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ILIUSTRUOTASTAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PASIKEITUSI BŪKLĖ REIKALAUJA KITOS 
APSIGYNIMO SĄJUNGOS FORMOS. — NORS 
APIE KILUSIĄ KRIZĖ LABAI DAUG KALBA
MA IR RAŠOMA. KOL KAS DAR NIEKAS NE
IŠĖJO SU KONKREČIAIS PASIŪLYMAIS. — 
VIENINTELIS KONKRETUS PROJEKTAS IR 
TOLIAU LIEKA TARPTAUTINIS LAIVYNAS 

-------  Vytautas Meškauskas --------

New York TimesC.L. Sulzber- 
geris samprotauja iš Paryžiaus, 
kad de Gaulle sukėlė paskutinę 
krizę Europoje norėdamas su
stabdyti bet kokius pakeitimus 
Vakarų santarvėje ikf savo pasi
matymo su prezidentu Johnsonu, 
o juodviejų pasimatymas galėtų 
Įvykti tik kitų metų pradžioje. 
Per tuos keletą mėnesių galėtų 
išsikristalizuoti ir konkretūs pa
siūlymai, kaip tą santarvę ir kon-

* J. F, KENNEDY, žuvusio 
atentate JAV prezidento mirties 
metinės, buvo iškilmingai pami
nėtos lapkričio 22 d. specialio
mis pamaldomis visų tikybų baž
nyčiose. Įvairios visuomenės gru
pės aplankė žuvusio prezidento 
kapą. Prez. Johnsonas te proga 
išleido specialią proklamaciją ir 
priėmė prezidentūrai skirtą 
bronzini žuvusio prezidento bius
tą, kuris vėliau bus patalpintas 
Kennedžio vardo bibliotekoje, 
Cambridge, Mass.

* SOV. S-GOS PREMJERAS 
KOSYGINAS išsitarė jį aplankiu
siems JAV prekybininkams, kad 
jo vyriausybė svarstanti galimy
bes apmokėti bent dalį II Pas. 
karo skolų JAV. Ta galimybė iš
plaukia iš JAV {statymų, drau
džiančių teikti Sov. S-gai ilgalai
kius kreditus, kol toji skola nebus 
sutvarkyta. 11 bilijonų dolerių 
skola ankstyvesnėse derybose jau 
buvo sumažinta iki 800 mil. dol. 
Sovietų vyriausybė buvo sutikusi 
mokėti tik -- 300 mil. dolerių.

Kosyginas susirinkusiems JAV 
prekybininkms pareiškė, kad 
"žmonija laukianti dienos, kada 
abi šalys mažiau lei'Jš pinigų gink
lavimuisi ir labiau pradės atsi
žvelgti | paskiro žmogaus reika
lavimus.

* L. H. HODGES, JAV Preky
bos Sekretorius, kalbėdamas Cle
velando prekybos ir spaudos kon
ferencijoje, pareiškė, kad jis vi
sa širdimi esąs už prekybinių san 
tykių su Sov. S-ga praplėtimą. 
"Aš visuomet pasisakiau už par
davimą jiems visko, ką jie gali 
valgyti, gerti ir rūkyti". Jo nuo
mone, prekybą reikia plėsti nedel
siant, išskyrus strateginius ga
minius.

T

- Nestovėk, o padėk mums atgal juos sugrūsti]...

krečią jos išraišką — NATO — 
pertvarkyti.

Pats prezidentasJohnsonastuo 
reikalu savo dvare tarėsi su 
Valstybės Sekretorium Dean 
Rusk ir Gynimo Sekretorium Ro
bert McNamara. Rusk skundėsi, 
kad Paryžius savo nepasitenki
nimą pareiškia bendromis fra
zėmis, visai neduodamas speci
finių pasiūlymų, kokį NATO jis 
norėtų matyti. Tuo tarpu Penta
gone vyraujanti, anot TIME,daug 
paprastesnė pažiūra: "There is 
nothing wrong with Nato except 
Charles de Gaulle".

Tokia pažiūra tačiau nėra tei
singa. Dabar ne 1949 metei, ka
da buvo įkurta NATO sąjunga. 
Europa tada buvo silpna, sovie
tų grėsmė reali, JAV turėjo ato
minį monopolį. Nuo to laiko daug 
kas pasikeitė. Europa tapo tur
tinga, o JAV - Sovietų santykiuo
se vėl pasigirdo Jaltos melodija. 
Be to, JAV viešpatauja toks taikos 
išlaikymo noras, kad dėl to gali 
būti pasiryžta paaukoti ir kai ku
riuos svetimus kraštus.

Vienintėlis konkretus pasiūly
mas sustiprinti NATO sąjungą 
ir išblaškyti kitų jos narių bai
mę yra tik tarptautinis atominis 
laivynas — MLF, apie kurį jau 
esame daug kartų šioje vietoje 
rašę. Bet tas pasiūlymas kelia 
tokių abejonių, kad iki šiol dėl 
jo vis nesusitariama. JAV neryž
tingumas, atrodo, paskutiniuoju 
laiku mažina ir vokiečių norą ja
me dalyvauti.

Iš kitos pusės ,kas galėtų atsto
ti NATO apsaugą Prancūzijai? 
Sąjunga su Sovietų Sąjunga? Ta 
tema su de Gaulle šnekėjosi bu
vęs kancleris Adenaueris per sa
vo paskutinę viešnagę Paryžiuje. 
Vokietis prancūzą įspėjo:

"Neužmirškite, kad rusai stovi 
prie Elbės. Jei Vokietija krin
ta, kris ir Prancūzija".

De Gaulle į tai atsakęs, kad jis 
suprantąs tą pavojų. Jo -- to pa
vojaus — rasit, galima būtų iš
vengti dviem būdais. Pirmasis 
būtų Vokietijos sujungimas jung
tinės Europos rėmuose. Kitas — 
susitarimas su sovietais,palie
kant dabartinę padėtį. De Gaulle 
būtų mielesnis pirmas sprendi
mas, tačiau jei jis būtų neįmano
mas, f'eiks griebtis antrojo — 
grąsino jis.

Bendra europinė politika tačiau 
galima — anot de Gaulle — tik 
tuo atveju, jei Vokietija neatiduo
tų savo nepriklausomybės į Ame
rikos rankas. O Vokietijos įsto
jimas į MLF tik su JAV atimtų 
bet kokią galimybę vokiečių ne

priklausomai politikai užsienio ir 
kariniuose reikaluose. Iš kitos 
pusės, MLF padidins JAV ir Vo
kietijos balsą NATO, kurios kiti 
nariai tada pasijustų visai pa
vergti tų dviejų valstybių inte
resams. Dėl to Prancūzija turė
tų iš tos sąjungos išstoti.

Reiktų atsiminti, kad šiuo metu 
ir britų vyriausybė nesnaudžia. Ji 
pareiškė noro tam tikrom sąly
gom prisidėti prie NATO. Dėl to 
jų užsienio reikalų ministeris 
Patrick Gordon Walker jau kal
bėjosi su vokiečių užsienių rei
kalų ministeriu Schroederiu ir 
tas žada gruodžio 11 d. atvykti 
tolimesniems pasitarimams Į 
Londoną. Londone tuo metu bus 
ir ką tik iš Washingtono grįžęs 
premjeras Wilsonas.

Lietuvoje 
trūksta maisto

Tik ką atvykę iš Lietuvos pa
sakoja, kad Kaune ir kituose Lie
tuvos miestuose labai trūksta 
maisto. Ne tik mėsos, bet ir mil
tų šį rudenį nebegalima gauti.

Partijos ir įmonių-įstaigųpa
reigūnai labai šnairuoja į tuos, 
kurie gauna bet kurią paramą iš 
užsienio.

Visoj okupuotoj Lietuvoj žmo
nių susirinkimuose tokiems grą- 
sinama ir draudžiama bet ko 
prašyti iš užsienio ar dėkoti 
už gautus siuntinius.

Žmonių moralė visai kritusi. 
Laisvės viltys užgeso nuo nepa
vykusio Vengrijos sukilimo laiku. 
Jaunimas gyvena tik šia diena, 
yra jei ne ateistinis, tai bent vi
sai nepraktikuojąs. Pasikeitimai 
Maskvoje visai nekomentuojami 
Lietuvoj. Nors siauruos rateliuos 
dažnai pajuokiamas "didysis bro
lis", bet niekas viešai ar slaptai 
vidaus ar užsienio politika nesi
domi. Visi stengiasi tik išsau
goti savo gyvybę ir išvengti kalė
jimo.

Pasitikėjimo nėr netiktarpkai- 
mynų, bet ir šeimoj, nes vaikai 
vienu ar kitu būdu išplepa partie
čiams tėvų nuotaikas. Labai ma
žas vaikų skaičius mokosi religi
jos pas "bobutes", nes tokie pa
juokiami mokyklose ir jų tėvai 
barami darbovietėse.

Į LIETUVIUS STUDENTUS

Mieli Kolegos:
Kaip kad gal jau žinote, atei

nančio Lietuvių Studentų Sąjun
gos Visuotinio Suvažiavimo te
ma yra:"Dabartinis Lietuvis Stu 

dentas; Kas jis yra?". Tikslas 
yra išspręsti ir išnagrinėti, su 
kokiu studentų galvojimu mes 
šiandieną turim reikalą. Ką jis 
galvoja; ko jis nori; ko siekia, 
kuo tiki; ką jis laiko savo tiks-

Akademinis Skautų Sąjūdis Chicagoje lapkričio 1 d. minėjo 40 metų gyvavimo sukaktį. Ta proga Jau
nimo Centre buvo suruošta akademija. Nuotraukoje Akademikių Skaučių Draugovės ir Korp! Vytis vė
liavos prie paminklo žuvusiems dėl Lietuvos laisvės. A. Kezio, S.J., nuotrauka

LIETUVll| STUDENTU SUVAŽIAVIMAS DETROITE
Lietuvių Studentų Sąjungos 

XIV-tasis visuotinis suvažiavi
mas įvyks lapkričio 26-29 d.d. 
Detroite, Statler Hilton viešbu
tyje. Į šį suvažiavimą bursis stu
dentija iš Omahos, Chicagos, 
Clevelando, Baltimorės, Phila
delphijos, New Yorko, New Jer
sey, Bostono, Urbanos, Worces- 
terio, Toronto, Montrealio ir ki
tų JAV ir Kanados vietovių. 
Rengėjai tikisi sulaukti apie tris 
šimtus studentų. Jaunimas šiais 
metais pasirinko diskutuoti dabar
tinį studentą ir jį apibūdinti, ko 
jis siekia, koks yra jo tikslas, 
kokia yra studento politinė ir lie
tuvybės išlaikymo užduotis irt.t. 
Šiais diskusijas praves jaunasis 
architektas iš Bostono Paulius 
Žygas ir Antanas Saulaitis, S.J,, 
kuris šiuo metu studijuoja Wes- 
ton Kolegijoje, Massachusetts.

Amerikonas studentas R. Cul- 
len apibudins lietuvį studentą, 
kaip jis atrodo Amerikos visuo
menei, "The Place of the Ethnic 
Group in Today’s Society". Prof. 
dr. Juozas Eretas, iš Šveicari- 

lu gyvenime? Tiksliau, mes kal
bam apie tuos, kurie tik šiais ar 
net praeitais metais pradėjo stu. 
dijas. Kitaip sakant, jie yra apie 
19-20 metų amžiaus.

šio klausimo išsprendimas yra 
labai svarbus. Ne tik L.S.S. atei
tis bet ir visų jaunimo organiza
cijų išlikimas pareina nuo atsa
kymo J šiuos klausimus. Aršiam 
studentui rūpi Lietuvos išlaisvi
nimas? Ar jam turi reikšmės 
žodis Lituanus? Ar jis priklau
so jaunimo organizacijoms ide
alų tikslu? Ar jam svarbu savo 
intelektą gerinti? Ar jis domisi 
menu, literatūra ar muzika? Ar 
jam sudaro skirtumą lietuvis 
draugas nuo svetimtaučio?

"Senasis" studentas šiais klau
simais rūpinosi. Ką į tai atsako 
šiandieninis? Anie rūpinosi Lie
tuvos išlaisvinimu -- jie veikė 
tam tikslui. Bet, jie gimė Lie
tuvoj. Lietuva jų kraštas. Kiti 
atėmė jų tą brangią nuosavybę. 
Nebereikalo jie norėjo jos >abui 
dirbti. Nebereikalo jie toki pa
triotai. Mintis graži ir natūra
li — neišvengiama. Visi nori 
atsiimti tai, kas yra jų.

O kaip su mūsų dabartiniu 
studentu? Jis jau gimęs Vokie
tijoj, Italijoj, Austrijoj, Lenki
joj ar dar kitur. Jis šių kraštų 
ne tik neprisimena, bet net ir 
nepažįsta. Koks jam tikslas lais
vinti Lietuvą? Jis Amerikoj iš
augo, mokosi ir, greičiausiai,čia 
gyvens visą gyvenimą. Kodėl jis 
turi rūpintis Lietuvos klausi- 

jos, skaitys paskaitą: "Lietuvis 
Studentas ir Tremtis".

Padėkos dienoje skyrių valdy
bos ir pavieniai nariai išklausys 
skyrių veiklos pranešimų ir da
lyvaus Gabrieliaus Gedvilos spe
cialiame seminare, kuriame bus 
išaiškinta Liet. Stud. S-gos struk
tūra, jos veikla ir tikslai. Ketvir
tadienio vakare vyks atskirų ide
ologinių organizacijų pasitarimai 
ir šokiai. Ateitininkai, neolitua
nai ir skautai akademikai kruopš
čiai ruošiasi šiai programai, ši 
programa vyks atskiroms ideolo
ginėms organizacijoms skirtingo
se vietose.

Be paskaitų vyks ir atskirų ko
misijų posėdžiai. Bus Lituanus 
Remti Komiteto posėdis, ideolo
ginių organizacijų valdybų ir LSS 
CV posėdis, kurio pagrindinis 
tikslas bus artėjantis Pasaulio 
Lietuvių Jaunimo Kongresas. Su
važiavimo metu vyks ir meno pa
roda. Meno pa rodoje dalyvaus jau

Lietuvių Studentų Sąjungos pirmininkas Algis Zaparackas tarp Ri
mo Liutkaus ir Augustino Idzelio laike pasitarimo sąjungos reikalais.

niais? Ar iš pareigos? Kokia 
ta pareiga, kuri iš žmogaus rei
kalautų pasišventimo tokiam dar
bui? Iš tokio žmogaus, kuris 
pats nejaučia pareigos tuo at
žvilgiu; iš žmogaus, kuris tik 
girdi iš tėvų kalbų, kad yra toks 
kraštas, vadinamas Lietuva — 
kurio jis niekad nematė. Jis ga
li daugiau susidomėti kitų kraš
tų klausimais. Čia realybė, ne 
sapnas. Tėvai nori, kad jų vai
kai rūpintųsi Lietuvos klausi
mu, bet tai yra tėvų noras, ne 
vaiko, čia irgi realybė, ne sap
nas.

Manom kad dauguma iš jūsų 
pritarsit, kad.čia išdėstytos min
tys yra teisingos. Tad ko mes 
norime iš jūsų? Gal aiškiausias 
išsireiškimas būtų prašyti jūsų, 
kad jūs bandytumėt rasti atsaky
mus šiems klausimams savyje. 
Suvažiavime mes prašysim jūsų 

nieji menininkai išCleveland, Dėt- 
rotio ir Chicagos. Meno parodos 
atidarymo proga Vytautas Rau- 
linaitis skaitys paskaitą.

Studentų suvažiavimai yra pa
sižymėję savo jaunatviška nuotai
ka. Ir šis suvažiavimas Šalia 
svarbios ir rimtos programos tu
rės ir linksmąją dalį. Penktadie
nio vakare Clevelande studentai 
Gaižutis, Januškis ir Rukšėnas 
palinksmins nuvargusius daly
vius, o šeštadienio vakare, prieš 
šokius, dalyviąi ir svečiai pama
tys dramos rečitalį, kurį išpil
dys aktoriai Nijolė Martinaitytė 
ir Jonas Kelečius iš Chicagos.

Studentija kviečia Detroito vi
suomenę atsilankyti netik J pas
kaitas, bet ir J penktadienio ir šeš
tadienio vakarus.

Iki pasimatymo suvažiavime,
RENGĖJAI

pateikti atsakymus.
Žinodami jūsų nuomones, mes 

bandysim prie jų pritaikyti LSS 
tikslus bei veiklą. Gal tai bus 
įmanoma įvykdyti net pačiam su
važiavime. Skiriam visą šešta
dienio rytą šiam tikslui, jeigu 
tam botų reikalo.

Supraskite, kad mums nėra 
nei vertės nei pasitenkinimo va 
dovauti, jęigu mes žinom ir ma
tom, kad studentija nepripažįsta 
mūsų veiklos ir jie ja nesidomi. 
Tada mes galime klausti, "koks 
yra mūsų tikslas?". Matot, mes 
norim žinot, kas jums yra įdo
mu, ko jūs tikitės iš LSS. Vie
nintelis būdas, mums atrodo, 
šia problemą išspręsti yra mums 
susipažinti su "Dabartiniu Lie
tuviu Studentu" ir mėginti su
prasti "kas jis yra".

Lietuvių Studentų Sąjun
gos Centro Valdyba.
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GINČAS DĖL SUOMIŲ-SO VIETŲ KARO...

J. Jašinsko atsakymas P. Žiliui
P. Žilio rašinys, atspausdin

tas Dirvos š. m. nr. nr. 109— 
112, yra {domus. Surinkta aps
čiai vertingos medžiagos. Nau
dodamas tą medžiagą, papildęs 
ją kitų šaltinių daviniais, neutra
lus komentatorius galėtų parašy
ti teisingą išvadini straipsnĮ, iš 
kurio būtų matyti, kiek Vakarie
čių suteikta suomiams to karo 
metu pagalba buvo vertinga, ko
dėl jie — suomiai — nesulaukė 
pagrindinės ir svarbiausios pa
galbos -- gyvosios pajėgos, ko
dėl suomiai to karo metu elgė
si taip, o ne kitaip ir t. t. 
Paties Žilio iš jo surinktos me
džiagos daromos išvados yra la
bai savotiškos ir, dažnu atveju, 
labai prieštaraujančios patiektos 
medžiagos daviniams. P. Žilys 
moka kruopščiai rinkti medžia
gą, bet nepajėgia padaryti iš jos 
teisingų išvadų.

Tas rašinys būtų žymiai {do
mesnis ir vertingesnis, jeigu ja
me nebūtų nuolat kaišiojamas 
pašalinis asmuo. Pakeitęs su 
tuo asmeniu buvusią pokalbio te
mą: "Kokią pagalbą suomiai ga
vo" { "užkulisius", pokalbj tik 
pratęsė, ne vietoje j{ {pindamas. 
Galėjo atsakyti atskirame skirs
nelyje ir visai trumpai.

Dabar, va, tas taip plačiai 
ir nevertai Dirvoje "išreklamuo
tas Naujienų pabirininkas" yra 
priverstas prašyti šio laikraš
čio redakciją duoti vietos ir jo 
pastaboms.

Suomių-rusų karas 1939-1940 
m. yra netolimos praeities is
torinis {vykis. Kalbant apie j{ 
ir naudojant skaičius, datas ar 
asmenų vardus nieko negalima 
išsigalvoti: tai būtų tiesos iš
kraipymas. Viskas yra surašy
ta gausiuose šaltiniuose: atsimi
nimuose, istoriniuose veikaluo
se, to karo apybraižose, {vai
rių kraštų enciklopedijose. Gali 
tie duomenys kai kur vieni su 
kitais prasilenkti ar nesutikti, 
tačiau jokiu būdu negalima tų 
duomenų primesti juos naudo
jančiam ir už tai tą rašanti 
asmeniškai niekinti ir kaltinti.

P. Žilys pirminiame savo ra
šinyje — "Kokią pagalbą kare 
prieš Sovietus gavo Suomija"

TAIGI, UGNIMI DARYTAS... TAI KAS 15TO?

(žiflr. š. m. Dirvos nr. nr. 21- 
22) ir pastarajame -- "Suomių- 
Sovietų karo užkulisiai" aPs" 
Čiai naudoja statistinių duome
nų ir datų. Jo oponentas, jam { 
pirmąjį rašin{ atsakydamas ir 
tuos davinius cituodamas, nie
kur nebandė jų prikergti tuos 
davinius padavusiam, o P. Ži
lys elgiasi visai priešingai:

1. "J. Jašinskas rašo: "Suo
mijos armija, turėjusi tik 3 pės
tininkų divizijas, vieną kavale
rijos brigadą ir vieną tankų kuo
pą", (aišku, kalbama apie taikos 
meto armiją. J.) "papildytą su
mobilizuotais paruoštais ir pu
siau karui apmokytais rezervis
tais". Ar iš to neaišku, kad Suo
mija karui prasidedant buvo su
mobilizavusi atsarginius-rezer- 
vistus? Ir ar reikia aiškinti, kad 
net nesumanus eilinis, nekalbant 
apie aukšto laipsnio karininką, 
žino, jo mobilizaciją pravedus, 
turima taikos meto armija padi
dėja keletą kartų? Dėdamasis 
šitos tiesos nesuprantąs, Žilys 
juokiasi pats iš savęs...J) "pa
sitiko puolant{ priešą penkiuo
se skirtinguose ruožuose-sekto- 
riuose". Po čia pakartotos ci
tatos, ją detalizavęs -- {vardy- 
jęs kiek divizijų Suomija buvo 
numačiusi sumobilizuoti ir kiek 
jų turėjo po mobilizacijos, ir 
pridėjęs rusų davinius ir jų pa- 
čių-rusų naudotas pajėgas ("Pra
dinės sovietų pajėgos siekė 4 
armijas, arba 26-28 divizijas 
ir 6 tankų brigadas") išneša 
sprendimą: "Iš to matosi, kad J. 
Jašinskas nežino, kada Suomi
jos kariuomenė buvo sumobili
zuota, kiek ji turėjo divizijų, 
kaip ji buvo sutelkta, kaip pa
sitiko puolantį priešą, nei kaip 
tas priešas puolė ir t. t."

2. "Netiesa, kad maršalas Ti- 
mošenko buvo paskirtas vyriau
siu karo fronto vadu."

3. ..."tvirtindamas, jog marš. 
Timošenko puolimui (Mannerhei- 
mo linijoje J.) buvo sukoncen
travęs apie 300,000 vyrų, aiš
kiai parodo, jog J. Jašinskas 
neturi supratimo apie jėgų dis
proporciją šiame bare ir bend
rai tame kare." Iš paduotų P. 

'V?''A V
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PLANINGAS TAUPYMAS

Pinigų taupymui nereikia važinėti, 
juos galite atsiųsti paštu, nes 

mes apmokant visos pašto 
persiuntimo išlaidas.

Žilio rašinio citatų (Dirvos nr. 
109) išeina, kad Jašinskas pats 
iš savo piršto išsilaužė visus 
tuos davinius ir marš. Timo- 
šenkos pavardę.

O "kaltininkas", P. Žiliui { 
tai atsako: pasiėmę "The new 
Funk & VVagnalls Encyclopedia 

*(1950-51 m. New York) dvide
šimt devintąjį tomą ir atsivertę 
10,634 psl.,"Russo-FinnishWar" 
skyriuje rasite visus aukščiau 
paduotus davinius. Jeigu tie da
viniai nesutinka su P. Žilio šal
tiniais ir jeigu jis juos laiko 
neteisingais, tada patartina jam 
kreiptis ne tik { tos enciklope
dijos redakciją, bet ir { Suomi
jos pasiuntinybę Washingtone, 
nes tos enciklopedijos pirmame 
tome 14 psl. išreikšta padėka 
visoms atstovybėms ir pasiun
tinybėms, jų tarpe ir Suomijos, 
esančioms Amerikoje (žiūr. I 
tomą 16 psl.) talkininkavusioms 
paruošti ir išlyginti tekstus ir 
{liustracijas tos enciklopedijos 
leidime.

Dabar truput} linksmiau: "J. 
Jašinskas sutinka, kad to karo 
metu Suomija gavo iš laisvojo 
pasaulio tautų 1426 {vairių rū
šių pabūklus ir įrodinėja, kad 
esą frontas buvęs 1528 km. il
gumo, tai neišeiną nė po vieną 
pabūklą kilometrui...

"Iš to tenka daryti išvadą, 
kad Jašinskas neturi supratimo, 
koks ir kur buvo tikras frontas" 
(Jašinsko rašinyje aiškiai pasa
kyta: "Pagrindinė rusų ofenzyva 
buvo vykdoma vadinamoje Man- 
nerheimo linijoje 70 mylių pla
tumoje Karelų sąsmaukoje f J)" 
ir nežino, kad pabūklai duodami 
ne kilometrams, o kariuomenės 
dalims-divizijoms, korpams" (o 
kur tos dalys veikia: stratosfe
roje ar esančiame žemėje fron
te? J).

"Kadangi Jašinskas rašo, kad 
suomiai pasitiko puolanti priešą 
su 3 papildytomis ... divizijo
mis ir kav. brigada" (Niekur 
Jašinsko rašinyje nėra pasaky- 
ta:"su papildytomis 3 divizijo- 
mir ir kav. brigada", bet aiš
kiai įrašyta: "Suomijos armija, 
turėjusi tik 3 pėstininkų divizi
jas, vieną kav. brigadą ir vieną 

tankų kuopą, papildyta sumobi
lizuotais paruoštais ir pusiau 
karui apmokytais rezervistais../' 
Buv. Gen. štabo karininkas pri

valėtų žinoti skirtumą tarp pa
pildytos armijos ir papildytų di
vizijų. Kadangi jis dedasi to ne
žinąs, aną pasakymą perredaguo
sime: "Sumobilizuoti paruošti ir 
pusiau karui apmokyti rezervai, 
papildyti armija, turėjusia 3 pėst. 
divizijas, 1 kav. brigadą ir 1 tan
kų kuopą, pasitiko puolanti prie
šą ir t. t. "1528 km. fronte, 
tai išeitų, kad kiekvienas Suo
mijos junginys-divizija gavo 350 
pabūklų..." (Karo pradžioje nė 
vieno tų pabūklų suomių armija 
dar neturėjo). Toliau Žilys tuos 
pabūklus išdalina dešimčiai di
vizijų, o po to, užmiršęs savo 
oponentui duotą pastabą, kad: 
"pabūklai duodami ne kilome
trams, o kariuomenės dalims", 
visus tuos pabūklus sugrūda Į 
Mannerheimo liniją 100 km. fron
te ir skelbia didingus rezulta
tus: "Pagrindinio - lemiančio 
baro kilometrui Suomija gavo po 
1420:100-14,26 {vairių pabūklų".

šitoks žongleravimas pabūk
lais yra visai klaidingas: a) tie 
pabūklai gauti ne prieš karą ar 
karo pradžioje, bet viso karo 
(apie 3 1/2 mėnesio) laikotarpy
je, b) gauti iš {vairių -- Pran
cūzijos, Švedijos ir kt. kraštų, 
vadinas, skirtingų standartų, to
dėl suomiai jų tuojau negalėjo 
panaudoti, nes teko apmokyti ko
mandos. O toms komandoms -- 
pabūklų tarnyboms, kaip ir išvi
so to meto kare, vyrų visą laiką 
stokojo (marš. Mannerheimo liu
dijimas). Užtat suomiai, pra
šydami pagalbos, visų pirma 
maldavo duoti karių.

Paties P. Žilio tvirtinimu, sa
vanoriams verbuoti suomiai buvo 
išleidę tokią instrukciją: "Pagal 
instrukciją savanoriais galėjo 
būti priimami tik kariškai pa
ruošti, apginkluoti, aprengti, su
vesti { komandas su savo vadais". 
Taigi, jie, suomiai, prašė regu
liarios kariuomenės pagalbos, 
kurios jiems skubiai reikėjo.

Ką { tai tie, { kuriuos buvo 
kreiptąsi? Tokių savanorių pas 
juos "neatsirado!" (Ciniškiausiai 
suomiams atsakė artimiausi kai
mynai — švedai: "Švedija negali 
priversti savo karių, kad jie sa
vanoriais vyktų { Suomiją...") Ir 
kai Suomijos likimas buvo spren
džiamas dienomis, dėl tokių sa
vanorių "neatsiradimo" buvo su
gaišta apie du mėnesiai laiko. P. 
Žilys šitaip tą sugaišimą pateisi
na: "Pirmiausia tenka pasakyti, 
kad ne laisvojo pasaulio valsty- 
bės-tautos išleido instrukciją sa
vanoriams verbuoti, o patys suo
miai nustatė tokias sąlygas, kad 
teko sugaišti apie du mėnesius 
laiko". Ak, naivėliai suomiai: pa
tys išleido instrukciją kaip sau 
paties pakenkti... Dėl šių ir ki
tokių priežasčių (pav., "švedai 
nesutiko duoti tranzito per savo 
teritoriją Vakarų Sąj-kų kariuo
menės dalims vykti { Suomiją, 
bet sutiko praleisti mažas kariuo
menės grupes ir savanorius") 
suomiai negavo paramos kariais.

Ir tuo (mažos kariuomenės 
grupės ir savanoriai) suomiai 
stengėsi pasinaudoti -- gelbėtis. 
Viso to karo eigoje Suomija iš 
jai padėti pasižadėjusių valsty
bių susilaukė 11,325 visai žalius 
karui neparuoštus savanorius, 
kurie "ant greitųjų" apmokyti tik 
pačioje karo pabaigoje (ir tai tik 
mažomis grupelėmis) buvo pra
dėti siųsti { frontą, šitokios pa
galbos kariais jau nė pats Žilys 
nedr{sta vadinti pagalba. Užtat

Jaunystės prisiminimas...

jis atkakliai kartoja: "Tiesa, kad 
to trumpo (31/2 mėn.) karo laiko
tarpyje laisvojo pasaulio vals- 
tybės-tautos suteikė Suomijai mil
žinišką (turint omenyje suomių 
kariuomenės skaičių -- apie200, 
000 vyrų ir trumpą laiką) pagal
bą ginklais, šaudmenimis, lėktu
vais, {vairiais turtais bei me
džiagomis, pinigais ir t.t. "Kiek 
tomis visomis vertybėmis suo
miai begalėjo pajėgti pasinaudo
ti, P. Žiliui ne{domu ir nesvarbu. 
Svarbu, kad gavo ir tai "yra mil
žiniška pagalba".

Žinoma, tai galima vadinti pa
galba; panašiai galima vadinti pa
galba gaisrininkmas paskutinė
mis jėgomis besistengiantiems 
sulaikyti ir užgesinti gaisrą, { 
kur{ iš kitur smarkiai pavėlavę 
atvyko su keliomis gaisrui gęsin- 
ti mašinomis grupelė visai neap
mokytų ir nepajėgiančių tas ma
šinas operuoti gaisrininkų! šiaip 
ar taip, turime pripažinti nesu
griaunamą tiesą: kare viską nu
lemia žmonės — specialiai tam 
uždaviniui paruošti kariai. Be jų 

PELNYKITE DIVIDENDUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

TAIP... PAS MUS JŪS TURITE PASIRINKIMĄ ĮVAI
RIŲ TAUPYMO SĄSKAITŲ ATITINKANČIŲ JŪSŲ 

REIKALAVIMAMS...

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

INVESTMENT SĄSKAITOMS 

”SERVING YOU SINCE 1922”

DIVIDENDAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU KETVIRČIAIS

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

1447 So. 49th Court, Cicero, Illinois 60650
Juozas F. Gribauskas, sekretorius

Chicago Phone: 242-4395; Suburban Phone: 656-6330

MOKA GERUS DIVIDENDUS! 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

nei lėktuvai skrenda, nei pat
rankos šaudo, nei tankai ne važi uo 
ja, nei kulkosvaidžiai veikai. Tos 
pačios reikalingiausios ir visų 
svarbiausios pagalbos suomiai 
nesulaukė, nors dėjo visas gali
mas priemones. Tą karą suomiai 
desperatiškai, nors neturinčiu 
pavyzdžio karžygiškumu, vedė 
vieni, o tos iš laisvojo pasau
lio gautos materialinės verty
bės jiems nieko nepadėjo, tik 
pratęsė jų agoniją, štai, kodėl 
Jašinskas tokią pagalbą vadina 
jokia pagalba.

DIRVOJE GALITE ĮSIGY
TI AR UŽSISAKYTI ŠIAS 

NAUJAI PASIRODŽIU
SIAS KNYGAS:

Shakespeare — Hamle
tas — 5 dol.

Ant. Šukys — Du medi
niai ir trys geležiniai kry
žiai — 3 dol.
J. Kralikauskas — Min

daugo nužudymas — 3 dol.

• Dabartinis dividen
das išmoka
mas du kart per 
metus.

Stroh’s yra skoningesnis, štai kas. Dauge
liui žmonių ugnimi darymas reiškia švares
nį, šviežesnį skonį, specialų nuo briaunos iki 
dugno skonį. Kiti negali to išreikšti žodžiais. 
Bet visi Stroh mėgėjai sutinka... nes jie 
pasirenka ugnimi darytą skonį!

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday closed.

JOHN J. KAZANAUSKAS, President
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KLAUSIMAI, KURIU SPAUDA 
NEIŠSPRĘS

Neperseniausiai JAV lietuvių laikraščiuose buvo paskelbtas 
PLB Vokietijos Krašto Valdybos vardu atsiųstas rašus, aiškinąs 
Vasario 16 Gimnazijos Vokietijoje reikalus. Tą raštą parašyti 
Krašto Valdybą vertė spaudoje pasirodę straipsniai, daugiausia 
t. v. Zanavykų Klubo Muenchene vardu parašyti ir kritiškai pažvel
gę J tos gimnazijos administracines, auklėjamasias ir kt. proble
mas. Žinoma, daugelis pasakys, jog Krašto Valdybos, kaip tikrosios 
gimnazijos šeimininkės autoritetas nelygintinas su Zanavykų Klubu. 
Ir mūsų laikraščių redakcijoms kiek kebliau tą autoritetingumo klau
simą išspręsti ir bent kiek praskleisti Zanavykų Klubo kompetenci
ją Uis klausimais pasisakyti. Bet tarti, kad tai tik eiliniai prieka
bių ieškotojai, anoniminiai kenkėjai ir lietuviško darbo ardytojai ir kt.. 
epiteuis vadinami buožgalviai, taip pat būtų netikslu.

Žinoma, mūsų visuomenėje yra Įsivyravusi pažiūra, kad ne tiek 
svarbu ką kas sako, bet kas ką sako.Tačiau, pažvelgus į "ką kas sa
ko”, ir j atsakymus | "kaip kas sako", atsiranda klausimų, kurie ir 
verčia susirūpinti, ar tie apsikapojimai per spaudą ir jais sukelti dū
mai neturi ir žiežirbų.

štai, prieš mano akis guli 10 puslapių Zanavykų Klubo Muenchene 
atsakymas Į Vokietijos Krašto V-bos straipsnį spaudoje Vasario 16 
gimnazijos reikalu. Ilgas raštas dar reikalingas peržiūrėjimo, učiau 
jame iškelti klausimai rodo, kad vistiek tas stambus, jautrus ir aukš- 
ui iškeltas, sumbiomis aukomis remiamas objektas yra priėjęs prie 
tokios stadijos, kurioje reikalingas ne straipsniais apsišaudymas, bet 
sprendimas, darytinas nešališkų ir visuomenei patikimų asmenų.

Ginčytinų klausimų nuolat iškyla ir iškils. Esamose sąlygose 
dažniausiai jie ir sprendžiami arba gera valia ar palikimu likimo 
valiai.

Nuėjusios iki amerikietiškų teismų "imtynės" mūsų dailininkų 
Chicagoje dėl Čiurlionio Galerijos turto ir nesiliaują laiškai ir 
straipsniai tuo reikalu siunčiami spaudai nieko neišprendžia. Nieko 
neišspręs nė Vokietijos Krašto Valdybos straipsnis su Zanavykų Klu
bo atsakymu. Tai daina be galo, kol neatsiras Įtakingų ir nešališkų 
tarpininkų toms žaizdoms užgydyti. Tuo tarpu atrodo, kad norinčių to
mis žaizdomis susitepti neatsiranda. O jos darosi skaudesnės ir 
kūną ėdančios.

šioje vietoje nedrąsu net siūlyti, kas galėtų tuos skaudulius bent 
patikrinti. Tačiau, jei Chicagos dailininkų bylą ir galėtume palikti 
jų pačių temperamento reikalu, su Vasario 16 gimnazija kiek blo
giau. O blogiau todėl, kad visuomenė pradeda nebesusigaudyti, ar 
ištikrųjų tie 50.000 dol. aukų Į metus iš JAV ir Kanados lietuvių, dau
gumoje einančių per Balfo centro rankas,ir nueina Į stiprios ir pa
jėgios administracijos rankas ir ar dedamos pastangos, kad tos aukos 
atsiektų norimą tikslą. Aukos suma, Įsipareigojimai Vokiečių vyriau
sybei (1/2 milijono markių) ir abiturientų skaičius sudaro formulę, 
kurios lygtis tikrai verta ne vien matematikų dėmesio.

Jei gi tuo klausimu neatsiras norinčių pabūti nešališku "vyriau
siu matematiku", mes taip ir liksime formulės neišsprendę.

ANTANO SMETONOS 

MONOGRAFIJA

Kapitalinis ALEKSANDRO MERKELIO veika
las, išleistas Auerikos Li°tuvių Tautinės Sąjungos, 
jau yra išsiuntinėtas iš anksto užsiprenumeravu
siems. Knyga bus siunčiama tuo pačiu būdu užsisa
kantiems iki 1961 m. gruodžio 1 d.

Po tos datos monografijas platinimas vyks per 
knygų platintojus ir ALT S-gos skyrius ir jos kaina 
bus — 12.50 dol.

Norintieji įsigyti šį veikalą sau ar dovanoti ji 
artimiesiems,.skuba iki gruodžio 1 d. užsisakyti pri
siimtus 10 dol. šiais adrestis:

Povilui Ališauskui — 107-17 llSth St.. Rich- 
mond Hill, N. Y.; K. Pociui. 3908 Fir St.. East Chi
cago, Indiana; ar Dirvai — 6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103.

Po 1964 m. gruodžio 1 d. prenumeratos po 10 
dol. nebebus priimamos.

Knygų platintojai prašomi isigvti monografiją 
platinimui, iš anksto susitarus su p. K. Pocium (3908 
Fir St., East Chicago, Indiana).

ŽEMĘ PAMILĘ - ŽVAIGŽDŽIŲ
Posakis: žemę pamilę, — 

žvaigždžių ilgėjosi, realių pa
žiūrų žmogui beveik nieko ap
čiuopiamo nepasako. Tačiau ro
mantiškų palinkimų asmenys ja
me gąli Įžiūrėti tolimos vizijos 
pranašingą šio posakio prasmę. 
Panašaus posakio vizija nusitei
kęs 1924 meuis lapkričio mėn. 3 
dieną, Lietuvos Žemės Ūkio Aka
demijoje Dotnuvoje, nedidelis bū
relis jaunų studentų, ano meto at
sikūrusios Lietuvos didžiau idea 
lų skatinamas, Įsteigė Lietuvių 
Studentų Tautininkų Korporaciją 
"Jaunoji Lietuva". Dalis to sąjū
džio pionierių buvo išėję netik 
Ž.O. Akademijos mokslams stu
dijuoti reikalingas mokyklas, bet 
kovose dėl Lietuvos laisvės buvo 
atlikę šventą tėvynės pareigą. Šie 
kautynių laukuose atlikuis žy
giais skatino viso to sąjūdžio da
lyvius mylėti savo tėvų žemę ne
tik gražiais žodžiais, bet reika
lui esant ir realiais pasiaukoji
mo darbais. Tuo metu jau buvo 
nurimę visi kovos žygiai dėl Lie
tuvos laisvės. Vyko ramus vals
tybės atkūrimo veiksmas ir lie
tuvių tautos kultūros kūrybos dar
bas. Kultūros darbui, o ypatingai 
žemės ūkio kultūros ugdymui ir 
plėtojimui, reikėjo rimtai pasi
rengusių tos srities darbininkų.

Korp! Jaunoji Lietuva steigė
jai, pasirinkę gražų obalsĮ Pro 
Patria, ir užsibrėžę jo Įgyven
dinimui veiksmingos apimties 
foną, ryškiu lietuvišku veidu at
sisuko Į mūsų kaimo žmonių kas
dieninę buitĮ,Į jo didžio vargo sun
kią naštą. Suprasdami savo pa
sirinkto kelio didžiosios misijos 
svarbumą ir jausdami atsakingos 
pareigos didumą, jie visa savo 
jaunatvės energija ryžosi pasi
rinktą uždavinį išspręsti tiksliai 
ir efektingai. Norint pasirinktą 
tikslą Įgyvendinti, reikėjo tam 
darbui tinkamai pasiruošti. Gerų 
norų, tvirtos valios ir veiksmingo 
ryžto netrūko. Stigo gal būt, anot 
tos dainos žodžių, — tik per ma
ža i darbo dienų...

Todėl Korp! JL rūpinosi, kad 
jos nariai būtų netik geri žemės 
ūkio specialistai, bet taip pat ir 
sąmoningi lietuvių tautos sąmo
nės gaivintojai ir ugdytojai. Ano 
meto Lietuvos agronomo ar miš
kininko darbo veikimo lauką su
darė netik grynas teoretinių že
mės ūkio mokslo žinių teikimas 
kaimo žmonėms, bet taip pat teko 
rūpintis, kad kaimo žmonių dva
sios akiratis būtų platesnis ir jų 
galvojimo būdas būtų imlesnis. 
Vaizdžiai tariant, reikėjo paleng
va racionaliai keisti mūsų Ūkinin
ko galvojimo būdą ir jo dvasioje 
vykdyti naują moralinį atgimimą. 
Numetęs vergijos pančius, mū
sų kaimo žmogus ieškojo naujų 
kelių netik savo ūkiniam gyveni
mui tvarkyti, bet taip pat neliko 
jis abejingas, kad ir jo dvasios 
vidaus turinys būtų stipriau pru- 
sinamas ir jo vidinė kultūra būtų 
ugdoma.

Ir kai korporacija JL šventė 
savo penkerių metų sukaktį, 1929 
metais lapkričio mėn. 24 dieną 
ir norėdama geriau Įprasminti 
savo dvasinės veiklos turinį ir pa, 
gerbti kovoje dėl mūsų tautos 
laisvės ir kultūros šviesųjį ka
nauninką dr. Juozą Tumą-Vaiž
gantą, korporacijos vardu ano 
meto valdyba šitaip kalbėjo:

"Garbingas ir brangus Tautos 
Veterane! Tamsu savo dvasios 
sukurtais turtais atskleidei mūsų 
Tautos atgimimo skaudų ir kartu 
džiugų tragedijos prologą. Dailės 
žodyje Įpynei uutos gajumo, gy
vybės, kovos ir pasiryžimo ne
mirštamą dvasią. Nenuilstama 
lakia siela, verždamasis per aud
ras, pagimdei jaunajai karui am
žinai nenykstančią naujojo lietu
viško renesanso gadynę. Skleis
damas humaniškumo idėjos spin
dulius žmonių miniai, gyvu pa
vyzdžiu paveikei, kad mes kiek
viename pakeleivingame broly ir 
sesery matome žmogų.

Dabarties dienų kryžkelyje 
Tamstos buities sukurti paveiks
lai jau yra Įsikūnyję ir kflnyjasi 
realiame gyvenime. Ir mums, jau
niems, švenčiantiems Tamstos 
60 metų amžiaus sukaktuves, be 
galo malonu ir džiugu matyti 
Tamstą visados savo dvasia jau
ną, baltagalvį Senelį savo tarpe.

šia proga, kada mūsų širdys 
dega galinga jaunatvės ugnimi, 
kada mes ruošiamės kurti mūsų 
Tautos ateities didingus rūmus ir 
kada reiškiame mūsų tautos gel
mėse gimusių idealų vienumą, su 
didžiausiu pagarbos jausmu, ma
loniai kviečiame Tamstą būti Že
mės Ūkio Akademijos Lietuvių 

Studentų Tautininkų Korporaci
jos "Jaunosios Lietuvos" Garbės 
Nariu".

Į šias jausmingas mintis kan. 
J. Tumas-Vaižgantas, kalbėda
mas apie lietuvišką romantizmą, 
atsakė, kad lietuvių tauton ro
mantizmas atėjo pavėlavęs, bet 
jis yra pagrindinis lietuvių uu
tos Savumas, kurio nei tauti- 
ninkai, nei kito vardo lietuviai ne
turi teisės išsižadėti.

Prof. POVILAS MATULIONIS 
pirmasis Lietuvos Žemės Ūkio 
Akademijos rektorius, Korp! 
Jaunoji Lietuva garbės narys.

Be šviesaus idealizmo ir op
timizmo skatintojo, kaimo bui
ties dailiojo žodžio pavidale ta- 
pytojo ir kilnaus "Pragiedrulių" 
autoriaus, Korp! JL savo garbės 
narių tarpe turėjo dar šiuos žy
mius Lietuvos valstybės asme
nis: Lietuvos Respublikos Prezi
dentą Antaną Smetoną, Didįjį Lie
tuvos Miškininką, Vytauto Di
džiojo Universiteto, Gamtos Ma
tematikos Fakulteto Garbės Dak- 
urą, PirmąjĮ Ž. Ū. Akademijos 
Rektorių, prof. Povilą Matulio
nį, ilgametį Ministerį Pirminin
ką, Z. Ū. Akademijos Garbės 
Dakurą Juozą Tflbelį, Švietimo 
Ministerį, Ž. Ū. Akademijos Rek
torių prof. dr. Juozą Tonkūną, 
Žemės Ūkio Akademijos rekto
rių, Gamtos Mokslų ir filosofi
jos daktarą, Sibiro kankinį prof. 
Vincą Vilkaitį, šių mūsų tautos 
didžiiįjų mokslo ir politikos vy
rų vardai rodo, kad Korp! JL. 
buvo didžiai vertinama ir jos 
vidaus veiklos turinys prasmin 
gai ir su dideliu dėmesiu gerbia
ma s. Ir neveltui vienas jos gar
bės narys yra pasakęs: "malonu 
Korp! JL tarpe yra būti, nes jos 
nariai labai vertina mokslo pa
žangą, stropumą ir savo atliktais 
darbais kelia pasigėrėjimo ir pa
sididžiavimo džiaugsmą".

Betgi, anot mūsų tautos atgimi
mo dainiaus Maironio,"Paimsim 
arklą, knygą, lyrą ir eisim Lie
tuvos keliu", Korp? JL pirmoje 
eilėje rūpinosi, kad jos nariai bū
tų vispusiškai pasirengę žemės 
ūkio kultūros ir švietimo ugdymo 
darbui. Ano meto Lietuvos sąly
gos reikalavo, kad būtų keliama 
mūsų tautos garbė, didybė ir ge
rovė. Šiuos tikslus galėjo siekti 
tik kilnios, valingos ir taurios 
asmenybės. Todėl Korp! JL dė
jo visas pastangas, kad be gero 
Ž. Ū. Akademijoje profesinio pa
sirengimo dar būtų būsimo agro
nomo, ar miškininko išugdyta, iš
lyginta ir išbaigta valinga vidinė 
jų dvasios kultūra.

Savaime suprantama, kad be 
tiesioginio žemės ūkio kultūrai 
kelti darbui pasirengimo, iš 
Korp! JL eilių išėję agronomai 
turėjo aiškiai susiformavę lie
tuvio žmogaus tautinę sąmonę. 
Tautinės sąmonės sąvoka buvo 
suprantama, kad lietuvis turi 
reikštis originaliu tautiškumu, 
laisvu nuo įvairių svetimybių, šis 
faktorius skatino žiūrėti ir rūpin
tis, kad Lietuvos kaimo žmogus, 
be savo tiesioginės profesijos to
bulinimo, taip pat nepamirštų ir 
savo tautinės individualybės ug
dymo.

šiandien mūsų emigrantiniame 
gyvenime yra beveik jau pamirš
ta Lietuvos Jaunųjų Ūkininkų or
ganizacija. ši profesinė jaunųjų 
ūkininkų organizacija Lietuvos 
ūkininko sąmoningam būdui for
muoti yra suvaidinusi didelį vaid . 
men|. Jaunųjų Ūkininkų Rateliai 
savo apimties ribose talpino apie 
100.000 ano meto Lietuvos kaimo 
organizuota jaunimo. Tai buvo 
natūraliose kaimo sąlygose išau
gusi jaunimo kultūrinė ir kartu 
profesinė organizacija, kurispar* 
čiais žingsniais keitė mūsų

ILGĖJOSI...
sodžiaus veidą kultūrine linkme. 
Ir to plataus jaunosios ūkininki- 
jos judėjimo baruose pirmaujan
ti vieta priklauso Korp! JL il
gamečiu! pirmininkui (dėl tam 
tikrų priežasčių jo pavardė ne
skelbiama). Jis nepalūžo Sibiro 
tremtyje ir dar dabar tebeneša 
sunkią tremtinio naštą tolimose 
Sibiro taigose. Jo nueitas ilgas 
kančios ir kryžiaus kelias švie
čia tuo didžiadvasiu pavyzdžiu, 
kaip reikia aukotis ir kovoti už 
didįjį mūsų idealą — Pro Pat
ria! Žinoma, prie šio veiksmin
go darbo aktyviai prisidėjo ir ki
ti JL korporantai-tės.

Mūsų politinio ir kultūrinio 
darbo vairininkai dažnai sako, 
kad Nepr. Lietuvos ekonominio ir 
ūkinio gyvenimo kooperatinė sis
tema galėtų būti pavyzdžiu ir 
turtingai Amerikai. Ir kas buvo 
atlikta ir padaryta žemės ūkio 
kooperacijos dirvonuose, tai yra 
ryškus mūsų organizacinio su
gebėjimo įrodymas. Malonu čia 
pastebėti faktą, kad pagal vei
kiančius valstybės įstatymus bu. 
vo perorganizuota privatinė linų 
prekyba ir įjungta į kooperatinį 
prekybos sektorių, tai beveik 80T’ 
šiai sričiai reikalingų darbinin
kų sudarė Korp! JL nariai. Jie 
atėjo dirbti paprasto linų preky
bos brokerio darbo. Ir šį darbą 
jie atliko sąžiningai, patraukliai 
ir pamokinančiai, kad Lietuvos 
linų augintojas daugiau nebūtų 
privačių vertelgų išnaudojamas 
ir apgaunamas. Neliko be JL kor- 
porantų - agronomų pagalbos ir 
kitos koorporacijos sritys: kre
ditas, prekybiniai ir gamybiniai 
kooperatyvai.

Našius, vaisingus ir skatinan
čius darbus yra atlikę Korp! JI 
nariai - agronomai ir privatinė
je žemės ūkio produktų apdirbi
mo pramonėje. Ir tais savo dar- 
bais jie įrodė, kad tautiškai ap
sisprendęs agronomas ar miški
ninkas sugeba sėkmingai kurti 
ir kovoti už geresnį ūkinį ir eko. 
nominį Lietuvos žmonių gyve
nimą.

Ir šiandien, kai korp! JL už
verčia savo sukaktuvių 40 metų 
istorijos lapą, jos buvę nariai 
gali drąsiai teigti, kad jie ne
virto paprastais žemės Ūkio ama
tininkais, bet savo dvasios polė
kiais visados veržėsi Į mokslo 
ir kultūros aukštumas, visados 
sielojosi, kad jų dvasios pasau
liui švie stų mokslo ir kultūros 
galybe spinduliuojančios žvaigž
dės...

Šūkis: "lflžk, bet nesilenk".

SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, TAIP PAT IR MAISTĄ 
SIUNČIA

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

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

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

Tel. CA 5-1864
2439 West 69 St. ir 2608 West 69 St. 
Chicago, III. 60629. Tel. WA 5-2737 

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų 
Lietuvoje pageidaujamų prekių PAPIGINTOMIS 

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

Sąjungos sandėlių.
Vedėjai E. & V. Žukauskai

iškeltas švenčiant korp! JL de
šimtmetį, mūsų ano meto tauti
ninkų studentų akademi
nėje spaudoje yra gyvas ir po 
30 metų jos narių mintyse ir šir
dyse. Ir sunkiųjų bandymų dieno
se jie liko jam ištikimi. O tie, 
kurie mūsų uutos laisvės prie
šų buvo palaužti ir nukankinti, 
jų šviesų atminimą su dideliais 
pagarbos ir liūdesio jausmais 
pagerbiame.

Nors korp! JL. pagal kitų pa
našių organizacijų pavyzdį ir ne
atkūrė savo tęsinio svetingoje 
Amerikos šalyje, tačiau dalis 
jos narių aktyviai įsijungė į Lie
tuvių Tautinių Akademinių Kor
poracijų Sąmbūrio sudėtį, šia 
proga prisimindami būdingą Na- 
paleono posakį: “senoji armija 
žūsta, bet nekapituliuoja" savo 
ateities veiklą grindžia prisidė
dami darbu ar lėšomis prie kul
tūrinių paminklų statybos, kurių 
nei kandys nesugriaužia, nei rū
dys nesuėda, bet kurie šimtme
čiais byloja ateinančiom gene
racijom ir lieka žmogaus pras
mingo gyvenimo didžiasiais liū
dini nkais...

I. A.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

with us

813 EAST 185TH STREET 
6235 ST. CLAIR AVENUE 
25000 EUCLID AVENUE 

26000 LAKE SHORE BLVD.

S T. CLAIR 
AVINGS
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Scena "Meilė Škotiškoje migloje". Aktoriai Regina Stravinskaitė 
ir Romas Stakauskas. J. Gaižučio nuotrauka

'Antrasis Kaimas” Detroite
Nevienodas yra žmonių sko

nis: vienam patinka juoda, o ki
tam — balta; vienam patinka bal
tos, o kitam -- raudonos rožės; 
vienas mėgsta vienumą ir tylų, 
ramų gyvenimą, o kitas vienu
mos ir tylos negali pakęsti. Dėl 
skonio ginčytis neverta.

Ir "Antram Kaimui" pasiro
džius rampos šviesoje, mūsų pe
riodikoje ir pokalbiuose reiškia
mos Įvairios nuomonės. Vieni 
juo džiaugiasi ir kelia Į padan
ges, o kiti pykčiu netveria ir į 
pragaro gelmes botų gatavi nu
gramzdinti. Tačiau, nežiūrint 
saldžių pagyrimų ir karčios tul
žies syvų, "Antras Kaimas" Įžen
gė Į antrus savo veiklos metus, 
gerokai paūgėjęs, sutvirtėjęs, 
daugiau savim pasitikĮs.

Amerikos Lietuvių TautinėsS- 
gos Detroito sk. pakviestas, lap
kričio mėn. 14 d. "Antras Kai
mas" pasirodė Detroito Lietu
vių Namų scenoje. Jų darnią 
aštuoniukę stebėjo ir gana šil
tai sutiko apie 300 žiūrovų. Jie 
patiekė žiūrovams šešiolika, Į 
satyros rūbus Įvilktų, mūsų spal
vingo gyvenimo vaizdelių. Vieni 
juos šypsodami ir kvatodami pri
ėmė, o kiti, nors ir šypsojosi, 
bet raukė kaktas ir kramtė lū
pas.

Man atrodo, kad "Antras Kai
mas" eina su gyvenimu ir savo 
spektakliams vaizdelius ne iš 
kitų planetų atsigabena, o iš mū
sų varganos žemės gyvenimo ti
krovės pasirenka ir Į sceną at
gabena. Ar nepasitaiko tokių "Po
vestuvinių incidentų", "Susirin
kimų", "Kur nėra dūmų" ir pa
našių vaizdų gyvenimo tikrovėj? 
Pilna. Ne tiek svarbu, kokĮ gy
venimo vaizdą aktorius Į sceną 
žiūrovui pristato, kiek svarbu,

kaip jis tą vaizdą sugeba prista
tyti.

"Povestuvinis incidentas" buvo 
gerai atlikus vaizdelis,bet "Juo
zapas pas Faraoną" paliko žy
miai didesnį ispfldį. Vaizdelis 
"Kur yra dūmų" puikus ir atlik
tas pasigėrėtinai. "Susirinki
mas" visai vykusiai atliktas ir 
daug pamokąs, bet pabaiga jo

keistoka. "Finansininkas" rea
lus, Įtikinąs, atliktas be prie
kaištų. "Juodosios piliulės", nors 
senas anekdotas, bet Įvilktas Į 
naują "rūbą" ir perduous dia
logo formą, žiūrovuose iššaukė 
kvatojimą. "Madų paroda" atlik
ta vaizdžiai, šiam vaizdeliui rei
kėtų aštresnės satyros. "Elek
troninis konservatyvumas" savo 
garsais ir Šviesomis - efekty
vus, bet galėtų būti trumpesnis, 
nes daugeliui nesupranumas. 
"Integracija" vaizdelis trumpas, 
bet reikšmingas. "Meilė škotiš
koj migloj" kai kuriems suraukė 
kaktą ir liko Įtrauktas Į porno
grafinių scenų sąrašą. Tačiau, 
ar maža tokių vaizdų yra gyve
nimo tikrovėj? Vargiai rasime 
vyrą, kuris vedasi Į namus mer
gaitę, ir mergaitę, kuri su juo 
eina, kad vieni, užsidarę tarp 
keturių sienų, poterius kalbėtų? 
Labai abejoju. Tokios "Meilė 
škotiškoj migloj" scenos tikrovė
je šiais laikais yra nuolatinės, 
o nuo tikrovės pabėgti sunku. 
Tačiau šis vaizdelis buvo atlik
tas tiesiog meistriškai. "Lietu
vių krautuvėje" ir "Radijo pro
grama" paliko blankoką Įspūdį.

Pasigirdus žodžiams "mūsų 
programa baigta" ir scenos už
dangai užsidarius paskutinĮ kar
tą, po karštų aplodismentų žiū
rovai nerangiai kėlėsi iš kėdžių. 
O tai lyg sakyte sakė, kad dar

Ramunė Jurkūnaitė vaizdelyje "Madų paroda". J. Gaižučio nuotrauka

būtų malonu kokį satyros vaizde
li virš programos pamatyti.

Bendrai, visi aktoriai scenoje 
jautėsi labai laisvai, buvo Įtiki
ną, natūralūs, paliko malonų Įs
pūdi. Tačiau negaliu iškęsti, ne
padaręs poros priekaištų. Man 
padarė labai nemalonų ĮspūdĮ, 
kad lietuvių kabaretas, Lietuvių 
Namuose, lietuviams Į salę ren
kantis ir prieš uždangą atida
rant, grojo laukinė, nelietuviš
ka muzika. Pasiklausęs tokių 
"preliudijų", jaučiau,kad,uždan
gai atsivėrus, žvėrių cirką ar 
ietimis ginkluotus Afrikos negrus 
išvysiu. Ir dar...

Rašydamas šais eilutes, laikau 
prieš akis geltoname lape 
atspausdintą "Antrojo Kaimo" 
programą, kuri mane erzina, kaip 

Ispanijos bulių, raudoną skarą 
pamačiusĮ. Ne lapo geltona spal
va, o programos rašyba mane 
erzina. Iš Drauge ir Dirvoje 
tilpusių apie "Antrą Kaimą" re
cenzijų šitaip jų nusirašinėta: 
"Nebus paklydimo jei spėsime 
jog Antro Kaimo gimimą išpro
vokavo angliškas Second City pa- 
vizdys", "Žiūrovas su didesniu 
ar mažesniu šypsniu atidžiai se
ka programą ir patenkintas ta
rė -- Antras Kaimas, Si", "Bu
vo tokiu ziurovu kurie, jei turė
tu policines galios, Šiuos akade
mikus likviduotų, nes jie beveik 
visoj programoj įžiūrėjo ju pa
juoka, istorijos ir faktu isder- 
gima." ... Nors antrakaimiečių 
lietuvių kalbos tarsenoje nepas
tebima mažiausių trūkumų, bet 
rašyba nedovanotina. Ar galima 
dovanoti už šitokį raštą: "Pre
liudas Į nuli", "Juozapas pas 
Faraona", "Kur yra durnu","De
troito ivairenybes"?...

Tikiu, kad "Antras Kaimas" 
Į šias pastabas atkreips dėme
sį ir sekančiais metais, renkan
tis lietuviams Į Lietuvių namų 
salę jų programos žiūrėti, skam
bės gražiausios lietuviškos me
lodijos, o programa bus para
šyta taisyklinga lietuvių kalba.

K. Jurgutis

BENDRUOMENĖS ŽINIOS

Chicagos LSK Neries mergaičių B kl. tinklinio komanda, dalyvau
janti Gage Park lygoje. Klūpo iš kairės: J. Normantaitė, V. Pleivy- 
tė, V. Brazdžionytė. Stovi: V. Gasnerytė, E. Ringutė, J. Raslavičifltė, 
M. Lišauskaitė ir D. Ringutė. Z. Degučio nuotrauka

DARBININKAS lapkričio 10 d. 
"Prosperity viršūnėje" rašo:

"Prosperity aukštesnę pras
mę pergyventi niekas kitas taip 
nepadeda kaip knyga, jei ji yra 
pajėgi praplėsti žinojimą ir su
žadinti susimąstymą. Pora šios 
dienos pavyzdžių.

A. Merkelio puošni knyga "An
tanas Smetona" prezidento por
tretas plačiuose spalvinguose vi-

Sunku visiems patikti... Bet vis dėlto Antrajam Kaimui pasisekė didžiumą detroitiečių iki ašarų pra
juokinti. x J. Gaižučio nuotrauka

Bendruomenės Valdyba savo 
darbų planuose buvo pasiryžusi 
atkreipti dėmesĮ Į jaunimą ir 
jiems duoti ne pamokslų, bet su
daryti sąlygas, kad jie augtų ir 
bręstų lietuviškoje dvasioje. Nu
matytas jaunimo ansamblis ŠĮ ru- 
den{ nebuvo Įgyvendintas dėl vi
suomenės nuošalaus laikymosi. 
Buvo daromi tam parengimai ir 
visi buvo raginami ir spaudoje ir 
per radiją būti Valdybos uždavi
nių Įvykdymo talkininkais, tačiau 
rezultatai buvo pakankami liudi
ninkai, kad didelių darbų geriau 
nesiimti. Pakviesti meno vadovai 
irgi atsisakė vadovauti tokiam 
jaunimo meno vienetui. Jauni
mo tautinių šokių grupė gal ir 
lengviau pavyks suorganizuoti, 
tik dar tenka palaukti dėl esamų 
nepalankių sąlygų. Taigi visuo
menei žinotina, kad iš valdybos 
pusės buvo viskas daroma, kad 
tik panašus jaunimo sambūris 
klestėtų ir augtų. Jeigu ir šiais 
metais nepavyktų realizuoti tų 
didelių darbų, reiktų jų nepa
miršti ir ateityje.

Priešmokyklinio auklėjimo pro
pagavimo reikalais D. Petruty- 
tė sutiko atvykti Į Detroitą mus 
painformuoti rūpimu klausimu. 
Dėl vyksiančios mokytojų konfe
rencijos lapkričio 28 ir 29 die
nomis Chicagoje teko D. Petruty- 
tės atvykimą nukelti vėlesniam 
laikui. Gavę tikslią datą paskelb- 
Sime spaudoje ir per radiją.

Bendruomenės Valdyba jau ga
vo sutikimą iš "Dainavos" 
ansamblio atvykti pas mus su 
muzikine balade "Čičinsku", ku
ri bus išpildyta per aštuoniasde-

šimt asmenų pusiau vaidybinėj 
formoj. Pastatymas didelis ir re
tas ir tik pirmas toks Detroite. 
Organizacijos iš anksto prašo
mos prieš spektaklį ir spektaklio 
dieną jokių kitų parengimų neda
ryti. šitam parengimui valdyba 
deda viltis, kad visuomenė su
pras ir Įvertins daromas pastan. 
gas. Koncertas-spektaklis numa
tytas 1965 m. sausio mėn. 30 d. 
šeštadienĮ Western High erdvio
je salėje, prieClark Park. Galu
tinai sušiurę, visuomenę pain
formuosime plačiau ir išsamiau.

švietimo ir Kultūros Vadovas

suomeniniuose rėmuose. -Tai 
Lietuvos kelias {nepriklausomy
bę, nepriklausomybėje ir ne
priklausomybės netenkant. Gah 
kas knygoje nepatikti, bet Ui su
kels skaitytojo ir autoriaus min
ties susikryžiavimą, kuriuo ir 
prasideda kelias Į minties pros
perity.

Minties prosperity dar ašt- 
riaus ir giliau didina dr. J. Gir
niaus knyga "Žmogus be Dievo". 
Tai žmonijos ploui, o juose pa- 
leisus mūsų laikų žmogus, ku
ris klaidžioja,pameta Dievą, sten
giasi surasti sau jo pakaiulą. 
Žmogaus be Dievo kelias nušvies
tas dideliu kritiniu Įžvalgumu, iš
reikšta s dideliu Įuigingumu, vie
nijąs radusius ir ieškančius bend
ra žmogaus meile.

Atidedi knygas Į šal{ su išva
da mintyje:

Namuose, kur visko yra, bet 
nėra mintĮ žadinančios knygos, 
nėra pilno prosperity.

Namuose, kur pergyvenami ci
vilizacijos laimėjimai, bet kur 
nėra pergyvenama knygos pa
saulis, yra nuolatinė grėsmė pa
justi tuštumą, nepasitenkini
mą.

O tie dalykai, kurie gali pa
tenkinti žmogaus dvasią, ir turi 
būti prosperity viršūnėje".

SKAITYK IR PLATINK
DIRVĄ

Kas tik turi gerą skonj 
Viską perka pas Lieponį!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.
FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 

6211 So. Western Avė., Marųuette Parke 
Tel. PRospect, 8 - 5875 

3207 So. Halsted St.. Bridgeporte
Tel. VIctory 2-4226

Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvirtad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marųuette Parko krautuvė.

VIEŠĖDAMI CHIClGtJE PIRKITE HU JU.IE MUERRIUE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332PARAMA

GALVOJATE APIE 
KALĖDŲ DOVANA?

Jau iš anksto galite užsisakyti Kalėdoms dovanas 
piisiunty* Dirvai užsakymą knygoms:

Laisvės Kovų Dainos.
R. Spalio — Alma Mater.
V. Ramono — Dailininkas Rauba.

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

VISŲ TRIJŲ KNYGŲ KAINA — TIK 1Q DOL.

1. Imp. 5-Star FRENCH COGNAC ..............
2. HENRY McKENNA Kentucky Bourbon..
3. GLENMORE VODKA .................................
4. Imp. French NAPOLEON Brandy..............

5th 5.75
5th 4.98
5th 2.98
5th 3.35

5. COINTREAU Liąueur and Brandy..........5’th
6. L1EBFRAUMILCH Imp. German Wine .. 5th
7. BORDEAUX Imp. French Wine .............. 5th

4.75 
.98
,98

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

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštų. Priedų: $10.00.
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
* KAZYS KAZAKEVIČIUS, 

LVS Ramovė Cleveiando sky
riaus narys, prieš 5 metus at
vykęs iš Australijos, po sun
kios ir ilgos ligos mirė lap
kričio 20 d.

* VAIDILOS TEATRO režisie
rius P. Maželis ir adm. R. Zors- 
ka praeitą savaitgali buvo nuvykę 
J Chicagą teatralų suvažiaviman, 
pasitarti dėl organizavimo 1965 
m. Lietuvių Teatrų Festivalio.

* FLORIJONAS SAUKEVI- 
ČIUS, vyr. kartos Cleveiando lie
tuvių veikėjas, po ilgesnio užsi- 
buvojimo ligoninėje, sveiksta ir 
taisosi savo namuose, prižiūri
mas dukters ir kitų gausios jo 
šeimos narių. Mielam Florijonui 
linkime greito sustiprėjimo

SUJUDO CLEVELANDO 
SKAUTĖS

Po skaučių vadovių suvažia
vimo Cleveiando skautės, kiek 
pertvarkę savo vadovybę. Įtrau
kiant | aktyvų darbą daugiau pri
tyrusių vadovių, rodo didesni gy
vumą. Padažnėjo sueigos, iški
los. Jaunesnės skautės pajuto 
sueigų Įdomesnę ir gyvenimškes- 
nę programą ir nebesiskundžia 
esančios reikalingomis tik prie 
vėliavos stovėti.

REIKALINGA KOORDINACIJA
Praeito savaitgalio parengimų 

sankaupa parodė, kad jau yra 
pribrendęs laikas imtis inicia
tyvos kam nors koordinuoti pa
rengimų infliaciją. Įvairių or
ganizacijų veikla, besiremianti 
tik parengimų ir minėjimų ren
gimu, nustoja vertės visuome
nės akyse ir tie parengimai da
rosi grynu rengėjų ir publikos 
laiko eikvojimu. Organizacijų va
dovybės turėtų rasti būdų, kaip 
išvengti bereikalingos konkuren
cijos ir parengimams suteikti 
gilesnę ir patrauklesnę prasmę.

* Po Jūsų mirties kiek 
pajamų jūsų šeima turės? 
Dėl informacijų skambin
kit: V. Giedraičiui 911-6835 
ar Z. Obeleniui 531-2211.

EAST 67 PRIE ST. CLAIR
Išnuomojamas butas 2, -_> 

kaTnb. su baldais, vonia ir 
atskiras įėjimas.

RE 1-5513.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
_ _  KALENDORIUS _ _

LAPKRIČIO 26-29 D. Ameri
kos ir Kanados Ateitininkų Sen
draugių suvažiavimas.

GRUODŽIO 6 D. 4 v. Čiurlio
nio namuose Dr. Vaitėno paskai
ta su filmu vyrams nuo 18 m. 
amž. ir vyresniems. Rengia LB 
1-os ApyL Valdyba.

GRUODŽIO 13 D. 4 v. Čiur
lionio namuose Dr. Vaitėno pa
skaita su filmu mergaitėms nuo 
16 m. amž. ir vyresnėms. Ren
gia LB I-os ApyL Valdyba.

GRUODŽIO 25 D. 7:30 vai.— 
Kalėdų pasilinksminimas — šo
kiai visiems studentams. Ruošia 
Cleveiando Studentai Ateitinin
kai.

GRUODŽIO 27 D. Vysk. Va
lančiaus lit. mokyklos Kalėdų 
eglutė šv. Jurgio parapijos salė 
je.

GRUODŽIO 31 D. Naujųjų Metų 
sutikimas Slovėnų auditorijoje. 
Rengia Lietuvių Bendruomenė.

GRUODŽIO 31 D. Amerikos 
Lietuvių Piliečių Klubo Naujųjų 
Metų sutikimas.

SAUSIO 3 D. šv. Kazimiero 
mokyklos kalėdinė eglutė.

SAUSIO 9 D. vaidinimas, ruo
šiamas Lietuvių Fronto Bičiulių 
Clevelande.

SAUSIO 16 D. Antrojo Kaimo 
spektaklis.

SAUSIO 23 D. Grožinio skaitymo 
ir deklamavimo vakaras jaunimui. 
Rengia Neringos tuntas šv. Jurgio 
parapijos salėje.

SAUSIO 30 D. Solistės L. šu
kytės rečitalis. Rengia LB I-os 
ApyL Valdyba.

VASARIO 6 D. Chicagos Sce
nos Darbuotojų Sąjunga šuto 
"Eglė Žalčių Karalienė" Slovėnų 
auditorijoje. Rengia LB I-os 
ApyL valdyba.

VASARIO 13 D. Lietuviams 
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis blynų balius, šv. Jur
gio parap. salėje.

VASARIO 21 D. Vysk. M. Valan
čiaus lit. mokyklos ruošiami pie
tūs, "Aukuro" ansamblio išvykoms 
paremti.

VASARIO 27 D. Čiurlio
nio Ansamblio koncertas - ba
lius Carter viešbučio salėje.

VASARIO 27 D. 1965-m. Atei
ties Klubo parengimas šv. Jur
gio parapijos salėje.

KOVO 7 D. Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos tunus šv. Jurgio pa
rapijos salėje.

KOVO 14 D. Putnamo senelių 
namų statybai remti komiteto pa
rengimas.

BALANDŽIO 4 D. "Aukuro" an - 
samblio metinis koncerus.

BALANDŽIO 25 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos tradi
cinis metinis balius.

BALANDŽIO 26 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.
GEGUŽĖS 2 D. Motinos Dienos 

minėjimas, ruošia Vysk. M. Valan 
čiaus lit. mokykla.

GEGULĖS 9 D. Čiurlionio
Ansamblio sukaktuvis kon
cerus Cleveiando Muzikos Ins
tituto salėje.

Išnuomojamas butas
1 mieg., 1 kamb. ir pilnai 
įrengta virtuvė. Garažas. 
Ta proga reikalingas namų 
prižiūrėtojas, galįs tuo butu 
pasinaudoti.

17848 Lake Shore Blvd. 
Telef. KE 1-9708 arba AN 
1-0182 po 6 vai. vak.

PARDUODAMAS NAMAS

4 miegamųjų mūrinis E. 
185 gt. rajone. Parduoda 
savininkas.

Tel. IV 6-1061.

VISI SKUBA Į 
LIETUVIŲ KLUBĄ

SUTIKTI 
NAUJŲJŲ—1965—METŲ

Amerikos Lietuvių Pilie
čių Klubas gruodžio mėn. 
31 d., Lietuvių salėje, ren
gia Naujųjų —1965— Mo
tų grandiozinį sutikimą.

Bus paruošti įvairūs val
giai, kuriuos kiekvienas pa
gal savo skonį galės užsisa
kyti. Taip pat veiks gausus 
įvairių gėrimų bufetas.

Galima užsisakyti stalus 
po 10 asmenų su maistu ar 
be maisto.

Gros nuotaikingas orkes
tras. Palikime rūpesčius, 
vargus praeičiai, dalyvauki
me šiame subuvime, kur ga
lėsime linksmai praleisti 
laiką.

Bus ir daugiau įvairių 
netikėtumų.

Klubo nario įėjimas — 
nario kertelė, svečiai moka 
po vieną dolerį. Norintieji 
gauti smulkesnių informa
cijų skambina EX 1-1143.

Klubo Valdyba

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIDŽIULIS
PASIRINKIMAS 

prekių ir kainų

Storm
Doors

Storm 
Windows

LANGAI ir DURYS
Antrieji žieminiai langai ir 
durys iš STAINLESS 
STEEL (8 rūšių), ALUMI- 
NIJAUS, NYLONO STO
GELIAI ir kiti įvairaus me
talo ir stiklo gaminiai.

KOSTAS BUTKUS
Tel. L U 5-6291

Chicago

Balfo Los Angeles skyrius lapkričio 14 d. surengė metini vakarą, kuris praėjo dideliu pasisekimu. 
Viršuj programos išpildytojai paruošti D. Mackialienės (vidury su gėlėmis). Apačioje dalis gausios 
publikos seka programą. L. Kančausko nuotrauka

FILATELIJOS KAMPELIS
(18) 

- - - - - - - -  ANTANAS BERNOTAS - - - - - - - - - - - - - -
JUNGTINĖS AMERIKOS VALS

TYBES jau išleido šių metų ka
lėdinius pašto ženklus — net ke
turių piešinių iš karto. Piešiniuo
se parodyti šie su Kalėdomis su
rišti dekoratyviniai augalai: dy
gioji palmė (holly), amalas (mist 
letoe), gėlė poinsettia ir eglės 
-šakutė su kankorėžiu. Visi pašto 
ženklai po 5 centus, spausdinti 
lapuose po 100 vienetų, bet sudė
lioti taip, kad lapą galima suplė
šyti blokais, gaunant kiekviena
me bloke visus 4 piešinius. Paš
to ženklai spausdinti žalia-rau
dona spalvomis.

Pirmoji išleidimo diena buvo 
lapkričio 9 Bethlehem, Pa. mies
telyje. Žinoma, Šie pašto ženklai 
bus tinkami ir vėliau betkokiai 
korespondencijai apmokėti ir ne 
Kalėdų metu.

**•
AUSTRIJA, š.m. vasarą Vie

noje Įvykusio Pasaulinės Pašto 
Sąjungos (UPU) XV-to kongreso 
progai paminėti, išleido 8 p. ženk 
lų seriją su Įvairių austrų daili
ninkų kūriniais rodančiais susi
siekimą senesniais ir dabarti
niais laikais, čia parodytas 
Gauermanno 3 šilingų pašto ženk
las, kuriame matyti miestelio 
aikštė ir ką tik atvykusi keleivi
nė karieta.

Friedrich Gauermann (1807- 
62) austrų gyvenimo, landšaftų 
ir gyvulių tapytojas, gimė Mie- 
senbache. Tapybos mokėsi iš sa 
vo tėvo, taip pat dailininko. Daug 
Įtakos jam turėjo olandų mokykla. 
Ypatingai mėgo tapyti vaizdus 

austrų ir Stirijos Alpėse. Tarp 
kitų jo paveikslų pažymėtini: Lau
ko darbininkas (Vienos galerija), 
Žemdirbiai ilsisi (Vienos Akade
mija), Karvės, avys ir arklys 
(Leipcigo Muziejus) ir Šulinys 
Tiroly (Berlyno Tautinė Galeri
ja).

***
GRAIKIJA išleido 7 p. ženklų 

serija Jonėnų salų 100 metų pri
sijungimo sukakčiai paminėti. 
Ženkluose kiekvienai salai skir. 
tas atskiras simbolis. Čia deda
me 30 leptų p. ženklą, kuriame 
parodyta dievaitė Venera (Cythe- 
ra salos simbolis).

Jonėnų salos -- Paxi, Ithaca, 
Lefkas, Zante, Cephallonia.Cor- 
fu ir Cythera guli Jonėnų jūroje 
tuoj Į vakarus ir pietus nuo Grai
kijos pusiasalio. Bendras salųplo- 
tas apie 752 kv. mylios ir jose 
gyvena apie 232,000 graikų kil
mės gyventojų. Senovėje salos 
priklausė Graikijai, vėliau jos 
pasekėjai Bizantijai, o nuo XI 
amž., pastarosioms sunykus, čia 
Įsivyravo Venecija ir Genova. 
Dar vėliau kaikurios salos pate
ko turkams. 1797 m. salas užėmė 
Napoleonas, vėliau rusai ir tur

kai. 1800 m. Konstantinopolio tai
kos sutartimi iš salų buvo suda
ryta atskira Jonėnų valstybė, ku
ri prijungta prie Graikijos 1864 
m. 1859 m. anglai Jonėnų saloms 
buvo išleidę atskirus pašto ženk
lus, 1923 m. italai buvo užėmę 
Corfu salą ir taip pat išleido p. 
ženklus. II Pas. karo metu — 
1941 m. italai vėl užėmė salas 
ir joms išleido visą eilę p. ženk
lų, tą patĮ padarė vokiečiai Zan- 
tės saloje 1943 m.

BELGIJA išleido 6 plūs 3 fran
kų p. ženklą, kuriuo paminima

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

LIETUVIŲ DIENOS — ilius
truotas žurnalas, savo spalio 
mėn. numerj paskyrė Lietuvių 
Dienai New Yorke aprašyti ir 
vaizdais parodyti. Turinys paĮ- 
vairintas Balio Augino eilėraš
čiais, Ant. Skirkos novele ir vi
suomeninės veiklos informacija.

L. D. išeina Los Angeles, lei
džiamas A. Skiriaus, redaguoja
mas B. Brazdžionio. Pren. kai
na metams -- 6 dol.

THE GREEN LINDEN — Se- 
lected Lithuanian Folksongs. Tai 
rinktinių lietuviškųjų liaudies 
dainų rinkinys. Voyages Press 
leidyklos išleistas angliškai. Re
dagavo Alg. Landsbergis ir Clark 
Mills. Įvadus parašė Robert 
Payne, Marija Gimbutienė. Ilius
travo Vikt. Petravičius.

137 psl. Kaina -- 6 dol. Lei
dyklos adresas: Voyages Press, 
35 West 75 St., New York 23, 
N.Y.

Gento sutarties 150 m. pasirašy
mo sukaktis. Piešiny parodyti 
sutarties dalyviai bei JAV ir 
Anglijos herbai.

šios sutarties pasirašymas 
Gente 1814 m. gruodžio 24 d. bai
gė 1812-14 m. karą tarp Amerikos 
ir Anglijos. Karas prasidėjo dėl 
to, kad Anglija, Įsivėlusi Į karą 
su Napoleonu ir norėdama nu
traukti visokią paramą Prancūzi
jai per Atlantą, 1803 m. Įvedė blo
kadą visiems laivams plaukian
tiems iš Vakarų Indijos Į Euro
pą. ši blokada lietė ir Ameri
kos laivus. Per sekančius kele
rius metus Atlante vyko nesusi
pratimai ir susidūrimai tarp bri
tų ir amerikiečių laivų. Tikras 
karas prasidėjo 1812 m. birželio 
18 d., kai Amerika paskelbė ka
rą Anglijai ir pradėjo karo veiks
mus prieš Kanadą. Amerikiečiai 
sunaikino anglų karo laivus Erie 
ežere prie Sandusky ir 1813 m. 
Įsiveržę okupavo ir sudegino To
ronto miestą (tada jis vadinosi 
York), gi anglai, išsilaipinę iš 
Vakarų Indijos salų, užpuolė ir 
sudegino VVashingtoną bei pra
dėjo karo veiksmus prieš Balti- 
morę ir New Orelaną. šis nuos
tolingas ir nereikalingas karas 
buvo baigtas netrukus po Gento 
sutarties pasirašymo.



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

IEŠKOM ADRESATŲ!

Išsiuntinėjus A. Smeto
nos monografiją, kai kurie 
siuntiniai grįžo neįteikti, 
nes prenumeratoriai pakei
tė adresus. Dabartinius sa
vo adresus pranešti prašo
mi šie prenumeratoriai 
(skliausteliuose nurod o m i 
u žs įsakytojų gyventieji 
miestai);

A. Antanaitis (Maspeih 
78, N. Y.), Petras Ausiejus 
(Dorchester, Mass.), J. S. 
Galinaitis (Baltimore 23, 
Md.), J. Gedmintas (Dor
chester, Mass.), Juozas 
Grybauskas (Chicago 32, 
III.), Juzė Jakubauskienė 
(Chicago 14, III.), Teodoras 
Janukaitis (Chicago, III.), 
Jonas Kalvaitis (So. Bos
ton 27, Mass.), Alfas Lat- 
vėnas (Culver City, Cal.), 
Pr. Lembertas (So. Boston, 
Mass.), Dr. Stasys Paulaus- 
kis (Greenvievv, III.).

Pranešant naujus adre
sus prašom pridėti 2 pašto 
ženklus po 25 c., nes tiek 
susidaro papildomų išlaidų, - 
išperkant grąžinimus ir 
siunčiant juos antrukart.

Adresų pakeitimai siųsti 
A. Smetonos monografijos 
ekspedicijai: Mr. K. Pocius, 
3908 Fir St., East Chicago, 
Ind. 46313.

L. N. FONDUI AUKOJO

Dirvos atspausdin tame 
Lietuvos Nepr. Fondui au
kojusių iš E. Chicagos są
raše praleistos 5 aukotojų 
pavardės, aukojusių po 10 
dol., būtent: Kazimieras 
Valeika, Vytautas Aukštuo
lis, St. S., Tadas Mečkaus- 
kas ir Petras Steikūnas.

• Darbininkas lapkričio 
17 d. numeryje praneša sa
vo skaitytojams, kad susir
gus vyr. redaktoriui (S. Su
žiedėliui), likusieji redakci
jos nariai šiuo metu tegalį 
išleisti tik vieną numeri per 
savaitę.

• Lietuvių Fondo valdy- 
l>os adresas lieka ir toliau 
tas pat: 7243 So. Albanys 
Avė., Chicago, III. 60629, 
tel.: HE 4-4076, Teodoras 
Blinstrubas (pirmininkas), 
šiuo metu LF1 peržengė 
153.CC0 dolerių sumą.

• Dr. Zigmas ir žibutė 
Brinkiai, Los Angeles, Cal. 
ir J joz-’s ir Anelė Januške- 
vičiai, Dorchester, Mass., 
įsijungė į Lietuvių Fondo 
narių šeimą, įmokėdami po 
<lu šimtus dolerių įnašų.

Korp! Neo-Lithuania krepšinio komanda, Chicagos lietuvių krepšinio meisteris. Klūpo iš kairės: P. 
Liaugminas, A. Modestavičius, R. Miknaitis, S. Balta, E. Burkauskas. Stovi: E. šilingas, D. Augius, E. 
Modestavičius, R. Panaras ir J. Rimkflnas. Z. Degučio nuotrauka

• Vyriausio Lietuvos Iš
laisvinimo Komiteto seimas 
įvyks lapkričio 28-29 d. 
Henry Hudson viešbutyje, 
353 W. 57th St., New Yor
ke.

Darbotvarkėje: 
Seimo pradėjimas — Laik. 
Vliko Valdybos pirmininkas
K. Bielinis; Seimo prezidiu
mo rinkimai; sveikinimai; 
Vliko statutas — V. Vaitie
kūnas. Po pertraukos: Sei
mo komisijų rinkimai; Vli
ko veiklos apžvalga ir atei
ties gairės — J. Audėnas; 
Lietuvos laisvinimo padėtis 
ir perspektyvos — V. Sidzi
kauskas ; Sąmatos ir apy
skaitos tvirtinimas — Fi
nansų Komisija; Laisvini
mo lėšų telkimas — prel. J. 
Balkūnas ir A. Ošlapas; Pa
kausimai ir diskusijos; "Vi
siems lietuviams” deklara
cijos paskelbimas — St. 
Lūšys; Klausimai ir suma
nymai; Nutarimų priėmi
mas — komisijų praneši
mai ir Seimo baigimas.

• Waterburio Skautų Tė
vų Komitetas lapkričio 28 
d., šv. Juozapo parapijos sa
lėje, John St., Waterbury, 
rengia tradicinį kaukių ba
lių. Vakaro pradžia 7 v. v.

• Pedagoginio Lituanisti
kos Instituto organizuoja
mos lituanistinio mokslo 
veikalų bibliotekėlės rėmė
jų jau susitelkė per 100 as
menų su vienkartiniu vieno 
dolerio įnašu-Jų tarpe ne
maža vietoj vieno dolerio 
skyrusių po 2, 3 ir po 5 dol. 
S. Jasinskienė, gyv. Phoe- 
nixe, Arizonoje, vietoj gė
lių spalio 24 d. mirusiai 
Jadvygai Mačernienei pa
gerbti Institutui atsiuntė 
15 dol., o chicagiškis Jero
nimas Ignatonis vietoj lauk
tino vieno dolerio paskyrė 
10. J. Didžbalis, gyv. Eliza- 
bethoje (N. J.) atsiuntė 11 
dol. su iš karto susitelkusių

Rasa ir Laimutis Degučiai, dalyvavę Springield, Illinois, muzikos 
konkurse, savo amžiaus grupėje laimėjo pirmąją vietą.

11 rėmėjų sąrašu. Instituto 
studentų komisija, kurios 
prašymas parankinės bib
liotekėlės reikalu prieš ku
rį laiką buvo paskelbtas 
spaudoje, kviečia kiekvieną 
šio laikraščio skaitytoją bū
ti minėtos bibliotekėlės rė
mėju su vienkartiniu vieno 
dolerio įnašu. Rėmėjo įna
šas siunčiamas Instituto iž
dininko kun. dr. J. Kubi
liaus. SJ, vardu šiuo adre
su : 5620 S. Claremont Avė., 
Chicago, III. 60636. Visų rė
mėju pavardės įrašomos 
Instituto mecenatų knygo
je.

• Režisierius V. Žukaus
kas yra priimtas į ameri
kiečių profesionalų aktorių 
The Catholic Actors Guild 
of America, kuri neseniai 
šventė savo 50 metų gyva
vimo jubiliejų.

šį sezoną jo vadovaujama 
Brooklvno Vaidintojų Tru
pė su A. Kairio 3 v. kom. 
"Diagnozė” lankėsi Balti- 
morėje, Philadelphijoj, Eli
zabeth, N. J. ir gruodžio 12 

d. vyks į Hartfordą.
Su individualiais pasiro

dymais V. Žukauskas daly
vavo Baltimorėje; Bostone 
ir lapkričio 21 d. Clevelan
de.

Gruodžio 5 d. Riverside,
N. J. kultūriniam subuvime 
skaitys paskaitą "Senasis 
Lietuvos Teatras".

• Kun. J. Borevičius S. J. 
lapkričio 29 dieną, 10 va
landą Tėvų Jėzuitų koply
čioje, Chicagoje, laikys pa
maldas ir pasakys pamoks
lą rajoninės lituanistinių 
mokyklų mokytojų konfe
rencijos dalyviams. Po pa
maldų konferencijos daly
viai padės vainiką prie lais
vės kovų paminklo ir pa
gerbs mirusius mokytojus 
ir kovoje kritusius dėl Lie
tuvos laisvės.

• Dail. Pranas Lapė, ne
seniai lankęsis okupuotoj 
Lietuvoj, papasakos patir
tus įspūdžius New Yorko 
Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkime š. m. lapkričio 
28 d. (šeštadienį), 6:30 vai. 
vak. Carnegie Endowment, 
345 E. 46th Street, New 
York, N. Y.

Be to, Jonas Valiukėnas 
skaitys paskaitą apie Ver
tybių popierius, investaci- 
jas ir biržas, o Juozas Au
dėnas — apie investavimo 
fondus (Mutual Funds). Po 
paskaitų įvyks bendras po
būvis su vaišėmis. Kviečia
mi visi. ■

BOSTON

SANDARIEČIŲ SUKAKTIS

Lapkričio 15 d. Bostono san- 
dariečiai buvo surengę savo or
ganizacijos 50 mėty sukakties 
minėjimą. Į tą parengimą buvo 
atvykusių ir iš kity vietovių, ku
rie sudarė atskirą stalą banke
to metu. Bet jujy elgesys iškil
mių metu parodė, kad ui bota 
kažkokių necivilizuotų asmeny, 
kėlusių triukšmą visą laiką. Bu
vo atvykęs ir socialistų vadas 
Stasys Mikelionis su žmona, bet 
matyt, kas nors nepatiko, kad 
nesulaukę nė vaišių išvyko.

Iškilmių programą vedė San
daros 7 Kuopos pirm. Bajerčius. 
Jo vadovavimas aiškiai parodė 
nervuotumą, greičiausiai dėl la
bai menko skaičiaus svečių. Pa
rengimas buvo pradėus himnais, 
tik gaila, kad nebuvo kam jų gie
doti. Padėtį išgelbėjo čia buvęs 
Viščinis, uždėjęs himnų plokš
teles. Ir plokštelėmis himnus 
grojant dalis svečių nekreipė į 
ui dėmesio, triukšmavo ir kal
bėjosi.

Iš Chicagos buvo atvykęs San
daros vicepirm. dr. Drangelis ir 
ta proga pasakė kalbą. Prie gar
bės stalo buvo pakviesti Sanda
ros steigėjai Jonas Tuinila ir Jo. 
nas Kasmauskas. Tuinila tarė žo
dį apie Sandaros steigimosi lai
kus ir nuveiktus darbus. Kasmaus- 
kui, su kaupu rėmusiam organi
zacijos veiklą, nebuvo duou pro
gos prasiurti. Prie garbės stalo 
dar buvo Tumavičienė ir Keleivio 

redaktorius Sonda bei kiti.
Kalbos užsitęsė apie 11/2 va

landos. Po to visi sugūžėjo prie 
baro, kur viens kitą sveikinant, 
kai kuriems teko ir užsnūsti. Tik 
CV. atstovas dr. Drangelis ir dar 
keli svečiai išsilaikė pagarbiai 
ir stengėsi šventės orumą išlai
kyti iki iškilmių pabaigos.

CHICAGO
Vaikų Nameliai pradėjo 
antruosius metus

Baigiantis vasarai pradėtas 
antrų metų darbas Montessori 
Vaikų Nameliuose, su mūsų prieš* 
mokyklinio amžiaus vaikučiais. 
Tas darbas susilaukė nemažo dė
mesio iš visuomenės, o daugiau
siai iš tėvų pusės. Nameliai ne
tik "studentų" skaičiumi paau
go, bet ir tėvai priklausą ar ne
priklausą Montesoori D-jai, pa
sireiškė aktyvesniu veikimu nau
josios valdybos dėka, pirminin
kaujant Kraučeliūnienei, jau nuo 
mokslo metų pradžios buvo su
šaukti du susirinkimai. Abiejuo
se susirinkimuose buvo galima 
pastebėti valdybos energingą 
veiklą. Kiekvienam susirinki
mui buvo pasirūpinta paskaitinin
kais su aktualiomis temomis. 
Bet, kaip žinome iš prityrimo, 
gauti paskaitininką ne taip leng
va, o ypatingai tokį, kuris prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjimo srityje būtų gerai nusi
manąs.

Šioje vietoje noriu pasveikin
ti naujosios valdybos sumany
mą, kviesti, kad ir svetimša
lius, kurie toje srityje dirba 
arba tuo domisi.

Raminta Izokaltytė ir Donatas Prapuolenis neseniai Chicagoje su
kūrę lietuvišką šeimą. Z. Degučio nuotrauka

VIRŠUJE: Pirmieji Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choro pionieriai 
1949 metų spalio mėnesį Chica
goje, ką tik atvykę iš Europos, 
kai susiorganizavo choras, šį 
rudenį Vyrų Chorąs mini 15 me
tų sukaktį. Pirmoje eilėje stovi 
E. Augustaitis, V. Radžius, A. 
Dzirvonas, A. Gečas -- tuometi
nis dirigentas, J. Tamuliflnas, A. 
Kerelis, V. Kizlaitis; antroje ei
lėje iš k. į d. stovi: A. Num- 
gaudis, P. Juodviršis, E. Mise
vičius, B. Pernaravičius, E. Ven 
gianskas, A. Dundulis, A. Krutu
lis, V. Cirtautas, J. Cesunskasj 
trečioje eilėje: A. Smolinskas, J. 
Raudys, L. Kalvaitis, J. Daukša,
K. Skaisgirys, V. Kazlauskas, A. 
Antanavičius, J. Mockaitis ir A. 
Paulavičius. Nuotrauka daryta 
prieš 15 metų.

Paskutiniame susirinkime, ku
ris įvyko š.m. spalio mėn. U 
d. kaip tik ir buvo pakviestas 
jaunas amerikietis Dr. H. Grod- 
zin, M.D., kuris savo temoje: 
"Vaiko ir tėvų reagavimas į at
siskyrimą ligos metu" davė netik 
daug patarimų, kaip paruošti 
priešmokyklinio amžiaus vaiką 
ligoninei, bet pastebėta, kad jam 
nesvetimi ir Montessori auklėji
mo metodai. Jis savo paskaitoje 
viską taip įdomiai surišo, kad 
po paskaitos dar ilgai vyko pa
klausimai bei atsakymai.

Reikia tikėtis, kad draugija, 
vadovaujama energingos valdy
bos, atliks didelius darbus prieš 
mokyklinio amžiaus vaikų auk
lėjime.

Namelių vedėja yra Vaišvilie
nė ir mokytoja Juknevičienė.

S. O.
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