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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VOKIEČIŲ - ŽYDŲ SANTYKIAI

VLIKo pirm. V. Sidzikauskas pas Antioquios gubernatorių Kolumbijoje. Iš kairės gubernatorius dr. 
Aramburo, kun. Tamošiūnas, V. Sidzikauskas, dr. Gaurisas, inž. A. Dyrikis ir dr. Proscevičius.

KODĖL ANGLAI IR ITALAI NEPASITIKI VOKIETIJA?
Kokia užsienio nuomonė apie 

šių dienų Vokietiją, vokiečius, jų 
politiką, buitį, materialinę ge
rovę? Ji įvairiais požiūriais skir
tinga. Atrodytų, kad europinės 
valstybės, bent Vakaruose susibū- 
rusios J ekonomines sąjungas, 
palaikydamos gyvus turistinius 
ryšius, jau nekalbant apie pre
kybos mainus, — turėtų viena ki
tą gerai paf’ntS. Iš tikrjų yra 
kitaip. Eilinis italas ar britas 
apie Vokietiją turi gana miglotą 
vaizdą ir jiems daug kas neaiš
ku.

štai, leiskime pasisakyti ita
lui Indro Monunelli. Jis paaiš
kins, kad italas apie svetimus 
kraštus susidaro vaizdą stebė
damas tų kraštų filmus. Kadan
gi vokiečiai filmų gamyboje šiuo 
metu labiausiai atsilikę ir Ita
lijon patenka per metus vos vie
nas kitas filmas, tai italas, ir 
dienraščius skaitydamas, teži
no, kad Vokietija -- gerovės 
kraštas, kur kiekvienas susirū
pinęs naudotis jos vaisiais. Daug 
kas žino, kad Vak. Vokietijoje 
buvo viena garsenybė — Frank
furto prostitutė Rosemarie Nit- 
ribitt ir daug kas mano, kad Vo
kietijos kancleriu tebėra vis tas 
pats K. Adenaueris...

Toji nenuovoka kartais aiški
nama vis dar tebeslypinčiu ne
pasitikėjimo vokiečiais jausmu. 
Eilinis, pilkas Italijos pilietis 
vokiečius tebelaiko amžinais mili- 
taristais. Iš italų spaudos nėra 
lengva pasekti {vairius Vokieti-
jos gyvenimo reiškinius, nes daž
niau skelbiama žinios apie italų 
darbininkų huskriaudimą kurioje 
nors Vak. Vokietijos vietovėje ar 
išpučiami iulų - austrų nesuu- 
rimai dėl Pietinio Tirolio.

Italų nepasitikėjimas vokie
čiais turi ir gilesnes politines bei 
ideologines šaknis. Montanelli 
primena antinaclfię rezistenciją, 
kuri buvusi pirma "risorglmen- 
to" po 12 šimtmečio. Kai Gari
baldžio laikais kovoję advokaui, 
studenul, dailininkai ar aktoriai, 
rezistencijoje prieš nacius petys 
l petj stoję darbininkai ir intelek
tualai. Italai seniai neturėję to
kio "sukilimo" pavyzdžių, todėl 
Jie tą rezistenciją prieš nacius 
- okupantus idealizuoja, nuolat 
pavaizduoja filmuose romanuo
se.

Italas Monunelli pabrėžia fak
tą, kad nors ūme pasipriešini
me dalyvavo kaulikai ir bedie
viai, učiau viskam vadovavo ko
munistai. Kiekviena proga italų 
komunistai primena pa su rojo 
karo ir okupacijos metus ir di
džiuojasi savo vaidmeniu. Jei 
pasirodo balsų, pasisakančių už 
europini apjungimą drauge su 
vokiečiais, komunisui visuomet 
primins Gesupo aukas ir savo 
oponentus pavadins "reakcionle-

VYT. ALSEIKA
Dirvos korespondentas

V. Vokietijoje

riais" ar "fašistais".
Italų komunistai sudaro 27% 

balsuojančių j parlamentą ir yra 
Įsitikinę savo galia ir ją reikia
mai išnaudoja, ypatingai kultūri
nėje srityje. Jų įtaka nėra maža, 
jei priminsime, kad literatflrosy 
premiją negaus antikomunistu lai
komas rašytojas. Tas pats kal
bant apie teatrą, filmą ir televi
ziją. Tiesa, tose srityse neve
dama atvira komunistinė propa
ganda, tačiau kiekviena proga hūs 
iškeliamas italų rezistencijos 
pobūdis, net "šventumas" ir... u 
proga pasireikš neapykantos 
bruožai prieš Vokietiją. Italai 
pripažįsta: uip, mes vykdome iš
davimą, nes mūsų intelektualai 
per daug pasidavę komunisums, 
učiau mums sunku suprasti, ko
dėl jūsų intelektualai taip prisi
riša prie nacionalizmo idėjų ir... 
pateisina teroro veiksmus Pietų 
Tirolyje?

O kokia brito nuomonė apie 
šių dienų Vokietiją? Jam sunku 
suvokti, kad tai pastovios tvar
kos kraštas, jam vis atrodo, kad 
Vokietija, nuolatinių nelaimių ar 
kaustrofų krašus.

Briui nėra linkę galvoti apie 
Vokietijos istoriją, apie jos vin
gius ar jos -- pamišimą. Dėl to 
briui šiuo metu Vokietija ma
žai domisi -- taip, kasmet bri
tų turistų masės atsiduria Euro
pos kontinente, učiau jų didžioji 
dalis skuba 1 Ispaniją, Prancū
ziją, Iuliją, Šveicariją, net Aus
triją, bet... ne { Vokietiją.

Britų jaunimas 1 Vokietiją ne 
kreipia dėmesio. Jei kas jam at
rodo madinga, pvz. muzikos ar 
literatūros srityje, jis skuba įsi 
gyti prancūzų ar amerikiečių mu
zikos plokšteles, skuba žiūrėti 
iulų ar švedų filmus, skaito Sar
trą, Moraviją ar Beckettą (jei 
us jaunimas aplamai ką nors

Atvyksta didelis 
pabaltiečių bičiulis

Įžymusis Švedijos archeolo
gas, paskelbęs per 300 savo vei
kalų iš archeologijos, senosios 
istorijos, filosofijos ir politikos, 
prof. Birger Nerman š| pavasa
ri lankosi šiaurės Amerikoje. 
Prof. Nerman lietuviams, lat
viams ir esums artimas ne tik 
kaip mokslininkas, kur} laiką pro
fesoriavęs Estijos Tartu univer
sitete ar daręs archeologinius 
tyrinėjimus Latvijos Grobnikoj ir 
Lietuvos Apuolėj, bet ypač kaip

noma, kad vokiečiai nesugeba 
vairuoti pastoviu bei tiesiu po
litiniu kursu, čia patys britai 
prisipažįsta, kad jie nenusivokia 
kas vokiečių atlikta jiems kraš
tą iš griuvėsių atstatant ar tvir
tinant demokratinės tvarkos pa
grindus. Spauda, jei skelbia ži
nias apie Vokietiją, ui pasiskubi
na pranešti apie kokj nors skan
daliuką Bonnoje ar karių - išsi
šokėlių veiksmus vokiečių Bun- 
deswehre.

Reikia pažymėti, kad briui 
skaito...), učiau dvasinės vo- kaž kaip instinktyviai nepasiti- 
kiečių vertybės brito jaunuolio 
nesudomins.

Iš kur toks britų atšalimas 
Vokietijos atžvilgiu? Anglų pub
licistas Goronwy Rees aiškina, 
kad dviejų karų patirtis ir na
cių laikmečio žiaurumai turėjo 
padaryti jukos. Tačiau ui tik 
dalinis paaiškinimas. Pasirodo, 
kad ir brituose Įsigalėjęs nepa- ^Jiai turėtų siekti artėjimo su 
sitikėjimas vokiečiais, vis ma- britų uuta.

Vakarų Vokietija neberems arabų bloko

riteris kovoj dėl Pabaltijo vals
tybių nepriklausomybės. Jis yra 
vienas iš Pabaltiečių Komiteto 
Stockholme steigėjų ir dabartinis 
jo pirmininkas. Jis yra pradinin
kas ir bendradarbis šio Komiteto 
nuo 1944 leidžiamos knygelių se
rijos "Degančios Rytų’ Europos 
Problemos" ir josepaskelbęs sa
vo straipsnius "Pabaltijo teisė", 
"Baltijos tautų kančios", "Depor
tuotieji". 1956 išėjo jo veikalas 
"Pabaltijys gyvens".

Nepriklausomybės laikais jis 
buvo Švedų - Lietuvių Draugijos 
narys ir vienas iš pradininkų 
Pabaltiečių Instituto Stockholme.

Kai 1964 m. Švedijoje lankėsi 
Chruščiovas, prof. Nerman buvo 
us spiritus movens, kuris ta pro 
ga plačiai ir sėkmingai atkreipė 
švedų visuomenės dėmes! { So
vietų Sąjungos politikos grobuo
niškumą ir to rezulutus.

Sis didžiai nuoširdus Baltijos 
uutų bičiulis New Yorke bus ba
landžio pradžioje. Balandžio 7 
Jis bus Pavergtųjų Europos Tau
tų Seimo svečias, o tą pat dieną 
vakare 7 vaL 30 min. Estų Na
muose, Manhattane (243 East 34 
Street) skaitys paskaitą: "Švedija 
ir Baltijos jūra".

VAKARŲ VOKIETIJOS - IZRAELIO DIPLOMA
TINIŲ SANTYKIU UŽMEZGIMAS BUVO SUSI
JUS SU VISA EILe SĄLYGŲ, KURIŲ TIK VIE
NA BONNOS VYRIAUSYBĖ YRA LINKUSI 
PRIIMTI. — JI SUTEIKS NAUJĄ UKINŲ PA
GALBĄ IZRAELIO VALSTYBEI 750 MILIJONŲ 

DOLERIŲ SUMOJE.

Vytautas Meškauskas

Kovo 16 d. Izraelio seimas 
(kneset) 66 balsais prieš 29, 
10 susilaikius, pritarė vyriau
sybės nutarimui užmegzti dip
lomatinius santykius su V, Vo
kietija. Tų santykių dar nebuvo, 
nes dalis žydų iki šiol mano, kad 
dėl buvusių žydų žudynių nor
malūs santykiai su vokiečiais esą 

ki Vokietijos "dvilypumo" pašto - 
vumu. Prisimindami Lincolno žo - 
džius, jie teigia, kad sunku tikė
ti, jog tauu "pusiau pavergu" ir 
"pusiau laisva" galėtų gyventi. 
Kai tokia provizorinė krašto būk - 
lė, ar verU rūpintis pastoviais 
politiniais ir kultūriniais ry
šiais? Pagaliau, ir patys vokie- 

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos Chicagos skyriaus naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: sekretorius 
Petras Stoncelis, pirmoji vicepirmininkė Anunina Kazanauskienė, pirmininkas Susys Orenus, iždi
ninkė Genovaitė Modesuvičienė ir antrasis vicepirmininkas Stasys Šiaučiūnas.

V. A. Račkausko nuotrauka

nelmanomi iki dabartinės gene
racijos išmirimo. Iš kitos pusės, 
gyvenimas eina toliau ir visa eilė 
žydų yra naujai Įsikūrę Vokieti
joje. Pagaliau, Vakarų Vokietija 
yra trečia savo ūkiniu pajėgumu 
ir karine galia pasaulio valsty
bė ir daug ką padarė, kad iš Hit
lerio paveldėtą genocido kaltę 
išpirkus. Kaip žinia, V. Vokieti
ja nužudytojų palikuonims ir Iz
raelio valstybei iki šiol išmokė
jo 18 bilijonų markių.4,5 biL dol. 
(Tie mokėjimai bus baigti atei
nanti mėnesj.) Kartu Vakarų Vo
kietija patiekė Izraeliui didelius 
kiekius ginklų, jų tarpe atnaujin
tus amerikiečių M-48 tankus, ku
rie yra pranašesni už Nasserio 
turimus sovietinius T-34 tipo tan
kus.

Tačiau vokiečių - žydų santy
kiai buvo drumsčiami ne tik pra
eities, bet ir santykių su ara
bais. Už tai, kad arabų valsty
bės nepripažintų Rytų Vokietijos 
kaip suvereninės valstybės, Va
karų Vokietija jas rėmė ūkiškai. 
Tačiau, kai Sovietų Sąjunga paža
dėjo Egiptą paremti daugiau kaip 
iki šiol pati ir per Rytų Vokieti
ją, Nasseris priėmė Maskvos pa - 
tikėtinj Rytų Vokietijoje W alte r J 
Ulbrichtą kaip suvereninės vals
tybės galvą. Nieko nepadėjo ir 
ginklų pristatymo Izraeliui nu- 
trr.’kimas , pažadant atsilyginti 
piniginiai. Tas nutraukimas tu-

rėjo labai nemalonių pasėkų žy
dų sluoksniuose visame pasauly
je. Taip kovo 4 d. New Yorke 
viešėjęs Bonnos seimo krikščio
nių demokratų frakcijos lyderis 
Rainer Barzel telefonu Įspėjo 
kancleri Erhardą, kad jei vokie
čiai tuojau nesigriebs kokių žy
gių žydų nuotaikom pragiedrin
ti, .prieš juos bus sumobilizuota 
viešoji nuomonė ir pasigirs labai 
nepalankių atsiliepimų kongre
se.

Tuo labai susirūpinęs kancle
ris Erhardas nutarė l Izraeli 
pasiųsti kitą savo partijos at
stovą Kurt Birrenbachą, 57 m. 
stambią figūrą Vokietijos finan
siniuose ir pramonės sluoksniuo
se. (Birrenbachas 1939 m. iš
važiavo iš Vokietijos 1 Argentiną 
ir ten išbuvo iki 1950 m. at
seit, už įvykius Vokietijoje jokiu 
būdu neatsakingas.) Krikdemų 
frakcijos lyderis Barzel reika
lavo, kad Birrenbachui būtų duo
ti platūs Įgaliojimai siekiant san - 
tykių užmezgimo patenkinti Izra _ 
elio galimus reikalavimus, prie
šingu atveju grąsindamas dide
liais nemalonumais seime Erhar- 
dui ir užsienio reikalų ministe- 
riui Schroederiui. Tokie įgalio
jimai buvo duoti ir Birrenbachas 
slaptai nuvyko j Izraeli. Čia jo 
laukė sunkios derybos su Izra- 

•elio premjeru Eschkol.užs. reik, 
min. Goldą Meier ir krašto ap
saugos min. pavaduotoju Schimon 
Pėrės.

Izraeliui reikalavo:
1. Bonna turi patiekti visus pa

žadėtus ginklus, nes Izraelis šiuo 
metu negali kitur gautiM-48tan
kų.

2. Per ateinančius 10 metų V. 
Vokietija turėtų suteikti ūkinės 
pagalbos '*50.000.000 dolerių su
moje;

3. Vokietijos atstovas turėtų re - 
ziduoti ne Tei Avive, kaip kiti 
diplomatai, bet Jeruzalėje, ku
ri pagal JT nutarimą yra neutra
lizuota;

4. V. Vokietija turėtų dekla
ruoti savo interesą Izraelio 
su sostine Jeruzale nepriklauso
mybės išlaikyme.

Kai Birrenbachas su uis rei
kalavimais grjžo J Bonną, užsie
nio reikalų ministerijoje, pagal 
Der Spiegei, viešpauvo vieninga 
nuomonė: "Die Juden verlangen 
immer viel zuviel". (Žydai visa
dos per daug reikalauja). Priėmi
mas Izraelio sąlygų būtų visiš
kas santykių su arabų valstybėm 
sugadinimas. Tiesa, arabai dau
giau grasina negu daro, učiau, 
šiaip ar uip, vokiečiai yra suin
teresuoti gerais prekybiniais ry
šiais su jais. Dėl visa to Bonna 
sutiko santykių užmezgimą su Iz
raeliu palydėti tik viena nauja 
dovana: ūkine pagalba. Kaip us 
reikalas galutinai pasibaigs, pa
rodys derybos, kurias iš vokiečių 
pusės tęs tas pats Birrenbachas.
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A. Gulbinsko nuotrauka

1261
Situacija dar tebebuvo pavojin

ga abipus Maskvos autostrados. 
Šiaurėj prie Rževo ir pietuose 
prie Sukiniči. Rževas buvo svar
biausiu sovietų puolimo tikslu. 
Jie norėjo sunaikinti š{ centrinio 
fronto ramsti, nes tik po to jie 
galėjo tikėtis apeiti ir suimti 
"maišan" IX-ją vokiečių armiją.

1942 m. sausio 12 d. IX armi
ja jau galvojo apie pralaimėjimą. 
Armijos štabe Sičevkoj pirmasis 
štabo karininkas pulk. Blau- 
rockas ir gen. Kruegeris I-mos 
šarvuočių divizijos vadas, apsup
ti karininkų stebėjo situaciją že
mėlapyje. Prieš savaitę šis mies
telis buvo ideališku poilsio kam
peliu. Bet štai jauantra diena pa
sidarė tikru frontu. Kambaryje 
girdisi kulkosvaidžių šaudymas.

Pulk. Blaurockas pasisuko į 
gen. KruegerJ.

— Ar galiu jums, generole, 
pristatyti fronto situaciją? Ji nė
ra puiki. Nuo sausio 9 d. sovietų 
ofenzyva vystosi Ostačkovo sek
toriuje prieš kairinĮ 23-čio kor- 
po sparną, kuris yra izoliuotas ir 
atstumtas l pietus. Tuo pačiu lai
ku sovietai pradėjo smarkų puo
limą čia prieš 6-to korpo kairįjį 
sparną... Mes prašėme leidimo 
fronto liniją nukelti iki Volgos - 
Gžacko. Bet neleido to daryti. 
Nuo sausio 11 d. priešas smarkiai 
puola šiaurės vakarų kryptimi ir 
prie Sičevkos pietų kryptimi. 
Pirmieji rusų daliniai jau yra vi
sai arti miestelio. Reikalinga,ge
nerole, kad jūs mums padėtumėte 
išlaikyti Sičevką.

Generolas ir jo šarvuočių divi
zijos karininkai galvos linktelėji
mu pritarė. Jie suprato situacijos 
pavojų. Bet juos stebino, kad armi
jos vadas gen. Straussas pats as
meniškai nedalyvavo šiame pasi
tarime l kur} jie buvo iškviestų

Pulk. Blaurockas paaiškino, 
kad generolas blogai jaučiasi, jo 
sveikata blogoj padėtyje ir jis at
siprašo negalėjęs dalyvauti pa
sitarime.

— Mes laukiame kiekvienu mo
mentu atvykstant naujo armijos 

Rusė kaimietė su sūnumi žiūri | karo audrų naikinamą nameli...

vado, generolo Modelio.
Visų veiduose pasirodė nuste

bimas.
Model! Tad jis bus naujasis ar

mijos vadas. Tai žvaigždė, staiga 
pasirodžiusi danguje. Prieš tris 
mėnesius jis dar vadovavo tik 
garsiajai 3-čiai šarvuočių divizi
ja i.

Visi štabo karininkai pažinojo 
ŠJ, nedidelio ūgio, bet stipraus 
charakterio generolą. Visi žino
jo, kad ten, kur Model paima va
dovavimą, karo dievas stoja ko
votojų pusėje ir pačios pavojin
giausios operacijos pasiseka,si
tuacijos greit išryškėja. Tad IX- 
toji armija galėjo dėti daug vilčių 
l ŠI žmogų.

Pulk. Blaurockas grižo prie 
žemėlapio, toliau aiškindamas:

— Per paskutines 24 valandas 
situacija fronte pasidarė kritiš
ka. čia, vakaruose prie Rževo, 
rusai padarė mūsų frontan ply
šį 15 km pločio, kurin veržiasi 
kaip potvynis dvi sovietų armi
jos su savo šarvuočiais ir pės
tininkais, sukdami l pietus. Mes 
galvojame, kad devynios jų divi
zijos yra jaujlindusios. Mūsų 23- 
čias korpas išblaškytas, apsup
us ir gali būti aprūpinamas tik 
lėktuvais. Ačiū Dievui, 6-us kor
pas susiorganizavo ir laiko nau
ją gynybos frontą Rževo pietva
kariuose.

Blaurockas pirštu vedžiojo po 
žemėlapi puolimo kryptis.

— Sovietų divizijų pirmieji da
liniai ir jų kavalerija jau yra 
autostradoje vakaruose prie 
Viazmos. Bet tie sovietų daliniai 
nėra užtenkamai stiprūs, kad 
mums sudarytų svarbiausią pro
blemą. šiuo metu pavojingiausia 
situacija čia...

Ir Blaurockas delnu uždėjo so
vietų pozicijas Rževo pietvaka
riuose.

— Sovieui bet kokia kaina no
ri paimti Sičevką, perkirsdami 
geležinkelio liniją. Jei tas jiems 
pasisektų, mūsų armijos tieki
mas atsidurtų pavojuje. Jei Si- 
čevka kris, mes liksime izoliuo
ti. Jų priešakiniai daliniai jau yra 
prie stoties, bet laimei jie užsi

ėmę plėšikavimu. Aš sakau lai
mei, nes miestelyje mes turime 
labai silpnus dalinius.

Už pusvalandžio Wietersheimo 
Šarvuočių dalinys, stovėjęs mies• 
tely, pajudėjo prieš sovietų dali
nius, kurie geležinkelio stoties 
sandėliuose buvo užsiėmę plėši
mu. Netoli stoties vieno šarvuo
čio vadas žiūrėdamas per žiūro
nus nustebo:

— Bet juk tai tikras kermo
šius!...

Rusai judėjo aplink sandėlius, 
daužydami dėžes, tempdami 
daiktus, arba džiaugėsi skaityda
mi dėžių užrašus. Jie labiausiai 
domėjosi šokoladu, pyragaičiais, 
sausais vaisiais, dešromis. Kon
servus atidarinėjo su durtuvais. 
O kur dar cigaretės? Jos nebuvo 
panašios l rusišką "mochorką", 
įvyniota J Pravdos laikraštini po
pierių. čia buvo kvepiantis taba
kas. Pagaliau jie rado prancflziš - 
ko konjako dėžes. Rusai numuši
nėjo kakliukus ir gėrė atvertę 
galvas.

Rusams čia buvo tikra puota. 
Jie net nejautė 40 C laipsnių šal
čio. Apsikabinę dainavo, bučia
vosi. Net nebuvo išstatę jokios 
sargybos.

Staiga vokiečiai iš savo auto
matų atidengė ugnį. Rusų tarpe ki 
Jo panika ir prasidėjo bėgimas. 
Bet netoli pabėgo. Kulkosvaidžių 
ugnis juos kirto kaip dalgis ru
gius. Jie mirė rankoj laikydami 
konservų dėžutes, cigarečių po- 
kus ar Hennessy bonkas.

Galima sakyt, kad Sičevkos 
mūši laimėjo prancūziškas kon
jakas, cigaretės ir šokoladas. 
Nes rusai galvojo tik apie grobi 
ir silpnas vokiečių šarvuočių da
linys lengvai atsiėmė geležinke
lio stoti iš rusų, kurie ten buvo 
žymiai skaitlingesni už vokie
čius.

Per dvi sekančias dienas I-jl 
šarvuočių divizija, su gauta pa
rama iš Prancūzijos oro keliu 
atsiųstu 337 pulku apvalė Sičev
kos apylinkės. Sovietai bandė pa
kartoti puolimus, bet buvo at
mušti.

Kai už kelių dienų Sičevkos šta - 
be vėl susirinko karininkai ap
svarstyti situaciją ir pažiūrėti, 
ką galima padaryti Rževo-SičeV- 
kos ruože, prie durų sustojo au
tomobilis. Kieme pasigirdo ko
manda. Į kambarį įėjęs karinin
kas pranešė:

— Generolas Model!
Su monokliu dešinėj akyje, su

sisupęs j trumpą apsiaustą, kam 
barin įėjo naujas armijos vadas 
ir pažiūrėjo { išsitempusius ka
rininkus. Iš gen. Modelio spin
dėjo energija. Jis atrodė neįvei
kiamas. Pasveikinęs karininkus, 
nusimetė apsiaustą, nusišluos
tė monokliIr karto priėjo prie 
žemėlapio.

VIESEUI CHIUGtJE PIRKITE MUOJE MODERIIOJE

PARAMA MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. Mažeika

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

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

ŠAULIAI NEPAMIRŠTA PUTVIO
Kasmet laisvuose Vakaruose, 

kaip anksčiau Nepriklausomoje 
Lietuvoje, Lietuvos šauliai kovo 
mėnesi iškilmingai mini šaulių 
Sąjungos įkūrėjo Vlado Putvins
kio - Putvio mirties sukaktuves, 
šįmet suėjo jau 36 metai nuo šio 
didžiojo vyro mirties.

šiais metais šauliai tok{ minė
jimą Chicagoje suruošė Jaunimo 
Centre,prasmingai sujungdami ji 
su tik ką išleista knyga "Nepri
klausomai Lietuvai". Į Iškilmes 
atsilankė Lietuvos Generalinis

— Biauri situacija?
Tai buvo pirmieji jo žodžiai 

pirm trumpai pažvelgiant žemė
lapiu,

-- Aš ponams karininkams iš
aiškinau paskutinę situaciją, — 
pastebėjo pulk. Blaurockas. — 
Reikalas eina apie IX-tos armi
jos pozicijų stabilizavimą Sičev
kos sektoriuj ir užtikrinti judė
jimo laisvę geležinkeliu Ržev- 
Sičevka. Po to seks SS divizijos 
"Das Reich" judėjimas...

Naujasis armijos vadas buvo 
tankistų karininko tipas, turėjęs 
ir štabo karininko šaltumą.

Jis uždengė delnu sovietų pa
darytą plyšj.

— Reikia rusams uždaryti tie
kimo vamzdi, štai čia mes turi
me juos paimti ir pasmaugti. 
Ir jis uždėjo ranką ant Sičev
kos.

Generolai Krueger irWenckbu
vo nustebinti tokiu optimizmu. Gi 
Blaurockas atsargiai paklausė:

— Generole, ką jūs atgabe
nate kaip pastiprinimą?

Model ramiai pasižiūrėjo J sa
vo štabo pirmąjį karininką ir ap
sakė:

— Save.
Ir paskui jis pradėjo juoktis. 

Su juo visi kambary pradėjo juok - 
tis. Pirmą kartą po dešimt dienų 
IX-tos armijos štabe buvo išdrįs
ta juoktis. Ta nauja atmosfera iš 
karto pridavė visiems jėgų ir 
pasiryžimo.

Keistas dalykas, bet nuo to 
momento, kai Model perėmė ar
mijos vadovavimą, kareiviai lyg 
atgimė. Jis visur asmeniškai pri
žiūrėjo {sakymų vydymą. Ir tuo 
metu, kai jo štabo viršininkas 
pulk. Krebs štabe tvarkė reika
lus, Model lankėsi fronte. Dažnai 
iš savo automobilio pasirodyda- 

. mas batai jo no pozicijose, arba 
raitas per pusnis atvykdavo iki 
pirmųjų linijų, padrąsindamas ka
reivius, pajuokaudamas su jais. 
Jis kaip gyvasis sidabras visą 
laiką judėjo ir buvo visur. Ir ten 
kur jo nebuvo visvien visi jautė 
jo buvimą.

(Bus daugiau)

5.75
4.98
2.98
3.35

Konsulas dr. P. Daužvardis, są
jungos garbės nariai R. Skipitis 
ir gen. K. Musteikis, o taip pat 
ramovėnų atstovas gen. M. Rėk
laitis bei buv. Mažosios Lietuvos 
Gelbėjimo komiteto narys J. 
Pronckus. Svečių tarpe matėsi 
LŠST CV n-sis vicepirmininkas 
P. Petrušaitis, tos knygos redak
torius, CV iždininkas ir tos kny
gos administratorius K. Žilėnas, 
CV spaudos reikalų vedėjas A. 
Glntneris ir kt. pareigūnai. Gra
žų {spūdi darė šauliškas jauni
mas, kur jaunos šaulės ir gražus 
būrelis vyresnio amžiaus sesių 
buvo pasipuošę tautiniais rūbais. 
Salėje buvo apie 500 žmonių.

Akademinę dalį pravedė ir 
trumpą paskaitą apie PutvJ paskai
tė LŠST C V I-sis vicepirm. V. 
Išganaitis. Iškilmės buvo pradė
tos sol. Genovaitės Peškienės su
giedotu JAV himnu ir visų bend
rai — Lietuvos himnu. LŠST CV 
pirm. Al. Valatkaitis įteikė šau
liams B. Kromeliui, M. Maksvy
čiui, V. Smilgiui, O. Janušaity- 
tei ir K. Keturakiui garbės ženk
lus, pasveikindamas juos ir pa
brėždamas, kad garbės ženklai 
{teikiami ne vien tik už dideli pa 
sidarbavimą ligšiol, bet ir kaip 
įpareigojimas ateityje dar uoliau 
ir daugiau dirbti Lietuvos Šaulių 
Sąjungai, o per ją Nepriklauso
mai Lietuvai. Gen. Konsulas Dauž
vardis savo kalboje pabrėžė, 
kad tie, kurie gerbia savo įkūrė
jo ir kitų didžius darbus, yra 
verti Ir patys tinkamos pagarbos.

Po to A. Valatkaitis pristatė 
knygą, kurios sumanytoju yra 

buvęs LŠST CV pirm. J. Giedri- 
kas. Knyga 500 puslapių, su gau
sybe paveikslų, {rišta {tautiniais 
motyvais viršelius. Jos turinio 
bent du trečdalius sudaro dar gy
vų liudininkų surašyti prisimini
mai iš kovų dėl nepriklausomybės 
laikotarpio, taikos meto veikla ir 
kultūriniai atsiekimai bei veikla 
pogrindyje bolševikų ir vokiečių 
okupacijos metu. Tik paskutinis 
trečdalis apima paskutiniojo 10- 
mečio šaulių veiklą vakaruose.

Valatkaitis nuoširdžiai dėko
jo knygos mecenatams, prenume
ratoriams, o taip pat redakcinei 
komisijai ir bendradarbiams.

Knyga "Nepriklausomai Lietu
vai" spausdinu V. Vijeikio 
spaustuvėje ir jo paties me
niškai apipavidalinu. Knygos 
parduodamoji kaina 5 doleriai. 
Gaunama pas administratorių 
K. Žilėną, 1920 So. 51—st Avė., 
Cicero 50, III.

Kalbėtojas pabrėžė adminis
tratoriaus Kazio Žilėno nuopel
nus, kurio dėka sukelta kuo ne 
visa suma, reikalinga knygos iš
leidimui. Ikilmių metu Žilėnas 
{teikė prenumeratoriams ir .iš

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

4.75

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš viso pasaulio kraštu.

pardavė apie 200 egz. knygos. 
Knyga su atatinkamu {rašų buvo 
{teikta gen. kons. D-rui P. Dauž- 
vardžiui, gen. K. Musteikiui.adv. 
R. Skipičiui, red. J. Pronckui 
ir persiųsta iškilmėse negalė
jusiam dalyvauti J. Giedrikui.

Meninį dalį pravedė Gen. Dau
kanto Jūrų šaulių Kuopos valdy
bos narys M. Maksvytis. Progra
moje gražiai pasireiškė sol. G. 
Peškienė, Cicero vyrų choras, 
vad. muziko A. Skridulio ir S. 
Velbasio baleto studijos jau
nosios baletininkės.

Po iškilmių Čiurlionio Galeri
jos salėje {vyko vaišės iškilmių 
dalyviams, kurias puikiai paruo
šė Gen. Daukanto Jūrų šaulių 
kuopos šaulės moterys.

Visos šios iškilmės buvo su
ruoštos Chicagos Vytauto Didžio
jo, Gen. T. Daukanto ir Cicero 
jūrų šaulių padalinių ir jų vado
vybių. Ypatingai malonų {spūdi 
sudarė gausus lietuviškojo šau- 
liškojo jaunimo dalyvavimas. Vi
sas iškilmes filmavo Vytauto D. 
šaulių kuopos meno kuopelės va
dovas J. Petrauskas.

A. V-tis

ATSIŲSTA 
PAMINĖTI

ŽEMAIČIŲ KRYŽIAI IR KOP
LYTĖLĖS, Ignas Končius. Išlei
do Tėviškėlė (4346 So. Western 
Avė., Chicago, III. 60609). Spaus - 
dino VI. Vijeikio spaustuvė. 176 
psl. Kaina nepažymėta.

LIETUVOS PAJŪRIS — nr. 
4. Turinyje G. Galvos apžval
ga apie Karaliaučiaus sritĮ. Be 
to, {domi medžiaga, liečianti Lie
tuvos pajūrio klausimus. Yra 
Jūrų Skautų skyrius vedamas K. 
Aglinsko. Apžvalgoje apsčiai ži
nių ir aktualijų iš mažlietuvių 
gyvenimo.

Redaguoja A. Lymantas. Adm. 
adresas 5260 - lOth Avė. Rsmt., 
Montreal 36, P.Q. Canada. Pre
numerata — 1 dol. metams.

KARYS -- 2 (vasario mėn) nr. 
Tai mūsų karių mėnesinis žur
nalas, sugebąs išeiti nepavėluo
tai. Medžiaga liečia Lietuvos se
novės ir neprikl. laikų istorinius 
{vykius. Gana platus tremtyje at
sikūrusių šaulių skyrius, apžval
ga, mūsų karių gyvenimo kroni
ka. Žurnalą redaguoja Z. Rauli- 
naitis.

LIETUVIŲ GYDYTOJŲ BIU
LETENIS - 1 (17) nr. š{ lietuvių 
gydytojų biuleteni galima drąsiai 
vadinti žurnalu. Tai 36 psl. lei
dinys, kuriame rasime apsčiai 
straipsnių medicinos mokslo 
klausimais ir plačią informaci
ją apie mūsų gydytojų gyvenimą. 
Leidinj redaguoja vyr. red. dr. 
St. Biežis ir atsak. redaktorius 
dr. S. Budrys.
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DAR KELI ŽODŽIAI APIE LIETUVIŲ 
KOPLYČIA WASH!NGTONE

Genocidas vakar 
ir šiandien
"Marvin Feuerwerger jau turi 

14 metų ir jo motina nutarė, 
kad jis jau pakankamai pribren- 
dęs’išklausyti apie tai, ką reiškė 
boti žydu prieš 20 mėty Euro
poje". Taip pradedamas iškilioje 
vietoje gražiai įrėmintas, nuo
traukomis papuoštas straipsnis 
viename amerikiečių dienraštyje 
Straipnsyje toliau atpasakotas 
motinos, kuri tuo metu buvo 15 
m. amžiaus, ir jos šeimos žiau
rus likimas vokiečių koncentra
cijos stovyklose.

Prieš pradedant sūnui pasako
ti apie žiaurųjį žydų likimą prieš 
20 metų, motina pastebėjo jį ra
šant peticiją, kurioje prašoma 
pratęsti nacių nusikaltėlių bylų 
įsisenėjimo klausimą Vokietijo
je. Tai klausimas, kurį nagrinėjo 
jo lankomoji mokykla visuomeni
nių mokslų ratelyje.

Straipsnio pabaigoje motina 
sako nekartosianti tos istorijos 
jaunesniai dukrai ir sūnui, nes 
jie dar per jauni ir gali būti iš
gąsdinti, "net gi dabar".

"Bet ši peticija rodo, kad esi 
jau susipažinęs su dalim tos is
torijos. Ir tu privalai viską žino
ti, Todėl, kad esi teisus. Žmonės 
neprivalo pamiršti".

Nusikaltimas lieka nusikalti
mu. Būtų naivu reikalauti, kad na
cių nusikaltimus pamirštų žydų 
tauta. Nors ne ji viena nukentė
jo. Tose pačiose nacių koncen
tracijos stovyklose "tautines 
bendruomenes" turėjo visos vo
kiečių okupuotos tautos. Visos ten 
paliko savąją auką, vienos dides
niu, kitos proporcingai mažesniu 
mastu.

Žydų bendruomenė Amerikoje 
vienu metu buvo suskatusi pro
testus reikšti ir dėl Sov. Sąjun
goje pasirodžiusių antisemitinių 
reiškinių. Bet šitoje srityje nei 
spauda nei kitos propagandos prie 
monės neduoda pajusti tokio 
spaudimo, tokių "neužmiršimo" 
aspektų, kurie reiškiasi nacių nu
sikaltimams priminti.

Prisimenant ui, kas Europoje 
vyko Hitlerio siautėjimo laikais, 
nevertėtų užmiršti ir ui, kas vy
ko Sulino laikais, kas tebevyks- 
u šiomis dienomis Sov. S-gojeir 
jos okupuotose valstybėse, šiuos 
Rytų Europos likimą žiauriai pa
lietusius įvykius pamiršusiems 
ir susikoncentravusiems tik į sa

vojo likimo prisiminimus gręsia 
labai didelis kito kraštutinumo 
pavojus. Ir antikomunistinėje po
litikoje šio pavojaus ženklai kaip 
tik yra ryškūs toje uutoje, kuri 
į genocido klausimą žiūri ne iš 
visuotino, bet iš kur kas siaures
nio taško.

Genocido problemos pasaulis 
neišspręs tik praeities nusikalti
mų prisiminimais. Ta proble
ma bus sunkiai sprendžiama už
merkus akis prieš vykdomą ge
nocidą.

Jaunas jugoslavų profesorius 
M. Mihailovas, aplankęs Sov. 
S-gą, savo straipsniuose Jugo
slavijos spaudoje iškėlė faktą, 
kad Hitleris nebuvęs pirmasis, 
o kaip tik Stalinas pradėjęs žmo
nes žudyti masiniai ir žiaurio
mis priemonėmis. Darbininkas 
savo kovo 16 d. vedamajame ir 
rašo, kad už šios tiesos paskel
bimą Mihailovas buvo patalpin
tas į kalėjimą, o žurnalas su jo 
straipsniais konfiskuotas.

Atviras žodis pasklido ir už 
geležinės uždangos, kaip paskli
do kalėjime tebesėdinčio M. Dff- 
las žodis. Bet, kaip rašo 
Darbininkas, "ši tiesa, kuri vis 
uždangstoma laisvame pasauly
je, dantį tebegriežiantį tik prieš 
vienus hitlerininkus, buvo pasa
kyta komunistinėje Jugolsa vi jo
je, ir tuo ji pasirodė dar bai
sesnė pirmiesiem žmonių žudi
kam".

Toliau Darbininkas pastebi: 
"Lauktume, kad laisvojo pasau
lio universitetai, ypač Ameriko
je, kur nemažai profesorių ro
dosi labai jautrūs ‘tiesai ir tei
sybei’, kai tik užkliudoma So
vietų Rusija, imtų ir reikštų pro
testus, kad už teisybę sodinama 
kalėjiman. Deja, greičiau suor
ganizuojamos studentų demons
tracijos, paremiamos ir kai kurių 
profesorių, smerkiant savo 
krašto vyriausybės teisingą lai
kyseną Vietname, negu demons
tracijos prieš komunistinį ge
nocidą, ginant tuos, kurie jį at
skleidžia, kaip prof. M. Mihailo
vas Jugoslavijoje".

Lietuvių Centrinis Komitetas 
vadovaujamas Vysk. V. Brizgio, 
parengė bendrą planą, kaip Šilu
vos Marijos Koplyčia savo turi
niu, turėtų prakalbėti į koplyčios 
lankytoją. Suprantama, pirmoje 
vietoje buvo kreipiama visas dė
mesys, kad koplyčia, pasirink
tais siužetais nuteiktų lankytoją 
religinio susikaupimo ir dvasi
nio pamaldumo linkme. Iš kitos 
pusės, su visu apdairumu nori
ma sukurti lietuviškumu kalban
čią koplyčią, kuri lietuviui pra
kalbėtų sava dvasine kalba. Lie
tuvos nežinančiam ir nepažįstan
čiam lankytojui, lietuviško meno 
originalumu. Dėl šių priežasčių 
ir stengiamasi, kad spalvos ir sti
listinis apipavidalinimas iš
plauktų iš lietuvių kūrėjų tauti
nės ir meninės sanpratos.

ši koplyčia yra įrengiama jau 
pastatytoje katedroje, kuri vadi
nasi "National Basilica of the 
Immaculate Conception in Wa- 
shington, D.C." Dėl šios priežas
ties, visos architektūrinės pro
blemos jau yra išspręstos kated
ros architekto E.F. Kennedy Jr. 
Tokių koplyčių šioje bazilikoje 
architekto yra išplanuota 4, todėl 
jam rūpi, kad stilistinė koplyčių 
architektūra nebūtų keičiama ir 
tuom pačiu žalojama visos bazi
likos architektūrinė visuma. Ar 
ši pažiūra yra teisinga, yra at
skiras klausimas, šis klausimas, 
tačiau, negalėjo būti diskutuoja
mas, ir nustatyti architekto prin
cipai keičiami. Su šiomis sąlygo
mis prisiėjo sutikti, kaip tai pa
darė ir kitų tautybių panašių kop
lyčių fundatoriai.

Lietuviams paliko laisvos ran
kos siužetų pasirinkime, o taip 
pat koplyčios spalvų ir techniška
me apipavidalinime.

Nuolatiniu Šiluvos koplyčios ko
miteto meninių reikalų patarėju 
buvo pakviestas dail. V.K. Jony
nas. Esminius klausimus Lietu
vių K-tui su architektu ir Wa-
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shingtono bazilikos atsakingais 
administratoriais aptarus, buvo 
parengta šios koplyčios du spal
voti projektai. Vieną iš šių pro
jektų parengė pats architektas ir 
jo nuotrauka tilpo Draugo kultū
riniame priede š.m. vasario mėn. 
13 d. ir buvo pakartota Dirvoje 
š.m. kovo mėn. 10 d. laidoje. 
Antrasis projektas yra dail. V.K. 
Jonyno. Tarp Šių dviejų projektų 
nėra didelio skirtumo, nes juos 
jungia koplyčios architektūra 
ir parinkti siužetai. Lietuvio pro - 
jekte yra daugiau savito etnogra
finio elemento, įjungto Šiluvos 
Marijos fone ir lubų skliautuose. 
Architekto projekto detalės šių 
savybių neturi ir primena jo pa
naudotas formas kitų tautybių 
koplyčiose. Tačiau šis projek
tas dar nėra galutinai priimtas 
ir skirtumai gali būti išlyginti 
lietuvybės naudai. Iš lietuvių dai 
llninkų Washingtono koplyčiai 
meniniai išpuošti yra pakviesti 
ir dirba dail. V.K. Jonynas, dail. 
Albinas Elskus ir skulpt. Vyt. 
Košuba.

KOPLYČIOS PLANO 
APTARIMAS

Bendras koplyčios planas su
daro didelio kambario išvaizdą su 
keturiomis sienomis. Centrinėje 
sienoje.kurioje bus įrengtas alto
rius su Šiluvos Marijos statula, 
yra suprojektuota supusrutulinės 
formos lenkta niša iš 26 pėdų 
aukščio 14 pėdų pločio ir 7 pėdų 
gilumo, šios nišos sienos su kiau
šinio lukšto pusskliaučiu viršuti
nėje dalyje, numatoma iškloti 
melsvos spalvos mozaika, ši 
mozaika turėtų sudaryti dangaus 
spalvinį vaizdą, kaip foną Mari
jos statulai. Nuobodumui išveng
ti, dangiškame fone norime įves
ti žvaigždžių ir lietuvišką sti
lizuotą koplytėlę išpildyta metale 
reliefiniu būdu. Altoriaus fone ant 
pilko granito pjedestalo, kuris ri- 
šis su altoriaus menza, stovės di
delė 8 pėdų Šiluvos Marijos sta
tula. šios skulptūros modelį,pa
rengia skulp. V. Košuba. Skulp
tūra numatoma iškalti baltame 
marmure.

Kairioji ir dešinioji koplyčios 
sienos turi 1 pėdos įdubimą ku
rto fonas yra plokščias, o viršus 
užbaigiamas pusrutuline arka, 
šios dvi sienos su arkomis ski
riamos Rūpintojėlio ir šv, Kazi
miero mozaikinėms kompozici
joms, kurių projektus parengė 
dail. V.K. Jonynas.

šie skirtingi ir kartu būdingi 
Lietuvos praeičiai siužetai at
pasakos lankytojui taip pat skir
tingus Lietuvos istorijos lapus. 
Kairioji koplyčios siena. žvel
giant į altorių yra skirta Rūpin
tojėliui.

šioje kompozicijoje be centri
nės Rūpintojėlio figūros mes ran
dame Apvaizdos akį, ir eilę bū
dingų medinės architektūros pa
statų -bažnyčių su lietuvišku pei
zažu, gyvenamais namais bei pa
kelės kryžiais. Kairinėje kompo
zicijos dalyje įkomponuota P. 
Rimšos vargo mokykla, simboli
zuojanti spaudos draudimo ir da

V.K. Jonyno paruoštas Šiluvos Marijos koplyčios VVashingtone 
dekoravimo projektas.

bartinės priespaudos laikus. Apa
tinėje dalyje yra fragmentas iš 
Vorkutos koncentracijos stovyk
los, kur anglių kasyklose buvo 
laikomos šv. Mišios. Prie šios 
grupės yra prijungta ir Sibiro 
maldaknygė su septynių kalbų 
įrašais, į kurias ši maldaknygė 
buvo išversta. Centre, aukštuti
nėje kompozicijos dalyje Dievo 
Apvaizdos Akis žvelgianti J ken
čiančią Lietuvą, kartu siunčia sa
vo palaimos šilumą, išreikštą 
spindulių formoje, šie Apvaizdos 
spinduliai, šilta pavakario sau
lės šviesa, paliečia lietuvio Že
mę, bažnyčias; kryžius upes ir 
laukus. Šie spinduliai pasiekia 
ir tolimojo Sibiro anglių kasyk
las. šios kompozicijos viršuti
nėje dalyje, marmure bus iškal
tas lietuviškas įrašas "Apsaugok 
Aukščiausias tą mylimą šalį".

Dešinės sienos niša skirta Šv. 
Kazimierui Lietuvos Globėjui yra 
tų pačių išmierų ir išvaizdos kaip 
ir Rūpintojėlis, ši kompozicija, 
viršuje turės iškaltą marmure 
lietuvišką įrašą "Iš praeities 
Tavo sūnūs te stiprybę semia", 

šio paveikslo centrinė figū
ra yra stovintis šv. Kazimieras, 
šventasis dešinėje rankoje lai
ko baltą kryžių,gi kairėje baltų 
lelijų žiedus. Šv. Kazimiero ap
ranga primena lietuvių liaudies 
raižinius ir medines skulptūrė
les, kuriomis lietuvis ištisus 
šitmečius puošė savo aplinką.

Suprantama, kad šioje kompo
zicijoje aplink šv. Kazimierą yra 
pavaizduota visi jam priskiriami 
stebuklai, šie epizodiniai vaizdai 
paveiksle išdėstyti tokia tvarka, 
kad jie sudaro šv. Kazimiero fi
gūrai foną ir vainiką. Kairėje kom 
pozicijos pusėje randame Kara
liaus Mindaugo Krikšto frag
mentą. Žemutinėje paveikslo da
lyje yra Lietuvos Vytis su ku
nigaikščio karūna. Be to čia pat 
po Vytimi, puslankio forma įjung* 
ti žymieji Lietuvos sostinės Vil
niaus pastatai su jo herbu ir lie
tuvišku įrašu -- Vilnius.

Ketvirtoji įėjimo į koplyčią šie 
na, kuri randasi priešingoj alto
riaus pusėje, užpildyta trimis 
atviromis arkų formos angomis, 
kurios atstoja duris ir riša kop
lyčią su bazilikos centrine nava. 
Virš minėtų įėjimo arkų yra li
kusi nemaža vertikalinė plokštu
ma kuri skiriama,mozaikine tech 
nika, pavaizduoti Amerikos lie
tuvių religinį ir kultūrinį gyveni
mą. šio panelio turinį suformuo
ti yra paprašytas prelatas J. Bal
kūnas.

Koplyčios lubų skliautai savo 
centre turi mažą apskritos for
mos langą, pro kurį įeina į kop
lyčią dienos šviesa, šis langas 
bus išpildytas vitražine technika 
Jonyno meno studijoje.

Koplyčios skliautinės lubos yra 
išdalintos į 4 dalis. Apie 4 pėdų 
pločio juostos susijungia su aps
kritu langu, sudarydamos kry
žiaus formą. - --

Kiekvienoje iš šių keturių juos
tų bus įkomponuota po vieną iš 
žymiųjų Lietuvos Madonų su Vil
niaus Aušros Vartų priešakyje. 
Visos lubos su Madonomis nu
matoma išlaikyti šiltame aukso 
spalvos kolorite. Lubose yra ne
maža galimumo įvesti turtin
gos lietuvių ornamentikos ele
mentų, kurie koplyčiai suteiktų 
daug šilumos ir lietuviškumo.

Visų lubų meninį projektą mo 
zaikos technikoje parengia dail. 
A. Elskus.

Kaip skaitytojas yra pastebė
jęs, didžioji koplyčios dekoravi
mo dalis bus realizuota pasto
vioje ir turtingoje mozaikos tech 
nikoje. šią techninę dekoravimo 
priemonę diktuoja ir pačios bazi
likos romaninis stilius.

Prie meninių šios koplyčios 
darbų buvo pakviesti ir dirba lie 
tuviams žinomi bei pasireiškę 
savose srityse lietuviai daili
ninkai. Nuogąstauti šios koply
čios menine kokybe ar lietuviš
kumo ignoravimu nėra mažiau 
šio pagrindo.

. M. R. P.

PLANINGAS TAUPYMAS
MOKA GERUS DIVIDENDUS!

PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokant visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

• Dabartinis dividen
das 4’t'k išmoka
mas du kart per 
metus.

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

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

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

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURE D

Šiluvos Marijos koplyčios nišų projektas, paruoštas V.K. Jonyno. Kairėje Rūpintojėlis, dešinėje šv. 
Kazimieras.
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PAVASARIS. GĖLĖS IR LIETUVA

K. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje mokiniai Vasario 16 minė
jime suvaidinę "Vargo mokyklą". Prie ratelio Belinda Baumilal- 
tė. Prie stalo iš kairės: Vytautas Miknaitis, Saulius Bagdonas, Da
nutė Navickaitė ir Danutė Augustaitytė. N. Noreikos nuotrauka

Chicaga ruošiasi pavasarį pa
sitikti kasmetine Pasaulio Gėlių 
ir Darželių Paroda (Chicago 
World Flower & Garden Show), 

Šiemet toji paroda turės vieną 
naują atrakciją, apie kurią mums 
lietuviams reikėtų žinoti ir kurią 
vertėtų pamatytu Būtent, čia Lie
tuvą atstovaudamos, dalyvaus Chi- 
cagos lietuvaitės skautės su lie
tuvių tautodailės parodėle.

Šiais metais Gėlių ir Darželių 
parodos vadovybė talkon pasi
kvietė amerikietes skautes, ku
rios įrengs pasaulio jaunimui 
skirtą kampeli. Kampelio motto

K. DONELAIČIO MOKYKLA MINĖJO

VASARIO 16

voje tėvynėje. Graži lietuvių kal
ba, švarus tarimas. Salėje buvo 
apie 400-500 jaunimo pasipuošu
sių tautiniais rūbais. Dir. šlrka 
pastebėjęs LB atstovus, trumpu, 
bet vaizdingu žodžiu pristatė jau 
nimui, paaiškindamas bendruome 
nės vaidmenį, tikslus ir darbus 
lietuvybės išlaikymui. Malonu 
kad direktorius pristatė ne bend
ruomenę atstovaujančius asme
nis, bet L. Bendruomenę. Jeigu 
visos mokyklos ir organizacijos, 
bent per savo šventes ir minėji
mus kviestų bendr. atstovus, su
pažindintų jaunimą su bendruom. 
veikla ir išaiškintų, kad bendruo
menė nėra kokia atskira organi- 

noriu papasakoti apie šios mokyk- zacija, bet yra bendras visų lie-’ 
los suruoštą Vasario 16 d. minė
jimą.

Gražiai apšviestoje ir tautiš
kai išpuoštoje scenoje, paskaitą 
skaitė jaunas mokinys. Klausant 
sunku buvo tikėti, kad jaunuolis 
yra augęs šiame krašte, onelais.

Mūsų jaunimas, gražus mūsų 
tėvynės pumpuras, auklėjamas 
lietuviškoj dvasioj, skleidžiasi 
| gražiausią tėvynės žiedą. Ma
lonu yra skaityti jaunos lietuvai
tės žodžius, išreikštus savo ei
lėrašty:

Lietuva, mano mylima tėvy
ne.

Aš žodžiais nemoku išreikš
ti

Koks mano širdy liūdesys. 
Kad likau Tavęs nemačius.

Tik dėka susipratusių tėvų ir 
lit. mokyklų, mūsų jaunimas ku
ria panašius eilėraščius. Viena 
tokių yra Chicagoje K. Donelai
čio lit. mokykla. Keliais žodžiais

tuvių sambūris, tada mūsų jau
nimas, bodamas vyresnis, drą
siai jungtusi | bendruomenini dar 
bą. Po direktoriaus, žodžio pa
sirodė pranešėja, kuri gražia 
lietuviška ta r sena j supažindino 
minėjimo dalyvius su tolimesne

sų Detroite esamų lietuvių orga
nizacijų, Lietuvos kariuomenės 
buvusių karių, šaulių, ir geros 
valios žmonių dosnumu, pasiža
dėjo V. Baužai tą skolą, surinkus 
iš aukotojų, grąžinti. Todėl, Det
roito skyriaus kūr. - savanorių 
valdyba prašo A. Meškuičio lai
dojimo išlaidoms aukos.

Aukas galima įteikti: Neringos 
krautuvėje V. Paužai, Gaivos kr. 
J- Petrulioniui ir kūr. - savano- 

Ivairinimo. Lietuvaitės skautės'-rių valdybos nariams: L. Pesec- 
šl kvietimą priėmė per mūsų kon
sulą P. Daužvardt. Dabar jos 
įtemptai ruošiasi kuo gražiausiai 
reprezentuoti Lietuvą milijo
nams parodos lankytojų.

Nors po Kaziuko Mugės dar te
beskauda kojos nuo bėgiojimo, bet 
mūsų darbščios sesės su nauja 
energija imasi šio darbo. Lietu
vą reprezentuoti yra didelė garbė 
ir atsakomybė. O reprezentacijai 
proga puiki, nes Chicagos Gėlių 
ir Darželių pa rodą yra gar si savo 
milžinišku lankytojų skaičiumi.

Šioje parodoje, kaip reprezen
tacinis vienetas, dalyvaus Aušros 
Vartų, Kernavės ir Juodkrantės 
tuntų skautės. Parengiamaisiais 
tautinės parodėlės darbais rūpi
nasi jų vadovės skautininkės: ra- 
jono vadeivė F. Kurgonienė, Auš
ros Vartų tuntininkė J. Bobinie- 
nė, Kernavės tuntininkė V. Alek
navičienė, Juodkrantės tuntininkė 
Z. Dudėnienė ir Kernavės N. Užu- 
balienė.

Kovo mėn. 20-21 d. Gėlių pa
rodos skaučių skyriuje vyks tau
tinių vienetų programos Little 
Theater salėje nuo 2:30 iki 4:30 
p.p. Įėjimas veltui. Mūsų skautės 
pasirodys sekmadieni, kovo 
mėn. 21 d. su tautiniais šokiais 
ir kanklėmis. Taip pat jos bu
dės prie lietuviškųjų eksponatų.

Gėlių ir Darželių paroda įvyks 
kovo mėn. 2-28 d.d., McCormick 
Place; lankymo laikas nuo 10 v. 
ryto iki lOv. vakaro. Parodos ati
darymas kovo mėn. 20 d. 10 v. ry
to; oficilaus dalyvaujančių tauty
bių pristatymas tą pačią dieną 
3 v. p.p. Papiginti parodos bilie
tai ($1.25) gaunami pas p. Gužaus- 
ką, Beverly Hilss Florai Co. 
2443 W. 63rd St. ,T-

Tad iki malonaus pasimatymo 
lietuvių skyriuje!

Nijolė Jankutė
— Chicagos skautės sveikina pa
saulio vaikus! Amerikietės skau
tės, savo ruožtu, kreipėsi l Chi
cagos konsulatus, pa kviesdamos 
įvairių mieste veikiančių tautinių 
grupių skautes prisidėti prie šio 
specialaus parodos skyriaus pa-

programa. Matėme jaunus kalbė
tojus, deklamatorius; vaidinto
jus, tautinių šokių šokėjus, dai- 
ninkus, kurie mokytojų buvo pa
ruošti dideliu atsidėjimu. Mo
kinių susiklausymas, drausmė, 
gražus ir taisyklingas lietuvių 
kalbos vartojimas buvo pavyzdin* 
gas ir pasigėrėtinas. Klausan
tis choro iš 100 dainininkų, kuris 
iš jaunų širdžių traukė tautines 
dainas, ne vienam išspaudė ma
lonaus džiaugsmo ašarą ir stip
rino susirinkusiųjų tautinę sąmo
nę ir tėvynės meilę. Visa tai ma
tant tenka preiti išvados, kad 
kol mūsų lit. mokyki, gyvuos ir’ 
atsiras tokių pasiaukojančių ir 
atsidavusių mokytojų, kaip K. Do
nelaičio mokykla turi, tai mūsų 
tautos gyvybingumas ir jos lietu
viška ateities veikla yra garan
tuota. Pagarba visiems, kurie au
kojasi ir dirba mūsų mokyklų, jau
nimo ir tėvynės labui.

K. Donelaičio jaunieji aukoto
jai suaukojo Vasario 16 d. proga 
$110 --Vasario 16 gimnazijai.ir 
$80 — Am. Lietuvių Tarybai.

Stepas Ingaunis 
LB Chicagos Apygardos 
Valdybos narys

Vaizdas Iš K. Donelaičio lit. mokyklos Chicagoje suruošto Vasario 16 minėjimo. Scenoje 3-čiojo 
skyriaus tautinių šoklų grupė ir deklamuotoja Laima Gerulytė, 6 klasės mokinė. V. Noreikos nuotrauka

DETROIT
MIRĖ SAVANORIS ANTUANAS 
MEŠKUITIS

Kovo mėn. 3 d. mirė Lietuvos 
kariuomenės kūr. - savanoris, 
Vyties kryžiaus kavalierius, vir
šila Antanas Meškuitis, sulau
kęs 69 m. amžiaus. Buvo pašar
votas V. Baužos koplyčioje, iš 
kur kovo mėn. 5 d. palydėtas l 
§v. Antano bažnyčią, o iš čia 
nuvežtas l kapus ir palaidotas.

Velionis paliko savo 3 nepil
namečius našlaičius ir $snc 
laidojimo biurui skolos. Detroito 
skyriaus kūr. - savanorių valdy
ba, nenorėdama atiduoti velionies 
kūną miesto klinikoms mokslo 
reikalams, pinigų savo kasoje ne
turėdama, ’ bet pasitikėdama vi-

kui, 5705 Livernois, apt. n. Tel- 
898-4-1434. J. Miktui, 8251 Clo

verlawn, Detr. 4, Tel. WE 4-9612 
ir K. Mykolaičiui, 12310 Tuller 
Detr. 4. TeL WE 3-8067.

Aukų apyskaita bus paskelbta 
per spaudą.

Detroito sk. kūr. - sav. 
valdyba

♦ LIETUVOS KŪRĖJŲ - SA
VANORIŲ S-GOS Detroito sky
riaus nariai visuotiname susi
rinkime vasario mėn. 21 d. iš
sirinko 1965-1966 metams val
dybą: pirm. L. Pesecką, sekr. 
J. Miktų ir ižd. K. Mykolaiti.

PELNYKITE DIVIDENTUS 
KETVIRČIAIS

VISOMS TAUPYMO SĄSKAITOMS

NEATIDĖLIOJANT ATIDARYKITE SĄSKAITĄ DABAR

DIVIDENTAI IŠSIUNČIAMI PAŠTU 
KETVIRČIAIS... INVESTMENT 

SĄSKAITOMS.

"SERVING YOU SINCE 1922”

Indėliai apdrausti iki $10,000 federalinės valdžios įstaigos

ST. ANTHONY SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION 

1417 So. 49th Court, Cicero, Iilinois 60650 
Juozas F. Gribauskas, sekretorius 

Chicago Phone: Area Code 312; 242-4395;
Suburban Phone: 656-6330.

MARŪUETTE PARA CHICAGO
2533 W. 71 st. Tel GR 6 2345 6

♦
CICERO ILLINOIS

1410 S. 50 A«„ Tel TO 3 2108 9

Bachunas apie vasarviečių verslą
(3)

Geriausios ir naudingiausios atostogos, tiek atosto
gautojui, tiek ir vasarvietės savininkui, tai pagal vadi
nimą "Amerikos Planą" — su visu aprūpinimu: valgiu, 
kambariu, aptarnavimu, vasarojimo programomis ir ži
nojimu, kiek tau viskas kainuos, kad šeimininkei nerei
kės nieko dirbti, nes viskas visai šeimai bus patvarkyta.

Svetys — šeima išsirenka pensioninę vasarvietę pa
gal tai, kiek jie nori ir išgali mokėti ir iš anksto žino, 
kiek šeimai kaštuos ir ką jie už tai gaus, nes gera va
sarviete prisiunčia savo įprastus menu naujiems svečiams 
ir kiekvienam užklausėjui. Taipgi žinai, kokia bus laiko 
praleidimo programa. Kiekviena vasarvietė turį pasiū
lymų už pigesnę ir brangesnę kainą, priklausomai nuo 
aplinkybių. Yra kambarių su salionu ir be jo, taipgi kam
barių, kur turi geresnį vaizdą į ežerą ar laukus ir t.t. Tos 
kainos skiriasi, bet visa kita, kaip valgis, aptarnavimas 
yra vienodi. Geros vasarvietės reikalauja su užsakymu 
iš anksto, sumokėti nors ketvirtą dalį numatytos kainos. 
Vasarviečių savininkas tuomet žino, kiek tą savaitę tu
rės svečių ir pagal tai jisai tvarkosi. Abiem pusėm taip 
naudingiau. Tada galima gaminti šviežią valgį tam tik
ram skaičiui svečių. Vasarotojai, kurie nuomoja tik kam
barius be pensijono, ne visuomet gauna šviežią valgį, nes 
restorano- savininkas nežino, kiek tą dieną jam reikės 
gaminti.

SKELBIMŲ SVARBA

Kiekvienas verslas privalo garsintis. Tačiau vasar
viečių ir turizmo pramonė reikalauja garsintis skirtin
gais, specialiais būdais, nes ši pramonė skirta vienur va
saros, kitur žiemos sezonui. Daug vasarviečių yra toli 
nuo miestų, už šimto ar daugiau mylių. Pirmą kartą ke
liaujant, jas reikia pąsiekti naujais ir nežinomais keliais. 
Todėl ir būtina nurodyti žmonėms labai tikslų kelią, ve
danti į atostogavimo vietą. Tai padaryti galime tik gar

sinimais. Tie garsinimai privalo būti sutvarkyti taip, kad 
iš jų būtų nauda vasarvietės savininkui ir klijentams.

Gerai paruošiami garsinimai skirstomi į tris rūšis: 
1) skelbimai laikraščiuose ar žurnaluose, 2) atskira, tam 
tikslui skirta literatūra, siunčiama paštu ir 3) "skelbi
mai” gyvu žodžiu — iš lūpų į ausį.

Laikraštis — kasdieninis žmonių informatorius, aiš
kiai parodo kelią žmonėms, ieškantiems tinkamos atos
togoms vietos poilsiui. Geriausiai garsintis tuose laik
raščiuose ir žurnaluose, kurie propaguoja turizmą arba 
turi turizmo-vasarviečių skyrių. (Kalbu apie Amerikos 
didžiąją spaudą). Straipsniai apie turizmą paruošia dirvą 
apmokamiems skelbimams, duoda progų teikti informa
cijas žmonėms, kurie jų nori ir pasiūlyti jiems tai. ką 
mes turime. Kada laikraščiai savo darbą baigia, tada 
mes pradedame gauti atsiliepimų ir pasiteiravimų apie 
mūsų vietas iš tų žmonių, kurie galvoja, kur atostogauti 
ir kuriuos laikraščių skelbimai sudomino. Gavimas klien
tų priklauso nuo jūsų sugebėjimo ir jūsų literatūros: 
kaip patraukliai savo brošiūras parengiate, su kokiom 
nuotraukom ir gyvais tekstais. Nėra reikalo dėti didelius 
skelbimus laikraščiuose, bet reikia, kad jie ten rodytųsi 
dažnai. Kiekvienas paklausimas iš laikraščių jums kai
nuos tarp $1.25 ir $2.25, pagal jūsų išlaidų dydį už skel
bimus. Tai lengva apskaičiuoti, nes žinote, kiek jums kai
navo skelbimai ir kiek gavote paklausimų. Lengva žinoti, 
koks laikraštis suteikia daugiausia paklausimų; skelbi
me prie adreso reikia prijungti ar tai pašto dėžutės nu
merį ar kokią raidę. Jei skelbiatės į kelis laikraščius, tai 
kiekviename skelbime reikia dėti atskirą ženklą. Tai ži
nosite, kuris laikraštis duoda geresnius rezultatus. Gavę 
asmenų paklausimus, turite tuos adresus saugoti ir iš
siųsti ne mažiau kaip du kvietimus, o geriau tris, prane
šant apie savo vasarvietę. Atsiklausęs asmuo gal atsi
klausė ir kitų vasarviečių. Kada jūs išsiunčiate tris kar
tus laišką, kviesdamas tą asmenį pas save, o to dažniau

sia kiti nedaro, Į jūsų kvietimus bus atkreiptas didesnis 
dėmesys.

Turėdami ką nors žmonėms pasiūlyti, privalote pra
nešti apie tai ir kitais keliais — spausdinta literatūra ir 
vaizdais. Niekad nereikia prižadėti tai, ko negalėsite iš
tesėti. Imkime, pvz., vasarviečių skelbimus apie golfo 
aikštes. Jei tos aikštės būtų ;Var 15 mylių atstume nuo 
vasarvietės, skelbimuose reikia tai pažymėti. Negalima 
sakyti, kad "turime golfo aikštę", ir taškas. Tai atneš 
tik nemalonumų ir žalos vasarvietės savininkui ir jo ve
damos vasarvietės vardui. Nereikia nieko slėpti, o viską 
iš anksto teisingai pasakyti.

Skelbiamoje literatūroje nereikia falsifikuoti kainų 
ir "paslėptų išlaidų”, bet skaitytis su liberalumo reikala
vimais. Į visus laiškus, atsiųstus paklausimus reikia tuo
jau, neatidėliojant sekančiai dienai, atsakyti. Pavyzdžiui, 
Tabor Farma yra 3l/2 mylių nuo pašto, o paštas atneša
mas pas mus apie 11 vai. ryto. Bet mes patys anksti rytą 
nuvažiuojame į paštą korespondencijos atsiimti, o kai 
laiškanešys atvažiuoja, — mes turime prirengę atsaky
mus, gal ne į visus laiškus, bet tikrai į pačius skubiau
sius. Visi kiti būna atsakyti iki po pietų, ir mes vėl nu
vežamo j paštą.

Atsakant laiškus, naudinga pridėti turimą literatū
rą apie vasarvietę. Adresus reikia saugoti, nes tai irgi 
yra savo rūšies pinigai. Literatūrą arba priminimus siųs
ti du, o geriau tris kartus, keičiant jų turinį. Dažnas kli- 
jentas tuo pačiu metu ieško sau poilsio vietelės ir kitur, 
gaudamas kitų literatūrą gal tik vieną kartą, bet kada 
jūs jam siųsite tris kartus, jis matys, kad esate juo rim
tai užinteresuotas. Būna net dar geresnių atsitikimų, 
štai, pvz., prieš dešimti metų savo pavasario bulietenius 
ir Kalėdų bei Naujų Metų sveikinimus siuntinėjau vie
nam džentelmenui ir vis laukiau jo apsilankymo. Ir ką 
gi! Jis tylėjo ir ilgai nepasirodė, tačiau tuo laikotarpiu 
savo rekomendacijomis mano vasarvietėn atsiuntė net 
šešis savo draugus, o vėliau ir pats atvažiavo. Dabar jis 
ir jo draugai vra nuolatiniai mano vasarvietės svečiai. 
Įtikino mūsų Farmos pastoviai siunčiama literatūra ... 

(Bus daugiau)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

• Dr. Vladas Ramanaus
kas, Lietuvos Nepriklauso
mybės - Fondo Atstovybės 
pirm. Clevelande, atsiuntė 
107 dol. aukų.

LNFondui aukojo: dr. V. 
Ramanauskas 25 dol. Po 10 
dol.: J. Rastenis, A. Laikū
nas, V. Blinstrubas, J. Sme
tona, S. Astrauskas, J. čiu
berkis, V. Knistautas, L. 
^taškūnas ir K. Palubins
kas po 5 dol. Kiti po ma
žiau.

• Lithuanian Village 
B-vė kovo 27 d., šeštadienį, 
Lietuvių salės patalpose 
rengia kortavimo, įvairių 
laimėjimų ir kt. įvaireny
bių bei netikėtumų vakarą.

Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visi kviečiami dalyvauti ir 
nuotaikingai praeisti šešta
dienio vakarą.

Aukos Baltui
(Tęsinys iš Nr.33)

Po $5: R.K.M. Sąjunga 36 k.; 
Lietuvių Klubas; P.A. Ambrazai;
J.M, Apanavičiai; Augulių šei
ma S. Alšėnas; V. Abraitienė; 
V. Abraitis; V.S. Akelaičiai; P. 
Ambrazevičius; P. Aleksandra- 
vičiai; J. Balbotas; V. Benokrai- 
tis; A. Beržinskas; d r. V. Bie
liauskas; S. A. Barzdukai; A. Bi- 
leskis; V. Bačiulis; M. Blynas; 
J. Barniškis; V. Biliūnas; A. Buk- 
nis; A. Bujokas; K. Baleišis; B. 
Bacevičienė; S. Butrimas; V. 
Bartuška; A. Balys; R.Babickas; 
A. Baltrukonis; P.P. Balčiūnai; 
A. Bieliūnas; Dr. A. Čeičys; V. 
Civinskas; J.Cijunskas; V.B. Šy
vai; J. C i tūlis, V.J. Degučiai; 
kun. P. Dzegoraitis; S, Dubikai- 
tis; J.D. Dundural; A. Daugin- 
das; P, Dabtilla;. A. Dovydaitle; 
J. Damušis, F. Eidimtas;A* Glo- 
denis; Dr. V. Gruzdys;B.Gražu
lis; V. Gecevičius; V. Gelečiū- 
nas; P. Grigonis; V.A. Gelažiai; 
A, Garmus; Z. Gobis; K. Gaižu
tis; K. Ivanauskas; S, Ignatavi
čius; J. Ignas; H.S. Idzeliai; A. 
Jonaitis; S. Jurgaitis; P. Jakine- 
vičius; Z. Jakulis; V. Januškis;
J. O. Juozaičiai; Ješmantas; J. Jo- 
ninas; A. Juozaitis; E. Karnėnas;
K. O. Karpiai; J. Kuzas; V.A. Kul

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & Wllliam 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

bokai; F. Kaminskas; L. Kazė
nas; V. Kizlaitis; J. Kaunas; B, 
Karklius; J.A. Kubiliūnai; P. Ku- 
dukis; J. Kizevičius; V.O. Kava
liūnai; A. Kavaliūnas, J. Kazlaus
kas; P. Kliorys; A.J. Kasulaičiai; 
V. Knistautas; V. Lukavičius; 
A.E. Lužai; J. Lozoraitis; K.A. 
La i kūną i; S. Lazdinis; St. S, La- 
niauskai; A. Liutkus; O. Liutke
vičius; P.A. Makarskai; J. Mil
ius; dr. J. Maurukas; A.P. Mu- 
lioliai; S.M. Melsbakai, V. Min- 
kūnas; P. Manelis; E. Malcanas; 
J. Mikalauskas; K. Mažonas; B. 
Maželis; S. Matas; O. Matusevi- 
čienė; E. Mazys; K. Martinėnas; 
P. Milašius; A. Mikulskis;V. Ma- 
riūnas; F J. Navickai; J. Naujo
kaitis; P. Nevulis; P. Oželis; S. 
Orantas; Z. Obelenis; B. Pauliu- 
konis; A. Puškoriūtė; A. Penkaus- 
kas; S, Pabrinkis; V. Palubins
kas; Z. Pivariūnas; J. Pikturna; 
V. Palonas; J. Pivariūnas; V. 
Račkauskas; V.A. Rociflnas; Z. 
Ragauskas; K. Ralys; V. Raskaus- 
kas; V. Riekus; G. Rydelis; A. 
Rukšėnas; A. Šalkauskas; V.J. 
Stuogiai; d r. Z. Sabataitis; J. 
Skavičius; K.E. širvinskai; A.L 
Sušinskai; K. Senikas, P. Skar
dys; J.A. Stempužiai; A. švarcie- 
nė; P. Stravinskas, P. Sejonas,
M. Slabokienė; J. širvaitis; D. 
V.J. Trimakas; A.V. Tamulio- 
niai; V. Taraška; Z. Tarutis; 
P.M. Titai; J. Titas; M. Trai- 
nauskaitė; M. Trainauskas; R. 
Valatka; J.B. Vasariai; M. Venc
lovas; K. Valiukas; P. Vyšniaus
kas; P. Vilkas; J. Vaičius; J. Ži
lionis; K. Žygas, F. Zylė; J. 
Zipnis; P. Zigmantas. Po $4: 
J. Pauža.

(Bus daugiau)

CLEVELANDIEČIAMS RŪPIMŲ 
MOKESČIŲ REIKALU

Nekiln. turto mokesčiai yra 
naudojami vietiniams reikalams, 
kaip policijai išlaikyti, apsaugai 
nuo gaisrų, sveikatos ir sociali
nei blogai, švietimo priemonių 
parflpinimui ir t.t. Reikalui esant 
burmistras, miesto taryba,švie
timo taryba ir kt. institucijos pa
siūlo balsavimo keliu priimti mo
kesčių padidinimą ir bonų išleidi
mą.

į klausimą "Kodėl mokesčiai 
kas met vis kyla?" tenka atsaky
ti, kad kyla ir miesto gyvento
jų reikalavimai, nuolat augant jų 
skaičiui.

Per praeitus balsavimus gyven
tojai pritarė visai eilei pasiūly
mų, kurių pasėkoje mokesčių pa
kilimas jau buvo beišeinąs iš pro
porcijų.

šiemet vėl nekiln. turto mokes
čiams pakilus, pasistengsime 
atsakyti į keletą pagrindinių klau
simų, rūpimų visiems mokesčių

mokėtojams.
Pirmučiausia kas gi atsakingas 

už mokesčių ratų kilimą? Mokes
čių ratos kyla proporcingai pagal 
gyventojų nubalsuojamus pasiū
lymus ir priėmus bonų išleidimą. 
Nei mokesčių inspektorius (Coun- 
ty Auditor) nei iždininkas nėra 
atsakingi už mokesčių pakilimą. 
Mok. inspektorius atsakingas tik 
už nekiln. turto Įvertinimą.

"Kaip nustatomi mano mokes
čiai?" yra sekantis klausimas. 
Mokesčiai- nustatomi dauginant 
turto vertės vienetą su mokesčių 
rata. Tai paprasta artimetika. 
Apmokestinamo turto vertė nuro
doma kiekvienoje mokesčių sąs
kaitoje.

"Kaip ir kam nekiln. turto 
mokesčiai paskirstomi?"

Mokesčių dalĮ gauna valstija, 
miestas, apskritis ir mokyklos. 
Didžiausia dalis atitinka mokyk
lų bei švietimo reikalams. 1964 
m. gegužės mėn. balsavimų me
tu gyventojai balsavo už pasiūly
mą 2 mil. dol. pakelti išlaidas 
socialiniams reikalams. Tuo pa
čiu buvo pakelti mokesčiai 30 
centų už 1000 dol. Mokesčiai pa
kilo balsuotojams patvirtinus ir 
kitas išlaidas, kaip apskr. univer
sitetui, mokyklų statybai ir t.t.

Auga ne tik apskrities, bet ir 
miesto reikalavimai, gatvių ap
švietimui, vandentiekiui, gatvių 
pravedimui ir t.t.

Taigi, gyventojams balsuojant 
pritarus Įvairių augančių išlai
dų didinimui, tuo pačiu auga ir 
mokesčiai. Tokiam mokesčių au
gimui negali pasipriešinti joks 
mokesčių inspektorius nė jokia 
biudžeto komisija. To nežinant, 
daugelis verčia kaltę tiems asme
nims, kurie tuo reikalu nieko pa
dėti negali.

Kelerių metų bėgyje gyvento
jai pasisakė už visą eilę pasiū
lymų, kurių Įgyvendinimui rei
kalingi milijonai dolerių. Mokes
čių pakilimas aiškiai parodo, už 
kiek tokių pasiūlymų gyventojai 
patys pasisakė teigiamai, tuo pa
čiu patys iškeldami savo mokes
čius.

AR PAŽĮSTATE SAVO VALS
TIJĄ OHIO? "Pak vietimas Į Chio 
("Invitation to Chio") yra 30 min. 
trunkąs spalvotas filmas,paga
mintas Chio Bell, bendradarbiau
jant su Chio Development Depą r ta • 
mentu. Filmą stebint, keliaujate 
per Ohio ir matote spalvotus šios 
visose srityse augančios valsti
jos vaizdus, apimančius žemės 
OkĮ, susisiekimą, statybą, švie
timą, mokslo institucijas, pra
monę ir Lt.

Filmas rodomas nemokamai. 
Užtenka tik iš anksto paskambin
ti Mrs. Grace Draus VU-3-7067.

♦ METROPOLITAN OPERA at
vyksta Į Clevelandą su geriausiu 
savo repertuaru, kurio tarpe dvi
dar čia negirdėtos operos. Tai 
Menotti "Paskutinis Barbaras" 
su Robertą Peters, Teresa Stra 
tas ir kt., Ir Wagnerio "Skrajo
jantis Olandas". Viso bus pri
statomos 8 operos, kurioms iš
pildyti atvyksta visas sąstatas: 
350 dainininkų, baleto ir orkest
ro narių, technikinis personalas, 
tonos dekoracijų ir kostiumų.

Du šiuo metu žymiausi solis
tai -- Renata Tebaldi ir Fran
co Corelli pasirodys PucciniTos- 
coje balandžio 26 d.Clevelandie- 
čių mėgiamas RobertMer r iii pa
sirodys barono Scarpia vaidmeny
je.

Bilietų kaina nuo 2 iki 12 dol. 
Juos galima jau dabar užsisaky
ti operos kasoje, Union Commer 
ce Bank, E. 9th ir Euclid Avė. 
kampas. Tel. 621.8897.

CLEVELANDO PARENGIMŲ 
— KALENDORIUS —

KOVO 28 D. 4 vai. šv. Jurgio 
liet, parapijos choro religinės mu 
zikos koncertas liet, naujosios 
parapijos bažnyčioje.

BALANDŽIO 4 D. Aukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 24 D. Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokyklos meti
nis balius.

BALANDŽIO 25'D. Margučių 
ridinėjįmas. Rengia Vysk. M. 
Valančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 2 D. Motinos dienos 
minėjimas. Rengia Vysk. M. Va
lančiaus lit. mokykla.

GEGUŽĖS 8 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų jubiliejaus 
proga, pagerbimo akademi
nis banketas šv. Jurgio parap. 
salėje. Rengia Č.A. Sidabrinio 
Jubiliejaus Komitetas.

FILATELIJOS KAMPELIS
— Antanas Bernotas -------

(6)

BARBADOS sala (Vakarų Indi
joje) išleido du pašto ženklus su 
naujais vandens ženklais, čia de
dame 4 centų p. ženklą su admi
rolo Nelsono statula.

Horatio Nelson (1758-1805) gi
mė Burnham Thorpe, Norfolk, 
Anglijoje. Turėdamas 12 metų Įs
tojo Į prekybos laivyną. 1773 m. 
dalyvavo ekspecidijoje Į šiaurės 
ašigalĮ. 1779 m. gavo kapitono 
laipsnĮ. 1781 m. paskirtas rega
tos "Abermale" kapitonu. Susipa
žinęs su būsimu Anglijos kara
lium Wiliamu IV pradėjo daryti 
karjerą. Karuose su revoliuci
ne Prancūzija Nelsonas labai pa
sižymėjo. 1794 m. dalyvavo puo
lant Bastia ir Calvi uostus Kor
sikos saloje. Pakeltas Į rea r-ad
mirolo laipsnĮ. 1797 m. jo suma
numu laimėtos kautynės prie St. 
Vincent iškyšulio ir puolant San
ta Cruz deTeneriffa miestą Ka
narų salose, kur jis neteko deši-

GEGUŽĖS 9 D. Čiurlionio 
Ansamblio 25 metų Jubiliejaus 
sukaktuvinis koncertas, Cleve
lando Muzikos Instituto salėje. 
Rengia Č.A. sidabrinio Jubilie
jaus Komitetas

GEGUŽĖS 15 D. Lietuvių sala- 
ziečių gimnazijai paremti vaka
ras.

GEGUŽĖS 80 D. Katalikių Mo
terų S-gos 35 metų sukakties 
proga banketas Naujosios Para
pijos salėję,...

GEGUŽĖS 22 D. Clevelando 
vyrų okteto koncertas - balius 
šv. Jurgio parapijos salėje. Ren 
gia LSK Žaibas.

GEGUŽĖS 29, 30, 31 D.D. 
A.S.S. Filisterių Skautų S-gos 
suvažiavimas ir studijų dienos 
su programa Čiurlionio Ansamb. 
lio namuose.

BIRŽELIO 5 D. Dainavos sto
vyklai remti parengimas.

BIRŽELIO 6 D. šv. Kazimie
ro liet, mokyklos mokslo metų 
užbaigimas.

BIRŽELIO 20 D. Vysk. Valan
čiaus lit. mokyklos gegužinė.

BIRŽELIO 27 D. Kariui parem
ti gegužinė Čiurlionio Ansamblio 
namuose. Rengia L.V.S. Ramovė.

LIEPOS 4 D. SLA 14 Kuopos 
vasaros pobūvis kuopos nariams 
ir svečiams Čiurlionio Ansamb
lio sodelyje.

SPALIO 23 D. šv. Kazimiero 
liet, mokyklos parengimas.

SPALIO 24 Kristaus Karaliaus 
minėjimas Naujosios Parapijos 
salėje.

SPALIO 31 D. tradicinė vaka
rienė Naujosios Parapijos sa
lėje.

LAPKRIČIO 27 D. Lietuvos Ka
riuomenės šventės minėjimas šv. 
Jurgio parapijos salėje. Rengia
L.V.S. Ramovė.

GRUODŽIO 31 D. Tradicinis 
Lietuvių Bendruomenės Naujųjų 
Metų sutikimas, šv. Jurgio pa
rap. salėje.

• Prieš atnaujindami sa
vo draudimus, palyginkite 
kainas telefonuodami V. 
Giedraičiui 914-6835 ar Z. 
Obeleniui 531-2211.

PARDUODAMAS NAMAS
Maisto krautuvė ir 6 

kamb. butas. Gera proga 
jaunai porai. Prie Naujo
sios parapijos.

Tel. IV 1-7618 iki 6 vai. 
vak. Vakarais — IV 6-0017.

Kaina $18,000.

nės rankos (anksčiau ir vienos 
akies). 1798 m. sumušo prancūzų 
laivyną Egipto pakrantėse. 1801 
m. puolė danų laivyną Kopenha
goje ir jĮ sumušo. 1803 m. pa
skirtas Viduržemio jūros laivyno 
vadu ir 1805.X.21Trafalgaro kau
tynėse sunaikino prancūzų laivy
ną, užtikrindamas Anglijos vieš
patavimą visose jūrose, čia jis ir 
žuvo. Palaidotas šv. Povilo ka
tedroje Londone.

Admirolas Nelsonas laikomas 
pačiu žymiausiu anglų jūros karo 
strategu ir vadu. Jo garbei anglų 
valdomose žemėse buvo statomos 
statulos, pavadintos aikštės ir 
gatvės, miestai ir uostai. Bene 
pirmasis paminklas buvo pa sta
tyta s 1809 m. Montrealyje,Kana
doje. Taip pat jo vardu pavadinta 
500 mylių ilgumo upė, tekanti iš 
Winnipego ežero Į Hudsono Įlan
ką šiaurėje.

ETIOPIJA išleido 6 pašto ženk
lų seriją su pasižymėjusiais pra
eities karaliais, čia dedame 80 
centimų p. ženklą su karalium Me - 
neliku II ir Aduvos mūšio vaizdu.

Menelik n (1844-1913), Etiopi
jos imperatorius ir šoa karalius, 
buvo Haile Malakot šoa sūnus. Po 
imp. Teodoro II mirties 0868), 
italų remiamas, iš šoa karalijos 
pamažu perėmė visos Etiopijos 
valdymą. Italai, plėsdami savo ko
lonijas Raudonosios jūros pa
kraščiais (Eritrėja, Somali ja, Olt 
re Giuba) buvo priart ėję prie Etio
pijos ir visais galimais būdais 
stengėsi ten Įsigalėti. Menelikas 
H, 1869 m. užėmęs Etiopijos 
sostą, kurĮ laiką kentė italų ki
šimąsi J jo valstybės vidaus rei
kalus, bet vėliau pa reikalavo juos 
išsikraustyti. K3R ~ italai nepa
klausė, prasidėjo karas. Mene- 
liko ILsutraukta kariuomenė 1896 
m. kovo 1 d. prie Aduvos visiškai 
sumušo italų kariuomenę, vado
vaujamą gen. Baratieri. Tačiau 
Menelikas buvo toks kilnus nuga t 
lėtojas, kad tik pareikalavo italus 
išsikraustyti iš jo krašto net su 
visais jų turėtais ginklais. Po to 
jis susiartino su prancūzais ir 
anglais, išplėtė savo valstybės 
sienas ir sustiprėjo viduje. Jam 
valdant krašte buvo pravesti ge
ležinkeliai, suvaržyti feodalai, už 
drausta vergų prekyba. 1911 m. 
nuo sosto atsisakė savo brolėno 
Lij Yasu naudai.

KANADA kovo 3 d. išleido 5 
centų p. ženklą, kuriuo pamini
mi "Tarptautiniai Bendradarbia
vimo Metai 1965". Ženkle paro
dytos dvi besisveikinančios ran
kos UN vainike 4r susikabinę Įs
trižainiai, kurių vidurinis su Ka
nados klevo lapu. Pa'Što ženklas 
pilkai žalios spalvos.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ —
TAIP PAT MAISTO PRODUKTAI 

Licenzijuota lietuviu įmonės, registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORP.

MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE
3212 So. Halsted St. Chicagos, UI. 60608

Telef. CA 5-1864
2439 ir 2608 W. 69 St. Chicago, III. 60629

Telef. WA 5-2737
DIDELIS IŠPARDAVIMAS medžiagų ir kitų prekių nepa

prastai papigintomis kainomis. Angį, kostiumams me
džiagos, kurių kaina buvo $18.00 dabar tik $14.00. 100% 
vilnonės kostiumams medžiagos buvo $14.00, dabar $10.50. 
Medžiagos 5 kostiumams tik $22.50.

NAUJIENA: Suknelėms medžiagos — nylonas kartu su pa
mušalu.

Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

Kaip Kanados Pašto Ministeris 
šia proga išleistuose lapeliuose 
rašo, Kanada yra Jungtinių Tautų 
"Tarptautinio Bendradarbiavimo 
Metų 1965" paminėjimo komiteto 
narys, ir visi nariai yra Įsiparei- 
gpję kaip nors šiuos metus pami
nėti suligUN generalinio susirin
kimo nutarimu iš 1963 m. lapkri
čio 21 d. Kartu pašto ženklu pa
minima JungtiniųTautų Įsteigimo 
20 metų sukaktis. Jungtinės Tau
tos, sutrumpintai angliškai vadi
namos UN, buvo Įsteigtos 1945 m. 
San Francisco mieste Amerikoje, 
Jų būstinė šiuo metu yra New 
Yorke, o kai kurie padaliniai švei’ 
ca rijoje ir Prancūzijoje.

VENEZUELA išleido 1 boliva
ro oro pašto ženklą 200 metų 
Ciudad Bolivar Įsteigimo sukak
čiai paminėti. Ženkle parodytas 
to miesto herbas.

Miestas yra to paties vardo 
provincijos (valstybės) sostinė ir 
randasi prie Orinoko upės, maž
daug 240 mylių nuo jos ištakos Į 
Atlanto vandenyną. Miestas buvo 
Įkurtas 1764 m. ir pavadintas San 
Tomas de la Nueva Guayana 
(reiškia Naujosios Gvijanos šv. 
Tomas), bet populiariai buvo ži
nomas kaip Angostura (isp. siau
ruma), nuo to ir pagarsėjęs "An
gostura bitters" gėrimas (Angos- 
tflros kartumynai). 1849 m. mies
tui buvo suteiktas dabartinis var
das Ciudad Bolivar, pagal garsų
jį Lotynų Amerikos laisvės kovo
toją Simoną Bolivarą. Miestas ži
nomas kaip prekybos ir pramonės 
centras Orinoko baseine, geras 
upės uostas, iš kurio išvežama 
aukso, deimantų, odų ir kailių, 
gumos, tabako, pupelių, kartumy 
nų. Einant laisvės kovoms, mies
te veikė nacionalistų vyr. būsti
nė, kurios viršininku buvo pats 
Simonas Bolivaras. Mięsjęgy- 
vena virš 20,000 žmonių.

♦♦♦

Šioje vietoje jau buvo rašyta, 
kad Montrealio Kanados latvių fi
latelistų klubas leidžia filatelinĮ 
žurnalą. Nuo šių metų pradžios 
šis klubas persitvarkė Į Pabal- 
tiečių Filatelistų Klubą, o savo 
žurnalą pavadino "The Voice of 
the Baltic Philatelist-Numisma- 
tist Stamp Journal", kurio turi
nt užpildo visos trys tautybės. 
Jau pasirodė 1-masis šių metų 
numeris, kuriame rašo: lietuvių 
— A. Bernotas apie Jogailos uni
versiteto Krokuvoje 600 metų 
Įsteigimo sukakčiai paminėti len - 
kų išleistus pašto ženklus, lat
vių — V. Grundmanis apie Wen- 
deno pilj (kiti -- kitais klausi
mais), estai duoda savo išleistų 
vokų pavyzdžius; be to, telpa kro
nika ir naujienų apžvalga bei šve
dų valdymo metu Latvijoje varto
tų monetų pavyzdžiai. Gausiai 
iliustruotas. Klubo nariams žur
nalas veltui, kiti moka $3 me
tams. Užsisakyti ir pinigus siųs
ti šiuo adresu: Mr. A. Greblis, 
705 Saraguay Blvd., Pierrefonds, 
Oue., Canada-

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Dirvos novelės konkur
sui gauta Mariaus Mintau- 
to vardu parašyta novelė.

• Lietuvos Diplomatijos 
šefas S. Lozoraitis kovo 10 
d. buvo atvykęs į Kolumbi
jos sostinę Bogotą, čia jį 
priėmė mūsų konsulas D. 
Sirutis.

• Vyskupas V. Brizgvs, 
grįždamas iš Lietuvių Kon
greso Brazilijoje, kovo 5 d. 
buvo sustojęs Bogotoje. 
Čia jis atlaikė lietuviškas

Australijos senąją imigrantą, 
LB garbės nario Antano ir Onos 
Baužės duktė Antuaneta vasario 
6 d. Sydnėjuje susituokė su Hen
riku šliteriu, atvykusiu Į Austra
liją po II Pas. karo. 

Rašytoja Alė Rūta, Dirvos premijuoto romano "Kelias į kairę" au
torė, Los Angeles visuomenei pristatymo proga kovo 6 d. pasirašo 
knygą Antanui Mažeikai, ALT S-gos Los Angeles skyr. pirmininkui. 

L. Briedžio nuotrauka

Reiškiame seserišką užuojautą

JUZEI ORANTIENEI

ir jos šeimai, jos mylimai motinai ELZBIETAI

PLENIENEI-ZABLECKIENEI mirus

Clevelando Skautininkės 
ir židinietės

Brangiai Mamytei

A t A

ELZBIETAI ZABLECKIENEI 
mirus, JUZEFAI ORANTIENEI ir šeimai gilią 
užuojautą reiškia

Bronė Pračkienė

pamaldas. Jam buvo su
ruoštos vaišės, kuriose da
lyvavo konsulas Dr. Siru
tis ir iš Medellino atvykęs 
kun. M. Tamošiūnas. Kovo 
9 d. vysk. V. Brizgys iš
skrido į Venezuelą, kur iš
bus keletą dienų, lankyda
mas lietuvių kolonijas.

LOS ANGELES 
LIETUVIAI 
PAGERBS 
P. BACHUNUS
• J. Bachunas su ponia, 

grįždami iš atostogų Hawa- 
jų salose yra pasižadėję ke
lioms dienoms sustoti ir 
Los Angeles mieste. Be 
abejo, Los Angeles lietu
viams tai yra maloni žinia, 
nes losangeliečiai lietuviai 
buvo pratę Bachunus Los 
Angelėje matyti kiekvie
nais metais ir kai kada net 
dažniau. Todėl šiuo metu 
po ilgesnės pertraukos Los 
Angeles lietuviams, J. Ba- 
chuno gerbėjams ir bičiu
liams, kurių čia esama aps
čiai ir senųjų ir naujųjų 
ateivių tarpe, bus ypatin
gai malonu ne tik sutikti 
Bachunus, bet ir išgirsti J. 
Bachuną, kuris savo pa- 
paprasta, atvira kalba ne
vengdamas kartais švel
naus humoro,perpinta, su
geba pasiekti ne tik lietu
vio ausį, bet ir širdį.

J. Bachunas nėra eilinis 
visuomenininkas. Jis nuo 
pat savo jaunystės dienų 
yra buvęs viso lietuvių gy
venimo JAV-bėse priešaky. 
Jis ir šiandien, nežiūrint

Juozas Sodaitis, dr, Marija Žukauskienė ir Jonas Rūtenis kovo 20 Ir 21 d. Brooklyne, Angelų Karalie
nės parapijos salėje, buvo suruošę savo kūrinių parodą, R. Kisieliaus nuotrauka

nubėgusių praeitin metų 
skaičiaus, tvirtas stovi vie
nintelės, visus lietuvius ap
jungiančios, apolitinės — 
Pasaulio Lietuvių Bendruo
menės priešakyje — yra 
jos pirmininkas.

Pasinaudodamos šia pro
ga LTS-gos skyriaus ir 
Liet. Tautinių Namų val
dybos, š. m. kovo mėn. 27 
d., šeštadienį, 7 vai. 30 min. 
vakaro, LT Namų patalpo
se (3356 Glendale Blvd.) 
ruošia viešą visuomenės 
parengimą, kuriame bus 
galimybė ne tik sutikti abu 
Bachunus, bet ir išgirsti J. 
Bashuno pranešimą, šia 
proga bus pademonstruota 
aktuali iš lietuvių visuome
ninio kultūrinio gyvenimo 
filmą. Programai pasibai
gus — kavutė. Visi Los An
geles lietuviai į šį visuome
nės parengimą yra kviečia
mi kuo skaitlingiausiai at
silankyti.

• Los Angeles Susivieni
jimo Lietuvių Amerikoje 
75-toji kuopa šįmet šven
čia 60 metų veikimo sukak
tį. SLA buvo pirma ir vie
nintelė lietuvių draugija ne 
tik Los Angeles mieste, bet 
ir visame JAV-bių, toli nu
sitiesusiam vakar iniame 
plote, šį ilgą ir garbingą 
jubiliejų Los Angeles SLA 
kuopa rengiasi tinkamai 
paminėti. Minėjimo turinys 
buvo aptartas paskutinia
me SLA valdybos posėdy.

šios sukakties proga yra 
pakviestas į minėjimą at
vykti SLA prezidentas Po
vilas Dargis.

• Lietuvių Radijo valan
dėlė, vedama Bruno Gedi
mino, radijo stoties be per
spėjimo iš kalno, buvo ne
tikėtai nutraukta ir kelias 
savaites Los Angeles lietu
viai buvo palikti be grei
tesnės informacijos ir ži
nių. Radijo valandėlės tran
sliacijų nutraukimas Los 
Angeles lietuvių tarpe buvo 
sukėlęs tam tikro susirūpi
nimo,.

šiuo metu Lietuvių Radi-
jo valandėlei pavyko įsi
kurti kitoje stotyje ir tran
sliacijos šiuo metu yra tę
siamos toliau. Lietuvių ra
dijo valandėlė veikia kaip 
ir seniau, sekrųadieniais 
nuo 9 iki 10 vai. rvtp, pa
gaunama iš KMAX stoties 
FM banga 107.1. Radijo 
stotis nėra iš stipriausių ir 
Los Angeles lietuviams, 
gyvenantiems toliau j va
karus, arčiau jūros pakraš
čių, yra sunkiai pagauna
ma ir silpnai girdima. Vie
nas nusiraminimas ir viltis, 
kad netolimoj ate*ity radijo 
stotis ketįna žymiai su
stiprinti radijo stoties pa
jėgumą ir reikia manyti, 
kad radijo valandėlė galės 
pasiekti ne tik Pasadinoj ir 
Hollyvvoode, bet ir vakari
niuose pakraščiuose gyve
nančius lietuvius, kur lie
tuvių įsikūrimas kiekvie
nais metais vis labiau gau
sėja. ai.

Solistė V. Kojelienė Los An
geles lietuvių scenoje koncerta
vusi kovo 7 d.

L. Kančausko nuotrauka

MEČYS ŠIMKUS, 
teisininkas, tiksliai, 
gerai ir greitai už
pildo įvairu a'«- 
COME TAX pa
reiškimus. Kreip

tis:
ŠIMKUS R E AL 

ESTATE
4259 South 

Maplewood Avė 
Chicago, III. 
CL 4-7450 

arba
YA 7-2046

Maironio lituanistinės mokyklos Brooklyne mokiniai Ligi ja Birutytė, Vytas Gerulaitis, Rūta Gerulalty- 
tė, Rita Binkevičifltė ir Giedrė Kregždytė šoka Lenciūgėlį Vasario 16 minėjime New Yorke. šokėjams 
vadovauja mokyt. Jadvyga Matulaitienė. R* Kisieliaus nuotrauka

BOSTON

LB BOSTONO APYGAR
DOS SUVAŽIAVIMAS

Kovo 27 d., 2 vai. p. p. 
W o r c e s teryje, Maironio 
parke, kviečiamas Lietuvių 
B e n d r u o menės Bostono 
Apygardos apylinkių atsto
vų suvažiavimas aptarti ak
tualiuosius LB reikalus.

Suvažiavime LB klausi
mu padarys pranešimus 
JAV Krašto Centro Valdy
bos pirmininkas J. Jasaitis 
ir Tarybos narys dr. B. Ma
tulionis. Visi lietuviai, ku
rie domisi Lietuvių Bend
ruomenės gyvenimu, kvie
čiami dalyvauti suvažiavi
me.

Po suvažiavimo 7 vai. va
kare toje pat vietoje ren
giama Worcesterio LB apy
linkės tradicinė vakarienė 
su įdomia programa, į ku
rią kviečiami visi lietuviai.

PABALTIEČIŲ KONCER
TAS BOSTONE

Antrasis šios serijos kon
certas įvyks kovo 28 d., 3 
v. Jordan Hali patalpose.

Koncerto programą išpil
dys latvių čelistas INGUS 
NARUNS, kuris savo muzi
kines studijas pradėjo tu
rėdamas devynius metus, 
vėliau baigė Latvijos Vals
tybinę Konservatoriją ir to
liau tęsė studijas Vokieti
joje. 1949 metais, Genevo- 
je laimėjo pirmą vietą tarp
tautiniame čelistų konkur
se.

Ingus Naruns turėjo eilę 
savo rečitalių Vokietijoje, 
Estijoje, Latvijoje, Švedi
joje, Anglijoje, Kanadoje 
ir Amerikoje.

Šiuo metu Ingus Naruns 
gyvena Floridoje ir reiškia
si kaip solistas Miami sim
foniniame orkestre, be to, 
dėsto muzikos pamokas 
Miami universitete.

šiame koncerte bus išpil
domi Francoeur, Boccheri- 
ni. Richard Strauss, Tchai- 

kovsky, Raid ir Popper kū
riniai.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai prašomi nepraleisti 
tokios retos progos. Sezoni
nių bilietų neturį galės įsi
gyti prie įėjimo.

VVATERBURY
DAR VIENAS LIETUVIŠKAS 
KAPAS

Vasario 25 d. 1965 m. Kalvari
jos kapai priglaudė dar vieną tau
rų, ramaus būdo ir geros širdies 
lietuvį Motiejų P. Brazauską.

Velionis gimęs 1886 m. Lie
tuvoje, J šį kraštą atvyko prieš 
60 metų. C ia įsigijo fotografo ama
tą ir vadovavo savo nuosavai foto 
studijai, šalia to,aktyviai reiškė
si lietuviškame Waterburio gy
venime; priklausė SLA ir abiem 
lietuviškiem klubams; buvo suor
ganizavęs lietuivšką chorą ir jam 
vadovavo. Kaip smuikininkas 
grojo ir Waterburio simfoni
niame orkestre. Parašė knygą 
— "Fragments of Truth" ir ją 
paliko savo vaikams kaipo testa
mentą. Kitokio turto neliko, iš
skyrus krūvą knygų ir pundus lie - 
tuviškų laikraščių, su kuriais ne
siskyrė, kol jo akys saulės šviesa 
džiaugėsi. Be to jis buvo tylus 
ir nuoširdus Balfo rėmėjas, ka
rui pasibaigus, iš savo kuklių 
išteklių, jis yra išsiuntęs apie 
200 siuntinių Vokietijon, Lietu
von ir Sibiran.

Jis buvo Pirmojo karo vetera
nas, o taip pat jam buvo suteik
us ir Gold Su r Fathers titulas. 
Dėl to, gėlėmis perpildytoj, lai
dojimo koplyčioj buvo gausiai pa
gerbus netik savų uutiečių, bet 
ir gausausbūrioorganizuotųkaro 
veteranų. Komp. A. Aleksis su šv. 
Juozapo parapijos choru sugiedo
jo Angelas Dievo ir tarė jautrų 
atsisveikinimo Žodį. Pažymėtina, 
kad vietoj gėlių, ir Balfo iždan. 
įplaukė keletą desėtkų dolerių.

Per gedulingas šv. mišias gie
dojo solistei — Adolfas čampė ir 
Kazimieras Seliokas.

Ilsėkis ramus, palikęs kilnius 
žmogaus pėdsakus ir nuliūdusius 
Žmoną Mariją, dukrą Mildą, sū
nų Algirdą, trylika anūkų, šešias 
seseris ir tris brolius. a.b.

Nepamiršk atnau
jinti prenumeratą!

Sol. STASĖ PAŠKUVIENĖ dai
nuos koncerte - vakarienėje ba
landžio 3 d. Chlcagoje, Jaunimo 
Centre, kurio visas pelnas ski
riamas Dainavos stovykloje va- 
sarojantiems vaikučiams — są
lygoms pagerinti.
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