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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

STENGIAMASI ATGAIVINTI NATO
! -

WASHINGTONO PASTANGOS ĮSIGYTI SO
VIETŲ PALANKUMĄ IR SURASTI BENDRĄ 
KALBĄ KURIAM LAIKUI PRIVERTĖ PAMIRŠ
TI VIENĄ SVARBIAUSIŲ TAIKOS GARAN
TIJŲ — NATO. — FLIRTUI SU SOVIETAIS 
NESISEKANT, GRIEBIAMASI SKUBIŲ PRIE
MONIŲ SENAI SĄJUNGAI ATGAIVINTI.

Vytautas Meškauskas ________

Johnsono administra
cijos noras skubiai 'nu
tiesti taikos tiltus’ į ko
munistinį pasaulį, kad 
susitarus dėl atominių 
ginklų neišplitimo ir pa
siekti paliaubas Vietna
me, nebuvo Maskvos per
daug draugiškai sutik
tas. Kremlius, kaip ir 
anksčiau, iš kiekvieno 
'biznio’ su kapitalis
tais nori gauti daugiau 
pelno negu jie. Pastan
gos nusipirkti komunis
tų palankumą tačiau pa
darė nemažo įspūdžio į 
plačiąją Amerikos visuo
menę. Jei prieš 10 metų, 
Gallupo viešosios nuo
monės tyrinėjimo duome
nimis, 74% amerikiečių 
buvo labai nepalankiai 
nusiteikę (highly unfa- 
vorable) Sovietų Sąjun
gos atžvilgiu, tai dabar 
tokių tėra mažiau negu 
pusė — 48%. Savaime 
aišku, kad toks viešo
sios nuomonės kitimas, 
prie kurio vyriausybė ne - 
mažai prisidėjo, dabar 
spaudžia vyriausybę ir 
toliau laikytis tokios pa
čios linijos, nors jokių 
palankių konkrečių rezul
tatų iki šiol nepasiekta. 
Lieka tik viltis, kad ko
munistiniai režimai il
gainiui keisis į gerą pu
sę...

Tuo tarpu Europoje, 
ypač Vokietijoje, tos pas
tangos sukėlė nemažai 
rūpesčių. Nesunku buvo 
sukelti įtarimo, kad ame
rikiečiai mielai susitar
tų su sovietais Vakarų 
Europos sąskaiton. Pas
kutinis proamerikoniš- 
kas kancleris Erhardas 
negavo jokios paramos 
iš Washingtono, kai susi
tiko su vidaus politiniais 
sunkumais, privedusiais 
prie jo pasitraukimo. 
Naujas kancleris Kiesin
geris Washingtonui buvo 
visai šaltas.

Bonnos Beethoveno 
salėje, vasario 27 d. 
spaudos atstovams jis pa
reiškė: "Savaime aiš
ku... kad amerikiečių po
litika Europoje siekia 
tik pačios Amerikos inte
resų... Pasitaiko vokie
čių, kurie tiki, kad esa
ma draugiškumo. Po to 
visados reikia sunkiai nu
sivilti. (Das gibt dann 
hinter immer sehr boese 
Enttaeuschungen)’,’

[klausimą, kada jis va
žiuos į Washingtoną, Kie 
singeris atšovė, kad jis 
apie tai dar negalvojęs. 
Privačiai jispaaiškinęs, 
kad kol JAV visai nesi
skaito su vokiečių intere
sais, jam nėra jokios 
prasmės ten važiuoti. Vo 
kiečių priekaištus Ame
rikai galima taip sufor
muluoti:

* JAV,besiderėdamos 
su sovietais dėl atominių 
ginklų neišplėtimo su

tarties, ne tik nesitarė 
su Bonna, bet ją net pa
vėluotai informavo;

* Amžinas Washingto- 
no grasinimas atitraukti 
savo kariuomenę, jei vo
kiečiai nepadengs už
sienio valiutos nuosto
lio, patirto laikant užsie
nyje kariuomenę, sudaro 
grėsmę ne Vokietijai, 
bet visai NATO sąjun
gai;

* Washingtonas su 
Bonna kalba tik apie nuo
monių skirtumus, jis ven
gia bendros kalbos tuose 
klausimuose, kur yra 
bendrų interesų ir kartu 
būtų galima daugiau at
siekti.

Visa tai Kiesingeris 
išdėstė senatoriui Ro
bertui F. Kennedy, kada 
tas neseniai lankėsi Bon- 
noje, pakartojo Lifevyr. 
redaktoriui George Hunt 
ir Newsweek vyr. red. 
Osborn Elliot. Oficia
laus JAV atstovo Bon- 
noje George McGheeKie- 
singeris ilgą laiką nepri
ėmė. McGhee, kuris Er- 
hardo laikais Vokietijoje 
jautėsi beveik kaip šei
mininkas, naujo kancle
rio nemalonę užsitraukė 
dėl jo raporto Washing- 
tonui, kad vokiečiai ren
giasi būti ’gangleader' 
visų neatominių valsty
bių... UPI pranešė, kad 
vokiečiai net laukią Mc 
Ghee atšaukimo.

Galų gale tai buvo pa
stebėta ir Vv’ashingtone. 
Viceprezidentas Humph
rey, kalbėdamas Fulton, 
Mo„ kur prieš 21 metus 
Minstonas Churchillis iš

LIETUVIAI PAS LOS ANGELES BURMISTRĄ

Los Angeles lietuvių delegacijos prašomas, Los Angeles burmistras S.W. Yorty Vasario Šešioliktą
ją paskelbė Lietuvos diena ir ta proga prie miesto rotušės buvo leista iškelti Lietuvos tautinę vėlia
vą. Nuotraukoje lietuvių delegacija pas buri tro pavaduotoją Joseph M. Quinn, kuris Įteikė burmist
ro pasirašytą proklamaciją. Stovi iš kairės: A.~ Devenienė, A. Balsienė, ALT Los Angeles skyriaus 
pirm. S.J. Paltus, burmistro pavaduotojas Joseph M. Quinn, Lietuvos gen. konsulas dr. J.J. Bielskis, 
O. Razutienė ir A. Markevičius.

populiarino 'geležinės 
uždangos’ terminą, to
liau svajojo apie gele
žinės uždangos pakei
timą 'atviromis duri
mis’, tačiau tuoj pat pri
dūrė, kad Vakarų Euro
pos vienybė ir Atlanto 
draugystė nėra dėl to iš
duodamos, atvirkščiai 
jos yra 'raktas į* tas du
ris’. Humphrey po to pa
reiškė, kad atominė 
sutartis bus visais atve
jais priimtina atominių 
ginklų neturinčiom vals
tybėm ir griežtai kriti
kavo tuos savo tautie
čius, kurie siūlo susita
rimą su Sovietais "virš 
mūsų europinių partne
rių galvų".

Tokią viceprezidento 
pažiūrą pagyrė net New 
York Times, aiškinda
mas, kad reikia siekti 
sąjungos su Vakarais ir 
’detente’ (atoslūgio) su 
Rytais.

Ta kalba sutapo sukai- 
kuriais veiksmais. Spe
cialus prezidento John
sono įgaliotinis John J. 
McCloy, kuris su bri
tais ir vokiečiais jau il
gesnį laiką Londone ieš
ko visiems priimti
nos formulės kaip vokie
čiai galėtų atlyginti tuos 
užsienio valiutos nuo
stolius, kuriuos ameri
kiečiai ir britai patiria 
laikydami savo kariuo
menes Vokietijoje, sku
biai nuvažiavo į Bonną.

Kaip žinia, Erhardas 
buvo pasižadėjęs už tą 
sumą pirkti amerikiečių 
ginklų, kas prisidėjo 
prie jo nuvertimo. Da
bar McCloy pranešė Kie- 
singeriui, kad amerikie
čiai nuo to savo reika
lavimo atsisako. Eina 
gandai, kad Washingto- 
nas sutiktų, jei vokiečiai 
pirktų už tą dolerių su
mą, kurią amerikiečiai 
išleidžia savo kariuome
nei Vokietijai, JAV ver-

Los Angeles lietuviu Šv. Kazimiero parapijos choras su vadovu kompozitoriumi Broniu Budriūnu, 
atšventęs 25 metų veiklos sukaktį. L. Kančausko nuotrauka

B. Budriūno choro sukaktuvės
Jei žmonės pradėtų 

ruošti savo amžiaus 25 
metų sukaktuves, turbūt 
juoktųsi nebe tik Antanas 
Gustaitis, bet ir mes vi
si. Tačiau lietuviško cho
ro 25 metų sukaktuvės 
Amerikoje yra rimtas 
ir tikrai pažymėtinas 
amžius. Tiesa, yra se
nesnių chorų, ir garbė 
jiems, bet šiaipjau iš
ugdyti ir pastoviai me
ninėje aukštumoje iš
laikyti lietuvišką chorą 
išeivijoje yra labai sun
kus dalykas ir, kaip visi 
dirigentai ir vargoni- 

tybės popierių.
Kiekvienu atveju vo

kiečiai tuojau sušvelnė
jo. Kiesingeris priėmė 
ne tik ambasadorių Mc 
Ghee, ką padaryti jau se
niai reikalavo diploma
tinis protokolas, bet net 
su žmona padarė jam re
vizitą jo rezidencijoje, 
ko diplomatinis protoko
las nereikalavo. Vėlpri- 
simintas NATO... 

ninkai žino iš pagyrimo, 
su kiekvienu dešimtme
čiu vis sunkė j antis.

Išskyrus du dideliu lie 
tuvišku choru Ameriko
je, kurie turi savo spe
cialią kilmę ir istoriją
- Čiurlionio Ansamblį 
Clevelande ir Dainavą
- Chicagoje, - kiti cho
rai yraprie organizacijų 
ir daugiausia prie lietu
viškų parapijų, kur jie 
atlieka giesmėmis savo

Kompozitorius Bronius Bud- 
riūnas, dabdrtinis Los Ange
les lietuvių parapijos choro va
dovas.

pareigą Bažnyčiai, ir ša
lia to išmoksta vadina
mų pasaulietiškų dainų. 
Toks pirmąja paskirtimi 
parapijinis ir kartu pa
saulietiškas choras yra 
kompozitoriaus ir diri
gento Broniaus Budriū- 
no vadovaujamas Los An
geles šv. Kazim:ero pa
rapijos choras, apie ku
rį jo globėjas prel. J. 
Kučingis teisingai atsi
liepė, kad tai esąs šiuo 
metu išeivijoje, Ameri
koje, vienas iš pirmau
jančių chorų.

Los Angeles lietuvių 
parapija dar jauna, pra
dėta organizuoti prieš 
daugiau kaip 25 metus, 
tai ir jos choras negalė
jo dar sulaukti žilo plau
ko. Pradžioje jam vado
vavo muzikai mėgėjai, 
vėliau profesionalai, o 
per paskutinius trylika 
metų komp. B. Budriū- 
nas, kuris mokėjo pri
traukti choran jaunuo
menę ir, svarbiausia, sa
vo kantriu ir gabiu dar
bu iškėlė jo meninį pa
jėgumą nekartą ligi pro
fesionalinio lygmens. 
Visi iškilieji Amerikos 

lietuviai solistai, kurie 
čia koncertavo ir turėjo 

(Nukelta į 6 psl.)

IŠ VISO PASAULIO

• INDUOS PREMJERU vien
balsiai perrinkta Indira Gandhi, 
kongreso partijos atstovė. Rin
kimuose jos partija atlaikė sun
kią kovą, pralaimint daugelį vie
tų parlamente. Indiją yra užpuo
lę vidaus politikos ir ūkiniai 
sunkumai. Teksią importuoti
10 mil. tonų javų badui išveng- . 
ti. 49 m. amžiaus politikė, il
gamečio Indijos laisvės kovų va
dovo Nehru duktė, naujam ka
binete žada apjungti "jauno krau 
jo ir senos patirties" žmones.

• DE GAULLE partija ką tik 
įvykusiuose rinkimuose laimėjo 
244 vietas parlamente. Tai mi
nimalus skaičius, reikalingas 
daugumai. Opozicinės partijos 
laimėjo 241 vietą. Parlamentą 
sudaro 485 nariai.

Būdinga, kad komunistų par
tija per šiuos rinkimus gavo 
72 vietas, vietoj buvusių 41. 
Mitterando kairieji gavo 116 vie
tų, vietoj buv. 86.

Kandidatavę de Gaulle kabine
to ministeriai nekaip pasirodė, 
daugelyje atvejų pralaimėję sa
vo oponentams.

Komunistų laimėjimas priki
šamas pačiam de Gaulle, kuris 
savo politika ir santykiais su / 
Sov. S-ga pakėlęs jų prestižą.

• STALINO DUKTĖ SVETLA
NA, naudodamasi Šveicarijos 
prieglobsčiu,kai kurioms vyriau 
sybėms sudarė galvosūkių,pra
šydama politinio pabėgėlio 
teisių. Ją atsisakė priglausti 
Indijos ir JAV vyriausybės, ku
rių atstovai ginasi tokio Svetla
nos prašymo negavę.

Daugelis reiškiamų nuomonių 
byloja apie tai, kad tų kraštų 
vyriausybės vengia apsunkinti 
santykius su Sov. S-ga. Šiaip ar 
taip, Svetlanos kelias į Vakarus 
Kremliaus valdovams nėra ma
lonus.

• SUKARNO, buvęs galingu ir 
visam amžiui "išrinktu" Indone
zijos prezidentu, liko tik pilku 
"Mister Sukamo". Kongresas 
paskyrė laikinai eiti prezidento 
pareigas gen. Suharto. Kongre
sas taip pat uždraudė Sukamo 
dalyvauti bet kokiame politinia
me veikime. Gen. Suharto taip 
pat įgaliotas sudaryti teisinin
kų komisiją Sukamo prokomu
nistinei veiklai ištirti ir even
tualiai patraukti jį teismo atsa
komybėn.

• PRANC0ZUC6 didžiosios 
įmonės privalėjo Įsteigti spe
cialią prekybos organizaciją iš 
Sov. S-gos gautoms prekėms 
parduoti, kaip *substandarti- 
nės kokybės". Tos prekės gau
namos kaip užmokestis už Sov. 
S-gon eksportuojamus Prancū
zijos gaminius.
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GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

NIKOM PURE 011
SERVICE STATION

8000 Bessemer Avenue 341-4041

DETROITE MIRĖ VALERIJONAS
VIZGIRDA

GREETINGS and BEST WISHES

L. OOTTLIEB
CONTAINĖRS and RE-CONDITIONERS

8105 PREBLE AVENUE VU 3-0075

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

VIKING CAULK1NG 
GUN CO.

4518 Lakeside Avė. UT 1-0216

GREETINGS and BEST WISHES

SMITH’S
Restaurant - Cocktail Lounge

Dining out is pure pleasure at Smith’s 
where fine food is served at realistic ’ 

prices!
Private parties and wedding receptions 

are a specialty.
LAKE SHORE BLVD. AT E. 222 ST

RE 2-9900

Valerijonas Vizgirda 
jau buvo pergyvenęs ke
letą širdies atakų. Kai 
vasario 28 d. ketvirtas 
smūgis nutraukė jo gy
venimo siūlą, Detroito 
lietuvių kolonija buvo ne
paprastai giliai sujau
dinta.

Velionis gimęs 1915 m. 
sausio 20 d. Maskvoje ir 
iš Rusijos su tėvais grį
žo į Lietuvą 1922 metais. 
Gyveno Šančiuose, Aly
tuje ir Kybartuose. Bai
gęs Kybartų gimnaziją 
velionis pasirinko ka
rininko karjerą. Įstojęs 
ir sėkmingai baigęs ka
ro mokyklos 20—ją kariū
nų laidą, buvo paskirtas 
į priešlėktuvinės apsau
gos grupę Aukš. Panemu
nėje. Pasižymėjo sporte 
ir šaudymų varžybose. 
Tremtyje ilgiausiai gy
veno Augsburge ir 1949 
metais atsikėlęs į Ame
riką pradėjo dirbti Det
roito Fordo automobilių 
fabrikuose.

Daug svajojo apie nuo
savą prekybą, todėl 
prieš 6 metus nupirko 
maisto krautuvę Detroi
to priemiestyje Redfor- 
de. Prekybai gerai se
kėsi, netrukus prie krau
tuvės nusipirko žemės 
sklypą ir pasistatė nuo
savas modernias ir erd
ves krautuvės patalpas. 
Jo pastangomis Redfor- 
de buvo įkurta dr. Vin
co Kudirkos lituanisti
nė mokykla ir keletą me
tų buvo tos mokyklos tė
vų komiteto pirminin
kas.

Velionis buvo pašarvo
tas Step-Steponausko ko
plyčioje, kur buvo det- 
roitiečių gausiai lanko-

mas. Be gėlių ir Mišių 
daug kas jo vardu aukojo 
Vasario 16 gimnazijai,

A.A. V. Vizgirda

GREETINGS and BEST WISHES 
GARDNER CARTAGE Co.Jnc.

MOVERS AND ERECTORS
OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES

GENERAL TRUCKING
2662 East 69th STREET UT 1-3800

GREETINGS AND BEST WISHES

SCHAEFER BODY INC.
SINCE 18-80

CLEVELAND’S COMPLETE BODY SHOP

5009 Superior (Near Innerbelt) EN 1-0025

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

nirW
•Vai qeriausias a'°u P

Viena dėžė... 24 bonkos Stroh’s. Tai 
pasitenkinimui tinkąs būdas gėrėtis 
Stroh’s alum, kurio skonis skiriasi 
nuo bet kurio amerikoniško alaus. 
Stroh’s yra kitoks dėl to, kad ir da
rytas kitaip, nei bet kuris kitas ame
rikoniškas alus. Jis daromas liepsna. 
Išbandykite Stroh’s. Įsigykite dėžę. 
Tai geriausias alaus pirkinys.

oaryto skonis

nes velionis buvo nuošir
dus tos gimnazijos rė
mėjas.

V. Vizgirdos artimas 
bičiulis, rašytojas Vy
tautas Alantas kovo 3 d. 
koplyčioje pravedė įspū
dingą su velioniu atsi
sveikinimo vakarą. Kal
bėjo LB tarybos narys 
VI. Pauža, dr. V. Kudir
kos mokyklos vardu, tė
vų kom, pirm. Kęstutis 
Černis ir karių vardu 
nuoširdų žodį tarė Jonas 
Asminas.

Ypač jautriai atsisvei
kino rašyt. V.Alantas.

Kovo 4 d. atsisveiki
nimo pamokslą Šv. An
tano bažnyčioje pasakė 
kun. D. Lengvinas. Iš 
Šv. Antano pažnyčios į 
Holy Sepulchre kapines 
velionis buvo palydėtas 
ilgos, per šimtą automo
bilių sudarančios proce
sijos.

Liko nuliūdę: žmona 
Elena, dukterys Viktori
ja, Regina, Irutė, Lilija, 
seserys Marija Orentie- 
nė ir Jadvyga Matusevi- 
čienė Chicagoje ir bro
lis Jonas Lietuvoje.

VI. S.

* INŽ. ALGIS ZAPA- 
RACKAS sutiko pasi
dalinti patirtais įspū
džiais lietuvių kongre
se Argentinoje.

Po pranešimo bus ro- 
domi iš Kongreso vaiz
dai skaidrėmis. Ne vie
nas gal atpažins ir ten 
gyvenantį argentinietį bi
čiulį.

Pranešimas bus š.m. 
kovo 19 dieną, 12val.t.y. 
tuojau po pamaldų, Lie
tuvių namuose prie Till- 
man gatvės.

ALT S-gos sk. 
Valdyba

HELP WANTED MALĖ

WANTED 1ST CLASS

CARBIDE DIE 
FINISHERS

EDM
OPERATORS 

SURFACE
Grinder Hands

F.xperienced. To work with expanding 
organization offering steady, top 
wages and overtinie with exceptional 
fringe benefits.

CLYDE F. RICKERT
INCORPORATED

3 4480 GODDOARD RD.
ROMULUS, MICH.

(E. of Wayne rd., nr. 1-94 X'way)
313 — 941-1900

(30-33)

GREETINGS and BEST WISHES

COLLINWOOD PUBLISHING 
COMPANY ,

814 East 152nd St. GL 1-4384

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali the Lithuanian People

JORDAN CAMERA & SUPPLY 
STORE

3802 West 25th Street SH 1-55L1

GREETINGS AND BEST WISHES

SCOTTY’S AUTO BODY 
SERVICE

492 SO. GREEN RD.
NORTH OF' MONTICELLO

EXPERT BODY REPAIR FOREIGN AND DOMESTIC 
CARS. FREE ESTIMATES.

486-3441

R ST. ANTHONY
. SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Joseph F. Gribauskat
Executive Secretary

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000.00

For 3 Teari 
Dividendi Pald 

Ouarterly 
or Compounded

ON INVESTMENTS
Units of $100.00 
Dividend Checki 
Mailed Ouarterly

1447 So. 49th Court
CICERO, lUlNOlS ♦ 60650

Phonc (Area Ccde 312) 656-6330
HOURS-. Mon. 9-B; Tuett., Thurs., Fri. 9-5; Sat. 9-1; Wed. Cloied 

Savingt Ift By The Of Tlie MoftFA From TA» Jaf.
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SVARSTYTINI IR ATEITIES 
KLAUSIMAI

J. Jurevičius gerai pa
darė, metęs žvilgsnį į 
Amerikos Lietuvių Tau
tinės sąjungos veiklą 
laiko perspektyvoje 
(žiūr. Dirvos kovo 13 d. 
laidą). Reikia tikėtis, 
kad ne tik jis, bet ir dau
giau Sąjungos narių pa
norės kalbėti ne vien 
tik apie praeitį, bet pa
žvelgti ateitin, nepasi
kliaujant vien tik forma
liu pripažinimu, kad "Są
jungos veikla, gairių nu
statymas ateičiai ir vi
si kiti reikalai aptaria
mi, išdiskutuojami dvi
mečiuose seimuose".

Sekantis Sąjungos Sei
mas jau nebe už tolimų 
kalnų. Ir būtų klaidinga 
manyti, kad Sąjungos na
riai tik seime savo orga
nizacinius reikalus tedis- 
kutuoja. Sąjunga veikia 
savo skyriuose ir tik ten 
išdiskutuotos ir subran
dintos nuomonės gali 
turėti seime dėmesio 
vertą išraišką. Jau da
bar pats laikas kiekvie
nam Sąjungos nariui pa
siknisti po stalčius, su
sirasti nedidelę, bet pa
togią įstatų knygelę ir at
sišviežinti tais nuosta
tais, kurie kalba apie Są
jungos ir jos narių už
davinius.

Nesiblaškant po pla
čiausius mūsų visuome
nės uždavinių ir tikslų 
laukus, Sąjungos nariai 
visur ir visada privalė
tų gerai įsidėmėti, kas 
tuose Sąjungos uždavi
niuose yra šiuo metu ak
tualiausia.

Ir bendrinėse, suglaus
tai pasakytose įstatų 
frazėse daugelis susiras 
paskatinančių minčių. 
Štai, kad ir 2 str. (4 
psl) 1 skirsnio punktai, 
kurie kalba apie asmens 
ir jo sąžinės laisvės ger
bimą, arba eikime į se
kantį puslapį (3 str.) ku
riame apie Sąjungos vei
kimo būdus ir priemo
nes štai kas įsidėmėtina:

a) pasiaukojimas ir 
pirmenybės teikimas 
bendriesiems tauti
niams reikalams,

b) solidarumas ir or
ganizacinė drausmė vie
šame veikime ir

c) derama pagarba 
kitokioms nuomonėms, 
kai ginami savi nusista
tymai bei pažiūros tauti
nių, religinių ar kitų vi
suomeninių grupių santy
kiuose ir viešose disku
sijose.

Įstatai yra organizaci
jos rėmai, kuriuose ku
riama, brandinama Są
jungos narių veikloje au
ganti tautinio darbo dva
sia. Toji dvasia betgi 
privalo atitikti visų bend
rai priimtų įstatų dva
siai. Organizacijos gy
vavimo pasisekimas, jos 
narių veiklos rezultatas

The Lithuanian Newspaper 

Established 1915

įgyja visuotiną naudą ir 
pripažinimą ne vien tik 
tada, kada kas nors sten
giamasi padaryti skirtin
gai nuo kitų, bet ir tada, 
kada bendro darbo rezul
tatai plaukte plaukia iš 
tinkamai panaudotų so
lidarumo aruodų. O mū
sų visuomeninėje sąran
goje, kada daugelis ima 
ir nebeatlaiko emigraci
nės ligos bacilų atakų, or
ganizacinis narių soli
darumas bendrųjų tikslų 
siekiant yra vienu iš 
svarbiausių veiklos ele
mentų.

Jei to elemento ALT 
S-goje nebūtų, skaitlin
guose skyriuose išbran- 
dinti klausimai ir suma
nymai, problemos ir idė
jos nerastų bendrai sufor
muluoto sprendimo trum
palaikio seimo metu. O 
ALT Sąjungos seimai ir 
pasižymi ne tik gausiu 
dalyvių skaičium, bet ir 
idėjomis, kurios iš anks
to aptariamos, išdisku
tuojamos skyriuose.

Todėl ir svarbu, kad 
poros mėnesių laikotar
pis iki seimo būtų inten
syviai panaudotas sky
riuose tam, kad į seimą 
dedamos viltys irto sei
mo orumas būtų vertas 
organizacijos steigėjų, 
tautinės minties žmo
nių pasiaukojimo ir įdė
to darbo.

PALECKIS 
NEBEIŠRINKTAS

Paleckio "prezidenta
vimas" Vilniuje tikrai 
baigiasi. Kovo 2 dieną bu
vo paskelbti visų 290 bu
simųjų deputatų pavar
dės. Paleckio tame są
raše nėra. Taigi, jis ne
bebus deputatas vadina
mojoj LTSR Aukščiau
sioj Taryboj (Soviete), 
tad nebegalės būti ir to 
sovieto prezidiumo pir
mininku, kuriuo išbuvo 
beveik 25 metus.

Ryšium su kovo 19 d. 
"rinkimais’-’ jokių neaiš
kumų nebėra: iš anksto

PLANINGAS TAUPYMAS PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
• Pinigu, taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 

nes mės apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.
• Metinis dividendas 4% % išmokamas du kart per metus už PASKOLOS

perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS 

MUTUAL Federal SAVINGS 
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO *

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO, ILL. 60608
OFFICE HOURS: Monday, Tuesday, Friday 9 to 4; 

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Pėsčios nukeliavęs 50,000 mylių
' Chicagoje tą naktį 

siautė didelė pūga. Mies
tas atrodė miręs. Nei gy
vos dūšios gatvėse.

Suskamba skambutis.
— Įsileiskite, čia ku

nigas Sugintas — pasi
girdo balsas už durų.

Nuostabus tas žmo
gus. Tokią vėlyvą naktį 
ir pūgai siaučiant.

— Pareiga nežino blo
go oro. Brendu 69-tąja 
pas artimuosius kaimy
nus. Skubu surinkti pas
kutiniuosius ir noriu 
greitai išsiųsti Vasario 
16 gimnazijai, salezie
čiams ir Punsko lietu
viams. Sunkiai sekasi 
rinkti aukas. Daug abe
jojančių. Bet yra ir duo
dančių. Juk tik po 1 dol. 
kas mėnesį. Ar tai daug, 
kai pats ateini jų paim
ti, — kalbėjo vartyda
mas būrelių narių sto
rą knygą, nuvargęs, sep
tyniasdešimt antrą gim
tadienį atšventęs tas mū
sų keistuolis, amžinas 
keliautojas nuo durų iki 
durų, kun. Benediktas 
Sugintas.

— Tai bus iki. galo me
tų. Štai atžymėjau. Tegul 
Dievas atlygina Tamstai 
už gerus darbus, — im
damas pinigus kalbėjo 
kun. B. Sugintas.

Jis buvo alkanas. Val
gė juodą duoną su mar
garinu ir sūriu, užgerda 
mas kava.

Septyniasdešimt 
trečius žengiu. Daug iš
gyventa. Graži vaikystė 
Žemaitijos lygumose. 
Kunigystės šventinimai 
mūsų Tėvynės prisikėli
mo rytmetį. Būdamas 
jaunas vikaras dirbau 
įvairiose gimnazijose ka
pelionu. Visa širdimi mė
gau lietuvių jaunimą ir jį 
vedžiau doros, tiesos, 
Dievo ir Tėvynės meilės 
keliais. 1931 metais pa
likau gimtąjį kraštą ir 
Sao Paulo priemiestyje 
Vilią Zelina stačiau lie 
tuviams bažnyčią ir ten 
paruošiau visą tūkstan
tinę pirmajai komunijai 
lietuviškai. Išmokinau 
juos lietuviškai mels
tis ir mylėti Lietuvą.

iki vieno žinoma, kas 
bus "išrinktas". Vienin
telis spėliojimų dalykas 
dabar susidarė tik — kas 
bus vietoj Paleckio? Tą 
be abejo, jau žino kompar
tijos viršūnėse Maskvoj 
ir Vilniuj, bet kitiems pa
sakys, ką reikia ton kė
dėn pasodinti tik tada, 
kai deputatai susirinks 
pirmojon sovieto sesi
jom Tai turėtų įvykti 
kovo mėnesio gale ar 
balandžio pradžioj.

(ELTA)

J. JANUŠAITIS

Vėl sugrįžau į mielą Lie
tuvą ir vėl tęsiau gyveni
mą tarp paprastųjų žmo
nių, juos ramindamas, 
mokydamas, patarda
mas ir guosdamas nelai

Parke. Kiek geriau, dau
giau lietuvių, daugiau bū
relių narių. Lengviau 
juos pasiekiu. Nieko 
naudingesnio atlikti ne
galėdamas, prieš veik 
penkioliką metų pasirin
kau labai nedėkingą

V. Noreikos nuotraukaKun. Benediktas Sugintas.

mėse. Vyt. Didž. univer
sitete studijavau lygina
mąją kalbotyrą. Išmokau 
net 10 svetimų kalbų, ku
riomis laisvai susikalbu 
keliaudamas po pasaulį.

Pagaliau karo audros 
išbloškė iš gimtosios že
mės ir svetimais vieš
keliais klaidžiojau, ieš
kodamas savo gyvenimui 
užuovėjos. Vakarų Vokie
tijoje po karo vykdžiau 
sielovadą Goettingeno ir 
Braunschweigo apylin
kės lietuviams, o 1949 m. 
atvykau į Ameriką. Čia 
pastoracinio darbo ne
gavau. Apsigyvenau Chi
cagoje, Roselande, pas 
savo geruosius giminai
čius Tadą ir Joaną Jan
kauskus. Ačiū jiems už 
gerą žirdį. Jie man daug 
padėjo. Ačiū ir, sakyčiau 
šventam žmogui, airi- 
šiui, Šv. Adrejono para
pijos klebonui MacNama- 
ra, kuris leido man kas
dien atlaikyti šv. Mišias 
su auka. Tai didžios mei
lės artimui žmogus. Nuo 
1966 m. Velykų į šią pa
rapiją buvo atkeltas nau
jas klebonas kun. Jor- 
dan, kuris sumažino lai
komų Mišių skaičių. Ne
tekau prieglaudos ir aš. 
Dabar gavau leidimą iš 
Gimimo Šv. P.M., klebo
no prel. V. Černiausko 
laikyti Šv. Mišias be au- ‘ 
kos, prie šoninio alto
riaus. Ir už tai ačiū. Da
bar gyvenu Marąuette

elgetos dalią. Elgetauti 
ne sau panorau, bet var
ge esančiam ir mokslų 
siekiančiam. Daug sie
los idėjau Balfui, suor
ganizavau būrelius šelp
ti Vasario 16-tiosios gim
nazijai, Vokietijoje, pa
dėti saleziečiams Itali
joje ir vargstantiems lie
tuviams Punske. Sunkus 
darbas. Prašyk, prašyk 
ir prašyk! Duoda žmo
nės, negaliu sakyti. Bet 
kai kas ir įskaudina. Ne 
kartą buvau iš namų iš
varytas, kai paprašiau 
1 dolerio, ne vienas skau
džiai iškeikė, bet didžio
ji dauguma^ kuriuos ap
lankau kiekvieną mėnesį 
mane pasitinka su šypse
na, su nuoširdžia auka 
kilniems lietuviškojo 
darbo tikslams.

GREETINGS and BEST WISHES

EUCLID & COLLINWOOD 
POULTRY MARKET'S

LIVE FRESH AND DRESSED POULTRY
Call KE 1-8187

Howard and Louis Baker

— Kaip su spėjate vi
sus aplankyti? Ar turi
te susisiekimo priemo
nę? — pertraukiu pasa
kojimą.

— Penkioliką metų tą 
darbą dirbu eidamas pės 
čias. Einu iš namo iki 
namo, nuo gatvės iki gat
vės. Pasiekiu bekeliau
damas ir tolimas apylin
kes. Per dieną aplankau 
25-35 šeimų. Nueinu 
maždaug kasdien po 10 
mylių. Ir per tą laiką, 
tik 1 dolerio aukos pa
imti eidamas * jau nuke
liavau virš penkiasde
šimt tūkstančių mylių. 
Tai tolimas kelias, ar 
ne? Surinkau, kaip jau 
spaudoje buvo rašyta,vi
so 157,510 dolerių, o da
bar prie to jau bus vėl 
prisidėję už paskutiniuo
sius mėnesius.

— Ar nepavargstate 
tokį nedėkingą darbą 
dirbdamas?

— Gal Dievas duoda 
man stiprybės. Juk savo 
darbus aukoju Dievo gar
bei ir žmonijos gerovei. 
Aukoju savajam broliui ■ 
lietuviui. Kiek buvau su
negalavęs pirmiau ir da
bar dalinai tas mano jė
gas silpnina. Bet einu, 
kol Dievas rodo man ke
lius. .0

Tikrai kun. B. Suginto 
gyvenimas nuostabus. 
Daug kam atrodo keis
tas. Bet jo darbai šven
ti. Ką būtų dariusi Va
sario 16-tos gimnazija, 
jeigu ne kun. Benedikto 
aukos? Kunigas Benedik
tas panašus į kun. A. 
Strazdelį ir kun. Stake- 
lę, gyvenusius prieš dau
gelį metų ir kovojusius 
už šviesą ir tiesą. Jį 
chicagiečiai sutinka vi
sur: gatvėje, svečiuose, 
parengimuose, šeimų 
šventėse ir beklūpantį 
laidotuvių koplyčiose ir 
besimeldžiantį už amži
nybėn išeinančius savo 
narius.

Jis ir dabar dar jud
rus, pareigingas, ryžtin
gas. Tegul Aukščiausias, 
mielas kun. Benediktai, 
dar ilgus metus lydi lie
tuviškojo gyvenimo vieš
keliais į darbus,kuriuos 
dirbi visa širdimi.
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VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI 
NEW HAVEHE

Vasario 12 dieną pamaldomis 
pradėtas vasario 16 minėjimas. 
Vėliavas ir gyvy gėlių vainiką 
žuvusiems už laisvę pagerbti, 
bažnyčion atnešė vietos stu
dentų skyriaus nariai, lydimi 
mergaičių tautiniuose rūbuose, 
moterų chorui giedant Apsau
gok Aukščiausias. Šv. Mišias 
atnašavo ir pamokslą pasakė 
kun. Goras.

Po pamaldų, vainikas nuneš
tas ir padėtas prie lietuviško 
kryžiaus šventoriuje. Čia trum
pą kalbą pasakė klebonas kun. 
Zanavičius. Gražus ir jaudinan
tis momentas, kai liet, bendr. 
pirm. A. Gruzdys įteikė gvaz
diko žiedą iš vainiko dukrai 
perduoti su sveikinimais ir ge
riausiais visų susirinkusiųjų 
linkėjimas — savanoriui kūrė
jui Viktorui Kronkaičiui, be
sveikstančiam po sunkios ope
racijos ir negalėjusiam minėji
me dalyvauti.

Iškilmingas minėjimas ir me . 
ninė programa pradėta para
pijos didžiojoj salėj. Minėjimą 
atidarė bendr. pirm. Antanas 
Gruzdys. Maldą sukalbėjo pa- 

Vasario 16 minėjimo New Havene dalyviai. Pirmoj eilėj sėdi iš 
kairės: V. Biknaitis, p. Bražėnienė, V. Bražėnas, pasakęs pagrin
dinę kalbą ir LB apyl. pirm. A. Gruzdys. St. Ličiaus nuotrauka

rap. klebonas kun. A. Zanavi
čius. Po abiejų himnų, minėji
mui vadotauti pakviesta dr. 
Ilona Marijošiūtė - Vaišnienė, 
Nesuprantantiems lietuviškai 
dr. Vaišnienė anglų kalba paaiš
kino šio minėjimo reikšmę. Po 
miesto burmistro ir Ukrainos 
atstovų sveikinimų, pagrindinę 
kalbą pasakė PLB Hartfordo 
apyg. vald. narys politiniams 
reikalams Vilius Bražėnas.

Meninę programą atliko New 
Britaino šv. Cecilijos liet, pa- 
rap. choras vad. J. Beinoriaus, 
vietos tautinių šokių grupė, su
daryta ir paruošta dr. Vaišnie- 
nės, akordeonu grojant A. Gu
tauskui, eilėraštį deklamavo L. 
Lipčius. Aukų rinkimui vadova
vo M. Jokubaitė talkinant V. 
Gruzdienei, O. Norkūnaitei ir 
A. Lipčiehei. Aukų surinkta 350 
dol. iš kurių ALT 135 dol. ir 
Tautos Fondui 215 dol.

Po minėjimo buvo vaišės, ku - 
rias paruošė Aleksandra Pleč
kaitienė, M. Merkevičienė, A. 
Biknaitienė, E. Samulienė ir A. 
Lipčienė. Bare dirbo J. Mačys 
ir Z. Merkevičius. Produktus

Dr. Ilona Vaišnienė prave- 
dusi New Havene Vasario 16 
minėjimą ir paruošusi tauti
nių šokių grupę.

St. Lipčiaus nuotrauka

suaukojo New Haveno lietuviai.

* L.S.S. SKYRIUS paskuti
niame susirinkime pradėjo gi
linti žinias lietuvių kalboj: pa
siryžo perskaityti tris knygas 
ir suruošti didesnes kult, popie
tes.

* ALRK MOTERŲ S-GOS 33 
kuopa ruošiasi paminėti savo 
kuopos 50 m. sukaktį: Balan
džio 16 dieną šv. Mišios ir bend
ra komunija. Po to parapijos sa
lėje pietūs ir meninė programa. 
Kuopa tikisi visų vietos ir apy
linkės lietuvių dalyvavimo.

* PAULINA ŽEMLIAUSKIE- 
NĖ, kovo 2 dieną iš Lietuvos 
nuolatiniam apsigyvenimui at
vyko pas vaikus Žemliauskus ir 
Dumšus.

OTTO D. TOLIŠIŲ PRISIMINUS
New Yorke, ligoni

nėje, po ilgos ligos, va
sario 24 d. mirė vienas 
žymiausių Amerikos 
laikraštininkų, Otto D. 
Tolišius, Klaipėdos kraš
to lietuvis. Atvykęs Ame
rikon, 1907 metais jis 
vartojo savo vokiškos 
formos pavardę, Tolis- 
chus, ir ta pavarde jis pa
garsėjo, pasiekdamas 
pastarais laikais net 
New York Times redak
cijos štabo vietos.

Atvykęs 17 metų am
žiaus vyrukas, bandė 
dirbti vokiškoje spaustu
vėje; 1916 metais baigė 
Columbia Universitete 
New Yorke žurnalistiką.

Clevelande gavo repor
terio vietą prie Cleve
land Press — taigi čia, 
26 metų vyrukas,pradė
jo savo laikraštinę kar
jerą, kuri leido jam iš
kilti į pačias viršūnes.

Kadangi Otto netrukus 
buvo pakviestas prie 
New York Times, Cle-
velande neilgai buvo. Aš, 
atvažiavęs į Dirvą 1917 
metų rudenį,su juo su
sipažinau. Netrukus jis 
išvažiavo į New Yorką.

Matomai jau tada, 
taip anksti, tas New Yor
ko dienraštis gavo vie-

* PRANAS JANUŠAITIS, 62 
metų, mirė sausio mėnesį po 
trumpos ligos.

♦ KAZIMIERAS ir AKVILI- 
NA SAMULIAI, vasario 8 die
ną susilaukė dukrelės Lidijos- 
Kristinos.

A. Lipčienė 

naip ar kitaip Tolišiaus 
žurnalistinius gabumus 
patirti ir pasikvietė pas 
save, suteikdamas jam 
visas plačias galimybes 
pasireikšti. Ir neapsi
vylė.

Be pareigų New Yor
ke, Tolišius dar buvo 
keleto s užsieninių laik
raščių Europoje kores
pondentu. New York Ti
mes jį siuntinėjo po vi
są pasaulį, kaip mokan
tį keletą kalbų. Vienos 
kelionės metu pateko ja
ponų nelaisvėn karo iš
vakarėse. Iš nelaisvės 
grįžęs, jau dirbo tik N.Y. 
Times redakcijoje iki

BEST WISHES 
To All the Lithuanian People 

THE EKCELSIOR VARNISH 
WORKS INCORPORATED

1228 West 74th Street 281-8600

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

JACK’S DONUTS

15652 Euclid Avė. Call GL 1-9872

GREETINGS and BEST W1SHES 
TRIO MACHINE & 

MANUFACTURING CO.
35700 Vine St. 94 6-5535

WILLOUGHBY, OHIO

1964 metų, kada išėjo į 
pensiją.

Kiek sąlygos leido, jis 
palaikė ryšius su lietu
viais New Yorke. Visais 
laikais palankiai rašyda
mas apie Lietuvą, ypač 
stipriai atakavo Vokieti
ją ir nacius Klaipėdos 
krašto užgrobimo laiko
tarpiu, gindamas Lietu
vos pusę.

Jo straipsniai buvo tal
pinami N.Y. Times 1-me 
puslapyje.

Jo brolis yra buvęs 
Klaipėdos miesto bur
mistru nepriklausomy
bės laikais. Tolišiai bu
vo kilę Šilutės apskri
tyje, Skirvytėlėje, prie 
Rusnės.

K.S. Karpius

VIEŠĖDAMI CHICACUK MRKiTĖ UIIJB.IE MODERAIHJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS PIRKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1. Canad. delux Wiskey ................ 5th — $3.98
2. Asbach Uralt ...............................5th — $5.49
3. Import. Napoleon Vermouth _...5th — $1.19
4. Import. French Napoleon Brand 5th — $3.35

5. Bordeaux Import. White Wine 5th — $0.98
6. Canada Dry Vodka ................... 5th — $2.98
7. Riccadona Vermouth .... 30 oz. Bolt. — $1.29

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

GREETINGS and BEST WISHES

FRANKFORT AUTO REPAIR
EXPERT MECHANICAL REPAIRS

BODY W0RK CUSTOM PAINTING
740 Frankfort ( CH 1-0161

MOA MABTINSON

VYSTYKLAS IR GĖLĖ
MOA HELGA MARIA MA'RTINSON, švedų rašytoja, gimė 

1890 m. vargingoje šeimoje, gyvenime patirdama daug skur
do ir vargo, kuris atsispindi jos kūryboje. Jos pirmame ro
mane "Kvinnor och appeltraed" (Moterys ir obelys, 1933) pa
vaizduota jos pirmųjų vedybų tragedija. M. Martinson paro
dė sugebėjimus pavaizduoti charakterius, kas jos kūrybai 
priduoda gyvybės ir įtampos.

Jos kiti veikalai yra Mor Gifter sig (Motina išteka, 1936), 
Kugens rosor (Karaliaus rožės, 1939), Vaegen under stjaernora 
(Kelias po žvaigždėmis, 1950), Den osynlige aelskaren (Nema
tomas meilužis, 1943).

Niekas netikėjo, kad Luva laukia kūdikio. Lu- 
vai jau ėjo keturiasdešimt penktieji, ji niekad ne
buvo gimdžiusi, nors jau dešimt metų, kai ištekė
jusi, ir šit dabar laukia kūdikio, —ne, negali būti!

Tokie girdai apie Luvą buvo paleisti ne sykį, 
dar kai ji dirbo dvare ir pats ponas rėžė apie ją 
sparną. Žmonės imdavo atidžiai stebėti Luvą, jos 
liemenį, šlaunis; vieniems atrodydavo, kad ji pašto 
rėjusi, kitiems — kad per klubus paplatėjusi, bet 
iš tikrųjų Luva visus tuos metus liko tokia, kokia 
buvusi, — laibutė, liekna, grakšti. Sulaukusi tris
dešimt penkerių metų, ji ištekėjo už diendaržio 
darbininko, ir visi stebėjosi, kaip Luva ryžosi eiti 
už paprasto darbininko, nusileisti kelias pakopas 
žemyn socialiniais laiptais: buvusi pirmoji dvaro 
tarnaitė tapo paprasto darbininko žmona. Ir dirbo 
jis tiktai padieniu, gyveno vienišas atkampioje sa
vo grytelėje. Be to, jis buvo biaurus, o Luva —

gražuolė.
Dar tada ėjo šnekos, kad merga, tikriausiai, 

bus pastojusi nuo pono, ir šis, norėdamas užtrin- 
ti pėdsakus pasiskubinęs ją išleisti už vyro.

Tačiau Luva nebuvo pastojusi. Padienis, už 
kurio ji ištekėjo, atkeliavo į šiuos kraštus rudenį; 
jis imdavosi bet kokio darbo, kad ir visai menkai 
apmokamo, netrukus gavo geros žemės sklypą, 
ponas padėjo jam nusipirkti karvę ir net leido nau
dotis dvaro padargais. Niekas negalėjo suprasti, 
iš kur tokia malonė. Darbininkai, po keletą metų 
išdirbę dvare, murmėjo, kad nėra pasaulyje tei
sybės, ir plūdo valkatas atėjūnus. Sklypas, kur 
įsikūrė Luva su vyru, buvo gan toli nuo dvaro so
dybos, bet šiaip niekas nebūtų galėjęs jo nupeikti.

Gandai pasirodė neteisingi — kūdikio Luva ne
turėjo. Ir šit po kiek laiko kažkuriam iš darbinin
kų šovė į galvą mintis: ar tik ne tam ponas laikąs 
Luvą atokiau nuo dvaro, kad galėtų važinėti pas ją, 
kai vyras lieja prakaitą dvaro darbuose?

Visi apie tai kuždėjosi ir nešiojo liežuvius. 
Atsirado netgi tokių, kurie įspėjo padienį. Šis pa
sitarė su parapijos teisėju, kaip jam žiūrėti įtuos 
liežuvius. Teisėjas nusprendė patraukti kaltininkus 
tieson ir sušaukė visus darbininkus į šeimyninę, 
bet niekas’ nedrįso nė prasižioti, kad Luva trinasi 
su ponu. Pasirodė, jog niekas niekad nebuvo ma
tęs, kad ponas būtų kada pasukę į padienio sklypą.

Ir staiga, kai Luvai sukako keturiasdešimt pen- 
keri metai, ji pagimdė kūdikį. Tiesa, dabar žmo
nėms nė į galvą neatėjo, kad čia kaltas ponas.

Kai vaikui suėjo mėnuo, jį pakrikštijo ir pa
vadino Oskaru Aleksandru. Luvos aplankyti atė
jo dvi jos. draugės, anksčiau dirbusios drauge su 
ja dvare. Su jomis atėjo ir senė Kaisa Dešrinin- 
kė. Šitą senę pažinojo visa apylinkė, ją visi kvies

davo į talką, kai piaudavo gyvulius. Luva sutiko 
moteris maloniai, ji buvo lygiai tokia pat, kaip ir 
prieš dešimt metų, kai dar tarnavo dvare, liekna 
it nendrė, jaunyva ir šypsanti. Viešnios gėrė ka
vą, gyrė vaikutį, o Kaisa Dešrininkė paėmė jį 
ant rankų ir ėmė atidžiai žiūrinėti.

— Ko tu žiūri, gal manai, kad jis panašus į 
poną? — netikėtai paklausė Luva, kreivom nužvel 
gusi senę.

— Ne, — ramiai atsakė senė, — jis gyvas 
tėvas.

Luva sumišo ir išblyško. O abi viešnios nu
kaito kaip žarijos ir nudelbė akis. Tiktai senė 
laikėsi lyg niekur nieko.

— Ką gi> tau ne sykį teko girdėti kokios ėjo 
apie tave šnekos, ir gerai, kad tu tą žinai. Na, o 
dabar gali būti rami, niekas apie tave nebelie- 
žuvaus, — tarė senė guldydama kūdikį į lopšį.

Aštuoniolika metų ištarnavusi ponų namuose, Lu 
va mokėjo elgtis su žmonėmis ir žinojo, kada de
ra būti meiliai ir šypsotis, o kada būti rūsčiai. 
Ta pati Luva, kuri ilgus metus sugebėjo išsisu
kinėti nuo atkakliai lendančio pono ir gintis nuo 
girtų, grubių svečių, kuriuos jai tekdavo rengti 
prieškambaryje naktimis, šiandien staiga sutriko 
ir nežinojo, kur jai nukreipti kalbą ir kaip sušvel
ninti tą įspūdį, kurį padarė jos atžari žodžiai.

Bet jai būtinai reikėjo išlieti širdį: kiek ji 
buvo iškentėju si dėl to šmeižto, kiek kartų ver
kė, kai ją pasiekdavo visoki kvaili gandai. Kar
tais ji būtų įmaniusi apakti, kad tik nematytų, 
kaip skersuoja į ją žmonės, su kuriais kartu dir
bo.

Taip, ji turėjo išlieti širdį.

(Bus daugiau)
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HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMAT1C 

Tool Co.
3784 E. 78 St. . 

341-1700
A Subsidiary of 

PNEUMO-DYNAMICS 
Corp.

MACHINISTS 
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL 
Contouring and profiling 

Machines

PAGERBĖ POETĄ 
B. BRAZDŽIONĮ

HORIZONTAL 
BOR1NG 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAP TURREI 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILLING 

MACHINES

Š.m. kovo 11 d., Šv. 
Kazimiero Lituanistinė 
Mokykla, mokytojo V. Ka
valiūno iniciatyva suruo
šė mūsų didžiojo poeto 
Bernardo Brazdžionio, 
"Vytės Nemunėlio", še
šiasdešimt metų sukak
ties minėjimą. Minėji
me dalyvavo visa mokyk, 
la, mokytojai ir būrelis 
tėvų.

Programą gražiai at
liko 8 ir 10 skyriaus mo 
kiniai. Pranešėja buvo 
D. Ožinskaitė. Progra-

V. Pliodžinsko nuotrauka

Clevelando Lietuvių Salės ir Lietuvių Klubo naujoji valdyba. Sėdi iš kairės: J. Gatautis, Z. Dučma- 
nas, pirm. J. Malskis, S. Mačys, J. Apanavičius. Stovi: V. Stuogis, S. Lukas, A. Banys, E. Šamas, P. 
Stempužis, V. Braziulis ir S. Halaburda.

moję: Brazdžionio gyve
nimo bruožus perdavė 
D. Kavaliūnaitė. Toliau 
sekė įdomus, mokiniams

S C H O O L S

SACRED HEART
ANDOVER, MASS.

Resident school forboys in 
GRADES 4—8

Conducted by Brothers of 
The Sacred Heart.

Modern Fireproof Building 
—Large Campus. 

(28-42)

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe- 
lenį tel. 531-2211.

RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES
Kaziuko mugėje Clevelande L. Kižys bando eiti pilėniečių pastaty

tu tiltu prie riestainių.... V. Bacevičiaus nuotraukaGAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS.

Interviewing Hours 
8:15 A.M. to 5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an interview convenient 

for you.

HELP WANTED FEMALE
OPPORTUNITY FOR 

PROFESSIONAL HELP 
For 50 bed hospital with new addi-. 
tion on main line.

GRADUATE NURSES 
Salary & Personnel Policies per A. 
A.R.N. ,40 hour week.

'MALĖ OR FEMALE 
MEDJCAL RECORD 

LIBRARIAN 
Registered preferred būt not neces- 
sary.

MALĖ OR FEMALE 
COMBINATION X-RAY 

MED1CAL LABORATORY 
TECHNICIAN 

Registered preferred būt not hecea- 
sary. Salary and peraonnel policies 
per A.H.A.

Liberal Peraonnel Poltciea. 
Wire call or wrlte Adminiatrator - 

INNISFAIL GENERiAL 
HOSPITAL 

INNISFAIL ALBERTA. CANADA 
(28-34)

r A
SUPERIOR 
SAVINGS

taikytas, mokytojo V. 
Kavaliūno žodis apie poe
tą. G. Puškorius dekla
mavo ištrauką iš "Meš
kiuko Rudnosiuko". A. 
Graužinytė skambino 
Burgmuelerio "Sugrį
žimas". V. Čyvaitė dek
lamavo eilėraštį "Mo
tinai". A. Kavaliūnaitė 
skambino Šuberto "Val
sas". Eilėraštį "Šiau
rės Pašvaistė" dekla
mavo L. Nykštėnaitė. 
D. Kavaliūnaitė skambi
no Griego "Prie Tavo 
Kojų". Eilėraštį "Lop
šinė Dukrelei" dekla
mavo D. Bielinytė. Na
vicko "Atsisveikinimo 
garsai" skambino D. 
Ožinskaitė. Neefe "To- 
ccata" skambino D. Su- 
šinskaitė. ~ Eilėraštį 
"Viešpaties Žodis" dek
lamavo Š. Stempužis. Pa
baigai, liaudies dainų me
lodijų pynę atliko akor
deonais G. Puškorius, S. 
S. Stempužis akompanuo
jant B. Kazėnui.

Minėjimą baigus mo
kyklos vedėjas A. Tarnu- 
lionis, visos mokyklos 
vardu, perdavė nuošir
džiausius sveikinimus 
poetui Brazdžioniui, gy
venančiam Californijoj.

M.K.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Our Friends and Patrons

HILDEBRANDT PROVISION CO.
3619 WALTON ME 1-3700

GREETINGS and BESI W1SHES

THOMAS J. UNIK CO.
INS URANCE

ANY KIND ANYWHERE

815 ERIESIDE 861-0200

GREETINGS and BEST WISHES

SIXTH CITY BODY
”SINCE 1930”

COMPLETE BODY REPAIRS & PAINTING
Insurance Estimates, Time Payments

6719 Carnegie Avė. HE 1-4516

tlNC« l«O*
13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

AVĖ. 
AVĖ

>

PUBLIC HEALTH NURSE—Immedi- 
ate opening for staff nurse in a 
small expanding public health 
agency in a scenic area near a 
cultural-educational center. Mušt 
meet minimom public health nurs- 
ing certification requirements. Sa
lary commensurate with education 
and experience. Apply Public 
Health Nursing Office, Monroe 
County Courthouse, Sparta, Wisc.

(30-36)

OPPORTUNITY FOR
MALĖ or FEMALE

PHYSICAL 
THERAPIST R. T.

A wonderful opportunity, for one 
seeking a permanent place of security 
to take full charge of a modern ac- 
tive Therapy Department with 103- 
bed hospital in a most desirable lo-' 
cation. Besides the usual benefits, 
including a 5-day week, the starting 
salary and subs.equent increments are 
most attractive. lf you wish more 
information regarding this pqsition, 
contact the Director of Nursing Serv- 
ice and arrange for a personai inter- 
view.

OUR LADY OF 
MERCY HOSPITAL 

MARIEMONT, 
CINCINNATI, OHIO 

(An Excellent Place to Work, Come 
and See)

(30-32)

JAKUBS & SON
FUNERAL KOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs &. William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo 
i ' ■

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

LIETUVIŲ FONDO 
NAUJI NARIAI IR 
PAPILDOMI ĮNAŠAIC

J Lietuvių Fondą įstojo pil
nateisiais nariais, Dr. VI. ir 
L. Bložės įmokėdami $1000; 
inž. Vaclovas ir Marija Valiai 
įmokėdami 100 dol.

Pasižadėjo įstoti į Lietuvių 
Fondą, dalį įnašų dabar sumo
kėdami:

Jonas Balbatas 50 dol., Bar
bora Bacevičienė 25 dol., Aldo
na ir Vytenis Miškiniai 20 dol., 
Stasė ir Kazys Židoniai 20 dol., 
Ingrida ir Romas Bubliai 10 dol., 
Antanina ir Pranas Petraičiai 
10 dol.

Šiuos aukotojus aplankė ir jų 
įnašus priėmė Lietuvių Fondo 
komiteto pirm. Kazys S. Kar
pius ir vicepirm. Povilas Mik
šys.

LB Clevelando II-ji apylinkė 
padidino įnašą iki 1000dol.,{neš
dama už šiuos metus 250 dol.

(sk)

AUKOS DIRVAI

GREETINGS and BEST WISHES

HARVEY’S GULF SERVICE 
STATION

6602 Superior Avenue 361-9713

OPEN ON SUNDAY FROM 8 A.M. TO 5 P.M.

BEST WISHES
To All the Lithuanian People

FROM A FRIEND

/

936 East 185th St. 
KE 1 - 7770

WANTED
FABRICATORS, WELDERS, 

ENGINE LATHE OPERATOR, 
MACHINISTS

Year around, inside, steady vvork, paid vacation 
and f ringe benefits.

WRITE, CALL OR APPLY MR. J. ABERNETHY 
INDUSTRIAL WELDERS 

AND MACHINISTS
1003 MINNESOTA AVENUE, DULUTH HNNESOTA 

(218) 727-8559
(22-31)

Dr. K. Pautienis, Cleveland 4.00
A, Zaparackas, Royal Oak.. 4.00
G. Dragūnas, Philadelphia 2.00
K. Dūlys, Baltimore........ 4.00
J. Ūsas, Rochester......... 2.00
J. Jakštys, Chicago...... . 4.00
A. Daukantas, Woodhaven 5.00
M. Klimas, Brockton ..... 4.00
K. K. Miklas, Plainview.....1.00
Kun. J. Žvirblis, Grand

Rapids ................... 9.00
K. Morkūnas, Cleveland 4.00
V. Endzel, Toronto ....... 6.00
P. Kleinotas, Racine ...... 1.00
J. Pipiras, Worcester .... 1.00
J. Preibys, Detroit.......... 4.00
K. Černius, Chicago........ 4.00
L. Radzvickas, Ann Arbor 2.00
A. Gailiušis, Cleveland ... 2.00
J, Šulaitis, La Grange.....5.00
F. Bočiūnas, Hartford.....1.00
J. Šilinskas, Philadelphia 1.00

GREETINGS and BEST W1SHES

EUCLID IGNITIOH COMPANY

1082 East 185th St

GREETINGS and BEST WISHES

JOHN M. PETERS 
CONSTRUCTION CO

5339 Canal Rd. Tel. 524-5624



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

DAIL. LEONAS 
URBONAS IŠVYKO Į 
KANADĄ

Dail. Leonas Urbonas 
po sėkmingų savo paro
dų Nevv Yorke, Chicago
je ir Clevelande, kovo 10 
d. išvyko į Torontą kur 
jo paroda atidaroma ko
vo 20 d. 7:30 vai. vak. 
Gallery Yonge, 330 
Yonge Street. Paroda tę
sis iki balandžio 1 d. To
ronte L. Urbonas apsi
stos pas savo bičiulis, 
Vytautą ir Stasę Liui- 
mhs, 62 Humbercrest 
Blvd.

TORONTO
* TORONTO LIETU- 

VIŲ NAMŲ metinis na
rių susirinkimas įvyks 
šių metų kovo 19 d. 2 vai. 
30 min. p.p. savose pa
talpose. Darbotvarkėje 
yra numatyta įvairūs pra
nešimai, 1966 m. apys
kaitos tvirtinimas, 1967 
m. sąmatos priėmimas, 
rinkimai ir kiti susiję 
su Lietuvių Namų veikla 
klausimai.

*KLB TORONTO Apy
linkės Tarybos narių pa
sitarimas yra numatytas 
kovo 24 d. 4 vai. 30 min. 
šv. Jono Kr. parapijos 
salėje. Be pranešimų ir 
kitų įvairių reikalų tuo 
pačiu metu turės būti iš
rinkta ir nauja apylinkės 
valdyba.

* LIETUVIŲ KREDI
TO KOOPERATYVO PA
RAMOS valdyba po meti
nio susirinkimo savo pir
majame posėdyje pasi
skirstė pareigomis: H. 
Stepaitis — pirm., P. 
Bastys — vicepirm., S. 
Grigaliūnas, — sekr., 
E. Yurkus — ižd. ir dr.
J. Yčas — narys.

MIRĖ J. ŠALČIUS

Kovo 1 d. Pittstone, 
Pa., po labai ilgos ir 
sunkios ligos pasimirė 
78 metų Jonas Šalčius. 
Buvo gimęs Čiudiškiuo- 
se, prie Prienų, didelėj 
Juozo ir Onos Kavaliaus 
kaitės Šalčių šeimoj. Jo 
broliai buvo žinomi Lie
tuvos veikėjai — žurna
listas Matas, koopera
tininkas - mokslininkas 
prof. dr. Petras, ekono
mistas, Maisto direkto
rius Povilas.

Jonas Amerikon atvy-

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ 

ko prieš pat I Pas. ka
rą, tarnavo JAV-bių ka
riuomenėj. Priklausė ka
ro veteranų Legionui, Su- 
suvienijimui Lietuvių 
Amerikoj, angliakasių 
unijai UMW. Ilgiau nei 
daugelis kitų išdirbo ang
lies kasyklose, virš 45 
metus. Kelis kartus bu
vo užgriautas, sunkiai 
sužeistas.

Giliam liūdesy paliko 
žmoną Oną Mykolaitytę, 
dukras Josephine, Ame
rikos Veteranų Admi
nistracijos ilgametę pa
reigūnę Wilkes-Barre, 
Ruth, "Sunoco Co." pri
tyrusią tarnautoją, Pitts- 
ton, Pa.; sūnų Joną, taip 
gi Amerikos valdžios pa
reigūną Pottsville, Pa. 
su marčia, Lietuvoj jo 
gedi broliai Andrius ir 
Antanas, seserys Elž
bieta ir Sibiro tremtinė 
Katriutė Striukčinskie- 
nė. I iškilmingas laidotu
ves iš tolimo Streator,
III. buvo atvykę dr. Gied
rė Šalčiūtė su vyru dr. 
Rimvydu Sidriu ir dviem 
sūnumis Raimundu ir Al
giu; pusbrolis Paulius 
Šalčius, taipgi buv. 
"Maisto" aukštas parei
gūnas, atvyko iš Chica
gos, III. ir brolvaikis 
žurnalistas Algimantas 
su šeima iš Great Neck,
N.Y. Velionis gražiai 
palaidotas Mt.Olivet ka
pinėse Calverton, Pa., 
taip toli nuo gimtosios 
Šventupės krantų.

B. BUDRIŪNO

CHORO 
SUKAKTUVĖS...

(Atkelta iš 1 psl.) 
progos kartu su choru 
pasirodyti, tatai galėtų 
paliudyti.

Š.m. kovo 5 d. choras 
šventė savo 25 metų ju
biliejų, suruošdamas vi
suomenei koncertą nau
jose Breakfast Klubo pa
talpose, į kurias susi
rinko keli šimtai lietu
vių. Ta proga komp. B. 
Budriūnas dar buvo pa
gerbtas, kaip laimėjęs 
pirmąją premiją už mi
šias lietuvių kalba, ku
rios tą sekmadienį choro 
buvo sugiedotos per pa
maldas. Prelo J. Kučin
gis ta proga nuo savęs 
pridėjo kompozitoriui 
dar pusę premijos (nors 
salėje girdėjosi pasiūly
mų, kad losangeliečiai 
premiją nuo savęs turė
tų bent padvigubinti).

Iškilmingojo koncerto 
programa buvo suda
ryta, kaipo-"apžvalginė" 
iš dviejų dalių. Pirmo
joje dalyje choristės bu
vo apsirėdžiusios tau

Santa Monica, Calif., lituanistinės mokyklos mokiniaį,atšventę Lietuvos Nepriklausomybės Atstatymo 
sukakties minėjimą,su Albino Markevičiaus padovanota mokyklai lietuvių tautine vėliava. Už vaikučių 
stovi iŠ kairės: mokyklos vedėjas A. Trasikis, muz. Gudauskienė, kun. dr. Celiešius, Albinas Marke
vičius ir mokyt. Gurčienė. V. Pinko nuotrauka

tiniais drabužiais, ant
rojoje — balinėmis suk
nelėmis, kas abiem at
vejais teikė grožio ir iš
kilmingumo. Chorui 
akompanavo ištikima jo 
bendradarbė pianistė
Raimonda Apeikytė.

Pirmąją programos 
dalį sudarė V. Klovos 
Pasveikinimas iš Pilėnų 
operos, B. Budriūno Šie- 
napiūtės daina ir Pradės 
aušrelė aušti, V.K. Ba
naičio Paskutinis vakarė 
lis ir Atsikėlus ankstųjį 
rytelį, A. Račiūno Apy
nėlis, J. Karnavičiaus 
Bajoro daina iš Gražinos 
operos ir St. Šimkaus At
sisveikinimo su tėvyne 
kantata, kur turėjo pro
gos pasireikšti trys jau
ni choro augintiniai so
listai — Karolė Damb
rauskaitė, Ilmara Mažei
kaitė ir Vytenis Dūda.

Antroji programos da
lis jau visa buvo "vieti
nė", - susidėjo tik išlos- 
angeliečio Broniaus Bud
riūno kompozicijų, losam 
geliečio poeto Bernardo 
Brazdžionio žodžiams: 
O, Nemune, Mano protė
vių žemė ir kantata Tė
viškės namai. Šis kom
pozitoriaus ir poeto lai
mingas duetas, katrų 
abiem publika kėlė nuo
širdžiausias ovacijas, 
yra čia mūsų didžiausias 
pasitenkinimas ir pasi
didžiavimas.

Visi trys dalykai, pa
žįstami ir dainuojami 
daugelio kitų Amerikos 
ir Kanados lietuviškų 
chorų, paties kompozi
toriaus vadovaujamo cho
ro yra jau gerai išmok
ti ir subtiliai interpre
tuojami. Jų herojinė nuo. 
taika, puikiomis melodi
jomis išsiliejanti galin
game dainavime, kiekvie
ną pagauna, jaudina ir ža
vi. Tai tikra dainos meno 
ir kartu dvasinė šventė. 
Solo p arti jas užtenkamai

Praurimė Ragienė, akompanuojant J. Nekransky, išpildo meninę 
programą Illinois lietuvių gydyto jų suruoštame Vasario 16 minėjime.

ILLINOIS LIETUVIU GYDYTOJU 
TŪKSTANTINĖ

Illinois Liet. Gyd. 
Draugija, tikslu paminė
ti Vasario 16, pakvietė 
Liet. Gen. Konsulą dr.
P. Daužvardį ir Liet. 
Bendr. C.V. pirmin. J.

skambiai ir jautriai at
liko taip pat choro ir kom
pozitoriaus augintinių 
jauna pora: Birutė ir Rim 
tautas Dabšiai. Progra
mai vadovavo Violeta 
Gedgaudienė. Choro val
dybai jau kelintus me
tus iš eilės pirmininkau
ja Algis Raulinaitis.

Ne kiekvienam, o gal 
net ir ne dažnam sukak
tuvininkui su tokiu ūpu 
ir nuoširdumu yra verta 
linkėti išlikti ir gyvuoti, 
toliau bręsti ir klausy
tojus džiuginti dar tiek 
pat metų, kaip Broniaus 
Budriūno chorui. Be jo 
mūsų gyvenimas būtų 
daug plikesni s, daugelis 
tautinių švenčių ir iškil
mių ęlaug nuobodesnės ir 
šaltesnės.

B.R.

Jasaitį padaryti prane
šimus, o atlikimui me
ninės programos — Pr. 
Ragienę ir dr. Kęstutį 
Nasvytį.

Minėjimą atidarė dr.
V. Tauras, kviesdamas 
susirinkusius atsistoti 
pagerbimui žuvusių dėl 
Lietuvos laisvės. Toliau 
sekė turiningas dr. P. 
Daužvardžio praneši
mas, priminęs visiems 
tautines pareigas ir kul
tūrinių darbų reikšmę 
lietuvybės išlaikymui.

Perskaitytas sveiki
nimas Nepr. Lietuvos 
Kariuomenės Kūrėjų - 
Savanorių Sąjungos Cent
ro Valdybos Pirmininko 
ir ILGD-jos nario dr.K. 
Gudaičio) kuris atsiuntė 
100 dolerių čekį Chica
gos Lietuvių Tarybai.

Dr. V. Tauras ILGD 
narių suaukotą tūkstan
tinę įteikė Chicagos Liet 
Tarybos pirmininkui J. 
Pakalbai, kuris dėkoda
mas už auką, linkėjo gy

dytojams ir toliau stip
rinti lietuvybės dvasią. 
Minėjimas buvo baigtas 
Lietuvos Himnu.

Jono Jasaičio paskai
toje: "Lietuvos išeivijos 
jungties idėja, siekiant 
tautinio išlikimo ir Lie
tuvos laisvės" suglaus
tai ir išsamiai kalbėta 
apie lietuvių jungties 
reikšmę ir apie Lietuvių 
Bendruomenės atsiradi
mą bei’ jos uždavinius. 
Linkėjo gydytojams ir 
toliau dirbti ne tik pro
fesinėj, bet ir visuome
ninėj dirvoj.

Toliau sekė meninė da
lis, kurią gražiai atliko 
P. Ragienė ir dr. K.Nas- 
vytis. Jiems akompana
vo J. Newransky ir prof. 
V. Jakubėnas. Meninę da
lį pravedė dr. F. V. 
Kaunas. Solistai įspūdin
gai padainavo po keletą 
lietuviškų dainų, tačiau 
auditorijai ilgai plojant, 
teko abiems padainuoti 
ir arijų iš įvairių operų. 
Sprendžiant iš aplodis
mentų, atrodo, kad me
ninė dalis visiems labai 
patiko.

Po koncerto, minėji
mo dalyviai buvo pakvies - 
ti vaišėms, kurias pa
ruošė ILGD Moterų Pa- 
gelbinio Vieneto narės, 
vadovaujant pirm. Vienu- 
žienei. V.N.

* LB GAGE PARKO 
apylinkės valdyba parei
gomis pasiskirstė sekan
čiai: Z. Bakaitis — pir
mininkas, kun. J. Bore- 
vičius, S J — vicepirm., 
V. Markevičius — sekr.,
M. Vizgaitienė — ižd. ir 
E. Breimerienė —valdy
bos narys. Kontrolės 
Komisija: A. Gintneris 
— pirm., ir nariai — VI. 
Mieželis ir A. Matukas.

* LIET. ŽURN. S-GOS 
Chicagos skyriaus narių 
susirinkimas įvyksta ko
vo 17 d. penktadienį, 7 
vai. Jaunimo centre. Bus 
paskaita ir valdybos rin
kimai.

_* DAR NIEKAD NEGIR
DĖTAS New Yorko vyrų 
oktetas, vadovaujamas 
muz. A. Mrozinsko, ba
landžio 8 d. koncertuos 
Jaunimo Centre. Koncer
tą rengia Putnamo sese
lių rėmėjai.

* MEČYS ŠIMKUS, teisi
ninkas, kviečia visus Dirvos 
skaitytojus, gyvena n č i u s 
Chicngni ar apylinkėse tuoj, 
pat atvykti jo kontoron su
tvarkyti savo 1966 metų 
pajamų mokesčius. Jis tai 
atliks Jums tikrai tvarkin
gai, tiksliai ir greitai, nes. 
toje srityje turi ilgą ir di
delį patyrimą. Jei nesi dar 
jo klijentas^būk — būsi pa
tenkintas.

4259 So. Maplewood Avė, 
Chicago, Illinois.
Telef. CL 4-7450. 
Vai. 9-3 ir 5-8.

CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJŲ SĄJUNGA 
stato ALGIRDO LANDSBERGIO vienaveiksmius 

BAR ŽIU ir "snilin. MINO KARALIAU“.
Režisuoja BIRUTĖ PŪKELEVICIŪTĖ ir ALGIMANTAS DIKINIS.

Vaidina: MARIJA LEMEŠYTĖ-DIKINIENĖ, ZITA KEVELAITYTĖ-VISOCKIENĖ, REGINA STRAVINSKAITĖ, 
LEONAS BARAUSKAS, ALGIMANTAS DIKINIS, ARVYDAS DIKINIS. EDVARDAS RADVILA ir KAZYS VESELKA. 

Dailininkai JURGIS DAUGVILA ir KAZYS VESELKA.

Vaidinimas įvyks š. m. kovo 18 d., šeštadienį, 7:30 vai. vak. ir kovo 19 d., sekmadienį, 3 vai. 
p. p., Jaunimo Centre, 5620 So. Claremont Avė. Bilietai gaunami Marginiuose, telef. PR 8-4585.

Dalis publikos Illinois lietuvių gydytojų suruoštame Vasario 16 mi
nėjime. Nuotraukoje iš kairės: Lietuvos gen. konsulas dr. P. Dauž- 
vardiš, dr. V. Tauras, Benorienė, dr. G. Balukas, Balukienė, dr. A. 
Taurienė, dr. B. Kasakaitienė, dr. J. Dubinskienė, dr. O. Mironaitė 
ir kiti.
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