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Vasario 16-sios Gimnazija 
atšventė dešimtmeti c

Vokietijos Krašto Valdyba ir 
Lietuvių Labor Service daliniai 
Vokietijoje šįmet suruošėbendrą 
Vasario 16-tosios ir to pat vardo 
Gimnazijos dešimtmečio minėji
mą, vasario 13 d. gražiai deko
ruotoje Gimnazijos salėje ir val
gykloje. Tai buvo pirmas toks di
delis ir gausus lietuvių ir jų 
draugų susirinkimas.

į minėjimą atsilankė per 300 
svečių. Jų tarpe buvo Fed. Vo
kietijos Pabėgėlių min. prof. O- 
berlaenderio asmeninis įgalioti
nis Lųeder, Nordbadeno viduri
nių mokyklų, atstovas Silber, NC 
WC Vokietijoje dir. R. E. Schae- 
fer, Hesseno Landtago atstovas 
R. Hackenberg, Vokiečių pabė
gėlių kat. seminarijos rektorius 
prel. dr. A. Kindermann, nema
ža amerikiečių aukštųjų karinin
kų iš Frankfurto, Schwetzingeno 
ir Kaiserslauterno. Dalyvavo lat
vių, estų, lenkų ir vietos savi
valdybių atstovai. Taip pat stu
dentai. Buvo gauti 64 sveikini
mai.

Minėjimą atidarė PLB. Vokie
tijos Krašto Valdybos vicepirmi
ninkas kun. Br. Liubinas. Kat. 
kun. dr. J. Petraitis ir evang. 
J. Urdzė sukalbėjo maldas. Po 
to, Gimnazijos direktorius dr. 
J. Grinius atidarė paminklinę 
lentą gimnazijos aukotojams - 
rėmėjams ir pasakė kalbą. Gra
žią paminklinę lentą, kurioje su
rašyti visų kraštų rėmėjų įnašai, 
padarė L. Matulevičius, iš Uhler- 
borno kuopos.

Pagrindinę paskaitą trimis 
kalbomis - lietuviškai, vokiškai 
ir angliškai - skaitė dr. Vytau
tas A. Dambrava. Jis pabrėžė 
lietuvių tautos atkaklias, didingas 
laisvės kovas amžių sąvartoje, 
nurodė šių kovų reikšmę prieš 
mongolų ir slavų antplūdžius, 
iškėlė Lietuvos Neprikausomy- 
bės laikotarpio dinamiką ir ža
dino, ypač lietuvius, tikėti į Lie
tuvos prisikėlimą.

Po paskaitos buvo atlikta me
ninė programa. Mannheimo Na
cionalinio Teatro styginis kvar
tetas dideliu meniniu virtuoziš
kumu atliko W.A. Mozarto ir F.
J. Haydno kūrinius. Didelė staig
mena buvo publikai solistė Al
bina Uknevičiūtė, kuri, atvykusi 
iš Australijos, gilina dainavimo 
meną Romoje. Jos sopranas 
nuskambėjo dideliu savaimin
gumu. Be lietuviškų dainų kompo
zicijų ji padainavo ir E. Grieg 
Solveigą. Vietoje susirgusio 
Mannheimo operos solisto Kurt 
Schneider pora arijų iš Mozar-

.to ir Puccini operų padainavo 
tos pačios operos tenoras Kari 
Bernhoeft. Solistams akompona- 
vo Kaethe Buetner, taip pat iš 
Mannheimo. Dainininkai ir akom- 
poniatorė buvo apdovanoti gėlė
mis.

Gimnazijos mišrus ir berniukų 
choras, diriguojamas muz. 
mokyt. K. Motgabio, padainavo 
St. Graužinio Jau pravestos dva
ro stonios, J. Gaubo Žaliojoj 
girelėj, K. Griauzdės ir K. Mot
gabio Kai užsėdu savo žirgą,
K. V. Banaičio Vėliavos iškel
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tos plakas, M. Petrausko Gau
džia trimitai ir Br. Budriūno 
Bunda vyčiai.

Tautinių šokių grupė su 
ekspresija ir gyvumu sušoko 
"Kepurinę", Oželius, Kubilą ir 
Lenciūgėlį.

Baigiamąjį padėkos žodį trimis 
kalbomis pasakė 8591 L.S. Eng. 
Co. kuopos vadas kapit. J. K. 
Valiūnas.

Mūsų Tautos Himno aidus 
skambesys apvainikavo visą mi
nėjimą. Čia tenka pažymėti, kad 
šį minėjimą finansiškai parėmė 
Free Europe ir 4 Lietuvių Labor

Nesenai iš okupuotos Lietuvos į Chicagos atskrido 73 metų 
amžiaus Kazimieras Dudėnas. Lietuvoje gyveno Bikėnų kaime, 
Degučių valsčiuje, Zarasų apskrityje. K. Dudėno ūkis yra įjung
tas į kolchozą Aušros vardu. Chicagoje apsigyveno pas dukterį 
Virginiją Balnienę. Čia gyvena jo žmona Uršulė ir sūnus Jurgis, 
pasitraukę iš Lietuvos 1944 m. Atvykėlis jaučiasi gerai ir jau 
spėjo dalyvauti BALFo susirinkime ir Nepriklausomybės minė- 
Jime» Nuotrauka B. Lungio

Rotomskis stiprina draugystę 
su Kinija

Visiems, kas kreipė akis į Po
vilo Rotomskio Vilniuje pir
mininkaujamą "Kultūrinių ryšių 
su užsieniu draugiją" ir tikėjo
si, kad gal per ją atsivers koki 
nors keliai bent kultūrinėje sri
tyje laisviau santykiauti su žmo
nėmis Lietuvoje, įsidėmėtina, 
kad šiuo metu tos "draugijos" 
akys nukrypo ne į lietuvius už
sieniuose (tuo tebesirūpina "Za- 
vizvraščenije" komitetas!), o į 
Kiniją.

A. Venclovos padedamas, Ro- 
tomskis vasario 13 d. suorgani
zavo Vilniuje spektaklį- su-

Cleveland, Ohio

Service kuopos, o Schwetzingeno 
kuopa dar ypatingai prisidėjo ir 
darbu, atremontuodama gimna
zijos salę ir pagražindama rū
mus. Kaiserslauterno kuopos va
das kap. J. Venckus energingai 
rūpinosi minėjimo ūkio reikalais.

Po oficialiosios ir koncertinės 
minėjimo dalies gimnazijos sa
lėje ir valgykloje įvyko pobū
vis, kur svečiai, minėjimo daly
viai maloniai praleido vakarą.

Apie Lietuvą ir Vasario 16 
Gimnaziją, ryšium su šiuo minė
jimu, nemaža ir palankiai parašė 
Mannheimo, Weinheimo ir k. 
miestų dienraščiai.

sirinkimą, kuriame buvo kalba
ma apie lietuvių meilę ki
niečiams, parašytas į Kiniją ati
tinkamas laiškas, plevėsuota Ki
nijos (bolševikinės) vėliavomis 
ir giedotas jos himnas.

Bando geriau naudoti 
Lietuvos obuolius

Inžinierius Jurgis Banaitis 
šiomis dienomis parsivežė iš 
Maskvos daktaro laipsnio diplo
mą, kurį jis gavo tik dabar, nors 
disertaciją apgynė jau prieš pus -

Praeitą sekmadienį Clevelande įvyko Vasario 16-sios minėjimas, kuriame pagrindinę kalbą pasakė 
J. Matulionis ir meninę programą išpildė iš Toronto atvykęs Varpo choras, vadovaujamas muz. St. 
Gailevičiaus. Nuotraukoje choristai su dirigentu S. Gailevičiu koncerto metu. Dirvos nuotrauka

AR TITO TIKRAI NORI GERINTI SANTYKIUS 
SU VATIKANU?

Tampymasis dėl kardinolo Stepinaco įpėdinio.
- Aukštas Tito ordenas vienam arkivyskupui.

Nevienas linijai ištikimas Ju
goslavijos komunistas, net jeigu 
jis nesižvalgo slapčiomis į Mask
vą, o yra atsidavęs Tito reži
mui, pasitrynė akis, perskaitęs 
Belgrado spaudoje žinią, kad Bel
grado katalikų arkivyskupui mon
sinjorui Josip Ujicic, Tito su
teikęs retą ir aukštą "liaudies 
nuopelnų pirmos klasės ordiną". 
Toks aukštas pagerbimas ligšiol 
buvo taikomas tik patiems arti
miesiems Tito bendradarbiams. 
Tačiau, kad Belgradas, lyg tyčia, 
dviem dienom prieš netikėtą ka
linamo Agramo arkivyskupo kar
dinolo Stepinaco mirtį apsi
sprendė kitą aukštą katalikų Baž
nyčios pareigūną tokiu neįprastu 
būdu pagerbti - tai reikia lai- 

antrų metų. Jo disertacijos 
tema - "Obuolių technologinė 
charakteristika ir sandėliai 
jiems laikyti".

Dr. inž. Jurgis Banaitis dabar 
yra Statybos ir architektūros ins
tituto izoliacinių ir apdailos me
džiagų laboratorijos vadovas. 
(Institutas yra Kaune, buv. Pa
žangos rūmuose). Rengdamas di
sertaciją, jis ištyręs, kokios 
obuolių veislės Lietuvos sąlygo
se geriausiai gali išsilaikyti ir 
kaip turi būti pritaikyti sandė
liai. Pagal disertacijoje pareng
tas schemas sandėlių jau esą 
pastatyta, tačiau, anot paties dr. 
Banaičio, tokių sandėlių pasta
tyta "mūsų šalyje", atseit, Ru
sijoje. (Kai kalbama apie Lie
tuvą, tai sako "mūsų respubli
koje".)

Dailininko Riepino laiškai 
tarp V. Steponaičio knygų

Gydytoja A. Steponaitienė, 
tvarkydama prieš kiek laiko mi
rusio savo vyro (pulkininko) 
V. Steponaičio biblioteką (Kaune), 
rado didelį pluoštą rusų dailinin
ko I. Riepino laiškų, kurie buvo 
įdėti į aplanką ir,.matyt, dar pa
ties V. Steponaičio ranka adre
suoti Mokslų Akademijai Vil
niuje. Laiškai (iŠ viso 48) rašyti 
buv. gubernatoriui Lietuvoje 
Veriovkinui ir jo dukteriai Ma
rijanai. Jie rašyti iš Neapolio, 
Venecijos, Vienos, Miuncheno, 
Petrapilio ir net iŠ Utenos. Ties 
Utena Veriovkinas turėjo dvarą, 
kurio centre gyveno ir Lietuvos 
nepriklausomybės laikais.. Gali
mas dalykas, kad čia V. Stepo
naitis ir bus gavęs tuos laiškus. 
(Pulk. V. Steponaitis buvo Lie
tuvos kariuomenės Švietimo sky
riaus viršininkas, publicistas, 
vienas iš uoliųjų lietuviškos kny
gos kultūros kėlėjų). (LNA)

KAIRĖJE: New Jersey lietuvių 
delegacija pas gubernatorių R. 
Meynerį, pastarajam pasirašant 
Lietuvos Dienos proklamaciją. 
Prie stalo sėdi I. Trečiokienė, 
gub. R. Meyneris ir Iz. Dilienė. 

V. Maželio nuotrauka 

kyti tik nauju machiavelistinės 
politikos reiškiniu.

Kiekvienu atveju kardinolo Ste
pinaco mirtis iššaukė eilę prob
lemų, kurių pati pirmoji yra jo 
įspėdinio klausimas. Šiuo reika
lu Belgradas būtinai nori tarti 
savo žodį, nors galutinis spren
dimas yra popiežiaus rankose ir 
tarp Belgrado ir Vatikano nėra 
jokių susitarimų, kurie leistų 
Jugoslavijai kalbėtis katalikų 
Bažnyčios reikalais.

Praeitais metais Jugoslavijos 
komunistai visai neslėpė, kad 
Agramo arkivyskupo soste labai 
norėtų matyti sau paklusnų tarną, 
pvz. monsinjorą Svetozar Rittig, 
kuris II Pasaulinio karo metu 
buvo komunistinių partizanų 
pusėje ir vėliau, jau būdamas 
Tito "parlamento" nariu, rėmė 
režimo politiką Bažnyčios atžvil
giu. Bet Vatikanas, kuris nekar
tą Rittigui jau buvo pagrasinęs 
ekskomunika, greičiausiai su jo 
kandidatūra nesutiks.

Jeigu mirusio kardinolo vie
tos neužims senelis vyskupas 
Šalis-Seewis, kuris dar Austro- 
Vengrijos laikais pradėjo savo 
dvasinę karjerą Agrame ir pa
staruoju laiku buvo Agramo 
vyskupas-koadjutorius, tai grei
čiausiai sostas teks monsinjo
rui Scheper. Šis prelatas lig- 
čiolinėse derybose su komunis

Stato atominių sprogimų 
sekimo stotis

JAV gynybos departamentas į- 
sakė sukonstruoti dvi atominių 
sprogimų sekimo ir registravi
mo bandomąsias stotis, kurios 
turėtų parodyti tarptautinės ato
minių bandymų uždraudimo 
inspekcijos veiksmingumą, ypač 
sekant požeminius atominius 
bandymus. Stočių statyba pavesta 
JAV karo aviacijos įstaigai, kuri 
ligšiol registravo sovietų atomi
nius bandymus.

Viena tų stočių bus pastatyta 
pagal Rytų-Vakarų mokslininkų 
1958 m. Ženevoje pasiūlytas spe
cifikacijas. Jie buvo rekomen
davę 180 stočių tinklą atominių 
bandymų draudimui kontroliuoti. 
Stotis turėsianti 10 seismografų 
ir pradėsianti veikti Šią vasarą. 
Jos vieta neskelbiama, bet sako
ma, kad ji būsianti "kažkur vi
durinėje JAV dalyje".

Antroji stotis turėsianti mo
dernesnius instrumentus pagal 
JAV prezidento mokslinių pa
tarėjų komiteto rekomendacijas, 
ir jos statyba užtruksianti ilgiau.

♦ PREZ. EISENHOV/ERIS, 
prieš išvykdamas kelionėn į Pie
tų Amerikos kraštus, pasakė kal
bą per radiją ir televiziją, ku
rioje pabrėžė JAV karinį pra
našumą prieš kitas valstybes, jį 
aptardamas žodžiais: "neapskai
čiuojamos galybės nesunaikina
ma jėga".

* JUNGT. ARABŲ RESPUB
LIKOS prezidentas Nasseris, ap
kaltindamas Izraelį, kad tas 

tais yra parodęs didelio apsukru
mo, gabiai gindamas Bažnyčios 
interesus.

Greičiausiai norėdamas pa
spausti Vatikaną, Belgrado re
žimas prieš pat kardinolo mirtį 
iškėlė bylą 8 kunigams, Djakovo 
katalikų seminarijos profeso
riams ir studentams. Pagrindi
nis kaltinamasis, profesorius 
Cyril Kos, ir kiti kaltinamieji 
dėl tariamos "priešvalstybinės 
veiklos" buvo nubausti kalėjimo 
bausmėmis iki septynerių metų. 
Kaltinamiesiems buvo pri
metama, kad jie Djakovo semina
rijoje, vienoje iš Jugoslavijos 
svarbiausių bažnytinių instituci
jų, vykdę "antikomunistinę pro
pagandą". Byla sukėlė juo di
desnį pasipiktinimą ir nekatali- 
kų tarpe, kad dviem savaitėm 
anksčiau Agrame buvo nuteistas 
pranciškonų kunigas Rudol Jerak 
ir dvylika pasauliečių kalėjimo 
bausmėmis iki 13 metų.

Tie nelaimingieji greičiausiai 
bus naudojami įkaitais Tito re
žimo derybose su Vatikanu. Bel
grade kursuoja gandai, kad Tito 
režimas ruošiąsis prievarta 
keisti unitų Bažnyčios statutą, 
jei Vatikanas pasirodytų nenuo
laidus Stepinaco įpėdinio klausi
mu. Toji Bažnyčia, turinti skir
tingas apeigas, vyriausia savo 
galva pripažįsta popiežių. (tp)

"telkiąs kariuomenę') paskelbė 
savo ginkluotųjų pajėgų mobili
zaciją. Neseniai buvo įvykusi visa 
eilė incidentų Izraelio - Sirijos 
pasieniuose, bet Izraelis nebuvo 

> paskelbęs mobilizacijos. Nas
seris, kalbėdamas Damaske, pa
reiškė, kad JAV, Britanija ir 
Prancūzija turinčios nesikišti į 
ginčą, nes jų tripartinė dekla
racija, paskelbta 1950 metais ir 
garantuojanti Vid. Rytų sienas, 
buvusi "palaidota" Suezo inva
zijos ijietu.

* INDONEZIJOS prezidentas 
Sukamo, Chruščiovo asistuoja
mas, pareikalavo balso viršūnių 
konferencijoje, nusiskųsdamas, 
kad "konferencijoje nedalyvauja 
nė vienas Azijos ir Afrikos tautų 
atstovas". Ta proga Chruščio
vas išvadino JAV "išsisėmusiu 
Maratono bėgiku" ir pranašavo, 
kad Sovietija 1965 metais pra
lenksianti Ameriką ūkinėje sri
tyje. Kitame mieste Chruščio
vas kvietė Indonezijos studentus 
lankyti sovietiją ir "pamatyti, 
pajusti ir paragauti komunizmo".

* KUBOS laikraščiai reika
lauja, kad Washingtonas imtųsi 
akcijos prieš lėktuvą, kuris sek
madienį apmėtė bombomis Ha
vanos priemiestį, kuriame gy
vena Fidel Castro. JAV įstaigos 
pareiškė nieko nežinančios apie 
tą lėktuvą. Praeitą savaitę valst. 
departamentas atsiprašė Kubą, 
kai iš Floridos pakilęs lėktuvas 
nukrito ir susprogo ties vienu 
Kubos cukraus fabriku.
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SOVIETU PASIUNTINYBĖJE BAUGIAU ŠNIPU, 
NEGU DIPLOMATU

Buvęs sovietų diplomatas pasakoja
1959 birželio 24 iš sovietinės pasiuntinybės Burmos 

sostinėje pabėgo buvęs rusų diplomatas Aleksandras 
Kaznačevas, pusantrų metų išdirbęs sovietų žvalgybai, 
vadinamai'KG3B. Dabar paskelbtuose savo atsiminimuose 
jis pasakoja, kaip sovietai veikia jaunosiose Azijos vals
tybėse, griaudami jų sistemas papirkinėjimais ir klasto
tais dokumentais.

1957 m. rudenį, atosto
gaudamas Maskvoje, gavau 
įsakymą palydėti Burmos 
delegaciją, keliaujančią po 
Sovietiją. Delegacijai akre
dituotų palydovų tarpe bu
vo Vladimiras Us, pirmasis 
sovietų pasiuntinybės Ran- 
gūne sekretorius. Delegaci
jai išvykus į Pekiną, man 
buvo įsakyta vykti į sovietų 
pasiuntinybę Burmoje.

Dieną, prieš pat išvyks
tant, man paskambino Uš ir 
pareikalavo atvykti į vieš
butį, kuriame, kaip jis sa
kė, norįs mane supažindinti 
su mano busimuoju kolega. 
Mažame viešbučio kamba
rėlyje sutikau žmogų, kuris 
man buvo pristatytas Bori
so Galašino pavarde. Tas

netrukus pareiškė, kad jis 
ir Us esą KGB politinių ži
nių skyriaus bendradarbiai. 
Esą, mane jie jau ilgesnį 
laiką stebėję ir ištyrę ma
no praeitį. Mano žinios apie 
Burmą, jos gyventojus ir 
kalbos mokėjimas būsią 
naudingi numatytam užda
viniui.

„Sveikinimai iš Petro”
Aš turėjau pasirašyti pa

sižadėjimą klausyti savo 
viršininkų įsakymų ir po 
mirties bausmės grėsme ty
lėti apie išryškėjančias 
„valstybės paslaptis”. Tik 
p a s i k a lbėjimo pabaigoje 
man išaiškinta, kad mano 
pareigos Burmoje būsian
čios:

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

NAMI KRAUTUVĖJE

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

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

IŠKIRPKITE IR ATSIŲSKITE ŠĮ KUPONĄ

Prašau atsiųsti
Nurodykit prekę

Nurodykit adresą:
Name

No. Street City Statė

• versti iš burmiečių kal
bos į rusų slaptuosius doku
mentus, kurie pateks į Bur
moje veikiančios politinių 
žinių grupės rankas;

• mėgsti ryšius su Buiv 
mos politikais, kuriuos vė
liau galima būtų užverbuoti 
sovietiniais agentais;

• kontaktuoti užsienie
čius (ypač amerikiečius), iš 
kurių būtų galima patirti 
apie jų paiuntinybių veiklą 
Burmoje;

• sekti kitus sovietų pi
liečius Burmoje.

Galašinas man davė ”Ka- 
zakovo” pavardę ir pasakė, 
kad nei mano žmona, nei 
tėvai neturį nieko patirti 
apie mano ryšius su KGB. 
Net sovietų pasiuntinys ši- 
borinas neturįs būti apie tai 
p a i n formuotas. Netrukus 
po mano persikėlimo į Ran- 
gūną pas mane atvyksiąs 
vienas žmogus ir pasaky
siąs : ”Sveikinimai iš Pet
ro”. Į tai aš turėsiąs atsa
kyti: „Ar jūs su juo pažįs
tamas?” Asmuo, kuris tais 
žodžiais man prisistatysiąs, 
būsiąs mano viršininkas.
Diplomatais užsimaskavę 

šnipai
1957 gruodžio 15 aš atvy

kau Rangūnan, o 1958 sau
sio pradžioje pas mane atė
jo pirmasis pasiuntinybės 
sekretorius IvanVoznij, ku
ris buvo pakeitęs Vladimi
rą Us, ir prisistatė sutartu 
slaptažodžiu.

Politinių žinių skyrius, 
Političeskaja razvedka, ku
riai aš dirbau, buvo svar- 
biaisia iš visų trijų Rangu- 
ne veikiančių KGB grupių. 
Jai vadovavo Voznij, kuris 
tik dėl akių turėjo pirmojo 
pasiuntinybės sekretoriaus 
titulą, o iš tikrųjų buvo so
vietų slaptosios tarnybos 
pulkininkas. Jis buvo fakti- 
nasis pasiuntinybės šeimi-

(Nukelta į 3 psl.)

"Mes juk nesame savanaudžiai!"

Žvalgybą kova Britą šnipo atsiminimai

KOMUNISTU CENTRINE AMERIKIEČIO 
PROFESORIAUS NAME

Žmonės mūsų klausia:
"Kodėl Stroh's ugnim verdamas?"

Atsakymas yra toks:
"Taip gaunamas geresnis alus T

vjgs
Stroh’s skirtingas virimo būdas (atvira 
ugnim virimas prie 2000 laips.) padaro 
skirtingo skonio, kurį jūs pajusite iš 
pirmo Stroh’s alaus paragavimo. Ban
dyk Stroh’s šiandien... ir pripažinsit, 
kad tai šviesesnis, skanesnis, labiau ne
gu kitas alus gaivinantis! Tai Ameri
koj vienintelis ugnim verdamas alus!

JUMS PATIKS

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan DABAR UŽ VIETINES KAINAS

Komunistų partizanas Tomas 
Santjago, atsiųstas nužudyti Fi
lipinų karšto apsaugos ministe- 
rio Magsaysay, kapituliuoja po 
to, kai ministeris išdėsto jam 
savo programą ir pasako žinąs, 
jo kelionės tikslą. Manilos Ber
niukas uždaromas kalėjime, bet 
Magsaysay jį kasdieną lanko ir 
bando atversti. Po keturių sa
vaičių jis sutinka dirbti vyriau
sybei ir paleidžiamas iš kalėji
mo.

Atentatininkas išdavė komu
nistinius partizanus, kurie, tai 
pajutę, keičia savo strategiją. 
Jie likviduoja savo štabą Rai
nuose ir persikelia į naujus at
sparos punktus; jie keliasi plė
šikaudami, žudydami ir deginda
mi kraštą; jie vykdo viešas kuni
gų ir valdininkų žudynes; jie 
perkelia ginklų sandėlius į kitą 
salos kraštą ir planuoja naują 
afentatą prieš gynybos ministerį 
ir vyriausybės šefą Magsaysay.

Agentu tapęs atentatininkas gy
vena rūsyje namo, kuriame su
sirado savo draugę Rožę. Slap
toji tarnyba rūsį aprūpino tele
fonu, žemėlapiais ir kitais reik
menimis. Manilos Berniukas tik 
naktimis retkarčiais išeina iš jo 
aplankyti Rožę.

Manilos Berniukui pavesta nu
statyti naujuosius partizanų 
atsparos punktus.

- Mes nė kiek nepajudėjome 
priekin, - vieną naktį jis sako 
Rožei. Slaptajai tarnybai leidus, 
su planu supažindinta ir Rožė. 
- Mums beliko tik vienas kelias.

- Ir jis yra? - klausia susi
domėjusi Rožė.

- HUK negali, kad ir kaip 
plėšikaudama, savo žmonių ap
rūpinti be pinigų ir maisto iš 
Manilos. Jie čia turi supirkė
jus, kurie jiems pristato ginklus 
ir maistą.

- Suprantu, - atsako Rožė. - 
Jei susektume jų ryšininkus čia 
Maniloje, galėtume juos pasekti 
ir rasti kelią į HUK būstines.

- Teisingai, - linkteli Mani
los Berniukas. - Tik viena: ry
šininkų Maniloje mums nereikia 
ieškoti. Aš juos pažįstu.

Rožė žiūri į jį išplėstomis 
akimis.

- Tu dar kvailiau pažiūrėsi, 
kai sužinosi daugiau, - juokiasi 
agentas. - Svarbiausias asmuo 
yra amerikietis. Labai gerbia
mas žmogus. Jis yra vedęs gra
žią filipinietę, ir toji jį padarė 
komunistu.

- O kuo jis pavarde? - nori 
žinoti Rožė.

- To negaliu tau pasakyti. Tuo 
tarpu ne...

Manilos Berniukas pasitiki tik 
slaptosios tarnybos viršininku.

Keistasis amerikietis yra uni
versiteto profesorius dr. William 
J. Pomeroy iš Rochesterio. Jis 
amerikinės armijos eilėse ko
vojo su japonais ir po karo pa- 
-siliko Maniloje, vedęs moterį, 
kurią jis vadina "Magnolijos žie
du". Ji yra duktė vieno bankru
tavusi milijonieriaus, todėl la
bai naudinga komunistinei propa
gandai. Jai pasisekė pasaulinės 
revoliucijos idėjai laimėti ir 
vyrą.

Pomeroys gyvena vienoje iš
taigingiausių Manilos vilų. Nie
kas netikėtų, kad ten yra pagrin

dinė HUK centrinė.
Rugsėjo 1 vienoje mažoje už

miesčio smuklėje sutariamas su
sitikimas tarp Manilos Berniuko 
Magsaysay ir buvusio pogrindžio 
kovotojo Jose Risal. Tačiau 
paskutinę akimirką Magsaysay 
pakeičia planą ir abu vyrus pa
kviečia į savo butą.

Ministeris ir Manilos Berniu
kas dėsto buvusiam komunistui 
Risal planus, kaip kraštas bus 
išvestas į šviesią ateitį. Staiga 
ministeris pašaukiamas prie te
lefono. Grįžęs jis pareiškia ra
miu balsu:

- Smuklė, kurioje mes turėjo
me susitikti, buvo užpulta. Bū
rys HUK žmonių džypais, ant 
kurių primontuoti kulkosvaidžiai, 
apsupo namą ir atidarė ugnį. Kad 
mūsų ten nėra, jie tepaste
bėjo tik tada, kai jau buvo nužu
dę. šeimininką ir jo dukrelę.

Risal išblykšta.
- Kas jus sulaikė, kad nė

jote į tą namą? - klausia jis 
ministerį.

- Faktas, kad tamsta, Risal, 
vis dar tebepalaikai ryšius su 
partizanais.

Risal pašoka.
- Ar jūs turite įrodymų?
- Jūs palaikote ryšius su "Mag

nolijos žiedu".
Buvęs pogrindžio kovotojas 

sugniūžta.
- Aš jums įrodysiu, kad esu 

atsivertęs, - sako jis.
- Kuo?
- Aš jus nuvesiu į HUK.
- Kas man garantuos, kad tai 

nebus spąstai? - klausia Mag
saysay.

- Aš jums papasakosiu faktus, 
kurių jūs net nenujaučiate.

- Pavyzdžiui?
Risal atsisuka į ministerį:
- Profesorių Pomeroy jūs pa- 

vedėte sekti jo viršininkui pro
fesoriui Lava. Aš žinau, Lava 
yra senas jūsų draugas. Bet 
ir jis negalėjo atsispirti ponios 
Pomeroy įkalbinėjimams. Ir jis 
yra HUK tarnyboje.

Pirmą kartą Magsaysay pra
randa savo ramumą.

- Tai neįmanoma.
- Ar jūs tikėsite, jei aš pa

teiksiu įrodymus?
- Po to, kai aš juos patikrin

siu, - atsako ministeris.
Ic pokalbį vėl įsimaišo Mani

los Berniukas:
- Apie mūsų susitikimą teži

nojome tik mes trys. Kaip mes 
galime tamstai tikėti, jei dar 
prieš keletą valandų bent netie

siogiai dalyvavai atentato plana
vime?

- Prisiekiu, kad su šiuo aten
tatu neturiu nieko bendra. Kaip 
tik tas atentatas mane paskatino 
pasakyti tiesą.

Manilos Berniukas primerkia 
akis:

- Tad kas mus išdavė?
- Netiesa, kad mes tik trys 

žinojome apie susitikimą, - pa
reiškia Risal, žvelgdamas į akis 
Manilos Berniukui. - Tamsta apie 
tai kalbėjaisi ir su savo myli
mąja. Ji juk tarpininkavo audien
cijai pas Magsaysay. Ji tikėjosi, 
kad tu ministerį nužudysi. Ji yra 
svarbi HUK agentė Maniloje.

Gynybos ministeris liepia pa
tikrinti Risal duomenis. Paaiš
kėja, kad jis sakė tiesą.

Nutariama agentę Rožę dar 
neareštuoti. Manilos Berniukas 
jai pasakoja, kad įtarimai prieš 
profesorių Pomeroy pasirodę ne
pagrįsti, ir jie dabar iešką nau
jų pėdsakų. Be abejo, Rožė tuoj 
pat praneša savo darbdaviams, 
kad Manilos Berniukui susimai
šę duomenys.

Iš tikrųjų jis dabar pradeda 
pats sekti gražiąją profesoriaus 
žmoną. Kiekvieną trečiadienį jį 
blizgančiu Buicku išvažiuoja į 
Pampagos provinciją, neturtin
giausią salos dalį. Pakeliui prie 
jos nežymiai prisijungia eilė suk- 
vežimių. Pakrautų maistu drabu
žiais ir gal ginklais. Kelionė 
visada baigiasi toje pačioje vie
toje: Pampagos našlaičių prie
glaudoje. Ten sunkvežimiai iš
kraunami.

Manilos Berniukas pasiūlo mi- 
nisteriui nežymiai patikrinti naš
laičių sąrašus. Paaiškėja, kad 
daugelis tariamų našlaičių turi 
tėvus ir motinas. Jie yra vaikai 
žymiųjų komunistų partizanų. 
Laikas nuo laiko jie atvyksta į 
prieglaudą, aplanko savo vaikus 
ir dingsta su ponios Pomeroy 
atgabentomis siuntomis.

(Bus daugiau)

APSKAIČIUOJAMA, jog New 
Yersey senų skudurų, kaulų ir 
plaukų rinkėjai per metus už
dirba apie 10 milijonų dolerių.

New Jersey per metus per
dirbama apie 30 tūkstančių tonų 
skudurų ir kiekvieną savaitę su
renkama apie du milijonai sva
rų kaulų laukų trąšoms gaminti. 
Plaukai naudojami lovų patiesa
lams, perukams, šepečiams, 
smuikams ir raketoms.

TREČIOKAS AGENCY
SENIAUSIA LIETUVIŠKA KELIONIŲ AGENTŪRA

Kur tik besiruoštumėt keliauti, tuoj susiriškit su mūsų įstaiga

Kelionių bilietų parūpinama* ir pinigų persiuntimas j visus kraštus 

TAIP PAT IR VISOKIOS RŪŠIES APDRAUDA

ALBINAS IR KAZYS TREČIOKAI 
311 Walnut Street, Newark 5, N. Jersey 

Telefonas; MArket 2-4867
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Nepriklausomybės šventės minėjimai Toronte Konkursinė nuotrauka Nr. 39

susirinkimas įvyks vasario 28 d. ' 
3 vai. Šv. Jono Kr. prapijos sa
loje, 941 Dundas str. W. Prog
ramoje numatyta valdybos pir
mininko jr iždininko pranešimai; 
kredito ir priežiūros komitetų 
pranešimai; praeitų metų pelno 
padalinimas, ir 1960 m. pajamų- 
išlaidų sąmata; rinkimai vieno 
nario į valdybą, vieno nario į 
kredito komitetą ir vieno nario 
į priežiūros komisiją.

Narių registracija prasideda 2 
vaL po pietų. Nariai su savim 
turi turėti nario knygeles.

LNT Vasario 16 minėjime Toronte pagrindinę kalbą pasakė A. 
Kaulėnas. Nuotraukoje iš kairės: LNT pirm. A. Kiršonis, A. Kau
lėnas, prof. A. Zubrys, K. Kalendra, dr. Imbrienė, P. Bastys, 
F. Jonynas ir dr. K. Liutkus.

IR TAIP BŪNA 
GYVENIME

Lietuvos Nepriklausomybės 
Talką sudarančių organizacijų 
Vasario 16-sios minėjimas, ban
keto forma, buvo suruoštas šeš
tadienį, vasario 13 d. lietuvių na
mų didžiojoj salėj.

Minėjimą trumpu įžangos žo
džiu pradėjo LNT pirmininkas 
A. Kiršonis. Pagerbus žuvusius 
už Lietuvos laisvę, buvo papra
šytas tarti žodį svečias iš Chi
cagos, Laisvosios Lietuvos re
daktorius Alg. Kaulėnas. Prele
gentas, išryškinęs kai kuriuos 
netolimos praeities epizodus, 
priminė, žvelgdamas ateitin, lie
tuvio pareigas tėvynei sunkiose 
šio meto valandose.

Meninę programos dalį išpildė 
solistai St. Mašalaitė ir Br. Ma- 
rijošius padainuodami po porą 
lietuviškų patriotinių kūrinių. 
Jiems akomponavo muz. St. Gai- 
levičius.

Po meninės dalies pirmininkas 
pristato šiame pobūvyje dalyva
vusius Lietuvos kūrėjus - sava
norius, kurie tuo metu Vasario 
16-sios dienos aktą, skelbiantį 
pasauliui Lietuvą esant laisvą ir 
nepriklausomą valstybę, ginklu 
apgynė ir padarė jį realiu. Publi
ka tokį savanorių išskirtiną pa-

Pasiuntinybėje...
(Atkelta iŠ 2 psl.) 

ninkas. Prieš jį drebėjo vi
si, nes buvo žinoma, kad jo 
riebiose rankose buvo visų 
mūsų likimas.

Jo pagelbininkas buvo 
Igoris Truškovskis. Oficia
liai jis turėjo antrojo pa
siuntinybės sekretoriaus ti
tulą ir vadovavo pasiunti
nybės kultūriniam sekto
riui. Jis buvo sovietinio ko
miteto santykiams su už
sieniu (VOKS) atstovas 
Burmoje. VOKS yra visiš
kai KGB kontroliuojamas ir 
naudojamas sovietin i a m s 
agentams į užsienį šmuge- 
liuoti po kultūrininkų prie
danga.

Praėjus šešiems mėne
siams po mūsų pirmojo su
sitikimo Maskvoje, 1958 ba
landi Rangūnan atvyko ir 
Galašinas. Jis buvo paskir
tas pasiuntinybės attache 
pareigoms. Be minėtų, mū
sų špionažo grupei priklau
sė Ivanas Rogaševas, kuris 

/ ketverius metus Burmoje 
dirbo, vaizduodamas- sovie
tinių filmų eksporto atsto
vą (vėliau jis buvo pakeis
tas Michailu Vologzaninu). 
ir Aleksiejus Ditiajevas. 
oficialiai konsūlarinio sky
riaus antrasis sekretorius.

Politinių žinių skyrius 
tiesiogiai priklauso komu
nistų partijos centro komi
tetui ir praktiškai yra at
skirtas nuo pasiuntinybės 
ir užsienių reikalų ministe
rijos, nors jo nariai yra už
simaskavę diplomatais ir 
pasiuntinybės tarnautojais.

Voznij kabinetas buvo 
antrajame pasiuntin y b ė s 
aukšte, ir ten buvo saugo
mi visi grupės slaptieji do
kumentai. Be to, šalia pa
siuntinybės, grupė Rangūne 
turėjo dar tris ištaigas, 
kaip pvz. sovietiniu filmu 
eksporto kontorą. Ten bū
davo vykdomi susitikinėji
mai su komunistų agentais.

(Kitam numery: Kaip 
k 1 a s tojami ”amerikiniai” 
dokumentai).

gerbimą nuoširdžiai sutiko ir 
kiekvieną atskirai palydėjo plo
jimais..

Nuskambėjus paskutiniesiems 
Lietuvos himno garsams, akys 
nukrypo į gražiai gyvomis rožė
mis papuoštus stalus, prie kurių 
buvo jaukiai praleista mūsų di
džiosios šventės išvakarės, su
stiprinusios dvasią ir ryžtą ko
vai su mūsų Tautos pavergėju.

Pirmininko buvo iškelta ne
užmirštamas šio jaukaus paren
gimo vykdytojų - LNT Moterų 
Būrelio, kurio narės paruošda- 
mos turtingas vaišes, sudarė są
lygas gražiau atšvęsti šventę. 
Drauge prisiminta, kad daugelio 
darbų sumanytoja ir vykdytoja 
E. Jurkevičienė, negalėjusi dėl 
ligos kartu dalyvauti.

Prie įėjimo buvo renkamos 
aukos Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui.

Rytojaus dieną (sekmadienį), 
visose lietuvių bažnyčiose vyko 
pamaldos už kenčiančią Lietu
vą ir buvo renkamos aukos tė
vynės laisvinimo reikalams.

Bendras minėjimas įvyko 
College teatre. Pradžia 4 vaL 
30 min. Prie įėjimo buvo išda
linti vokai su spausdintais la
peliais, kuriuose buvo atskirai 
pažymėti Tautos ir Liet. Ne
priklausomybės Fondai su įra
šais kiek aukoja, pavardė vardas 
ir adresas.

KLB Toronto apylinkės pir
mininkas R.J. Simanavičius, 
pradėdamas minėjimą ir prisi
minęs, kad Šiandieną čia savo 
tarpe neturime generalinio kon
sulo Kanadai min. Vyt. Gylio, 
paprašė mirusius ir žuvusius už 
Lietuvos laisvę pagerbti atsisto
jimu. Po to sekė invokacija, ku
rią paskaitė kun. P. Ažubalis.

Pagrindiniu kalbėtoju buvo pa
kviestas žymus visuomeninkas 
Tautos Fondo pirmininkas preL 
J. Balkūnas. Kalbėtojas nurodęs 
frontus, kuriais yra vedama kova 
su okupantu, kiek plačiau sustojo 
prie mūsų veiksnių, pažy
mėdamas, kad mes susiskaldę 
negalime būti ir kad kito veiksnio 
kaip Vlikas mes neturime. Su
minėjęs žinių perdavimą per Va
tikano, Romos ir Madrido radi
jo, o taip pat radijo sekimo sto
ties išlaikymą ir Eltos biulete
nių leidimą, ragino aukoti tik Tau
tos Fondui ir per jį stiprinti 
Vliko veiklą. Kadangi tai buvo 
prieš aukų surinkimą, tai labai 
būtų pritikę išklausyti ir ahtro- 
sios šalies pasisakymo.

Apyl. pirmininkas R. J. Si
manavičius tuojau pat po prel. 
J. Balkūno kalbos, pranešė lais
vinimo reikalams aukojimo 
tvarką ir paprašėprieaukojamo
sios sumos pridėti to fondo kor
telę kuriam norima skirti savo 
auką.

Po miesto mero kalbos, preL 
J. Balkonas susirinkusiems tarė 
žodį angliškai

Šioje Lietuvos Nepriklausomy
bės šventėje pasakė sveikinimo 
kalbas, su linkėjimais atgauti 
vėl laisvę, Federalinio ir Provin
cijos Parlamentų atstovai, Esti
jos ir Latvijos konsulai, o taip 
pat ir kiti aukšti svečiai, atsilan
kę pagerbti Lietuvos Nepriklau
somybės 42 metų sukaktį. Gauta 
nemaža sveikinimų raštu.

Meninę dalį išpildė solistai 
V. Žemelytė, V. Verikaitis ir 
Varpo choras. Chorui dirigavo ir 
solistams akomponavo muz. St. 
Gailevičius, o chorui • 
Skrinskaitė. Minėjimas 
baigtas Tautos Himnu.

VIENAM New Yorko valstybės 
policininkui kilo įtarimas, kada 
nepažįstami asmenys važiuodami 
pro šalį nusišypsojo ir draugiškai 
pamojo. Sustabdęs automobilį ra
do pakrautą vogtais daiktais. Visi 
keturi keleiviai areštuoti.

DENVER miesto ligoninės tar
nautojas, nuvykęs į Arizoną, da
rė dykumų nuotraukas. Įsigili
nęs į darbą pamiršo savo aki
nius. Po ilgo ieškojimo teko vykti 
į namus be akinių. Išryškinus 
nuotraukas vienoje aiškiai pama
tė, kad jo akiniai 
krūmokšnio.

*

KALIFORNIJOJE 
krautuvėje plėšikas
tarnautojai raštelį, kuriame bu
vo reikalaujama 1,500 dol. Pa
tarnautoja mandagiai paprašė at
sisėsti ir tuo tarpu raštelį pa
davė kitam darbininkui, kuris iš
kvietė policiją. Ši atvykus rado 
plėšiką ramiai besėdintį.

NEW YORK valstybėje yra ke
lias, kurio viduriu eina riba 
tarp Lockport miesto ir Niagara 
County. Miesto puse važiuojant 
greitis yra 30 mylių, gi apskri-

padėti ant

vienoje 
padavė pa-

Dalia 
buvo

P. B.

PARAMOS SUSIRINKIMAS

Toronto lietuvių kredito koope
ratyvo Parama visuotinis narių

Aldona Lušaitytė, Philadelphijos Santaros pirmininkė, slepiasi nuo įkyraus fotografo...

Waterburio lietuvių žinios
SKLANDESNE VASARIO 16
Jau eilę metų Vasario 16-sios 

minėjimą čia rengia vietos ALT- 
as. Pora pskutiniųjų tokių minė
jimų buvo itin nevykę. Ir oras 
pasitaikė nepalankus, ir progra-

čio pusėje yra 50 mylių. Ta
riamasi padaryti kompromisinį 
greitį 40 mylių visam keliui.

*

GYVENTOJAI mėgsta 
pirkti išsimokėjimui.

JAV 
viską 
Apskaičiuojama, jog per metus 
sumokama apie 6 milijardus pa
lūkanų, arba 8.2 milijonus per 
dieną. Praeitais metais buvo pa
imta prekių išsimokėjimui beveik 
už 50 milijardų dolerių. Tai yra 
tris kartus daugiau, negu prieš 
dešimt metų buvo.

Per Vasario 16 minėjimą Toronte prie įėjimo renka aukas 
Lietuvos Nepriklausomybės Fondui LAS pirm. Adomaitis ir LRS 
pirm. A. Kuolas. Užpakaly sėdi agronomai L. Garbačiauskas, V. 
Keciorius ir Juozpavičius.

ma labai jau sujaukta buvo. Dau
gelis nusivilusių ankstyvesniais 
nesklandumais, buvo maloniai 
nustebinti šių metų minėjimu. 
Jis buvo žymiai sklandesnis, įdo
mesnis. Gaila, kad jo pabaiga - 
aukų rinkimas - tebeliko toks 
pat neskanus "jomarkas".

Kaip ir visada, buvo miesto 
meras, senatorius ir kitoki pa
reigūnai. Visi pasakė po trumpą 
kalbą. Daugiausia tikėtasi iš pa
grindinio kalbėtojo, tolimo ir 
"brangaus" svečio dr. P. Gri
gaičio. Deja, juo daugiausia ir 
nusivilta. Kalbėjo daug, bet pa
sakyti nieko nepasakė - vis kar
tojo tą patį, ką kiekvienas bent 
vieną laikraštį paskaitęs seniai 
žino.

Užtai meninė minėjimo dalis, 
kurios taip buvo pasigendama 
ankstyvesniais metais, šį kartą 
buvo tikrai gausi. Giedojo ir dai
navo šv. Juozapo parapijos cho
ras, šoko šeštadienio lituanisti
nės mokyklos mažosios moki
nės, deklamavo ir dainavo vietos 
skautės, grojo skardusis para
pijos švilpukų orkestras ir 2 
daineles gražiai padainavo pa
rapijos mokyklos mokinių cho
ras, palydimas smuikininkų.

Lietuviškos parapijos mokyk
loje lietuviškumo maža telikę, 
ir jei jo kiek ir likę, tai viešu
mon maža kas teišeina. Šis pa
rapijos mokyklos choro pasiro
dymas Vasario 16-sios proga su 
dviem gražiom lietuviškom 
dainelėm (nors ne visi choro 
dalyviai yra lietuviai, o vado
vė seselė yra mokytoja pran
cūzė) buvo ir bene pirmas, ir 
nepaprastai džiugus. Tas pats

pasakytina ir apie Švilpukus. Tas 
orkestras yra pagarsėjęs net už 
valstybės ribų varžybas laimė
damas, tačiau pirmą sykį pa
sirodė tautinės šventės proga.

Reikia pastebėti, kad lie
tuviškoji parapija neseniai gavo 
naują kleboną - kun. Gradecką. 
Klebonas šoko uoliai tvarkyti pai
nokus parapijos finansinius rei
kalus (ir tas jam gana gerai 
sekasi) ir, atrodo, bus atnešęs 
lietuviškiems reikalams palan
kesnę nuotaiką visoje parapijos 
administracijoje. Tos nuotaikos 
pagerėjimui, tur būt, iš dalies 
reikia dėkoti ir už sklandesnį 
šių metų minėjimą.

Laisvinimo reikalams surinkta 
aukų netoli 16-os šimtų dol.

❖
Vasario 16-ją paminėjo abi lie

tuviškosios radio programos. 
Pačią vasario 16-ją, miesto ma
joro patvarkymu, prie miesto 
valdybos įstaigos, šalia ameri
koniškos vėliavos, kabojo ir lie
tuviškoji.

Aktyvus Tautinės Sąjungos ir 
skautų veikėjas Česlovas Bogu- 
žas, eilę metų dirbęs kaip buhal
teris keliose stambesnėsepreky- 
bos įmonėse, neseniai pradėjo 
dirbti savistoviai kaip "public 
accountant". Jo įstaiga yra 168 
East Main Str., Waterbury. Tau
tiečiams, reikalingiems pagalbos 
mokesčių (taksų) blankus užpil
dant, šis adresas įsidėmėtinas

♦
Waterburio lituanistinės mo

kyklos tėvų komitetas kviečia 
visus tautiečius atsilankyti va
sario 27 d. parapijos salėje 
rengiamame vakare ir tuo pa
remti lituanistinę mokyklą.

VI. Vr.

I

VESTUVES KABO 
PRAGARE

MYK. MANOMAITIS
(4) „ .Pertrauka buvo tikrai reikalinga. Jau perdaug buvo 
abiejų pusių sužeistųjų ir mirštančiųjų. Kiekviename- 
žingsnyje girdėjosi dė j avimas.

Elena vikriai puldinėjo nuo vieno nelaimingojo prie 
kito. Stengėsi greičiausiu būdu sustabdyti karštą karžygių 
kraują. Ji nelenkė ir priešo sužeistųjų.

Iki rusų linijų buvo beveik penkios mylios. Mirtin 
eidami kariai nebuvo nusiminę. Jie tik stebėjo meistrus, 
kurie peiliukais dailino grubiai nulietus du sidabrinius 
žiedus — vedybinio gyvenimo simbolį. Kažkas pasiūlė br-ū 
žyklį. Ir dabar meistrai pasijuto išgelbėti.

Priekinėse linijose virė pragaras. Visais pakraščiais 
griovė lauko artilerija. Nenutraukiamai kvatojo kulkos
vaidžiai. Dulkių ir dūmų debesys, užtemydami saulę, kilo 
į orą. Atrodė, kad prasivėrė tikrojo pragaro durys. Abie
jų pusių kariai krito kaip musės.

Elena, ant rankovės užsimovusi sanitarės raudonąjį 
kryžių, stipriai po savimi spaudė automatą ir vaistų at
sargas. Nors tarptautinis Įstatymas ir draudė sanitarams 
nešioti bet kokį ginklą, šaudyti į ligonius ar sužeistuo
sius, bet rusai to visai nepaisė. Tat nebuvo kitos išeities, 
kaip sanitarus ir ligonines gerai apginkluoti.

Mergaitė stipriai prie širdies spaudė du sidabrinius 
žiedus, kurie lengvai buvo padengti auksu. Ji nežinojo, 
kad Jurkūnas paaukojo savo auksini dantį. Ji nematė, 
kaip durtuvo rankena jis buvo išmuštas nuskeliant net 
pusę kito, sveiko danties. Tiesa. Elena matė jo sutinusį 
žandą, skruoste didelę mėlynę, bet nesuprato, kad tai 
kraujo auka būrio angelui...

Mūšis kiek aprimo. Priešas, nebeišlaikęs vokiečių 
spaudimo, pradėjo trauktis palikdamas ne tik užmuštuo
sius, bet ir sužeistuosius karininkus.

Išvargo. Sustojo akimirkai išsitiesti, nes prie kiek
vieno sužeistojo turėjo klūpoti. Piaustyti jų uniformas, 
tvarstyti žaizdas. Kažkas ją palietė.

— Pulkininke, — negalėjusi nuslėpti savo nustebimo 
sušuko mergaitė. Norėjo ranką pridėti prie šalmo, bet 
pamačiusi kruviną ranką, sumišo. Bet tai nebuvo jos 
kraujas.

Seno kario akyse pasirodė ašaros. Apkabino saky
damas :

— Tu mūsų angelas!
Tik dabar mergaitė pamatė daug naujų sanitarų. Jie 

visi buvo naujomis, geromis uniformomis. Ir sanitarinės 
mašinos rinko sužeistuosius. Tai buvo ženklas, kad šį 
kartą priešas nustumtas.

Elena pamatė susirūpinusį Rimą. Abu laimingi puolė 
viens antram į glėbį. Juodu nebojo purvo ir sukrešėjusio 
kraujo. Ji laiminga bučiavo savo busimąjį, kuriame savo 
gyvenimo džiaugsmą matė.

— Aš jums šliūbą duosiu, — sako šypsodamasis pul
kininkas. Bet staiga vėl Sprogo. Dar kartą, kaip paskuti
nėje agonijoje ėmė kaukti Stalino vargonai. Bet šį kartą 
nesisekė. Nereikšmingžai išblaškytos granatos sproginėjo 
toliau, nepadarydamos jokios žalos. Ir tas naujas prieš- 
puolis vedybinių ceremonijų nesutrugdė.

Apleistame apkase, kiek galint arčiau, suklupę būrio 
kariai klausėsi senuko apeigų. Priešais juos, be šalmų, 
purvini, vienas laikydamas kito ranką, klūpojo vyras ir 
žmona. Iš purvo skaisčiai žybėjo du žiedai. Pulkininkas 
ore padarė kryžiaus ženklą. Virpantis pulkininko balsas 
nedaug tegalėjo pasakyti. Bet žodžių čia ir nereikėjo. 
Kiekvienas suprato tą iškilmingą momentą. Ir kiekvieno 
akyse buvo ašara.

Sprogo. Vėl kitas ir vėl ir vėl kitas sviedinys.
—- Užsidėkite šalmus, — ramiai pasakė pulkininkas. 

Vėl girdite karo muziką. Būkite laimingi, vaikai...
Vokiečių pusėje praplyšo nauja artilerijos ugnis. Re- 

dėio tankai. Rusai vėl nutilo. Pro šalį į kovos lauką ėjo 
nauji daliniai. Visiems buvo aišku: apsupimo žiedas pra
laužtas, kelias į Tauragę atviras .,.

(Pabaiga)
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Žiūrint i musu vadovu
6 C C

organizacinį paveikslą
Didžiausioji lietuvių šventė — Vasario 16 jau at

švęsta. Vienur ji praėjo iškilmingiau ir dinamiškiau, ki
tur neapsieita be metų metais kartojamų klaidų ir klai
delių. O būta kai kur ir bekraujiškumo, tarsi tik metinės 
pareigos atstūmimas.

Iš suplaukusių korespondencijų risatyti, kad, jei dau
gumoje buvo laikytasi dėsnio, kad tai visų, laisvę mylin
čių ir Lietuvai nepriklausomybės siekiančių lietuvių šven
tė, tai kai kur prakalbininkai taip įsismagino, kad ją sten
gėsi paversti keiių lietuvių grupių švente. Ir, žinoma, tuo 
pakenkė tik šventės orumui, savo pačių autoritetą tikrai 
nepakėlė ir lietuvių jautrumo nepadidino.

Kai kur neapseita ir be mugės nuotaikų: kas duosit 
daugiau, anie tiek davė ... žinoma, gydytojui labai dažnai 
lengviau duoti $100, negu eiliniam darbininkui su didele 
šeima $1. Tat koks čia tikslas daryti tūrgų?

Neseniai mūsų bendradarbis rašė, kad nedera į aukų 
rinkimo momentą jungti ir savanorių žygius ir partizanų 
kraują. Negi mes dar esam tokie nesusipratėliai, kad 
mus reikia dar tokiomis priemonėmis graudenti? Negi 
mes jau esam ne politiniai tremtiniai, emigrantai, pabė
gėliai, ar kitaip besivadiną lietuviai? Negi mes, eidami į 
Vasario 16 minėjimo šventę, iš anksto neapsisprendžiam, 
kiek reikia Lietuvos laisvinimo reikalams atiduoti? Negi 
tik mugės nuotaika mus apsprendžia ? Manau, kad ne. 
Taip blogai apie mus manyti tikrai nėra jokių davinių.

Turint daugiau žinių, kaip šventės įvairiose lietuvių 
kolonijose praėjo, galima padaryti tokią išvada: jos pra
ėjo taip, kokius mes turim tų švenčių organizacinius va
dovus. Kur tie vadovai patys daugiau turi dvasinių turtų, 
ne sukirpto, bet natūralaus tolerantiškumo kitaip ma
nančiam lietuviui, kur vienybės siekimas yra ne proginis 
riksmas, bet sąmoningas visų darbų vairavimas į tą tiks
lą, ten ir šventės nuotaikose tie momentai vyravo. Bet 
kur tų centrinių organizacijų vadovai patys tuštybe per
pildyti ir netikrų dalykų deklamavimu spindi, ten ir to
kios šventės buvo, žodžiu, tos šventės šį kartą buvo, ir 
ateity bus, ne kas kitas, kaip mūsų vadovų organizacinis 
paveikslas.

Sunku dar pasakyti, koks buvo šių metų lietuvių 
dosnumas, duodant piniginę auką. Iš turimų davinių ne
atrodo, kad jis būtų pasikeitęs. O ypatingai, kad jis būtų 
pakilęs. O tai jau negerai. Bet negerai ne su aukotoju, 
bet vėl su tais pačiais vadovais, tik šiuo atveju jau pa
čiais aukščiausiais, centruose esančiais. Riksmas, mugės 
nuotaika, aukos prašant, dosnumo nepadidins. Jei išimtis 
pasitaikys, tai bus tik proginiai tų darbų rėmėjai, dau
giau garbės ieškantieji, bet ne darbus pastoviai remian- 
tieji. O didžioji lietuvių dalis tą dosnumą padidins tada, 
kai darbų planais ir pačiais darbais bus įtikinta, kad dau
giau reikia duoti, žodžiu, čia dėsnis ne nuo šiandien tebėra 
galiojantis: parodykit savo darbus, o mes plačiau atida- 
rysim savo pinigines.

Negi mes kalti, kad dauguma nelaiko jokiais dide
liais darbais du kartus per metus pasivažinėjimo į Wa- 
shingtoną? Nelaiko jokiais reikalingais darbais pasenu
sių žinių surinkimą į biuletenį, jų išsiuntinėjimą keliems 
lietuviškiems laikraščiams ir keliems veikėjams, kurie tą 
darbą laimina. Negi mes kalti, kad ten niekad nebuvo 
planuojamas naujų leidinių svetimomis kalbomis leidi
mas, kad neieškoma naujų veiklos metodų, o bezdžioniš- 
.kai kartojama, kaip buvo dirbama prieš 15 ar 10 metų? 
Negi mes kalti, kad pas mus susidarė tokia centrinė va
dovybė, kuri ir pasenusi nepakeičiama? O visa tai, visuo
menė labai gerai mato ir žino. Ir pagal tuos duomenis 
ji apsisprendžia.

Rūpestingi vadovai, iei mato kliūtis, visada stengiasi 
jas pašalinti. Jei mato darbo trūkumus, visada rūpinasi 
naujesniais planais papildyti. O jei to nėra, tai ir kitų 
nereikia kaltinti.

Norime tikėti, kad šių metų šventė davė naujų, įsi
dėmėtinų pamokų. Jei iš jų bus pasimokyta, kitais metais 
bus geriau. Jei į tai bus numota ranka —turėsim tą patį, 
ką ir šiemet turime. B, G«

Vasario 16 švenčiant Los An
geles mieste, Lietuvos konsulas 
Dr. J. Bielskis pasakė kalbą, 
kurioje pasisakė ir aktualiais 
mums klausimais.Tos kalbos da
lį, kur kalbama apie Lietuvos 
diplomatinės tarnybos svarbą ir 
mūsų partines užmačias, čia 
ir spausdiname.

Konsulas pasakė:
"Sekant politinių mokslų pro

fesoriaus Graham pareiškimą, 
mūsų šių dienų svarbiausias už
davinys yra saugoti tai, ką tu
rime. Lietuvos Diplomatinės 
Tarnybos Institucija yra mūsų 
svarbiausioji įstaiga, per kurią 
Lietuvos suvereniteto pripažini
mas palaikomas. Todėl, toji insti-

nejau neišmoksime? Ypač nedovanotinas laiko dėl-
Nemažai įvairiuose laikraš

čiuose buvo rašoma, kaip Va
sario 16 d. minėjimas pravesti 
trumpai ir įdomiai. Ir kągi?Chi
cago je vėl pademonstravome, 
kaip ir pasamdyti geriausi Holly- 
woodo artistai ir režisoriai ne
sugebėtų parodyti, kokių minėji
mų nereikia... Perkrautas, nuo
bodus, ištęstas, be dvasios ir 
veik nieko atėjusiam nedavęs.

simas laukiant šen. Douglas. Dėl 
jo teko išklausyti visos eilės 
pasakaičių, tartų iš salės 
pakviestų "oratorių" ir susipa
žinti su kolonijos veikėjų gimi
nėmis, juos kelis kartus pir
mininkaujančiai pristačius klau
sytojams. Dideliam visų apgai
lestavimui pagaliau reikėjo už
baigti oficialią dalį be šen. Doug
las (mat net ir Chicagojepo kelių

valandų pritrūksta kalbėtojų... 
Kitų metų Vasario 16 dienos mi
nėjimui siūlytume iš anksto pri
ruošti, pavyzdžiui Mielašir- 
dingos Rėmėjų Draugijos mote
rėles paskaityti visus joms ži
nomus blynų kepimo receptus, 
tuomet programa lengvai galės 
tęstis 8 valandas).

Kiek girdėti Chicagoje po šito
kio "sėkmingo" minėjimo, ki
tiems metams bus paimta di
džiausios miesto patalpos - In- 
ternational Amphitheater tele
fono budelė' (kuri rodos talpina 
4 žmones iš sykio, bet ir ten 
tikriausiai liks vietos...).

O visų lietuvių veikėjų šūkis 
turėtų būti: Tik per penkių va
landų prakalbas išvaduosime 
Lietuvą!

S. Matas, 
Chicago, III.

NEPRITARIU TOKIAM 
SIŪLYMUI

Šių metų Dirvos 16 Nr., laiš
kų skyriuje, tūlas J.V. iš Brook- 
lyno, pagal savo supratimą ra
gina padorius lietuvius Lietuvių 
enciklopedijos užsisakyto jus iš
plėšti iš XIX-to tomo 81, 82, 171 
ir 172 lapus, kuriuose Mizarasir 
Molotovas, apibudinami neva kaip 
nekalti avinėliai.

Paskaitęs tuos puslapius 
radau, kad minimi asmens aiš
kiai apibudinti kaip komunistai ir 
iš to jau visiems suprantama, 
kad jie nėra nekalti avinėliai. 
Enciklopedijoje ir neverta dau
giau ką rašyti, nes tam prireik
tų ištisų tomų. Mano manymu 
tų puslapių draskyti neverta, nes 
juose rašoma ir apie kitus da
lykus. Tik Sovietų Sąjungoje yra 
draskomi enciklopedijų puslapiai 
pagal politikos vėjus.

Pagal J.V. supratimą išeina 
taip, kad tie, kurie neišplėš tuos 
paminėtus puslapius, tai jau turi 
tapti nepadoriais lietuviais. Ka
žin ar J.V. jau pats išplėšė 
tuos puslapius?

Stasys Valiukaitis, 
Chicago

STEBĖTINA PAŽANGA...
Vienybė vasario 12 d., skyriu

je "Mums rašo" atspaudė Petro 
Jaro laišką, kuriame jis moko 
kaip reikia Dirvą redaguoti.

Na, matai, Petras išmoko ne 
tiktai savo vardą pasirašyti, bet 
ir redaktorius mokyti, kaip laik
raštį redaguoti. Prisimenu dar ne 
taip seną praeitį. Petras Jaras, 
atvykęs iš Lietuvos dar neat- 
vėsusiom rankom nuo bulvių sku
timo, ėmėsi į laikraščius kores
pondencijas rašyti. Kai Petras 
rašė į Vienybę, tai Šviesios at
minties J.O. Sirvydas Petrą mo
kė, kad savo ar kitų vardus ir 
pavardes reikia iš didžiosios rai
dės rašyti.

Petras Pusnikas, 
Brooklyn

KAS JUOKIASI PASKUTINIS...
Draugo vasario 6 dienos nu

meryje, lyg ir jumoro skyriuje, 
sumanyta pasijuokti, kad Dirva 
netiksliai surašė pavardes po 
viena nuotrauka iš Studentų Są
jungos suvažiavimo. Nuotraukoje 
esąs architektas Julius Vepštas. 
Draugo pletkininkų vadui, rašy
tojui Aloyzui Baronui, siūlytume 
prieš juokiantis iš kitų pasi
tikrinti apie ką rašo, nes nuo
traukoje buvo ne Julius, o Vy
tautas Vepštas, Metmenų žurnalo 
technikinis redaktorius ir Vytau
tas Kavolis, Metmenų redak
torius.

L. N., 
Chicago, III.

tucija privalo būti visų lietuvių 
vieningai ir organizuotai palai
koma ir viskuo .remiama.

Toje Užsienio Tarnyboje esan
tieji pareigūnai nėra amžini, jų 
gretos jau retėja. Kiti, anot mu
sų dainiaus: "Jau nulenkę žilą 
galvą ir lazdele pasirėmę, gra
bui vietą skiria"... Jau skubus 
laikas būsimų jų įpėdinių kadrą 
sudaryti. Užsienio Tarnyboje e- 
sančias tuščias ir apytuštes vie
tas skubotai užpildyti. Gerai ži
nome, kad egzilinės vyriausybės 
kaip tokios nėra. Artimiausia tam 
yra Diplomatinės tarnybos insti
tucija,. kuri šiuo tarpu yra vienin
telė, galinti Užsienio tarnybos 
paskyrimus daryti. Kadangi tai 
yra ne kokios privačios įstaigos, 
o tautos reikalas, todėl Diploma
tinės tarnybos institucijos skir
stymai ir patvarkymai yra glau
džiai susieti su mūsų veikla. 
Mūsų nesutarimai tą reikšmingą 
darbą trukdo. Mūsų savitarpio 
kivirčai keliami viešumon ir net 
nešami kitataučių tarpan. O kas 
blogiausia, kai kurių nešami 
ir rodomi draugingų valstybių 
pareigūnams. Tai jau ryškiai ža
lingi išsišokimai. Toks kai kurių 
elgesys jau spėjo Lietuvos rei
kalams gerokai pakenkti. Dėl to
kio kai kurių mūsiškių elgesio 
tik Lietuvos priešai džiūgauja.

Apgailėtina, kad tokie įvykiai 
pasirodo ne dėl kokių svarbių 
priežasčių, bet vien asmens, par
tijos ar srovės sumetimais. Tie
siog sunku suprasti, kad esamoj 
padėty duodama galimybės parti
jų ir srovių klausimams iškilti, 
ir net kai kur vyrauti. Turėtų 
būti aišku kiekvienam geros va
lios lietuviui, jog lietuviškoS'PO- 
litinės partijos ir srovės čia, 
Jungtinėse Amerikos Valstybė
se, nieko teigiamo nereiškia. 
Vien skaldo lietuvius ir trukdo 
tautos išsilaikymo ir išsilaisvi
nimo pastangas. Partijoms ir 
srovėms bus laikas ir vieta at
kurtoje Lietuvos valstybėje, bet 
ne dabar, tarp esančių šiapus ge
ležinės uždangos.

Kudirka, rašydamas Lietuvos 
Himną pažymėjo: "Iš praeities 
tavo sūnus te stiprybę sema". 
Taip, stiprybę ir pamoką. Žvilg
terėję Lietuvos praeitin, pama
tysim, jog Lietuvos tamsiaisiais 
laikotarpiais Lietuvos sūnūs ir 
dukros veikė sutartinai ir vienin
gai. Sukilime prieš Rusiją 1831 
metais niekas neklausė savo va
dų, Gedrimo, Jacevičiaus, pulki- 
ninkės grafaitės Platerytės, ku
riai politinei partijai ar srovei 
jie priklausė. Savo vadų balsą 
išgirdę, visi, kas kuo įgalėjo, 
griebėsi rusus varyti. Žygiuo
dami Palangą laisvinti, žemai
čiai dainavo: "Neprapuls mūsų 
tėvynė, kol žemaičiai bus gyvi".

1863 metų sukilime, vadovau
jant Kalinauskui, Sierakauskiui, 
kunigui Mackevičiui, Kušleikai, 
vienuoliui Piežai, ir kitiems gar
bingiems vadams, niekas ne
klausė, kurios partijos ar sro
vės šalininkai jie buvo. Jiems 
pašaukus, visi, kas kuo galėjo, 
stojo į gretas ir žygiavo tėvynę 
nuo priešų laisvinti.

Gręsiant pavojui 1918 metais 
atkurtai Lietuvos Valstybei, sa
vanoriai stojo savo valstybę ginti, 
visai neklausdami, kuriai parti
jai priklausė Basanavičius, Bir
žiška, Stulginskis, vyskupas Ka
revičius, prelatas Krupavičius, 
Grinius, Smetona, ir kiti pasi
šventę vadai.

Pennsylvanijos anglių kasyklų, 
ir šioje šalyje kitur esančių fab
rikų lietuviai darbininkai noriai 
ir dosniai dėjo sunkiai uždirb
tus tūkstančius dolerių karo nu
vargintiems Lietuvoje gelbėti ir 
Lietuvos laisvei saugoti. Jie tą 
darė neatsiklausdami, kuris iš 
čia esančių vadų kuriai parti
jai ar srovei priklausė. Jie su
prato, kad Lietuvos gelbėjimas 
yra bendras visų lietuvių reika
las ir šventa pareiga. Visi kiti 
reikalai prieš tai nublanko, at
puolė.

Šių laikų lietuvių tautos reika
lai, Lietuvos Valstybės padėtis 
reikalauja visų lietuvių nedalina
mos atydos ir vieningos veiklos. 
Visokių partijų, srovių, ir kiti 
lietuvių jėgas skaldantieji klau
simai privalo būti šalinami.

Savo tautinei veiklai turime ge
rus pagrindus. Diplomatinės Tar-

(Nukelta į 5 psl.)

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

EMU I. MASGAY

COUNTY CLERK OF COURTS

CANDIDATE FOR

RE-ELECT1ON

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY 
MA Y 3,1960

BEST WISHES
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

CHARLES L.

F L Y N N
FORMER DEPUTY SHER1FF

CANDIDATE FOR

S H ERI F F

ON THE DEMOCRATIC PRIMARY
MAY 3,1960

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

KINGSBURY COAL
COMPANY

ATVYKITE PAS MUS, ARBA PAŠAUKITE MUS 
MES ATGABENSIME GERIAUSIAS ANGLIS

MES DUODAME EAGLE STAMPS

10420 Quincy Avė. CE 1-0200

GREETINGS and BEST WISHES 
To Ali The Lithuanian People 

On Your National Holiday

HIIIIEliT fi. STIMMB
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE

REPUBLICAN PRIMARY MAY 3, 1960
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Akimirksnių kronikos* Bronys Raila

"Nesustok! Praeik greičiau!”...
Žmogus, kaip nuo seno žino

ma, nori, kad laimingosios jo 
gyvenimo akimirkos nesibaigtų, 
bet tarsi sustotų, suakmenėtų 
laike. Vokiečių poetas Wolfgan- 
gas Goethė šį troškimą išreiš
kė filosofo Fausto lūpomis to 
paties vardo didžiajame veika
le. Herojus ten kreipėsi į lai
mingąjį laiką, sušukdamas: 
"Verweile doch, du bist so 
schoen"... (Sustok, užgaišk, tu 
toks gražus!).

Ne mažiau gerai žinoma, jog 
ir visų Šalių emigrantai, tremti
niai taip pat dažniausia rodo po
linkį suakmenėti laike ir praei
tyje. Ypač ilgaf nenyksta gražio
ji praeitis, saldieji atsiminimai. 
Pro juos dabartis pasidaro nebe- 
išmatoma. Lyg tarsi ji nesikeis
tų, nebėgtų tolyn, lyg laikas bū
tų sutojęs.

Šį Fausto klasikinį posakį, la
bai savotiškai, keistai, o gal ir 
simboliškai pritaikintą, nesenai 
radau viename Lietuvos tarybi
nės poetės eilėraštyje (Perga
lė, Nr. U, 1959 m.). Tai turbūt
dar jaunos mergaitės kūryba. 
Pavardė suslavinta, nesulietu
vinta, bet tėvų patriotų parinktas 
jai vardas-naujadaras labai gra
žus: Vytautė Žilinskaitė.

☆
Štai pluoštelis ištraukų iš vie

no Vytautės eilėraščio.

Tuoj paskutinis spindulys 
Nuskęs.
Su juo - 
Saulėlydžio raudona pasaka... 
O, kad ji liktų čia!
Ir, Faustą prisiminus, surikau, 
Ištiesusi rankas į gęstančias ma

rias: 
"Sustoki, valandėle, tu tokia gra

ži!" 
Ir sustingau, ištiesusi rankas 
į gęstančias marias...

Praėjo valanda. Ir dar...Ir dar... 
Tebežiūrėjau 
į neištirpstančias bangos putas...

Ir baimės apimta, 
AŠ surikau: 
"O niekad nesustoki, valandėle! 
Graži esi todėl, kad nueini, 
Kad nepasikartoji.
Praeik! Praeik greičiau!"

☆
Nėra abejonės, kad Algio Ma

teikos pranešimas apie naująją 
"tarybinę" Lietuvos visuomenę 
ir jos galvojimus mums daugeliui 
galėjo pasirodyti kiek keistas, 
nesuprantamas, vietomis net vi
sai "bolševikiškas". Ypač tiems, 
kuriems laikas sustojo, kaip jis 
buvo prieš 20 metų, ir neberieda 
tolyn. Tiems naujoji Lietuvos 
visubmeninė sąranga (struktūra) 
ir žmonių galvosena bus neat
pažįstama, nesuprantama, "ne
pateisinama". Jiems greičiausia 
norėtųsi, kad viską būtų galima 
vienu brūkšniu ištrinti ir ste
buklingai grąžinti tai, kas buvo 
prieš 20 metų.

Taip pat nėra abejonės, kad ir 
mes kiti ne kiekvieną sovietinės 
Lietuvos tautiečių minties vingį 
vertinsime lygiai taip, kaip jie 
norėtų. Ir ne kiekvieną jų žingsnį 
taip suprasime ir jį pateisinsi
me, kaip jis atsiskleidžia jų aky
se ir išeinant iš jų padėties 
reikalavimų. Mūsų yra kiti aki
račiai, kiti mastai, kiti ir jaus
mai. Kas tūlam iš mūsų atrody
tų lyg juodžiausia sūtema, jie ten 
kartais išmato šviesų pra
giedrulį.

Bet ir mano vienas asmeniškas 
įsitikinimas nesikeitė nuo 1940 
metų, - vadinasi, ir man vienas 
principas "auakmenėjo", sustojo 
laike. Tai buvo įsitikinimas, kad 
lietuvių tautos potencialas nega
lėjo išbėgti, išemigruoti ar ki
tokiu būdu persikelti į užsienį, 
idant kada nors vėl sugrįžtų na
mo, kaip visuma. Lietuvių tautos 
likimas iš esmės priklausė ir 
priklausys nuo tų, kurie liko, to
liau gyvena ir dauginasi tėvy
nėje. Patinka mums tai ar ne
patinka, bet tokia bus lietuvių 
tauta, kokia ji yra ir bus savo 
žemėje, kiek ji išgalės ir kaip 
ji norės. Mes galime jai pro
tarpiais padėti ir naudingai tal
kininkauti, tik įsiklausę jos balsą 
ir atidžiai suderinę pastangas. 
Kitaip - mes visai išsimesime 
iš laivo, tuščiai žaisime neap- 
čiuopiamybėmis, virsime grynu 
užsieniniu "abstraktiniu menu".

Blogiau! Mes daugelis jau nuo 
senai tuo virtome. Kaip visi tie 
egziliniai "vyriausybininkai"...

☆
Šiuo atžvilgiu Algio Mateikos 

apžvalga man atrodė supranta
ma, įdomi, svarbi. Kiekvienas dėl 
jos turėtų giliau susimąstyti ir 
ieškoti savų sprendimų. Nesu 
linkęs čia niekam savųjų pri
mesti, bet tikiu būsiant naudin
ga, jei kitų svarstymus paleng
vinsiu, trumpai čia paryškin
damas kelias išvadas.

1. Sovietiniai lietuviai, net pro
komunistiniai, nepatenkinti savo 
vadais ir jų nerespektuoja. Jie 
norėtų "gudresnių", įtakingesnių 
savųjų komunistinių vadų, kurie 
pajėgtų savarankiškiau gyvendin
ti socialistinę santvarką Lietu
voje.

2. Stalininio teroro baimė te
bėra giliai įsibrėžusi visų žmo
nių sąmonėje. Net maži atolei- 
džiai ir palengvėjimai atrodo di
deliais pasikeitimais ir pažan

Jaunoji lietuvių karta savo visumoje nerusėja. Jie auga ir išlieka lietuviais ir turi net aštresnį 
tautinės garbės jausmą, negu bet kada praeityje... Nuotraukoje Šiaulių jaunimas, pasipuošęs tauti
niais rūbais, lankosi Vilniuje.

gos žingsniais. Tik kai ta pra
eities baimė bus išgyventa, gali
ma laukti griežtesnės laikysenos 
ir sąmoningesnio tautinių teisių 
reikalavimo.

3. Geležinei uždangai aklai at
skyrus Lietuvą nuo laisvojo va
karų pasaulio, sovietinės ir ko
munistinės propagandos įtaka yra 
davusi vaisių. Apie vakarus ma
žai težinoma ( tik tai, kas juose 
bloga ir pramanyta), visa ekono
minė ir techninė šalies pažanga 
priskiriama komunizmo nuopel
nui.

4. Norima daugiau santykių su 
užsieniu. Ypač platesni ryšiai su 
užsienio lietuviais tampa svarbi 
ir aktuali problema. Vis iš ten 
klausiama: ar mus pažįstate, ar 
mus suprantate? Mums iš anksto 
atmesti santykių galimumą ne
būtų politiška, - tegu tai atmeta 
Maskva ir kompartija (ką ji fak- 
tinai ir daro). Mes drąsiai ga
lime pasisakyti už agresyvių san
tykių palaikymą ir juos vykdyti, 
kiek ir kur galima. Kremlius 
ir jo gauleiteris Sniečkus visada 
bus už tokių santykių trukdymą 
ir nutraukimą. Tai nėra blogiau, 
negu visą laiką buvo...

5. Sovietinio auklėjimo ir pro
pagandos įtakoje Lietuvos nepri
klausomybės sąvoka jaunuomenei 
ima atrodyti kiek miglotesnė. 
"Nepriklausomybės" žodis pra
dedamas rišti su tuo, "kas buvo", 
bet ne su tuo, kokia nepriklau
soma Lietuvos valstybė ateityje 
galėtų ir turėtų būti. Dėtinos at
kakliausios pastangos, kad Lie
tuvos nepriklausomybės idėja iš
liktų švari, aiški, vyliojanti, 
šventa.

6. Maskvos okupanto kiemsar
giai - Sniečkus, Paleckis, Žiugž
da ir kiti - mėgina šlykščiau
siai klastoti Lietuvos istoriją. 
Jau antras dešimtmetis, kai jie 
aiškina, kad "Rusija yra išmin
tinga ir gera motina, kuri ne
nuilsdama rūpinasi savo vai
kais", kad "didžioji rusų tauta 
dosniai teikia šilumą mūsų ša
liai"... Veltui! Jaunoji lietuvių 
karta savo visuinoje nerusėja

(kiekvienu atveju daug mažiau 
rusėja, negu, pvz., užsienyje 
amerikonėja...). Ji auga ir iš
lieka lietuviais ir turi net aš
tresnį tautinės garbės jausmą, 
negu bet kada praeityje.

☆
Tad nėra ko perdaug nusiminti, 

nėra dėl ko kristi nevilties be
dugnėn, kad lietuvių tautos ka
mienas tėvynėje galėtų būti su
naikintas.

7. Bet kas labiausiai mane 
paveikė, sušildė ir sujaudino, 
tai tie keli žodžiai apie "ne
matomą ranką". Tai tas Lietu
vos lietuvio jautimas, tas pa
tvirtinimas, kad išžudžius akty
viąją -partizaninę rezistenciją, 
išnaikinus organizuotus laisvės 
atsparos lizdus, tiek daug nu
kraujavus, tiek apsivylus vakarų 
demokratijų ilgai lauktąja išva
davimo paramos viltimi, tiek jau 
apsipratus su kasdieninės sovie
tinės priespaudos padėtimi, iš
augus naujajai kartai be

jokių aiškesnių laisvų ir ne
priklausomų ateities perspek
tyvų, - tebėra ir tebeveikia aiški 
lietuviškos laikysenos gairė, vis 
yra kažkas, lyg kokia nemato
ma geroji ranka, kuri skatina, 
derina ir įkvėpia lietuvį jausti, 
galvoti ir veikti lietuviškai savo 
kraštui, savo tautai, savo tėvy
nei.

Vėlinių diena jam primena jo 
brolius ar seseris, tėvus, sene
lius, protėvius. Šios mirusios 
ar nužudytos kartos jam pra
kalba iš amžių glūdumos. By
loja, pasakoja, įkvepia, išklauso. 
Be abejo, tebekalba ir tie lais
vės ir nepriklausomybės du 
trumpi dešimtmečiai, kurie neiš
dildomai dar kartą įbrėžė šių 
dienų lietuviui nenykstantį lais
vės ir garbės jausmą, valią ir 
įsitikinimą. Jis niekada nesutiks 
būti svetimųjų vergu. Niekada 
nei lenkų, nei rusų, nei kitų 
okupantų baudžiauninku.

Kam? Dėl ko?
Ar tik dėl to, kad vakarų pa

Joms Lietuva tebėra gyva... Vaizdas iš įvykusio Vasario 16 minėjimo Kearny, N. J.
V. Maželio nuotrauka

Panemunio žvejys traukia tinklą. Jis žvejoja Lietuvai. Ir nepatenkintas, kad jo sugauta žuvį suryja 
atėjūnai maskoliai...

DETROITO LIETUVIU ŽINIOS

saulis vis daugiau pripranta ir 
palaipsniui legalizuoja mūsų ci
vilizuotosios Europos baltaodžių 
vergiją, kai tuo tarpu laisvė su
teikiama ir dovanojama Azijos 
geltonodžiams, Afrikos juodao- 
džiams?..

Bielskio kalba...
(Atkelta iš 4 psL)

nybos Institucija, VLIKas, BAL- 
Fas, ir kiti budėjimo, laisvinimo 
ir šalpos veiksniai sudaro tą 
gerą pagrindą. Saugokime juos! 
Šalin iš tų veiksnių tie, kurie 
vien tik siaurus partijų, srovių 
ir asmens klausimus kelia. Vien 
Lietuvos laisvinimo ir lietuvybės 
ugdymo darbuotojai tuose veiks
niuose spečiasi."

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Užgavėnių vakaras
Amerikos Lietuvių Balso 

Radijo Klubas vasario 27 
dieną, šeštadienį, Windsore, 
1033 Ottawa gatvėj esan

čiuose Ukrainiečių National 
Home rengia tradicinį u ž - 
g a v ė n i ų - b 1 y n ų va
karą. Pradžia 6 vai. va- 
knPG

ALBE Klubo Valdyba 
maloniai kviečia visus de- 
troitiečius ir windsorieeius 
atsilankyti, linksmai pra
leisti keletą valandų ir kar
tu paremti Radijo Klubo 
gražias pastangas — išlai
kyti radijo valandėlę.

Radijo valandėlę trans
liuoja iš WCHB radijo sto
ties, banga 1440, kiekvieną 
sekmadienį, nuo 5 vai. iki 6 
vai. vakare per visą vasa
rio mėnesį. Kovo mėnesį ra
dijo valandėlė bus nuo 5:45 
iki 6:45 vai. po pietų.

Tad ateinantį šeštadieni 
visi į lietuvišką blynų ir šo
kiu vakarą Wndsore.

A, M,
NUSIVYLĖ "VESTUVĖMIS"

Dainavos "vestuvėmis" ap- 
sivilta. Veikalas visiškai silp
nas, neįdomus. Stoka autoriui ga
bumų. Kaimo būties vaizdas ne
natūralus, vestuviniai papročiai 
subiaurojami. Negera ir nenau
dinga kviesti kitataučius ten, kur 
susidaroma bloga nuomonė apie 
lietuvius.

Lietuvių Kultūros Klubas 
išsirinko naują valdybą
Vasario 7 d. įvykusiame 

susirinkime buvo išrinkta 
nauja Lietuvių Kultūros 
Klubo valdyba iš šių asme
nų : Alfonsas Gilvydis — 
pirmininkas, Catherine Sto
kus — vicepirmininkė, Ste
la Hotra — vicepirmininkė, 
Marija Bukauskienė — iž
dininkė, Albertas Boreišis 
•— sekretorius, Vladas Min- 

gėla — reporteris. Kandi
datės : Rožė Bilaitienė ir 
Stasė Bankauskienė.

Revizijos Komisija: An
tanas Norus - Naruševičius, 
Viktorija Dambrauskienė ir 
Kazys Veikutis.

Detroito Lietuvių Kultū
ros Klubas paskyrė 100 do
lerių kun. A. Miluko mono
grafijai išleisti ir tapo to 
svarbaus kultūrinio užsimo
jimo mecenatu.

Mergaičių choro koncertas
Negausi Kunig. Birutės 

Karių M. D-ja, tačiau savo 
šauniais, kultūrine prasme, 
darbais toli pralenkia kur 
kas gausesnes draugijas. 
Ypačiai birutietės didelės 
pagarbos užsitarnavo vi
suomenėje už mergaičių 
choro įsteigimą. Jau nekar
tą šis žydinčių mergaičių 
choras yra pasirodęs viešu
moje.

Mergaičių choro koncer
tas įvyks Blynų vakare, va
sario 28 d., sekmadienį, 4 
vai. p. p. St. Clement sa
lėje — 2950 25 gatvėje, ne
toli Michigano gatvės. Ren
gia birutietės ir kviečia vi
sus gausiai atsilankyti.

mg.

NEWARK
SU IZIDORIŲ JATULIU 

ATSISVEIKINANT
Vasario 10 d. N. Arlington, 

N. J. kapinėse, palaidotas veiklus 
New Jersey lietuviškų organiza
cijų darbuotojas, buvęs Lietuvos 
kapitonas Izidorius Jatulis.

New Jersey lietuviai, o drau
ge ir mes visi Izidoriaus Jatu- 
lio asmenyje netekome didelio 
darbštumo, gilaus proto ir tau
raus lietuvio.

Neminint, jo veiklos Lietuvo
je ir Vokietijoje, Izidorius Jatu
lis atvažiavęs prieš dešimtį me
tų Amerikon tuojau įsijungė 
į eilę lietuviškų organizacijų. 
Buvo nariu ir vadovybėje dau
gelyje organizacijų: Lietuvių 
Bendruomenė, SLA, BALFAS, 
"Romovė" A.L.T. S-ga ir kitose.

Vaikius buvo A.L.T. S-gos na
rys ir kurį laiką vadovavo 
Newarke skyriui. Gal daugiausia 
laiko, darbo ir sveikatos ati
davė, pirmininkaudamas komi
sijai, kuri suruošė Newarke 
BALFO seimą.

Būdamas silpnos sveikatos 
sunkiai dirbo, rūpinosi savo šei
mos išlaikymu, o dar daugiau 
rūpinosi ir dirbo lietuvybės iš- 
laikimui. Visad pirmas su auka 
ir pirmas darbe, nežiūrint koks 
jis bebūtų sunkus. Jis, lyg tas 
vaidila, nuolat kurstė lietuvybės 
ugnį kol pats persidirbo ir su
degė ant to lietuviško aukuro.

Apverkė, apgailėjo šeima, 
draugai ir visa Nevarko apylinkė. 
Ilgai nevarkiečiai atsimins ir 
minės netekę taip reikalingo ir 
nepakeičiamo darbuotojo.

VL K.
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Dirvos skaitytojai kviečiami atidaryti 
taupymo sąskaitas lietuvių vedamoj Tau
pymo Bendrovėj, kuri:

JO/
moka “/O metinius divi
dendus (dividendai išmo
kami birželio 30 d. ir 
gruodžio 31 d.)

• apmoka visas pašto per 
siuntimo išlaidas.

CHICAGOS LIETUVIU ŽINIOS
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ž= anj ssociahon —
EE Chartered and Supervised by the United Statės Government == 
= 2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS g 
= Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres. =

liiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniini

20 metų tos srities 
praktika

Vokiečių radijų 
taisymas
TELEFUNKEN

Authorized Factory Servlce

TELEFUNKEN HI-FI STEREO SETS

SCHWAB RADIO & T. V.
SaZtM Senučce

11615 DETROIT AVENUE 
Cleveland 2. Omo

Sandėlyje didelis pasirinkimas įvairiausių 
modelių

LAkewood 1-4669

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

- Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & VVilliam J. Jakubs

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

6621 Edna Avenu.e 936 East 185 St.
EN 1-1763 KE 1-7770

, Į, UŽGAVĖNIŲ BLYNUS
Lietuvių Tautinis Akademinis 

Sambūris ir Studentų Tautininkų 
Korp! Neo-Lithuania Chicagoje 
rengia tradicinius Užgavėnių bly
nus.

Įvyks vasario 27 d., šeštadie
nį B. Pakšto svetainėje 2801 W. 
38 St. Vaišinsimės karštais lie
tuviškais blynais, linksminami 
Pakšto kapelos.

Veiks patyrusių šeimininkių 
parengtas užkandžių bufetas ir 
gėrimų baras prieinamomis kai
nomis.

Pradžia 8 vai. vak. įėjimas 
$ 3.00, studentams $1.50. Staliu
kai užsisakoma ir sumokama iki 
vasario mėn. 25 d.‘ pas kol. J. 
Našliūną, 6829 So. Maplewood 
Avė., telef. HE 6 - 3368, kas
dien 11 vai. - 3 vai. p.p.

Korporantai (ės) dalyvauja su 
spalvomis.

Kviečiame atsilankyti ir prie- 
telius.

Kviečia i Vilniaus muge
Chicagos skautai visu smarku

mu ruošiasi jų didžiajam pasiro
dymui visuomenei - Vilniaus 
Kaziuko mugei, vasario 28 die
ną, Jaunimo Centre. Šių metų 
Kaziuko mugė bus dar didesnė 
savo apimtimi, negu tikrai pui
kiai pasisekusi pereitais metais. 
Visi Chicagos skautai, nuo ma
žiausiųjų bebriukų ir paukštyčių, 
iki senųjų vyčių yra pasiruošę 
priimti gausius svečius.

Jaunimo Centras tą sekmadie
nį virs Vilniaus Kaziuko muge. 
Didžiojoje salėje skautai turės 
sa’-o prekių stalus, apkrautus vi
sokiomis gerybėmis pradedant 
medžio ir stiklo drožiniais, Vil
niaus verbomis bei pyragais ir 
baigiant darbščiųjų skaučių aus
tais tautinių raštų audiniais. Jū
rų skautai salę dekoruos įruoš- 
dami Vilniaus miesto Gedimino 

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai visiems 
mūsų draugams ir rėmėjams

LOUISVILLE TITLE 
INSURANCE CO.

The Loulsville Title Bldg., 118 St. Clair Avė., 
N. E. Phone: MA 1-2075

Listen to Rudolph Ringwall and his "Memorable 
Music” WJW Radio, Monday thru Friday, 

7:05-7:30 P. M.

pilį, jog visi tikrai jausis daly
vaują mugėje Gedimino kalno pa
pėdėje.

Apatinė Jaunimo Centro salė 
bus paversta puikiausia svetaine, 
kurioje skautės ir tėveliai patieks 
gardžiausius lietuviškus patieka
lus. Romantikos mėgėjai galės 
žvakių šviesoje gurkšnoti kavą 
ir vaišintis saldžiausiais gardu
mynais. Laimės ieškotojai turės 
progų savo laimę išbandyti lai
mės rate, paslaptingame Šulinyje 
ir daugelyje kitų žaidimų.

Chicagos skautams Remti 
Draugija, pirmininkaujama dr. 
Stp. Biežio, šiuo metu praveda 
laimėjimus, kur dovanų skaičiu
je yra kilnojama televizija, viena 
savaitė atostogų gražioje Tabor 
Farmoje, kišeninis radijo apa
ratas, . rašomoji mašinėlė, JAV 
bonas 50 dol. vertės ir t.t. Skau
tai bilietus jau senokai platina, 
bet mugėje bus galima jų dar 
įsigyti ir dalyvauti dovanų 
traukime.

Nors skautai yra pasiruošę 
priimti neribotą skaičių svečių, 
tačiau žinant, kokį pasisekimą 
mugė turėjo pernai, patartina 
ateiti anksčiau. Mugės pradžia 
11:30 valandą ryto .vasario 28 die
ną (sekmadienį). Įėjimas nemo
kamas. Visi Chicagos lietuviai 
kviečiami Kaziuko mugėje gau
siai dalyvauti ir su skautais pra
leisti malonią, popietę.

r m.
KVIEČIA Į, UŽGAVĖNIŲ BALIŲ

Sambūris "Šviesa" ruošia savo 
tradicinį Užgavėnių balių Chi
cagoje vasario 27 dienos vakare, 
jaukiose Western Ballroom 
patalpose. Šviesiečių baliai vi
suomet pasižymi linksma, jaukia 
nuotaika, skoningai dekoruota sa
le ir gera muzika. Šių metų ba
lius irgi žada suteikti visiems at
silankiusiems kelias malonias 
valandas.

Nepriklausomybės sukakties 
minėjimas Omahoje

Lietuvos Nepriklausomybės 
paskelbimo minėjimas įvyko va
sario 14 d. Minėjimą suruošė 
vietos bendruomenės valdyba. 
Ryte buvo lietuvių parapijos baž
nyčioje iškilmingos pamaldos, 
kurias laikė kun. dek. J. Tautkus. 
Jis pasakė ir tai dienai skirtą 
pamokslą. Giedojo lietuvių bend
ruomenės choras, diriguojamas 
muz. Br. Janušo. Choro giesmes 
palydėjo vargonai ir stygų kvar
tetas. Solo Guido "Priere" su
giedojo B. Starkevičienė. Pamal-

E. CHICAGO
Blyną balius

L i t uanistinės Mokyklos 
Tėvų Komitetas rengia bly
nų balių su menine progra
ma, šokiais ir kitomis įvai
renybėmis. Veiks Užgavė
nių valgių bufetas. Balius 
įvyks vasario 28 d., 6 vai. 
vakare šv. Pranciškaus lie
tuvių parapijos salėje, Har- 
bor, Indiana.

Nuolankiai kviečiama E. 
Chicagos ir apylinkės visuo
menė skaitlingai dalyvauti 
ir tuo paremti lituanistinę 
mokyklą.

Kviečiami nauji rėmėjai
East Chicagos apylinkėje 

Vasario 16 Gimnazijai rem
ti veikia du rėmėjų būreliai, 
kurie narių skaičiumi kas
dien mažėja. Bendruomenės 
valdyba, pasitarusi priėjo 
išvados, kad reikia kreiptis 
į visus vietos gyventojus, 
aplankant juos asmeniškai 
ir paprašyti įstoti į būrelio 
rėmėjus. Iš anksto prašoma 
parodyti gerą širdį pava
duoti atsisakiusius rėmėjus.

Norintieji įstoti rėmė
jais prašomi kreiptis: An
tanas Vilutis, 3915 Euclid 
St. Tel. EX 8-3998.

*
JAV Lietuvių Bendruo

menės Chicagos apygardos 
apylinkių atstovų suvažia
vime, įvykusiame vasario 7 
d., 11 vai. Jaunimo Centre, 
East Chicagos apylinkę at
stovavo 3 valdybos nariai. 
Apylinkės veiklos praneši
mą padarė Zigmas Motiejus.

Pakenė 

dos užbaigtos Lietuvos Himnu.
Radijo stotis KOOO davė lie

tuviškų dainų pusvalandį. Prieš 
kiekvieną dainą buvo duoti anglų 
ir lietuvių kalbomis trumpučiai, 
bet gana vaizdūs paaiškinimai, 
kurie sujungė visas dainas į gra
žią pynę. Paaiškinimą tekstus pa
ruošė N. Šarka. Angliškai prane
šinėjo stoties pranešėjas, o lie
tuviškai - F. Pabilionytė. Pus
valandį išrūpino bendruomenės 
valdyba ir jį KOOO radijo sto
tis davė nemokamai.

Po pietų Indian Hill School 
auditorijoje įvyko iškilmingas 
minėjimo aktas. Minėjimą ati
darė trumpu įžanginiu žodžiu 
bendruomenės valdybos pirmi
ninkas J. Šarka jr. Invokaciją 
sukalbėjo kun. dek. J. Tautkus. 
JAV Himną sugiedojo Ir. Šarkai
tė. Nepriklausomybės paskel
bimo aktą perskaitė kūrėjas - 
savanoris J. Šermukšnis. Žodžiu 
sveikino: Creightono Universite
to politinių mokslų prof. kun. 
E.A. Conway, latvių ir ukrai
niečių atstovai.

Prof. kun. E. A. Conway Lie
tuvos bylą puikiai žino. Prieš 
keletą metų jis buvo narys Kers- 
teno komitete, tyrinėjusiame 
Lietuvos pavergimo aplinkybes.

Pagrindinę paskaitą skaitė 
pakviestas iš Chicagos inž. A. 
Rudis. Toliau sekė priėmimas re
zoliucijos, kurią perskaitė valdy
bos vicepirmininkas A. Reške- 
vičius. Ir oficialiosios dalies už
baigai visa salė sugiedojo Lie
tuvos Himną.

Oficialiajai daliai vadovavo ir 
ją pasigėrėtinai sklandžiai pra
vedė B. Šulskis.

Meninę dalį išpildėmuz. B. Jo
nušo vadovaujamas lietuvių 
bendruomenės choras, sudai
nuodamas penketą dainų. Ypač 
karštų publikos plojimų susilau
kė Budriūno "Mano protėvių že
mė", kurioje solo pariją išpildė 
Ir. Šarkaitė ir paties dirigento 
maršas "Leikit į Tėvynę", kuris 
buvo palydėtas orkestro muzikos 
iš plokštelės, kurią dirigentas 
praėjusiais metais išleido.

Čia pat choras susilaukė ir 
užpelnyto įvertinimo. Prof. kun. 
E. A. Conway pakvietė chorą ko
vo 20 d. pasirodyti Creightono 
Universitete.

Minėjimo metu buvo renkamos 
aukos ALT-ui. Surinkta $490.50. 
Prijaučiantieji Nepriklausomy
bės Fondui privačiai sumetė 
$112.00.

J. P.

* M AY 2 BASEMENTPRAŠYK 
EAGLE 
STAMPS

Berniuku kostiumaiI

Buvo parduodami 
už 23.95

Nauji pavasariniai 3 
sagų stiliai iš puikios

100 vilnos . . .

Populiarios, lygios 

spalvos ir 

gražūs mišiniai

— Reikia skubėti ir Dir
voj perskaityti visus įvy
kius. Tuoj ateis kaimynų 
Jurgis, bet aš jam pasaky
siu, tegu Dirvą užsiprenu
meruoja patys. Juk nauji 
skaitytojai metams moka 
tik 8 dolerius.

14.90
Ir berniuką 

dydžiai 
6 iki 12

Prep. dydžiai 3 iki 20 15*90
Gerai žinomas puikių berniukų rūbų gamin
tojas perviršijo savo pavasarinių rūbų pro
dukcija ... ir turėjo atliekamus rūbus par
duoti didelia nuolaida . .. mes nupirkome vi
sus tuos rūbus ir dabar juos parduodame 
jums, su ta pačia nuolaida! Visi yra puikūs 
kostiumai . . . kaip tik pačiu laiku pavasa
riui ... pasiskubinkite ir pasirinkite iš lygių 
spalvų ar gražių mišinių!

Gaila, nepriimami užsakymai paštu ir telefonu
The May Co.*s Basement Boys Clothing Department, Downtown and On the Heights

J. CIJUNSKAS 
LAIKRODININKAS

Taiso ir parduoda laikro
džius, apyrankes ir kitas 
brangenybes. Sąžiningas ir 
garantuotas darbas prieina
momis kainomis.

753 E. 118 St.
Cleveland 8, Ohio 
Telef.: LI 1’5466

Visais apdraudos 
reikalais, 

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

atstovę
Paulina 

Mozuraitis-Bennett, 
HI 2-4450



1960 m. vasario 24 d. DIRVA Nr. 23 — 7

CLEVELANDE 
ir apylinkėse

• J. Matulionis ir dr. Son
gaila, atvykę iš Toronto į 
Clevelandą, dalyvauti Ben
druomenės pasitarimuose ir 
Vasario 16 minėjime, lydi
mi St. Barzduko, aplankė 
Dirvą.

• Vasario 16 minėjiman, 
greičiausia dėl blogo oro, 
šiais metais mažiau žmonių 
susirinko. Minėjimą prave
dė ALT skyriaus pirm. J. 
Daugėla. Pagrindinę kalbą 
pasakė J. Matulionis iš To
ronto. Minėjime buvo pri
statytas J. Muliolis, kandi
datuojąs į Ohio valstijos at
stovus. Jis tarė susirinku-

Praeitą šeštadienį Clevelande susituokė Nijolė Balsytė su Vytautu Andriušaičiu. Nuotraukoje jaunieji 
išėjus iš bažnyčios tarp draugų ir giminių. Iš kairės jaunasis V. Andriušaitis, jaunoji N. Balsytė, 
pabrolis A. Ginčius. Užpakaly pamergės ir pabroliai: B. Navikaitė, jaunosios užstota G. Jasukynaitė, 
H. Pikturna, B. Balsytė ir Algis Modestavičius. K. Gaidžiūno nuotrauka

BEST WISHES
To All The Lithuanian People 

On Your National Holiday

siems žodį. Latviškai svei
kino latvių bendruomenės 
atstovas Kruminš. Meninę 
programą atliko Varpo cho
ras, vad. muz. St. Gailevi- 
Čiaus<

• L. Budžiams Remti Val
dyba vasario 20 d. Čiurlio
nio Ansamblio namuose su
rengė Užgavėnių blynų va
karą. Buvo meninė progra
ma, šokiai ir vaišės. Buvo 
surengta ir veiklos nuotrau
kų parodėlė.

• Vasario 20 d. mirė Kos
te Steponavičienė, sulauku
si 87 m. amžiaus, užauginu
si 6 sūnus ir 2 dukteris, iš 
kurių Edvardas, Vaclovas, 
Alfonsas, Balys ir duktė 
Jadvyga Ilandienė gyvena 
Clevelande. Palaidota vasa
rio 23 d. į Kalvarijos kapi
nes. Į JAV su vaikais atvy
ko prieš 11 metų.

• Nijolės Balsytės ir Vy
tauto Andriušaičio sutuok
tuvių bažnytines apeigas 
Naujosios parapijos bažny

čioje atliko kun. Goldikovs- 
kis. Vaišėse dalyvavo per 
200 svečių. Grojo Clevelan
do neolithuanų orkestras.

• Savanorio-kūrėjo majo
ro Stasio Asevičiaus 65 me
tų sukakties minėjimą-pa- 
gerbimą bei išlydėjimą, su
kaktuvininkui persikeliant 
gyventi į Kanadą, rengia 
Lietuvos Atgimimo Sąjūdis 
kartu su kariu Ramovė ir 
SLA.

Minėjimas įvyks vasario 
28 d., sekmadienį, 4 vai. p. 
p., žemutinėje lietuvių sa
lėje.

Pažįstami ir visuomenė 
kviečiami dalyvauti pager
biant nusipelnusį veteraną.

Dėl informacijų kreiptis 
pas A. Juozaitį, telef. EN 
1-4321 arba į kitus minėtų 
organizacijų valdybą na-

• Vyt. A. Braziuliui vasa
rio 25 d. sueina 60 m. am
žiaus sukaktis. Susiorgani
zavęs komitetas, kuriam va-

Clevelando skautai V. Januškis, M. Rinkus, L. Melsbakas ir K. 
Gaižutis išpildę programą, minint Lietuvos Nepriklausomybės su
kaktį Pilėnų tunto sueigoje. v. Kizlaičio nuotrauka

dovauja P. J. žiūrys, kovo 
5 d., šeštadienį, 7:30 vai. 
vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose rengia pagerbimą. 
Pakvietimai gaunami pas J. 
Miščiką — 9804 Empire, 
telef. MU 1-8966. Dalyvavi
mas asmeniui kaštuoja $3.

Krepšinio ir tinklinio 
varžybos

Ateinantį savaitgalį, vasario 
27-28 d., Clevelande rengiamos 
1960 m. vidurinių vakarų sporto 
apygardos vyrų ir moterų 
KREPŠINIO IR TINKLINIO PIR
MENYBĖS. Varžybose dalyvauja 
komandos iš Chicagos, Detroito 
ir Clevelando.

Šeštadienį, vasario 27 d.
8:30 AM - 2:30 PM - Vyrų 

krepšinis - East High School, 
1380 East 82 St.,

1:00 PM - 7:00 PM - Vyrų 
krepšinis - St. Clair Recreation, 
6250 St. Clair Avė.,

10:00- 6:00 PM - Moterų ir 
Vytų tinklinis - Woodland 
Recreation Center, 9206 Wood- 
land Avė. (kampas E. 93).

7:30 PM - Lietuvių Salėje va
karas - koncertas, rengiamas 
Vysk. M. Valančiaus Lituanisti
nės Mokyklos Tėvų Komiteto ir 
sportinių varžybų rengėjų.

Sekmadienį, vasario 28 d.
10:30 AM - Sportininkų pamal

dos Šv. Jurgio Parapijos baž
nyčioje.

12:00 AM - Varžybų tąsa - 
Cathedral Latin High School, 2056 
E. 107 St. (tarp Euclid Avė. 
ir Carnegie Avė.)

2:00 PM - Iškilmingas Aktas. 
Sportininkų paradas. Po to vyrų 
ir moterų tinklinio ir vyrų krep
šinio finalinės rungtynės.

Clevelando lietuviška visuo
menė kviečiama paremti mūsų 
jaunimą atsilankymu!

♦♦

Vyrų krepšinio varžybų pir
mieji susitikimai East High 
School Salėje, 1380 E. 82 St.

8:30 AM - Detroito Kovas -

Chicagos Jūra
10:00 AM - Chicagos ASK Li- 

tuanica - Chicagos Aras II
11:30 AM - Chicagos Neris - 

Chicagos Gintaras
1 :00 AM - Chicagos Aras I - 

Clevelando Žaibas
Nuo 1:00 vai. iki 7:00 vai. 

St. Clair Recreation salėje, 6250 
St. Clair Avė. vyks tolimesnės 
vyrų krepšinio varžybos.

Tinklinio varžybos Woodland 
Recreation Center prasidės mo
terų rungtynėmis tarp Chicagos 
Aro ir Clevelando Žaibo II ko
mandos.

• J. Kazlauskas income 
tax pareiškimus Dirvoje 
pildo kiekvieną šeštadienį 
nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. 
pietų. Taip pat pagal susi
tarimą. šaukti RE 1-7222.

• Bilietus į vyskupo Va
lančiaus Lituanistinės Mo
kyklos vakarą galima užs'į 
sakyti ar gauti pas J.. Da- 
mušį UL 1-6957 ir L. Gai- 
liušienę MU 1-7014.

Vakaras įvyks vasario 27 
d., 7:30 vai. vak., lietuvių 
salėje.

• Kas yra pasiskolinęs iš 
J. Gailiušytės Amy Vander- 
bilt’s Book of Etiųuette, 
prašau jai pranešti telefo
nu MU 1-7014.

from
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GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People 

On Youi' National Holiday
From

JUDGE
PERRY B. JACKSON

MUNICIPAL COURT

Rytas Babickas

VASARIO 27 D., ŠEŠTADIENĮ, 
7:30 vai. v. Lietuvių Salėje 

ĮVYKSTA

VAKARAS-KONCERTAS
ruošiamas VYSK. M. VALANČIAUS

LITUANISTINĖS MOKYKLOS 
TĖVŲ KOMITETO 
Programoje: 

čiurlioniečių pramoginis oktetas, va
dovaujamas Ryto Babicko.

Vysk. M. Valančiaus Lituanistinės 
Mokyklos mergaičių ansamblis, vadovauja
mas Onos Mikulskienės.

Baleto šokį atliks Teresė S t a s a i t ė , 
akompanuojant R. Brazaitienei.

Ona Mikulskienė

šokiams gros puikus Ha n k H a 1 1 e r 
orkestras.

Bilietus po $2.0n, $1.50 ir $1.00 galima užsi
sakyti skambinant telefonu UL 1.-6957 arba MU 
1-7014 ir šeštadienį prie įėjimo nuo 6:30 vai vak.

Visi maloniai kviečiaipi dalyvauti ir tuo pa
remti lietuvišką mokyklą.

Tėvų Komitetas

• Papildomai pranešama, 
kad BALFui. aukojo:

Po $12.00 — V. ir M. Ka- 
sakaičiai.

Po $10.00 — Mikonis Juo
zas.

Po $5.00 — Balčiūnas P., 
Cijunskas Juozas, Ignatavi
čius St., Lukoševičius S., 
Jonaitis Antanas, Žilinskai 
Petras ir Ona.

Po $4.00 — Mykolas Drą- 
sutis.

Po $3.00 — Apanavičius 
Jurgis, Daugėla J., Garka- 
sas A., Garmus Antanas, 
Kaklauskas J., Vasaris J.

Po $2.00 — Bacevičius 
VI., Bajoraitienė Marija. 
Gylys Algirdas, Karalienė 
Jonė, Palūnas V.

1959 m. BALFui surinkta 
$1,239.45.

Visiems aukotojams ir 
rinkėjams širdingai dėkoja
me.

BALFo skyrių valdybos

PADĖKA

L. Budžiams Remti Valdyba 
nuoširdžiai dėkoja: dailininkui K. 
Žilinskui ir Dr. Žilinskienei už 
L. Budžių paruošimą, p. Gatau- 
čiui už grimavimą Užgavėnių vai
dinimui, p. V. Bakūnui už dai
navimą, p. Babickui už pianu 
akompanavimą, šeimininkėms 
p. Grincienei, Šarkauskienei, 
Paškonienei, Visockienei.Gatau- 
tienei, Kalvaitienei, Langienei p. 
Mackevičienei už šeimininkavi
mą ir p. L Visockiui už pagalbą 
vakarą ruošiant. Taip pat nuo
širdus ačiū blynų vakarui auko
jusiems: p. Cražului, Visockie- 
nei, Vencienei, Grincienei, Rut
kauskienei, Paškonienei, Kalvai
tienei, Šarkauskienei, Gatau- 
tienei, Langienei, Sabaliauskie
nei, Dailydienei, Pautienienei ir 
kitiems. Nuoširdus ačiū ma
loniems svečiams už atsilanky
mą, o p. Kalvaičiui už šokių mu
ziką.

GREETINGS and BEST WISHES 
To All The Lithuanian People 

On Your National Holiday

WILLIAM J. SEXTON
CANDIDATE FOR

STATĖ REPRESENTATIVE
REPUBLICAN PRIMARY MAY 3, 1960

EAST CLEVELAND-EUCLID & SUPERIOR AVĖ.
SAVINGS 

EARN

4%
ACCOUNTS

INSUREDTO
* 10.000

OPEN EVERY SATURDAY 
UNTIL NOON

SUPERIOR 
SAVINGS

HOME AND 
REMODEUNG LOAN3

CORNER 68™. SUPERIOR AVENUE

I. J. SAMAS JEWELER
šveicariški ir geriausi Amerikos laikrodžiai. 

Laikrodžių taisymas. Brangenybės. Įvairus dovanų 
pasirinkimas.

7007 Superior Avė. Greta Ezella Theatre
Telef.: EX 1-3969. Bute: WA 1-2354

V. RICKUS 
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KAS IR KUR?
• Dr. Stepono Biežio rezi
dencijoje vasario 17 d. bu
vusiame posėdyje Amerikos 
Lietuvių Tautinės S-gos 
centro valdyba aptarė Ame
rikos Lietuvių Tautinės Są
jungos ir Lietuvių Tautinio 
Sąjūdžio suglaudinimo prin
cipus. Artimiausiame posė
dyje bus svarstomas tų 
dviejų organizacijų suglau
dinimo statuto projektas, 
pagrįstas aptartais princi
pais.
• Amerikos Lietuvių Tauti
nės S-gos centro valdyba 
pasveikino lietuvių tėvų jė
zuitų vadovybę jų leidžiamo 
žurnalo Laiškai Lietuviams 
dešimtmečio proga. Įvertin
dama tautinį ir kultūrinį 
leidėjų darbą, centro valdy
ba žurnalui paremti pasky
rė 50 dol. auką.
• Australų moderniojo me
no paroda Anglijoje, Lon
done, bus atidaryta kovo 21 
d. Joje dalyvauja su savo 
darbais ir Australijoj gyve
nąs lietuvis dailininkas 
Henrikas Šalkauskas.
• Nina Lapėnienė, Gedimi
no Lapėno žmona, labai 
sunkiai susirgo. Ji paguldy
ta vienoje Chicagos ligoni
nėje. Jos lankyti iš Vokie
tijos atvyko jos sesuo Ma
rija Grincevičiūtė.
• ALTo Chicagos skyriaus 
surengtas Vasario 16-sios 
minėjimas Marijos mokyk
loje (vasario 14 dieną) ir 
vėl grįžo į seną stilių. Jo 
programa buvo nepaprastai 
ištęsta, perkrauta neįdo
miomis kalbomis, persunk
ta autoreklama ir blogai su
derinta. Skyriui šiais me
tais pirmininkauja E. Mi- 
kužiūtė.
• J. M. Mozeris, Chicago 
District Savings and Loan 
Ass’n reikalų vedėjas, sir
gęs plaučių vėžiu, mirė va
sario 17 d. eidamas 49 m. 
amžiaus.

• Pedagoginiame Lituanis
tikos Institute prof. dr. P. 
Jonikas kas šeštadienį po 2 
valandas nagrinėja prakti
nes bendrinės kalbos pro
blemas. Paskaitos vyksta 
Jaunimo Centre nuo 11 vai. 
Paskaitose gali dalyvauti 
kiekvienas, kuris tik domisi 
kalbiniais klausimais, šiuo 
bendrinės lietuvių kalbos 
kursu ypač susidomėtina 
spaudos ir apskritai rašto 
žmonėms.

• Brolijos Vyriausiasis 
Skautininkas Lietuvos Ne
priklauso m y b ė s šventės 
proga apdovanojo eilę skau
tų vadų ir rėmėjų: Už Nuo
pelnus ženklu — j. sktn. E. 
Vengianskį ir j. psktn. Br. 
Juodelį, abu Chicagoje, 
psktn. J. Stašaitį — Brock- 
tone ir psktn. S. Babronį — 
Buenos Aires, Argentinoje.

Už Nuopelnus ženklu su 
rėmėjo kaspinu rėm. Myko
lą Tonkūną — Waterbury.

Tėvynės Sūnaus ženklu 
■— vyr. skltn. V. Procutą, 
Australijoje.
• Visi buvę Braunschweig- 
Watenstedto gimna z i j o s 
mokytojai bei mokiniai, 
prašomi atsišaukti suvažia
vimo reikalu. Suvažiavimas 
numatomas Chicagoje, rug
sėjo 4' d. Registruotis ir dėl 
informacijų kreiptis pas 
Reginą Vaitkevičienę, 2113 
So. 49th Ct., Cicero 50, III. 
Tel. TO 3-8609.
• Dirvos bičiulis Ant. Kas
paravičius, iš New Haven, 
atsiuntė naujų prenumera
torių^

• V. Jokūbaitis, Dirvos bi
čiulis iš Clevelando, mokė
damas metinę prenumeratą, 
atsiuntė ir $5.00 auką.

ATITAISYMAS
Rašinyje "Originalus poeto va

karas Bostone" įvyko klaida. Tu
rėjo būti, kad Irena Nikolskytė 
paruošė ir skaitė poeto Fausto 
Kiršos eilėraščius, oAlėSantva- 
rienė skaitė savo originalų laišką 
poetui.

Brooklyno operetės choras dainuoja Vasario 16-sios minėjime New Yorke. Maželio nuotrauka

SLA Pildomosios Tarybos 
suvažiavimas New Yorke

Dirvą pasiūlyk savo 
kaimynui susipažinti

Vasario pabaigoje New Yorke 
prasideda SLA Pildomosios Ta
rybos suvažiavimas organizaci
niams reikalams aptarti. Tarp 
eilės klausimų, kuriuos numato 
svarstyti P.T. nariai, yra ypa
tingos reikšmės klausimas - va
jaus reikalai. Atseit, naujų narių 
telkimas į Susivienijimą.

Kalbant 'apie vajų tenka pasa
kyti, kad praėjusieji metai Su
sivienijimui davė gražius vai
sius. Metų eigoje į Susivieniji
mą įsirašė daugiau tūkstančio 
lietuvių. Tai tikrai džiuginantis 
reiškinys, ypač, jog įsirašiusiųjų 
didesnę dalį sudaro jaunimas.

Kaikam gali atrodyti, kad ga
vimas lietuvių organizacijai vie- 
nerių metų laikotarpyje daugiau 
tūkstanties naujų narių nėra įau 
toks didelis laimėjimas. Su tokiu 
galvojimu butų galima sutikti, 
jei... gyventumėm ne išeivijoje, 
kur kiekviena tautybė sparčiai 
tirpsta ir jai išlaikyti reikia ne
mažų ir sutelktinių jėgų. Todėl 
ir Susivienijimas, sugebėjęs, 
gražiu skaičiumi padidinti savo 
eiles, atliko reikšmingą darbą 

Mylimai motinai, uošvei ir senelei mirus,

STEPONAVIČIŲ ir ILENDŲ šeimas 

nuoširdžiai užjaučia

Al. ir Ant. Mikoliūnai,
H. Vo Senkus

Mūsų seniems pažįstamiems ir bičiuliams — 

STEPONIŲ, STEPONAVIČIŲ ir ILANDŲ šei

moms, jų brangiai motinai

KOSTEI STEPONAVIČIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Gaidžiūnai

Dr. GRAŽINAI PAULIUKONIENEI ir arti

miesiems

EMILIJAI GUISKIENEI

mirus, gilią užuojautą reiškia

Ohio Lietuvių Gydytojų Draugija

Mieliesiems kaimynams

BALIUI ir EMILIJAI STEPONIAMS,

jo brangiai MAMYTEI mirus, reiškiame gilią

užuojautą

Juškėnų šeima

Mirus

K. STEPONAVIČIENEI,
giliausią užuojautą reiškiame BALIUI ir EMILI

JAI STEPONIAMS bei visiems artimiesiems

R. V. Orintai
St. Astrauskas
B. Paulionis

Clevelando Skautų Tėvų Komiteto Pirminin

kui

EDVARDUI STEPONAVIČIUI
ir artimiesiems, jo MAMYTEI mirus, nuoširdžią 

užuojautą reiškia
Clevelando Pilėnų
Skautų Tuntas

EDVARDUI STEPONAVIČIUI

ir šeimai, jo brangiai mamytei mirus, gilią užuo

jautą reiškia

Pilėnų T. Skautų Tėvų K-tas

ne tik pačiai organizacijai, bet 
nemažiau pasitarnavo ir lietu
vių visuomenei, kovojančiai su 
nutautėjimu.

Galima tikėtis, kad ir šie me
tai Susivienijimui bus derlingi 
naujais nariais. Tai vienas pa
grindinių klausimų, kuriam di
delio dėmesio skirs Pildomosios 
Tarybos suvažiavimas. Jis bus 
jau paskutinis prieš Pildomosios 
Tarybos rinkimus. Kaip jau 
paskelbta, centrinio organo 
rinkimai įvyksta kovo mėnesį. 
Pildomoji Taryba renkama slaptu 
ir tiesioginiu balsavimu. Nariai 
kuopos susirinkime, kuris turi 
įvykti tarp kovo 1 ir 31 dienos, 
paduos balsus už pasirinktus kan
didatus į Pildomąją Tarybą.

Taip pat šiame suvažiavime 
Pildomosios Tarybos nariai, 
pasirašys raportus, liečiančius 
Susivienijimo veiklą ir jos stovį. 
Praėjusių metų raportai suda
romi kasmet ir jie siunčiami 
Apdraudos Departamentams tų 
valstijų, kuriose SLA yra įre
gistruotas.

A. Kiltenis

PAIEŠKOMI
Gasiūnas, žmona Gražina, ir 

duktė, atvykę į J.A.V. iš Austra
lijos.

Gavėnas, Beleslovas, iš Bai
sogalos

Janavičienė - Kurilavičiūtė, O- 
na, ir šeima, gyveno Indianoje.

Janušauskas, Albertas, Al- 
fronsas, Jonas, ir Juozas, Ado
mo sūnus, gyveno Melrose Park 
IUinois.

Jasmontas, Izidorius ir Jonas, 
ir Jasmontaitė, Bronė.

Jeruševičius, Juozas, Prano 
sūnus ir jo duktė Sarapinavičie- 
nė, Monika, iš Purvelių km., 
Nedzingės vi., Alytaus apsk.

Jurkšas, Kazys, gyveno Kana
doje, St. Walburg, Sask.

Kasakaitis, Jonas, žmona Se- 
melevičiūtė-Kasakaitienė, Rožė, 
kilusi iš Gudžiūnų vL, Pociū
nėlių par., gyveno Montevideo, 
Urugvajuje

Morkis, Vincas, gyveno A- 
vellaneda, Buenos Aires, Argen
tinoje.

Ieškomieji arba žinantieji apie 
juos maloniai prašomi atsiliepti:

Consulate General of Lithuania
41 West 82nd Street 
New York 24, N.Y.

ANTANUI JONAIČIUI ir šeimai,
jo motinai Lietuvoje mirus, nuoširdžią užuojautą 
reiškia

Jonas Gudėnas

Clevelando skautai padovanojo Punsko (Lenkijoje) lietuviams kank
les ir už tai iš jų gavo gražų audinį su Vytimi ir įrašu "Lietuviais 
esame mes gimę, lietuviais norime ir būt..." Viršutinėj nuotrau
koje Punsko lietuvių liaudies meno ansamblio vadovybė su dovano
tomis kanklėmis. Apačioje Clevelando skautų būrelis su Punsko lie
tuvių dovana. Iš kairės (pirmoj eilėj): G. Matulevičius, J. Grigaliū
nas, G. Lazdinis, Š. Lazdinis.Ig. Musteikis. Antroj eilėj: A. Rukšėnas, 
V. Januškis, K. Gaižutis, A. Daukantas, M. Rinkus, B. Grigaliūnas.

V. Kizlaičio nuotrauka

Mylimai ALEKSO mamytei, Sibiro tremtinei, 

pavergtoje Tėvynėje mirus,

ALEKSĄ LAIKŪNĄ IR JO ŠEIMĄ,
didžio skausmo prislėgtus, iš visos širdies užjau

čiame Bronė ir Jonas Paplėnai
ir dukterys

Fonui

PETRUI VĖBRAI ir jo šeimai, 

jų brangiai mamytei-uošvienei mirus, gilią užuo

jautą reiškia
A. L. Tautinės S-gos

Chicagos Skyrius
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