir yra pats 
didžiausias . to departamento 
miestas. Miestas guli Andų kalnų 
atšlaitės slėnyje, 1450 pėdų nuo 
jūros lygio aukštyje, prie Piray 
upės, įtekančios į Mamorėsupę. 
Miesto apylinkės derlingos, au
ginamos cukrašvendrės bei gal
vijai.

nlus. 1839-47 m. Llsztas su savo 
koncertais keliavo po visą Eu
ropą, tarp kitko aplankydamas 
Tartus, Rygą ir Mintaują.

Nuo 1848 m apsigyveno Vei
mare, kur daugiausia atsidėjo 
kūrybai. 1861 m., būdamas Ro
moje, įstojo į vienuolyną ir 1865 
m. tapo abatu. Tarpais gyvenda
vo ir Budapešte, kur nuo 1875 
m. buvo vengrų muzikos aka
demijos pirmininku.

Sukūrė gausybę muzikos kūri
nių, bet pačios garsiausios yra 
jo 19 vengrų rapsodijų, išpildo
mos viso pasaulio pianistų ir 
orkestrų.

DETROIT

BATŲ KRAUTUVĖ

SALAMANDER
persikėlė į naujas, erdvias 
patalpas, pirmame bloke nuo 
West Side Market.

GRANO OPENING
bus KOVO 15 D. Atsilankiusieji į 
naują krautuvę tarp kovo 15 ir 25 
d. turės progos laimėti vieną iš 
dešimties prizų - porą batų, be
įsipareigojimo ką nors pirkti.

Naujas adresas:
2546 Lorain Avė. Cleveland 13, Ohio Tel. 241-6788

Pašto ženkle pavaizduota mė
nesiena naktis, arti -- didžiulis 
žydintis saguaro kaktusas, tolu
moje kitas toks pat kaktusas. 
Kaktusas yra laikomas tautine 
Arizonos gėle ir jų ten daug 
auga. Jo žiedai paprastai išsi
skleidžia naktį, užtat ir pašto 
ženklui pasirinkta ši tema. Pašto 
ženklas spausdintas tamsiai mė
lyna, žalia ir raudona spalvomis.

Dabartinė Arizonos teritori
ja, kartu su. New Mexico, nuo 
1821 iki 1848 m. priklausė Mek
sikai. 1854 m. buvo prijungta da
lis vadinamo Gadsden Pirkinio. 
Nuo 1863 m. atskira teritorija. 
Arizonoje gyvena daug indėnų, 
kurie iki 1896 m. kėlė nuolati
nius karus ir sukilimus.

Arizonos sostinė yra Phoenix 
miestas, {kurtas 1870 m.

Miestas dulkėtas, išsibarstęs, 
apgyventas daugiausia vienų bal
tųjų. Pradžioje miestas buvo 
įkurtas aukštai Andų kalnuose, 
bet 1590 m. perkeltas žemiau, į 
dabartinę vietą. Nuo šio šimtme
čio pradžios paprastai vadina
mas tik Santa Cruz vardu. Mieste 
gyvena apie 33,000 gyventojų.

VENGRIJA

Kviečiame į V. Banaičio 
paskaitą

Kovo 17 d., šeštadienį, 7 
vai. 30 min. buv. lietuvių 
svetainės salėje įvyksta ne
seniai iš Vokietijos į Ame
riką atvykusio V. Banaičio 
pranešimas. V. Banaitis dir
ba Free Europe radijo sto
tyje Miunchene, seka vokie
čių spaudą ir smulkiai nu- 
klausinėja prasiveržu sius 
pro geležinę uždangą Rytų 
Europos pabėgėlius. Jis yra 
didelių muzikinių ir žurna
listinių gabumų žmogus. 
Reikia manyti, kad jo pra
nešimas bus įdomus ir labai 
naudingas.

Paskaita įvyks 7:30 vai. 
vakare, buvusioje Lietuvių 
salėje, kampas 24 ir Vernor. 
Įėjimas laisvas.

Todėl nepraleiskime šios 
retos progos ir punktualiai 
susirinkime į salę.

K. Jurgutis

AUSTRALIJA

išleido 5 šilingų pašto ženklą, 
kuriuo atžymima labai išsiplė
tusi to krašto gyvulininkystė. 
Pašto ženkle matome raitus kau
bojus, besivaikančius galvijus.

minėdama 150 metų gimimo su
kaktį garsaus vengrų pianisto ir 
kompozitoriaus FranzLiszto, iš
leido trijų pašto ženklų ir bloko 
seriją. Tie patys ženklai ir blo
kas išleisti ir neperforuoti. Taip 
pat ženklus išleido Austrija, R. 
Vokietija ir kt. kraštai.

Čia dedame šios serijos 60 
fillerių pašto ženklą, kuriame 
parodytas Liszto siluetas, for- 
tepiono klaviatūra ir gaidų kny
ga.

BOSTON

šiaurinėje teritorijoje, kur karš
tas klimatas ir daug ganyklų, be 
avių, auginama labai daug galvi
jų, ir Australija yra vienas 
svarbiausių mėsos eksporterių 
{ kitus kraštus, ypatingai 1 Didž- 
Britaniją, Jungt. Amerikos Val
stybes, Indiją ir kitur. Kaiku- 
riais metais išvežta šaldytos mė
sos daugiau nei už 14 milijonų 
svarų sterlingų. Be to, svarbų 
eksporto produktą sudaro ir o- 
dos bei kailiai.

BOLIVIJA

išleido trijų pašto ženklų seri
ją, kurių dviem pagerbiamas ži
nomas ispanų rašytojas Cer-

Franz Liszt (vengriškai Fe- 
renc Liszt) gimė 1911.X.22 Rai- 
dinge, Vengrijoje, mirė 1886. 
VII.31 Bayreuthe, Vokietijoje. Jau 
iš mažens pasižymėjo muziki
niais gabumais ir, būdamas 9 
metų, davė savo pirmąjį koncer
tą. 1821 m. persikėlė Į Vieną, 
kur mokėsi muzikos ir kompo
zicijos pas garsius to laiko mo
kytojus. Vėliau gyveno Paryžiuje, 
Romoje, Šveicarijoje, kur su
sipažino su kitomis muzikos gar
senybėmis ir kūrė savo kflri-

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

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

6621 Edita Avenue 936 East 185 St.
EN 1*1763 KE 1*7770

EAST CLEVELAND — 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS 

INSURE D TO 
•>o ooo

OPEH EVERY SATURDAY UttTtL 2:30

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

IN TOWN OFFICE — 6712 SUPERIOR AT EAST 68 ST,

BALF metinis susirinkimas
Bostono BALFo 17-to 

skyriaus metinis narių susi
rinkimas įvyks kovo 18 d., 
2:30 vai. po pietų Lietuvių 
Piliečių Klube, So. Bostone.

Visi lietuviai kviečiami 
dalyvauti, nes Balfo pagal
bos dar laukia tūkstančiai 
mūsų broliu.

MOKSLEIVIU ŠACHMATŲ 
VARŽYBOS

Prasidės šį šeštadienį, kovo 
17 d., Cambridge "Y" patalpose. 
Iš jų geresnieji bus atrinkti į 
baigmines moksleivių varžybas 
sekantį šeštadienį, tose pat pa
talpose.

Šiose varžybose gali dalyvauti 
Massachusetto visų mokyklų 
moksleiviai. Nebus jokio mo
kesčio, tik dalyviai prašomi tu
rėti savo šachmatus.

Užpernai tokias varžybas lai
mėjo Algis Makaitis, So. Bostono 
Lietuvių Pil. D-jos šachmatinin
kas. Jis dalyvaus ir dabar, drauge 
su A. Leonavičium Ir Girniais.

Prieš kelius metus Bostono 
moksleivių varžybose pasižy
mėjo Gediminas Kuodis, Saulius 
Vaičaitis, E. Spirauskas.

Lietuviai raginami ir šiuokart 
gausiau dalyvauti. Taškų parinks 
kiekvienas, nes bus ir silpnes
nių jaunuolių.

KAZIO MERKIO PAGERBIMAS
So. Bostono Lietuvių Piliečių 

Draugija sekmadienį, kovo 25 d., 
trečio aukšto auditorijoj, rengia 
vakarienę atžymėti uolų Drau
gijos šachmatininkų vadovą Kazį 
Merkį, kuris daugiau dešimties 
metų vadovauja vietos lietuvių 
šachmatų klubui, auklėja jaunuo
lius, rašo į spaudą Ir pats ak
tyviai dalyvauja šachmatų var
žybose. Ypač pasižymėjo žais
damas JAV komandoj, pasaulio 
korespondencinėse p-bėse.

To parengimo pirmininkas dr. 
A. Kapochy mus informuoja, kad 
programoj dalyvaus O, Ivaškie- 
nės sambūrio šokėjai. Tarp sve
čių bus Massachusetto šachmatų 
vadovybės atstovai.

VYKS ;NEW YORKą

Rytų apygardos šachmatų pir
menybėm, balandžio 7 d., vyksta 
So. Bostono Lietuvių Pil. D-jos 
šachmatų komanda. Šiose p-bė
se rungiamasi dėl N. Y. lietuvių 
inžinierių pereinamos dovanos. 
Du kartus tą dovaną laimėjo bos- 
tonišklal, įveikę Brooklyno Lie
tuvių Atletų klubo šachmatinin
kus, tačiau šiemet vaizdas gali 
būti kitoks, nes pastarieji gerokai 
sustiprino savo komandą.
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KAS IR KUR?

Tautinės Sąjungos Elizabetho
skyrius minėjo dešimtmetį

• Lietuvos atstovas ir ponia
O. Kajeckienė kovo 13 d. 
surengė Pasintinybėje pri
ėmimą Pavergtųjų Europos 
Tautų (ACEN) vykd. ko
miteto garbei. Priėmime da
lyvavo devynių pavergtų 
Europos tautų komitetų pir
mininkai su P. E. T. vykd. 
komitetu priešakyje, ku
riam šiemet vadovauja Fe- 
renc Nagy, buvęs Vengrijos 
ministeris pirmininkas

Į priėmimą taip pat atsi
lankė Valst. Departamento 
pareigūnai, kongresma n a i 
ir keletas diplomatų. Be to, 
jame buvo ir Washingtone 
gyveną Pabaltijo valstybių 
politiniai veikėjai.

Solistė DAIVA MONGIRDAITE' 
dainuos Bostone per Velykas 
lapinų rengiamame šokių ir lie
tuviško meno vakare "Tėvynės 
garsai”.

• Per JAV Lietuvių Bend
ruomenės centro valdybą, 
lietuvių milijoniniam fon
dui aukojo sekantieji asme
nys ir institucijos:

LB Clevelando II-ji apy
linkė — $200.00.

Dr. Antanas Razma —
$100.00,

LB Rochesterio apylinkė 
— $400.00. ’

J. Stanevičius, mokinys 
iš Clevelando — $1.00.

V. Stanevičius, studentas 
iš Clevelando — $3.00.
• Lietuvių evangelikų liu
teronų Tėviškės parapija 
savo dešimtmečio sukaktį 
rengia kovo 17-18 d. Chica-

JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, poniai JADVYGAI ir dukteriai IRENAI su 

šeima reiškiame giliausią užuojautą ir kartu liūdime

Kalendrų šeima

Mūsų mielam bičiuliui

JONUI CHMIELIAUSKUI

mirus, nuoširdžią užuojautą jo žmonai JADVYGAI 

ir dukrai IRENAI su šeima reiškia

Ignatavičių šeima

Visiems, kurie dalyvaudami laidotuvėse, minė
jimuose ar užuojautomis pagerbė mūsų sūnų ir brolį 

JURGI JAKS-TYRJ, 
žuvusį 1961 m. rugsėjo 11 dieną, siunčiame mūsų 
nuoširdžią padėką iš Lietuvos.

Elena Jaks-Tyrienė ir 
Elena Šinkūnienė

1962 m. kovo 14 d.

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Elizabetho skyrius kovo 
3 d. atšventė dešimtmeti, J kuri atsilankė gausiai svečių iš greti
mųjų skyrių. Nuotraukoje Alg. Kačanausko vadovaujamas Rūtos 
choras programos metu. Prie ilgojo stalo sėdi svečiai: J. Dilienė, 
inž. V. Dilis, Dr. S. Petrauskas, O. Petrauskienė, LNT pirmi
ninkas V. Rastenis, LNF pirmininkė E. Čekienė, VLIKO vice- 
pirm. J. Stikliorius, JAV kongreso atstovė Florence P. Dwyer, 
ALTS valdybos pirmininkas V. Abraitis, S. Abraitienė, prof. J. 
Žilevičius, p. Zenkuvienė ir A. Zenkus, skyriaus {steigėjas.

Vyt. Maželio nuotrauka

UOSIUI JUODVALKIUI PREMIJA UŽ PROJEKTĄ
East Chicagos Washingtono vi

durinės mokyklos antraklasis 
(sofomoras) UOSIS JUODVALKIS 
šiomis dienomis pateko j ame
rikinę spaudą. "PopularScience" 
vasario mėn. numerio patobulini
mų ir sugestijų (Shortcuts and 
Tips) skyriuje Įdėjo Uosio su
projektuotą {rankių dėžės Škicą. 
Pagrindinė naujovė yra ta, kad 
šios dėžės dugnas ne iš med
žio, kaip paprastai, bet padarytas 
panaudojanti dvi kartas tinko vie
los tinklo, pro kur{ iškrenta piu-

goje. Iškilmių vakarienė 
įvyks kovo 17 d., šeštadienį, 
7 vai. vakaro bažnyčios sa
lėje. Sekmadienį, kovo 18 d., 
10 vai. ryto iškilmingos pa
maldos.

Tėviškės parapijos baž
nyčios adresas: 6641 So. 
Troy, Chicago.
•. Inž. Jonas Gaižutis, Dir
vos nuolatinis bendradarbis 
iš Detroito, mokėdamas už 
Dirvą atsiuntė $5.00 auką 

venos ir skiedrelės. Dėl to dė
žė praminta self-cleaning tool- 
box. Už š{ projektą Uosis gavo 
čekiuką iš magazino redakcijos.

Vidurinės mokyklos direkto
rius, sužinojęs apie savo moki
nio išradimo paskelbimą techni
niame magazine, tikrai nustebo, 
nes nieko panašaus lig šiol ne
būta jo vadovaujamoje mokyklo
je. Žmogus nutarė, kad talento 
pasireiškimas turi būti iškeltas 
artimojoje aplinkoje. Tad pasi

JAV kongreso atstovė Florence P. Dvvyer, dalyvavusi ALTS 
Elizabetho skyriaus dešimtmečio šventėje, buvo apdovanota gėlė
mis. Ją sveikina skyriaus pirmininkas B. Vyliaudas ir pobūvio 
programos vedėja Irena Veblaitienė. Prie stalo sėdi E. Čekienė 
ir J. Stikliorius.

UOSIS JUODVALKIS, sūnus 
Antano Ir Onos Juodvalkiu, Dir
vos skaitytojų ir rėmėjų,iš E. 
Chicagos, Ind.

Irena Stankūnaitė, akompanuojant tėveliui muzikui Juozui Stan
kūnui, išpildžiusi šventėje meninę programą.

Vyt. Maželio nuotraukos

kvietė trijų aplinkinių laikraš
čių -- IJammond Times, Ca- 
lumet News ir East ChicagoGlo- 
be -- atstovus ir supažindino su 
paskelbtuoju projektu bei su jau
nu jos autoriumi. Ta proga laik
raštininkai patys pasipešiojo ži
nių apie Uosiogyvenimą ir moks
lų eigą. Visi trys Įdėjo dailius 

-aprašymus. Ilammond Times iš
spausdino sekmadieniniame "E- 
very Weel<” priede su fotografi
ja.

Greta kitų dalykų, juose iške
liama, kad Uosis yra lietuvių tau
tybės ir kad šeštadieniais lanko 
lituanistikos vidurinę mokyklą 
Chicagoje.

Moksle Uosis yra itin pažan
gus. Washingtono vidurinėje mo
kykloje jis yra pirmaujančių mo
kinių garbės sąraše. Lituanisti
nėje mokykloje, kurią baigs jau 
š{ pavasarj, sekasi irgi labai ge
rai.

Atspėjamą laiką Uosis sunau
doja savo pomėgiui -- knygų ri
šimui, kurio išmoko vidurinėje 
mokykloje, o pasitobulino toje 
šakoje iš vadovėlių. Turi dai
liai isirišęs savo knygas ir ma
gazinus. Toliau pamažu imasi iš 
tėvo gausaus lituanistinio knygy
no Į kietus viršelius piaustyti 
tuos egzempliorius, kurie lig šiol 
buvo be jų.

Sk.

Po meninės dalies buvo 
vaišės, kurių metu dešimt
mečio sulaukusį Elizabetho 
skyrių žodžiu sveikino: 
ALT S-gos pirm. V. Abrai
tis, LNT pirm. V. Rastenis, 
VLIKo vicepirm. J. Stiklio
rius, LNF pirm. E. čekienė, 
A. Jonys ir kiti.

Malonu pažymėti, kad su
kaktuvinį skyrių savo atsi
lankymu pagerbė visi kai
myniniai Sąjungos skyriai: 
New Yorko 1-sis ir 11-tas, 
Philadelphijos, Nevvarko ir

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos valdybos pirmininkas Vy- kt. Dalyvavo New Jersey 
tautas Abraitis kalba Elizabetho skyriaus dešimtmečio šventėje. Bendruomenės apygar d O S 

pirm. V. Dilis.
Minėjimas buvo labai ge

rai organizuotas ir po ofi
cialios dalies, grojant Gu
tauskų orkestrui, svečiai 
linksmai pasišoko. Be pir
mininko B. Vyliaudo šven
tės pasisekimui daug pasi
darbavo rengimo komisija, 
kurią sudarė: Ignas Ožalas, 
Jonas švedas ir Kazys Oža
las. šeimininkavo Didžba- 
lienė. Kr.

BALTIMORE

E. CHICAGO

Atšventė vardines
Tautinės Sąjungos sky

riaus pirmininkas Kazimie
ras Bočius kovo 3 d. atšven
tė vardines, kurios įvyko jo 
namuose — 3908 Fir St., 
Harbor, Indiana.

Vardinių proga vaišėse 
dalyvavo gražus būrys jo 
draugų-bičiulių ir dauguma 
skyriaus narių su žmono
mis.

Vaišių metu pasikeista 
nuoširdžiais sveikinim a i s, 
palinkėta varduvininkui iv 
jo mielai šeimai asmeniškos 
laimės.

Tautinės Sąjungos sky
riaus valdybos ir narių var
du žodį tarė valdybos narys 
Jonas Rimkūnas, kuris taip 
pat buvo to vakaro vaišių

ALT S-gos Elizabeth sky
rius, kuriam vadovauja Ba
lys Vyliaudas, kovo 3 dieną 
iškilmingai atšventė savo 
veiklos dešimties metų su
kaktį dalyvaujant pustrečio 
šimto žmonių. Jų tarpe ir 
kongreso atstovė Florence
P. Dwyer, kuri savo trum
pam žodyje griežtai pasisa
kė prieš tautų kolonializmą.

stalo vedėju, o jam talkino 
Kazimieras Domarkas.

Visus to vakaro dalyvius 
— svečius Elena Pocienė pa
vaišino skaniais lietuviškais 
valgiais.

SLA susirinkimas
Susi vienijimo Lietuvių 

Amerikoje 185 kuopos susi
rinkimas buvo sušauktas 
kovo 6 d., 7:30 vai. vakare 
kuopos svetainėje Harbor, 
Indiana.

Susirinkimui pirmininka
vo kuopos pirm. Juozas’Liu- 
binas. Sekretoriavo Ieva 
Liubinienė.

Susirinkimas narių gau
sumu nepasižymėjo. Iš esa
mų kuopoje per 200 narių 
į susirinkimą atėjo vos 15 
narių. O susirinkimas buvo 
svarbus — rinkimas vy
riausios SLA vadovybės.

Pakenė

Skyriaus pirm. S. Vyliau
das, atidarydamas šią iškil
mingą šventę, pakvietė su
giedoti Amerikos ir Lietu
vos himnus ir atsistojimu 
pagerbti mirusius narius. 
Trumpai apibudino šio su
kaktuvinio skyriaus veiklą, 
kuris pei* dešimtį metų ALT 
S-gos darbų ir laimėjimų 
pagrindan yra įdėjęs nema
žą įnašą. Toliau programai 
vadovauti pakvietė Ireną 
Veblaitienę, talentingą jau
nosios kartos atstovę, kuri 
savo brandžiu ir meniškai 
tariamu žodžiu buvo labai 
šiltai publikos sutikta.

Be to, ji ir pati padekla
mavo iš S. Lauciaus naujai 
išėjusios poezijos. Prasmin
gi žodžiai ir deklamuotojos 
gilus įsijautimas ne vienam 
klausytojui ir ašarą išspau-

Meninėj dalyje maloniai 
nuteikė jauna solistė Irena 
Stankūnaitė akom panuo- 
jant jos tėveliui J. Stankū
nui, sudainuodama jo paties 
kompoziciją — Ko vėjai pu
čia ?, A. Kačanausko — Ma
no gimtinė, Kad aš našlaitė
lė S. čerienės-Mulks — Lie
tuvos laukai ir keletą arijų 
iš operų.

Ir bene didžiausią progra
mos dalį atlikę Rūtos an
samblis, diriguojamas muz. 
A. Kačąnąusko ąu įvairio
mis variacijomis, būtent: 
solistas Liudas Stukas, pa
lydint chorui, moterų cho
ras su soliąte F. Shirm, du
etas V. Mėlynienės ir O, 
Skurvydienės ir k.

Programa buvo turinin
ga, įdomi ir neperkrauta, 
kaip dažnai pasitaiko.

L. T. S-gos Baltimorės sky
rius rengia įdomią ir aktua
lią kalbininko Leonardo 
Dambriūno paskaitą. Tema: 
”Ar verta pasilikti lietuviu 
išeivijoje”. Panašiu klausi
mu spaudoje yra buvę ke
liamos diskusijos studenti
jos tarpe.

Baltimorėje yra gražus 
būrys organizuoto jaunimo: 
sporto Klube "Neringa”, 
ate itininkuose, skautuose, 
studentų sąjungose ir kitur. 
Reikia tikėti, kad baltimo- 
riečiai ne tik jaunimas, bet 
ir suaugusieji bei senimas 
paskaiton gausiai atsilan
kys. Po paskaitos bus trum
pos diskusijos ir paklausi
mai. Paskaita vyks sekma
dienį, kovo 1$ dieną, 4 vai. 
po pietų Lietuvių svetainės 
patalpose. Įėjimas veltui.

M.Ka.

Paraginki t savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ.
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