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Lietuvoje 41 % gyventojų 
gyvena miestuose

Kovo 5 dienų Lietuvoje 
vykdytuose vietinių sovietų 
„rinkimuose”, anot oficia
laus rinkiminės komisijos 
pranešimo, turėjo teisę bal
suoti 1,826,189 rinkėjai. Tai 
reiškia, kad tiek Lietuvoje 
esama 18-kos ir daugiau 
metų amžiaus žmonių. Anot 
to paties pranešimo, beveik 
visi jie ir balsavę, būtent, 
„selsovietų” (apylinkių ta
rybų) rinkimuose dalyvavę 
99.96%, ir tai yra didžiau
sias nuošimtis. Miestuose 
uolumas buvęs truputį ma
žesnis. Mažiausiai uolūs te
buvo vilniečiai, nes Vilniuje 
balsavę ”tik” 99,79%... 
(Taigi, viename tik Vilniu
je nesiteikė arba išdrįso bal
suoti 403 žmonės, kai visos 
Lietuvos kaimuose tokių ne
rangių teatsirado tik apie 
730).

1959-ais metais panašių 
rinkimų metu turinčių teisę 
balsuoti Lietuvoje buvo 
skaičiuojama 1,785,697. Va
dinasi, dabar 18 ir daugiau 
metų turinčių Lietuvoje yra 
apie 40,000 daugiau. Tais 
metais Lietuvoje gyvento
jų buvo suskaičiuota 3,713 
tūkstančių. Taigi, balsuoti 
teisę turinčiųjų skaičius ta
da sudarė 65.83% visų gy
ventojų. (Anksčiau iki 18 
metų Lietuvoje buvo maž
daug 36%, o 1959 metais 
buvo vos kiek per 34%).

Jeigu jaunuolių iki 18 me
tų santykis visoje gyvento
jų masėje būtų ir šiais me
tais toks pat, koks buvo 
1959 metais, tai išeitų, kad 
šįmet Lietuvoje gyventojų 
yra 2,774 tūkstančiai, tai

JAV prarado karinę bazę 
Saudi Arabijoje

Saudi Arabijos vyriausybė pa
informavo Jungtines Valstybes, 
kad Darano aerodromo sutartis 
nebūsianti atnaujinta, pasibaigus 
jos galiai 1962 metais.

Pagal tą sutartį JAV karo 
aviacija Persijos įlankos pakran
tėje turėjo karinių oro trans
portų įrengimus, bet šiuo metu 
nelaikė ten kovos lėktuvų. Už 
1000 mylių nuo Sovietijos sienų 
nutolusi bazė turėjo strateginę 
reikšmę ir būtų labai naudinga 
karo • atveju. Tais sumetimais 
JAV norėjo ją išlaikyti eventua
lioms karinėms operacijoms, bet 
karaliaus Saudi vyriausybė pa
informavo Washingtoną, kad ji 
nesanti pasiruošusi sutartį at
naujinti.

Oficiali sutarties nutraukimo 
priežastis nepaskelbta, bet neo
ficialiai sakoma, kad karaliaus 
Saudi vyriausybė jautė spaudimą 
iš vidaus ir užsienio arabų, ypač 
Kairo vyriausybės, kuri nuolat 
puldavo Saudi Arabiją už leidimą 
aerodromu naudoti JAV karo 
aviacijai, nors aerodromas 
įrengtas JAV lėšomis. 

yra, 61-nu tūkstančiu dau
giau. Metinis prieauglis bū
tų kiek didesnis, negu 1%, 
taigi maždaug toks pat, 
koks būdavo ir nepriklauso
mybės laikais.

Iš balsuotojų skaičiaus į 
apylinkių, mažųjų ir didžių
jų miestų bei Vilniaus mies
tinių rajonų tarybas galima 
spręsti, kaip dabar Lietu
vos gyrentojai pasiskirstę į 
kaimus ir miestus. Būtent, 
Vilniaus mieste esą (skai
čiuojant tūkstančių tikslu
mu) 170 tūkstančių balsuo
tojų, vadinasi, turėtų būti 
apie 262 tūkstančiai gyven
tojų. Kituose keturiuose di
džiuosiuose miestuose ir 
dviejose didžiosiose vasar
vietėse (Kaune, Klaipėdoj, 
Šiauliuose, Panevėžy, Pa
langoj ir Druskininkuose) 
esą 300.5 tūkstančio balsuo
tojų, taigi turėtų būti apie 
457 tūkstančiai gyventojų. 
Antraeiliuose miestuose (jų 
yra 81) ir miesteliuose (28) 
balsuotojų esą 277.5 tūks
tančio, taigi gyventojų apie 
420 tūkstančių. Iš viso, tad, 
miestuose ir miesteliuose 
ir šiuo metu gyvena 750 
tūkstančių, arba trupučiuką 
daugiau kaip 41 % visų Lie
tuvos gyventojų. Kaimuose 
gyvena 1 milijonas ir 76 
tūkstančiai, arba ne visai 
pilni 59%.

Nepriklausomybės laikais 
miestų ir kaimų gyventojų 
santykis buvo 23 ir 77 nuo
šimčiai.

Šis pasikeitimas tačiau 
nereiškia, kad tai iš Lietu
vos kaimų daugiau kaip kas

Kitą painiavą sudarė Saudi 
Arabijos draudimas tarnauti a- 
eorodrome Amerikos žydams. 
Mat, aerodromą taip pat naudojo 
ir civilinė amerikinė susisieki
mo linija TWA. Amerikoje žydai 
kėlė triukšmą, kad JAV vyriau
sybė nusileidžianti arabams, žy
dus diskriminuodama. Valstybės 
departamentas po ilgų tūpčioji - 
mų pagaliau praeitą mėnesį pa
skelbė, kad Saudi Arabija turinti 
teisę savo krašte daryti, kas 
jai patinka.

Informuoti sluoksniai sako, 
kad karalius Saudi liekąs drau
giškas Jungtinėms Valstybėms, 
bet apsisprendęs nutraukti su
tartį, vengdamas neramumų. 

ketvirtas žmogus būtų per
sikėlęs į Lietuvos miestus. 
Lietuvos kaimuose žmonių 
mažėja, bet jie išvyksta ki
ta (rytų) linkme — kaip 
tremtiniai, kaip į rekrūtus 
paimti, arba kaip „savano
riai”. O Lietuvos miestų gy
ventojų skaičius auga, tik 
iš dalies pasipildydamas 
studijuojančiu arba ir dirb
ti pramonėn pereinančiu 
jaunimu, bet didesne dalimi 
miestai pasipildo iš rytų at
vykstančiais kolonistais.

SUŠAUDĖ TRIS BUVU
SIUS POLICININKUS 

BEI PARTIZANUS
Kovo 11 d. „Tiesoje” 

kom-propagandinei spaudai 
tipiškomis nuotrau komis 
aprašinėjama buvusių Sei
rijuose ir Alytuje policijos 
pareigūnų — Alfonso Nykš- 
taičio, Bernardo Skliuto ir 
Stasio Petrausko byla. Jie 
buvo kaltinami organizavę 
ir vykdę „60,000 Alytaus ir 
Seirijų gyventojų išžudy
mą”, vėliau .buvę partizanai 
(nuo 1946 metų iki šiol ne
pagauti dirbę įvairiose įmo
nėse). Visi trys sušaudyti. 
Aprašyme minimi dar trijų 
asmenų adresai užsieniuose.

LNA

ŽUDYNĖS ANGOLOIE
Dešimtys europiečių, jų tarpe 

moterų ir vaikų, buvo Angoloje 
išžudyta per sieną įsiveržusių 
Kongo teroristų. Žudynės įvyko 
po paskutinio Saugumo Tarybos 
posėdžio, kuriame buvo atmesta 
neutralistų rezoliucija, už kurią 
taip pat balsavo Sovietija ir 
JAV. Rezoliuciją atmetusios val
stybės motyvavo, kad Angoloje 
nebuvo pagrindo būkštauti dėl 
grėsmės "pasaulinei taikai ir 
saugumui”. Dabar ją jau turima.

Portugalija po posėdžio pa
reiškė griežtą protestąWashing- 
tonui už kišimąsi į jos "vidaus 
reikalus". Jungtinių Tautų už
kulisiuose, Vakarų bloko dele
gacijų tarpe, reiškiamas didelis 
pasipiktinimas JAV delegacijos 
balsavimu, ir pati JAV delega
cija jau pripažino, kad Afrikos 
įvykių kompleksas galįs labai 
pabloginti- JAV santykius su 
Vakarų valstybėmis.

Kovo 17 "N.Y. Times" paskel
bė, kad prieš balsavimą valsty
bės departamente tuo klausimu 
įvykęs nuomonių skilimas, kuris 
sukliudęs pasitarti su sąjungi
ninkais. Naujesniu .pranešimu, 
tokį balsavimą nulėmę prez. 
Kennedžio ir valst. sekr. Rusko 
sprendimai.

PASKIRTAS NAUJOMS PAREIGOMA į INDIJĄ. Dipl. inž. Stepas V. Malėnas, nepriklausomybės 
laikais Lietuvoje buvęs Petrašiūnų popierio fabriko direktorium, o Amerikoje Merrimac Paper Company 
technikiniu direktoriumi, dabar didžiulės popierio ir celiuliozės Parsons& Whitemore firmos paskirtas 
naujoms pareigoms J Indiją, kur ši firma turi stambų padalinio centrą. Inž. Stepui Malėnui išvykstant, 
Bostono lietuviai jaučia neabejotiną nuostolį, nes kultūriniame gyvenime jis visiems buvo pažįstamas 
kaip dinamiška, veikli ir patraukli asmenybė. Atvykęs į JAV, inž. Stepas Malėnas Syracuse universitete 
išėjo popierio ir celiuliozės technologijos mokslus, 1954 m. juos baigdamas cum Įaudė. Inž. S. Malėno 
žmona Stasė ir dvi dukterys tuo tarpu lieka gyventi Andovery, Mass., kol duktė Giedrė baigs mokslą 
kolegijoje. Ne tik artimesnieji draugai, bet ir daugelis Bostono lietuvių nuoširdžiai linki inž. Malėnui 
sveikatos, laimės ir pasisekimo tolimoje Indijoje.

PRADĖS OFICIALIAI ALŽIRO TAIKOS DERYGAS
Alžiro sukilėlių provizorinė 

vyriausybė paskelbė "pradėjusi 
žingsnius" taikos deryboms, ku
rios turėtų užbaigti šešerius ir 
pusę metų tebesitęsiantį karą 
su Prancūzija.

Derybos, kaip tikima, prasi
dėsiančios dar prieš šio mėnesio 
pabaigą,!r vyksiančios Prancūzi
jos - Šveicarijos pasienyje. Ofi
cialiai dar nepaskelbta, bet spė
liojama, kad Alžiro sukilėlių de
legacijai vadovausiąs provizo
rinės vyriausybės užsienių rei
kalų ministeris Belkacem Krim.

Derybos, kaip pranašaujama, 
būsiančios sunkios ir ilgos, gal
būt nusitęsiančios ištisus mė
nesius.

Alžiro sukilėlių ir Prancūzijos 
vyriausybės atstovai, kaip dabar 
aiškėja, jau buvo du kartus ne
oficialiai susitikę Šveicarijoje - 
vieną kartą vasario pabaigoje, 
antrą kartą kovo pradžioje. Pre
liminariniuose pasitarimuose, 
kaip atrodo, nepasisekė galutinai 
susitarti dėl ginklų paliaubų, ir 
ta kliūtis dar neleidusi pradėti 
tiesioginius prezidento DeGaulle 
ir Alžiro sukilėlių provizorinės 

vyriausybės galvos FerhatAbbas 
susitikimus.

Prancūzai yra siūlę, kad abi 
pusės pertrauktų kovas, pasilik- 
damos esamose pozicijose, o 
alžiriečiai nori, kad prancūzų 
armija būtų sumažinta ir ati
traukta į kareivines,nacionalistų 
sukilėlius paliekant vienus kal
nuose ir dykumose.

Alžiro nacionalistai teigia,kad 
prancūzų reikalavimų išpildymas 
praktiškai susilpnintų jų pozici
jas ir išjungtų galimybę atnau
jinti mūšius, jei derybos iširtų. 
Prancūzija teigia, kad sėsdama 
prie derybų stalo su sukilėlių 
provizorine vyriausybe, praktiš
kai ją pripažįsta, ir pastaroji 
dėlto taip pat turėtų padaryti 
daugiau nuolaidų, ^oficialias de
rybas einama, tų pažiūrų nesu
derinus.

Kita problema, kuri buvusi pa
liesta ir neišspręsta slaptuose 
pasitarimuose, yra Sacharos 
klausimas. Sacharos dykumą,ku
rioje prancūzai yra radę naftos

AMERIKA PADĖS ŽŪSTANČIAM LAOSUI
Prezidento Kennedžio admi

nistracija, po kelias savaites 
trukusių tūpčiojimų ir bandymų 
ieškoti koegzistencijos su ko
munistais Laose, nutarė grįžti 
į senąją JAV politikos kursą, 
atnaujindama karinės ir tech
ninės pagalbos tiekimą provaka- 
rietiškai princo Boun Oum vy
riausybei.

.Sovietai per tą laiką spėjo 
ginklais sustiprinti prokomunis
tinius sukilėlius, kurie naujais 
puolimais pasiekė didelių mili- 
tarinių laimėjimų, grasindami 
užgrobti karališkąją krašto sos
tinę Luang Prabang, kas reikštų 
milžinišką smūgį Vakarų pres
tižui Azijoje. Paskutinėmis ži
niomis, karalius Vatana ruoštą
sias pasitraukti iš sostinės, kad 
išvengtų patekimo į komunistų 
rankas.

Luang Prabang praradimas, 
kaip stebėtojai pabrėžia, iškeltų 
sunkų klausimą Jungtinėms Am
erikos Valstybėms ir SEATO 

ir mineralinių turtų, Alžiro pro
vizorinė vyriausybė laiko inte
graline Alžiro dalimi, tuo tarpu 
Prancūzija tą klausimą siūlo 
svarstyti atskirai, vėlesnėse de
rybose. Šiuo klausimu Marokas 
ir Tunisas, kurie kitais požiū
riais rodo kraštutines simpati
jas alžiriečiams, yra daugiau 
linkę pritarti Prancūzijai.

Nerasta taip pat sprendimo 
ir dėl prancūzų laivyno bazės 
Mers Kebir (netoli Orano) atei
ties.

Todėl suprantama, kad Pran
cūzijos vyriausybė, nors ir pa
reiškė pasitenkinimą dėl Alžiro 
sukilėlių noro pradėti oficialias 
derybas, tuo tarpu vengia pla
tesnių komentarų, liečiančių {- 
vairius laikos derybų klausimus.

Alžiro karas per šešerius su 
puse metų, kaip Prancūzijos in
formuoti sluoksniai sako, kas
dien kaštavęs šimtus tūkstančių 
frankų ir pareikalavęs arti 
200,000 aukų.

organizacijai: ar dar beliko koks 
nors kelias totalinei komunistų 
pergalei Laose sulaikyti, ven
giant ginkluotos intervencijos. 
SEATO susirinks posėdžio Bang- 
koke už savaitės.

Laose dešiniųjų vyriausybė pa
skelbė, kad paskutinės derybos 
su buvusiu premjeru Phoumapa
sibaigė visiška nesėkme. Phou
ma anksčiau buvo sutikęs daly
vauti koalicinėje vyriausybėje ir 
tuo būdu baigti pilietinį karą, 
bet po kelių dienų susitarimą 
sulaužė.

♦ JAV vyriausybė įsakė savo 
piliečiams pasitraukti iš Kongo 
ir prašė JT pagalbos jiems ap
saugoti. Oficialiuose prane
šimuose neskelbiama, kad to 
žingsnio griebtasi, gavus kurį 
laiką nutylėtas žinias apie te
rorą prokomunistų kontroliuoja
moje Kivu provincijoje.
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Dvasinis Lenkijos valdytojas, komunistinio diktatoriaus Gomulkos oponentas, yra kardinolas Wys- 
zinskis. Abu jie stalinistiniais laikais buvo persekiojami. Kai po Poznanės sukilimo kardinolui buvo 
leista grįžti viešumon, jis pareiškė savo tikintiesiems: "Visi žino, kad lenkai moka didvyriškai mirti. 
Bet dabar aš iš jūsų reikalauju daug sunkesnio dalyko: heroiškai dirbti, kad Lenkija galėtų gyventi." 
Kitais žodžiais: Lenkijai nereikia tikėjimo kankinių, bet žmonių, kurie net savo principus aukotų 
Lenkijai apsaugoti nuo liūdnesnių pasėkų. Deja, tas kompromisas atnešė tik trumpalaikę religijos 
laisvę: neišvengiamas konfliktas su režimu vis aštrėja.

TAIP ATRODO ŠIANDIENINE LENKIJA (2)

~ Kį REIŠKĖ RAPACKIO PLANAS?
Šiuo metu, pasaulinėje politikoje vykstant didesnio ar mažesnio 

masto, viešesniems ar slaptesnįems tarpvalstybinių santykių per- 
sigrupavimams, Lenkija, kuri laikoma reliatyviai laisviausiu Krem
liaus satelitu, pradeda įgyti vis daugiau tarptautinės reikšmės: 
tiek JAV, tiek kai kurios Europos valstybių vyriausybės pradeda 
ieškoti glaudesnių ryšių su Gomulkos režimu, tikėdamos, kad tuo 
keliu būsią galima tą kraštą, Poznanės sukilimu laimėjusį šiek 
tiek laisvės, ateityje dar labiau atpalaiduoti nuo Maskvos priklau
somybės.

Vakarų Vokietijos kancleriui Adenaueriui pasiuntus neoficialų 
žvalgą, Kruppo firmos įgaliotinį Bertoldą Betizą, diplomatinių 
santykių galimybėms tirti (lenkai senai nori diplomatinių ryšių 
su Vak. Vokietija, bet Bonna, jau kelis kartus pradėjusi derybas, 
paskutiniu momentu atsitraukdavo) - ta proga Lenkijon buvo įsileista 
keletas vokiečių laikraštininkų, kurių vieno, Dieter Galsdorf, ste
bėjimų ištraukas čia pateikiame.

Jau aną kartą esame mi
nėję, kad vadovaujančiuose 
Lenkijos komunistų parti
jos sluoksniuose nekyla 
klausimas dėl priklausomy
bės Rytų blokui, bet galvo
jama, kokį vaidmenį tame 
bloke galėtų Lenkija suvai
dinti. Kiekvienam yra žino
ma, kad Lenkija yra įsprau
sta tarp Sovietijos, Čekoslo
vakijos ir komunistinės Vo
kietijos. Ta būklė iš vienos 
pusės suvaržo judėjimo 
laisvę, bet iš kitos pusės lei
džia tai, kas būtų perdaug 
rizikinga kraštams, turin
tiems betarpines sienas su 
Vakarais.

Ir taip grupė užsienių rei
kalų ministerijos politikų

jau 1957 metais pradėjo 
svarstyti, ką Lenkija galėtų 
padaryti, kad galėtų paro
dyti kokį politinio savaran
kiškumo ženklą — žinoma, 
n e s u e rzindama Maskvos. 
Užsienių reikalų ministerio 
Rapackio grupė tų svarsty
mų pasėkoje paruošė pagar
sėjusį beatominės zonos Vi
durio Europoje planą.

Ko tuo planu buvo siekia
ma? Užs. reik, ministeris 
Rapackis aiškino: "Išveng
ti Europos padalinimo pir
mu žingsniu į nusiginklavi
mą’’. Rapackis tą politiką 
pavadino "aktyvia koegzis- 
tencija”.

1958 metų sausio pabai
goje Rapackio grupė kieto

se, septynias dienas truku
siose derybose iškovojo so
vietų pritarimą praplėsti 
planą, įtraukiant į jį kontro
lės sistemą. Daugelis lenkų 
jau tada jautė, kad Chruš
čiovas savo pritarimą davė 
tik tikėdamasis, kad Vaka
rai tą planą atmes, šiandien 
įvykiai yra pralenkę tą pla
ną, ir jis jau yra beveik už
mirštas.

Bet vis dėlto lenkų komu
nistų prestižas tuo epizodu 
padidėjo gyventojų tarpe. 
Plano lėtas žlugimas vėliau 
partijos vadovybę privertė 
ieškoti kitų priemonių tau
tiniams jausmams paten
kinti. čia daug padėjo kaip 
tik tuo metu Maskvos pra
dėta kampanija prieš Va
karų Vokietiją.

"Šioje srityje mums ne
reikia perdaug stengtis", 
pasakė vienas aukštas par
tijos valdininkas. Ir tikrai, 
visoje Lenkijoje sutinkama 
giliai įsišaknijusi baimė, 
tikras nepasitikėjimas Vo
kietija. Daug padeda istori
nė patirtis. Jau ištisais de
šimtmečiais kiekv i e n a m 
mokyklos vaikui įkalama, 
kur pasislėpęs "baisusis 
priešas". Lenkų rašytojai

daugiau už kitus sukūrė is
torinių legendų, pradedant 
baisiųjų kryžiuočių laikais.

Ir ne vien istorija. Biblio
tekose, moksliniame institu
te užsieniečiui atverčiami 
vokiečių veikalai. "Lenkai 
ne be pagrindo vokiečius 
laiko didžiaisiais savo prie
šais", sakoma neseniai 
Muenchene išleistoje vokie
čių istorijoje. Kitoje, 1922 
metais išleistoje knygoje 
tuometinis vokiečių reichs- 
wehroę(po I Pas. karo vo
kiečiams paliktos kariuome
nės) vadas, gen von Seeckt 
pareiškė: "Lenkijos egzis
tencija yra nepakeliama, ne
suderinama su Vokietijos 
egzistencijos sąlygomis. Ji 
turi dingti ir dings — nu
silpusi iš vidaus arba Rusi
jos sužlugdyta, mums pade
dant".

Lygiai taip juk ir atsiti
ko 1939 metais, kai Hitleris 
užpuolė Lenkiją, šeši mili
jonai lenkų — tiksliau, Len
kijos gyventojų žuvo II Pa
sauliniame kare. Daugiau 
negu trečdalis tautos turto 
buvo sunaikinta. Okupaci
nis režimas, kurio simbo
liais lenkams tapo Ausch- 
witzas ir Treblinka, įskiepi
jo milžinišką neapykantą. 
Sunku įsivaizduoti, beveik 
neįtikima, kad šiandien, su
sitikus su žmonėmis, toji 
neapykanta jau nebejaučia
ma.

Taip, šiandien Lenkijoje 
nepastebima neapykan tos 
Vokietijai, bet užtat ryškus 
didelis nepasitikėjimas. 
Lenkai mato, kad tie vokie
čiai, kurie pralaimėjo karą 
morališkai ir militariškai, 
šiandien atkuto, tapo ūkine 
jėga, turinčia politinę įtaką 
ir net militarinę galybę. Ir 
lenkai nuolat girdi, kad tie 

patys vokiečiai vis kartoja 
pretenzijas į Sileziją, Pome
raniją, Rytprūsius — į sri
tis, kurias lenkai laiko tei
sėtu atlyginimu už Hitlerio 
pradėtame kare patirtus 
nuostolius, lygiai kaip ir už 
rusų atimtas rytines sritis.

Septyni milijonai lenkų 
šiandien gyvena buvusiose 
Vokietijos srityse. Jie visi 
ten stipriau ar silpniau įsi
kūrė, nebesėdi "ant lagami
nų", kaip pirmaisiais poka
rio metais. Daug kas atsta
tyta. Ne tik sugriauti fab
rikai — ir miestai, kaip 
Danzigas savo istoriniame

stiliuje, arba visiškai sunai
kintas Breslavas didžiąja 
dalimi atstatyti. "Laukiniai 
Vakarai", kuriuose prieš de
šimtį metų tebeviešpatavo 
anarchija, šiandien tapo 
"vakarin ė m i s provincijo
mis". žmonės visa tautine 
aistra tvirtinasi tose žemė
se.

Tas noras išlikti minėto
se srityse yra vienas iš ne
daugelio punktų, kur komu
nistai jaučiasi turį vispu
sišką gyventojų paramą. 
Kaip tik dėlto jie nepapras
tai uoliai vysto "vokiškojo

revizionizmo" temą. "Kiek
viena Bonnos ministerio 
kalba apie tų sričių atsiėmi
mą yra vanduo komunisti
niams malūnams", pastebė
jo vienas amerikietis diplo
matas Varšuvoje. Nepasiti
kėjimas vokiečiais vienija 
tautą ir remia režimą, kuris 
vis iš naujo ir vis įspūdin
giau įtikinėja, kad Sovieti- 
ja yra vienintelė garantija 
Oderio-Neissės sienai.

Net katalikų Bažnyčia 
šiuose klausimuose yra vie
ninga su komunistais.

(Bus daugiau)

PUIKI DOVANA
BET KURIA PROGA!

*Nesenai pagaminta,lietuviškai įdainuota
11 ŠOKIŲ MUZIKOS 

Hi-Fi Plokštelė.
Galite gauti Clevelande; 'DIRVA , 6907 Superior 
Avė. ir Detroite pas A. Ambrosienę — 1559 —25 
St., Neringa Gift Shop — 1906 Twenty-Fift St. 
ir R. Valatka, Boot Broadcasting Co. Plokštelės 

kaina $6.00.
Plokštelę išleido ABC Records.

P. Jurgaitis, 7403 South Western Avė., 
Chicago 36, Illinois

MOKAME

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

MUTUAL FEDERAL BENDROVĖS 
REKORDAS...

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

depresijas, panikas ir krizes, tačiau visiems savo 
taupytojams išmokėjom kiekvieną sutaupytą do
lerį.

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

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

MUTUAL FEDERAL SAVINGS 
and Loan Association

Chartered and Supervised by the United Statės Government 
2202 W. CERMAK ROAD • CHICAGO 8, ILLINOIS 
Phone: VIrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

Graži dovana Velykų 
proga

Plokštelės tik neseniai 
pagamintos 

LITHUANIAN - AMERICAN 
Long Play Hi-Fi Records

Sol. LIONĖ JUODYTĖ-Ma- 
thews yra įdainavusi naują 
lietuviškų dainų plokštelę — 
"MANO

LIETUVOS 
PRISIMINIMAI" 

(My Lithuanian Memories) 
Kaina $4.98 

Antrąją mažą (angliškai) — 
"Christmas Carols" 

Shepherd Boy and 
Sleeping Child.

Kaina 98c. 
Išleistos Milb Marlboro Co. 
Platintojams užsakius didesniais 
kiekiais — duodama nuolaida. 

UŽSAKYMUS SIUSTI: 
ALEX MATHEWS 
256 Union Avenue, 
Brooklyn 11, N. Y.

arba 
gaunama visose 
radijo stotyse

doJanos^s
SAUSIO IR VASARIO PADĖJUS $500.00
MENESIAIS AR DAUGIAU

f> Į criĮ B, |
h Sii gį “

KAS DU MĖN. 
DUODAMOS 
VIS NAUJOS 

DOVANOS.

DARBO VALANDOS
pirm. 9 iki 8 v. v. 
antr. 9 iki 5 v. v. 
trečiad. — uždaryta 
ketv. 9 iki 5 v. v. 
penkL 9 iki 5 v. v. 
AeAt. 9 iki 1 v. p.p.

i
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Centriniai Los Angeles miesto pastatai.

KAS TA KALIFORNIJA?
Saulės išdegintų tyrų ir kalnynų kraštas, aukštai 

išvystytas žemės ūkis.
K. S. KARPIUS

Iš kalbų susidomėjimo spren
džiant, daugeliui mūsų ateivių 
Kalifornija dar yra lyg antra 
Amerika. Tuo tarpu dabar visoje 
Kalifornijoje užtiksi lietuvių.Los 
Angeles miesto ribose jau skai
toma apie 5,000 lietuvių. Ir jų 
daugėjimo kitų kolonijų mažė
jimo sąskaiton niekas nesulaikys. 
Jie ten virto energingais agen
tais, kiekvieną svečią net verste 
verčia ten apsigyventi.

Kalifornija, vadinama aukso 
valstija, driekiasi Ramiojo van
denyno pakraščiu virš 700 mylių, 
nuo Oregono iki Meksikos pie
tuose, nuo 150 iki 350 mylių 
pločio. Savo ploto didumu eina 
po Texas - su 158,693 kv. mylių, 
ir antra po New Yorko gyventojų 
skaičium - apie 16 milijonų.

Valstijos sostinė pavadinta Sa- 
cramento vardu, o Kalifornija 
pilna miestų ir kalnų, pavadintų 
šventųjų vardais. Tai atėjo iš 
ispaniškos Meksikos. Sacramen- 
to miestas, su 191,600 gyventojų,

Kiti rašo:

DIDELIU FONUI SUMANYMUS 
BESVARSTANT

Viena iš formų pastoviam, te
gu ir ne geležiniam, o tik medi
niam ar mūriniam visuomenės 
fondui sudaryti yra visuomeni
niams reikalams skirti namai. 
Tam tikslui nereikia milijonų, 
pakanka kelių ar keliolikos de
šimčių tūkstančių dolerių.

Vienas iš gražiųjų'tokio fondo 
pavyzdžių, be abejo, yra Lietuvių 
Namai Londone ir Lietuvių So
dyba (vasarnamis) už kelių de
šimčių nuo Londono. Bet vasario 
15 dieną "Europos Lietuvis" įdė- 
jo štai kokj pranešimą apie to 
fondo padėtį:

"Praeitų metų lapkričio mėn. 
Bendrovė laikinai išvengė dide
lio pavojaus, pavykus gauti naują 
10,000 paskolą ir keliolikai as
menų parėmus Bendrovę, pa
skolinant trūkstamąją 3,500 sv. 
sumą. Tačiau nereikia pamiršti, 
kad 10,000 paskola yra užtraukta 
tik šešiems mėnesiams ir turės 
būti atmokėta gegužės 27 d. Tai
gi teliko tik 3 mėnesiai laiko 
surasti naujai paskolai.

Paskolos gavimas iš finansi
nių įstaigų vis dar yra neįma
nomai sunkus. Valdybos prašy
mai ir kvietimai visuomenei a- 
teiti B-vei į pagalbą, suteikiant 
trumpalaikes paskolas, neranda 
visuomenėj pritarimo. Nei So
dybos mylėtojai, nei kiti pasi
turintieji tautiečiai, nerodo noro 
Bendrovei padėti. Per paskutines 
dvi savaites nebuvo gauta nė 
vieno paskolos pasiūlymo. Todėl 
Valdyba nemato kitos išeities, 
kaip svarstyti galimybes parduo
ti Sodybą.

Valdybos kvietimas visuome
nei parodyti savo prisirišimą 
prie Sodybos, gausiai užsisakant 
vasaros atostogas, taip pat pa
tvirtina faktą, kad didžiulė mūsų 
visuomenės dalis Sodyba nesi
domi. Per paskutines dvi sa- 

guli 390 mylių į šiaurvakarius 
nuo Los Angeles ir 84 mylios 
į šiaurryčius nuo San F rancisco.

Kalifornijos didmiesčiai: Los 
Angeles savivaldybės ribose 
skaitoma per 2,500,000 gyvento- 

vaites gauta užsakymų atosto
goms lenkų - 60, iš lietuvių - 2.

Esant tokioms aplinkybėms, 
Valdyba nutarė toliau tęsti atos
togų užsakymų priėmimą, pri
imant dėmesin Sodybos parda
vimo galimybes. Taip pat bus 
tęsiamos pastangos surasti pa
skolą.

Paskolos reikalo išsprendi
mas žymiai palengvėtų, jei at
sirastų geros valios tautiečių, 
kurie suteiktų dar bent 5,000 
sv. trumpalaikių paskolų. Liku
sią sumą būtų lengviau surasti.

Kaip jau buvo skelbta, B-vė 
paskolas priima 11 mėnesių lai
kotarpiui ir moka 6 proc. palū
kanų. Pasibaigus šiam laikotar
piui, Bendrovė išmokės priklau
sančias palūkanas ir prašys pa
skolas pratęsti sekančiam 11 
mėn. laikotarpiui. Paskolų at- 
mokėjimai ligi 25 sv. bus vyk
domi tuoj pat gavus raštišką 
pareikalavimą; atmokėjimams 
nuo 25 ligi 50 sv. reikės 2 
savaičių įspėjimo, o didesnės 
kaip 50 sv. paskolos bus atmo
kamos po 4 savaičių nuo pareika
lavimo datos.

Depozito sąskaitos ir jų kon
trolė yra B-vės revizorių žinioj. 
Jos yra garantuojamos visu Ben
drovės turtu".

Gal gi D. Britanijos lietuviai 
dar išgelbės savo bent namus, 
jei ne romantiškąją sodybą. Bet 
viena aišku, kad jokių milijoni
nių fondų organizatoriai tenelau- 
kia prisidėjimo iš ten. Kanadoj, 
Australijoj, o ir Jungtinėse Val
stybėse paskirose vietovėse irgi 
jau yra arba dar manomi kurti 
toki mediniai - mūriniai "fondai" 
(Pavyzdžiui, Los Angeles ir New 
Yorkas). Iš ten tikėtis gausesnio 
dalyvavimo milijonių fondų kū
rime irgi būtų perdaug optimis
tiška. 

jy. Su priemiesčiais, kurie aug
dami susilieja su Los Angeles 
(kai kurie turi virš 100,000 gy
ventojų), Los Angeles apskrityje 

, gyventojų yra virš 6 milijonų. 
Garsus Hollyvrood, 1903 metais 
pradėjęs mažu miesteliu į šiau
rės vakarus nuo Los Angeles, 
1910 metais buvo įjungtas į 
didmiestį ir jo gyventojai įeina 
į bendrą Los Angeles statistiką.

Šiaurvakarių linkui, 410 mylių 
nuo Los Angeles, guli San Fran
cisco, antras didumu Kaliforni
jos miestas, turįs apie 800,000 
gyventojų, o su priemiesčiais 
virš 2,500,000. Jo kaimyninis 
Oakland turi 367,500 gyventojų.

1906 m. bal. 18 - 19 d. San 
Francisco buvo sunaikintas že
mės drebėjimo ir dėl to kilusių 
gaisrų. Žuvo apie 450 žmonių, 
o nuostoliai siekė per 350 mili
jonų dolerių. Iš griuvėsių ir pe
lenų netrukus miestas atsista
tė, dabar yra didžiausias uostas 
vakaruose prekiaujant su Toli
mais Rytais. San Jose, apie 50 
mylių į pietus nuo San Francisco, 
turi 204,200 gyventojų.

Pietryčiuose, apie 120 mylių 
nuo Los Angeles, yra San Diego, 
su 367,500 gyventojų. Iš San Die
go į Meksiką tik apie 20 mylių 
kelio.

Long Beach, Pacifiko pakraš
tyje, apie 20 mylių į pietus nuo 
Los Angeles, su 344,100 gyven
tojų. Su augančiais priemiesčiais 
darosi Los Angeles konkurentu, 
bet netrukus jiedu susilies į 
vieną.

Kalifornija savo aukštumomis, 
kalnynais ir slėniais, turi penkis 

klimatus, kuriuos gyventojai gali 
lengvai pasirinkti. Los Angeles 
yra žemumoj ir siekiančiose virš 
5,000 pėdų virš jūros aukštumo
se. San Francisco aukštumos 
siekia iki 1,000 pėdų. San Diego 
iki 800 pėdų.

Šioje valstijoje yra pati aukš
čiausia vieta ir pati žemiausia 
visame JAV krašte. Whitney kal
nas iškilęs iki 14,495 pėdų, o 
Mirties Slėnis - 282 pėdos že
miau jūros lygio. Tos dvi vie
tovės yra tik 60 mylių viena 
nuo kitos, apie 200 mylių šiaur- 
vakarin nuo Los Angeles.

Kalifornijos ribose yra per 
160 kalnynų virš 10,000 pėdų 
aukščio. Pacifiko pakraščių kal
nynų siena vietomos iškilus iki 
11,000 pėdų. Yra senų užgesu
sių vulkanų ir jų subėgusios la
vos vietovės. Apie 220 mylių 
šiaurėn nuo San Francisco yra 
Lassen valstybinis parkas. Tai 
vietovė, kur dar 1914 - 17 metais 
veikė ugniakalniai. Ta vietovė 
ir dabar tebėra "gyva". Iš žemės 
gelmių daugelyje vietų teka karš
to vandens srovės.

VVhitney kalno kaimynystėje, 
Sierra kalnynų viršūnėje yra 
aukščiausias šalyje Tulainyo e- 
žeras - 12,865 pėdos virš jūros. 
Kalifornija turi virš 28,000 eže
rų ir apie 25,000 upių bei srovių, 
kurios pietuose sausos.

Mirties Slėnio Šiaurvakarinis 
kampukas įsikiša į Nevada val
stiją. Visas tas slėnis apima 
per du milijonus akrų žmogaus 
nesugadintų tyrų. Slėnis yra 140 
mylių ilgio ir tarp 4 ir 16 mylių 
pločio, kurio šonais eina įvairaus 
aukščio kalnynai. Apie 550 kv. 
mylių to slėnio ploto yra žemiau 
jūros paviršiaus.

Mirties Slėnis suvalstybintas, 
padarytas žieminiu kurortu, su 
įrengtais patogumais turistams 
apsistoti ir pavalgyti. Bet ten 
lankosi turistai ir vasarą, kada

Geriausi sveikinimai ir linkėjimai 
BUDO CLEANERS

FOR THE BEST CLEANING m TOWN 

12702 Shaw Avenue Call GL 1-7417

DAR TRYS VALANDOS NAKTIES [59) DESZO ARVM

NIEKAS NEŽINOJO KAS ĮVYKS RYTOJ
— Mirtis Rakosiui!

— Mirtis Gerui!
-- spiegia Kuzino ausyse, ir vis 
naujos kolonos skuba tiltais į 
Peštą, kur tūkstančiai priešais 
radijo stotį laukia studentų, ku
rie yra viduje ir derasi, jau 
perilgai reikalauja, kadšešioliką 
universitetinės jaunuomenės 
reikalavimų išgirstų visa Ven-

SPORTAS
PAVYKĘ APYGARDINĖS 

VARŽYBOS
Kovo 11-12 d., Chicagoje 

įvyko Vidurinių Vakarų 
Sporto Apygardos 1961 m. 
vyrų ir moterų krepšinio ir 
tinklinio pirmenybės.

Vyrų krepšinyje nugalė
toju nelauktai išėjo Chica
gos J. S. S. K. Jūra baigmė
je įveikę Clevelando žaibą 
57~:43; Jūra prieš tai pirma
me rate įveikė LSK Arą, o 
pusiau baigmėje prasprū- 
dus 43:42 pro ASK Lituani- 
cą pasiekė baigmę. LSK žai
bas pirmame rate nukirto 
Detroito Kovą ir pusiau- 
baigmėje įveikė Chicagos 
LSK Nerį 50:46.

Kovoje dėl 3 vietos Chi
cagos Neris nugalėjo ASK 
Lituanicą 49:47.

Paguodos ratą laimėjęs 
LSN Aras susitiko su pra
laimėtoju dėl 3 vietos — 
ASK lituanica, rungtis dėl 
4 vietos, tačiau jauniesiems 
Arams nepavyko ir teko nu
sileisti 64:55, kartu praran
dant teisę dalyvauti XI žai
dynėse, balandžio 15-16 d. 
Toronte, tik keturios pirmo
sios komandos kvalifikuo-

i jaši.
Moterų tinklinyje Cleve

lando žaibo I komanda ne
sunkiai pasiekė meisterio 
titulo baigmėje įveikę Chi
cagos Nerį I 2:0. 3-čią vietą 
išspaudė Aras I nugalėda
mas LFK Lituanicą 2:1.

Paguodos ratą laimėjo 
Chicagos Neris II, tačiau 

. papildomam peržaidime ne- 
rįstengė išmušti iš 4-tos vie
tos LFK Lituanicą (2:1). 
Tuo būdu Toronto žaidynes 
pamatys: žaibas I, Neris I, 
Aras I ir LFK Lituanica.

Vyrų tinklinyj buvo tik 
2 komandos, kur Chicagos 
Neris įveikė skystokoje su
dėtyje žaidusį Clevelando 
žaibą 2:0.

Pirmenybės buvo rekor
dinės dalyvių skaičiumi, ar
ti 200. Dalyvavo 9 vyrų 
krepšinio, 9 moterų tinkli
nio ir 2 vyrų tinklinio ko
mandos.

dienos metu temperatūra pasie
kia iki 126 laipsnių.

Tas slėnis tokį pavadinimą ga
vo aukso suradimo metu. Sura
dus auksą 1849 metais, iš rytų 
besiveržią į Kaliforniją aukso 
ieškotojai norėjo tą slėnį pereiti 
į aukso kalnynus vakaruose, per 
karštą ir tvankų smėlyną. Ne
rasdami vandens, jokios žolelės 
nei medelio, ten ir paliko savo, 
savo arklių, asilų ir jaučių kau
lus, kuriais keliavo. Tik laimin
gieji, kuriems pavyko tą Saharą 
perkeliauti, ją vadino Mirties 
Slėniu. Tas vardas ir prigijo.

Tačiau ir tas mirtinas slėnis 
davė žmonijai didelę naudos dalį 
kai ten buvo atrasta borakso. 
Boraksą kasėjai vežė 20 arklių 
ar mulų įkinkytais dideliais ve
žimais. Boraksas naudojamas 
antiseptiku, metalų valymui, 
muilui, stiklo, plastikos ir kitų 
medžiagų darymui.

(Bus daugiau) 

grija. Kodėl radijo stotį yra ap
supusi AVO? Išleiskite studen
tus! Ką darote su mūsų studen
tais? Paleiskite mūsų studentus! 
Paskelbkite šešioliką punktų.

— Rusai lauk!
-- Mes norime Imres Nagio!
— Rakosį teisman!

— šaukiama visur, Kuzinas ieš
ko Ilonos visur, randa ją ir ne
randa jos, girdi jos balsą iš par
lamento šešėlių sklindančioje 
giesmėje, senajame vengrų him
ne. Nutilkite, nutilkite gi, nu
tilkite! Kalba balkonan išvestas 
Imre Nagy, Imre Nagy! Kodėl 
jis nekalba, ko jis laukia, ką 
jis sako? Namo eiti? Ne, to ne, 
prašome, ne, prašome, prašome, 
ne! Kodėl jis nesako to, ką visi 
nori išgirsti? Kodėl jam nėra 
mikrofonų? Kodėl jis ne vienas? 
Palikite Nagį vieną balkone! Kas 
jį išveda? Kas išveda Imrę Nagy? 
Kas, kas, kas? Mes norime Im- 
res Nagio! Kaip skuba mintys, 
kaip šėlsta jos! Kas sprogsta, 
kas, poška, kas kosi mūsų šūks
nių aide? Tolimi šūviai! Kur? 
Ar girdėjote? Kur? Jie šaudo! 
Kas? AVO! Kur? Prie radijo 
stoties! Mirtis AVO bernams! 
Ir Šūvių stakato čaižo potvynį, 
bangas. Pirmieji žuvusieji !Kiek? 
Mirtis, kas mirė? Beginkliai! 
Pirmyn, pirmyn, kol dar nesi
baigė naktis! Mirtis AVO ber
nams!

--Ar matei žuvusius?
-- Nevisus.
--Ar Ilona žuvo?
-- Kas yra Ilona?
— Akys tamsios, kaip liūnas.
-- Žuvusioji buvo užmerkusi 

akis.
— Plaukai, kaip tamsios rū

dys.
-- Žuvusioji buvo šviesiaplau

kė.
-- Šviesiaplaukė, sakai, švie

siaplaukė, taigi, šviesiaplaukė.

Mirtis AVO bernams! Pirmyn, 
pirmyn, kol naktis dar nepasi
baigė. Naktis be baimės. Baimė 
senai išprakaituota begarsiu rik
smu naktimis. Kada jie ateis 
manęs paimti, tavęs paimti, jo 
paimti, jų paimti? Pro šalį! Visa 
baimė išprakaituota iš odos 
ląstelių, išpausta iš vidurių, iš- 
spiaudyta iš gerklių. Užmuškite 
tą! Ką? Užmuškite dvėseną!

-- Kur ji?
— Kas?
-- Dvėsena.
-- Žmogau, ten!
-- Ak, taip, žmogau. , tai 

AVO, -- pasakė Kuzinas, išgir
do šūvį iš policijos automobilio 
ir dar vieną, prisispaudė prie 
sienos, ieškodamas atramos 
prieš žmonių srovę, pamatė po
licijos automobilį apsuptą, ap
verstą, žiūrėjo nesijaudindamas, 
kaip AVO žmonėms nepasisekė 
pabėgti. Žmonių srovė pagavo 
Kuziną. It radijo stotį! Srovė tvin
ko, skilo į gatves, nerado jokio 
pasipriešinimo, pati prarado jė
gą, išsilygino ir išsisklaidė,šen 
ir ten, įsiskverbdama pro namų 
duris, ir joks žmogus nežinojo, 
kas įvyks rytoj. Niekas nebuvo 
ko nors sakęs, ką nors paliepęs. 
Trylika pakartųjų revoliucijos 
generolų ir vienas miręs poetas 
dūzgeno tūkstantis aštuonis šim
tai keturiasdešimt aštuntųjų ko
vo taktu tuščiose aikštėse. Gat
vėse nebuvo žmonių, ir Kuzino 
žingsniai aidėjo tarp nakties ir 
ryto. Kartais jis sumindavo po
pierių, kartoną: iš būtų išmes
tieji partijos dievų paveikslai; 
kartais užlipdavo ant brošiūros 
ar kojos užkliudydavo knygą:pro 
langus išmestoji partijos litera
tūra. Priešais sklido degėsių 
kvapas. Vienoje skersinėje gat
vėje tebežėravo krūvon sumestų 
knygų likučiai iš rusų knygyno. 
Sklaidėsi ašarinių dujų tvaikas. 
Kažkur Kuzinas sumynė stiklų 
šukes. Krautuvės virtiną išby
rėjusi. Netoli Dunojaus praėjo 
sudegusių automobilio padangų 
dvokimą, sustojo ant Laisvės til
to, kvėpuodamas šviežiu oru . 
Taip pat iš Pešto eidamas, ber
niukų būrys vengė jo , pereida
mas kiton tilto pusėn. Jie sun
kiai už kampų nešė palapinę ar 
antklodę.

-- Ar turite sužeistą?
- Ne,
— Žuvusį?
— Ne.
Kuzimo smalsumas padidėjo. 

Jis priėjo prie jų. Jie liko ne
drąsiai tebestovį. Vyriausias bu
vo nedaugiau penkiolikos metų,

--Ką turite ten?
Nė vienas neatsakė.
-- Aš tikrai galvojau, kad ne

šate sužeistąjį.
— Ne, -- atsakė trylikos metų 

berniukas, -- bet tu juk, ar ne, 
tu neatimsi iš mūsų?

-- Plėšikavote?
Jie nusijuokė, padėjo ant že

mės ir atidengė antklodės kraš
tus. Tilto lempų šviesoj e pasiro
dė automatiniai šautuvai, šaud
menys, aparatas ir baterija.

--Iš kur tie ginklai?
-- Mūsų kareiviai gi dalino 

ginklus.
— Taip - na taip, ką darysite 

su jais?
-- Pažiūrėsime, dar nežino

me,
-- Jūs gi dar nemokate šau

dyti.
Jie tik išsišiepė vaikiškais vei

dais.
-- Taip, na taip, o dėžė, kas 

gi ji?
-- Radijo aparatas, -- pasakė 

vyresnysis, -- policijos automo
bilis jau degė, kai mes išplė
šėme; tą kurį anksčiau buvome 
pasigaminę, AVO išsigabeno iš 
mūsų namų.

Kuzinas norėjo dar kai ką ži
noti, bet staiga jam krito į akis 
daugybė mirgančių švieselių Bu
dos krante.

-- Kas gi ten dedasi?
— Jie atėjo melstis.
- Kas?
— Moterys ir merginos, jos 

su žvakėmis eina į Uolų koply
čią.

-- Kodėl būtinai ten?
-- Ar nežinote. Toje koply

čioje Mindszenty pasakė pasku
tinį pamokslą.

Staiga paklausėberniukas, sto
vėjęs tilto atramos šešėlyje:

-- Kodėl jūs daugiau nebea
teinate meškerioti?

— Ak, tu, -- tarė Kuzinas, 
— ar jau turi "Technikos ste
buklo" knygą?

— Taip, aš gavau dvidešimtį 
forintų už literatūros laikraštį, 
ir net iš darbininko.

— Taip, taip, aha, literatūros 
laikraštis, o tavo dėdė ar papa
sakojo istoriją. Tu juk buvai 
sugavęs didelį ešerį.

— Visą vakarą buvo kalbama 
vien tik apie literatūros laik
raštį; ir dėdė Jonušas kitą rytą 
išvažiavo į Siofoką.

Siofokas! Plateno ežeras! Ku
zinas atsisveikino.

— Ir nedarykite jokių kvaily
bių.

— Ne, kvailybių - tikrai ne.
Kuzinas nuskubėjo pirma ber

niukų. Jis sustojo. Jie prisivijo 
h.

— Ar girdite?
— Kriokimą?
-- Taip, tai jie; einam, pa

skubėkite.
Berniukai suprato. Tiltas pra

dėjo drebėti. Ir paskui - su 
uždarytais dangčiais pro juos 
prariedėjo sovietiniai tankai į 
Peštą.

Srovė dūsavo, Kuzinas bėgo. 
Žuvų gatvė, užmiršimo gatvė! 
Kuzinas bėgo į Dunojaus krantan 
staigiai nusileidžiantį uolų ma
syvą, Gellerto kalno papėde,pas
kui degančias žvakes, ir kartu 
su moterimis ir merginomis į- 
žengė į Uolų koplyčią. Jis ėjo 
pro garsias, tylias, nebylias ir 
kukčiojančias maldas suolų ei
lėse, žvilgsniu tikrindamas vei
dą po veido. Staiga jis pajuto 
smaugimą gerklėje. Jis sustojo, 
kaip be žado. Jis turėjo užmerkti 
akis. Verkti ar keikti - Kuzinas 
nežinojo, kas jį smaugė. Jis tik
rai nežinojo, ir lauke nežinojo. 
Taip, tik melskitės, visas Bu
dapeštas turi melstis, tik žvakes 
į rankas paimti, ir degs tik žva
kės, o ne namai mieste. Vni- 
manije! Vnimanije! Ogonj!

Kuzinas sukluso. Valandėlę 
nieko. Ar jis apsiriko? Jis žvilg
terėjo į laikrodį. Buvo jau penkta 
valanda. Jis norėjo jau tolyn 
eiti, kai iš Pešto pusės per Du
nojų ataidėjo visiškai aiškus to
limas dundėjimas. Jis bėgo, su
tiko sunkvežimius su ginkluotais 
darbininkais, kurie per tiltus 
skubėjo į Peštą, praėjo* vieną 
policijos nuovadą senamiestyje, 
kur policininkai atidavė savo 
ginklus studentams:

— Kai jų jums jau nebereikės, 
atneškite atgal.

Studentai nubėgo į Peštą, jis 
į Sucso gatvę.

(Bus daugiau)



1961 m. kovo 20 d. DIRVA Nr. 33 — 3

DIRVA
— THE FIELD —

Established in 1915
6907 Superior Avenue 

Cleveland 3, Ohio 
HEnderson 1-6344

Lithuanian Newspaper • 
Issued in Cleveland every 
Mon., Wed., and Fri. except 
in case of Holidays • Pub- 
lished by American Lithu
anian Press Radio Ass’n 
VILTIS, Ine. (Non-profit) 
• Editor - in - chief: Balys 
Gaidžiūnas • Subscription per 
year: $10.00. Single copy 10 
cents • Second Class Postage 
Paid at Cleveland, Ohio.

$10.00 • Laikraštis išeina trisPrenumerata metams: , _ ___
kartus savaitėje: pirmadieniais, trečiadieniais ir penkta-“ 
dieniais, išskyrus šventes.

Redaguoja: B. Gaidžiūnas, V. Gedgaudas ir J. Palukaitis 
• Redakcinę kolegiją sudaro: P. Bastys, E čekienė, 
R. Mieželis, V. Rastenis ir St. Santvaras.

Ir prezidento Kennedy laiškas 
į propagandos mašiną■v ■

Į ,

Buvo įdomu stebėti, kaip Maskva elgsis su prezidento 
J. F. Kennedy laišku, į Maskvą nuvežtu JAV ambasado
riaus L. E. Thompson. Ypač, kad po dienos, nors Chruš
čiovas gerai žinojo, kad ambasadorius jam atvežė laišką, 
staiga iš Maskvos išvyko į Sibiro rajonus ūkinių nepasi
sekimų egzekucijoms.

Chruščiovui nelaukiant laiško įteikimo ir iš Maskvos 
išvykus, Vakarų Europos laikraščiuose pasirodė žinių, kad 
arba tas laiškas Chruščiovui labai nemalonus ir jo pri
ėmimą nori nudelsti, arba iš to laiško Chruščiovas nori 
padaryti sau naudingą propagandą.

Dabar, praslinkus kiek laiko, kada tas laiškas Chruš
čiovui jau įteiktas Novosibirske, pasirodė, kad antrieji 
teigimai buvo teisingi. Iš to laiško dabar per visą sovie- 
tiją Chruščiovui sukama galimai naudingesnė propaganda. 
0 ji, už ūkinius nepasisekimus kaltinant ne sistemos klai
dingumą, bet atskirus pareigūnus, juos baudžiant kalėji- 
minėmis bausmėmis, iš vietų mėtant, kitur perkilnojant, 
juk reikia parodyti, kad tai atliekanti ranka yra labai 
galinga ir labai išmintinga. Galinga ir išmintinga ne tik 
namuose, bet ir užsienyje. Ir net Amerikos prezidento 
pasiuntiniai jį vaikosi po Sibirą, kad galėtų laišką įteikti 
ir su juo pasitarti. Taigi drebėkit visi tarnai, nes Maskvos 
ponas galingas!

Šiuo metu jau atskleidžiamas ir to laiško turinys. 
Jame tik Laoso reikalai — prašymas, kad sovietai nu
trauktų ginklų tiekimą. O jiems nutraukus, ginklai neis 
ir iš JAV šaltinių, žodžiu, laiško turinys ne toks jau spro
ginėjančiai įdomus, kokio buvo galima tikėtis. Ir aišku, 
kad sovietinė ambasada Washingtone gerai "numanė”, 
kas jame buvo parašyta. Taigi Chruščiovui nesunku buvo 
apsispręsti ir su jo priėmimu pažaisti, kad JAV prezidento 
autoritetu savąjį sustiprintų.

Iš to laiško istorijos dabar nemažai šaipomasi pačioje 
JAV spaudoje. Nemažiau šaipomasi ir JAV draugiškuose 
kraštuose. Ir gal teisingiausia karikatūrinė mintis buvo 
toji, kuri aiškino, kad prezidentas Kennedy su savo laišku 
nuskubėjo į Novosibirską, kad Chruščiovui į arbatos puo
duką cukraus įpiltų . ..

O tuo tarpu, kada į arbatos puoduką buvo pilamas 
cukrus, Laoso komunistiniai sukilėliai pradėjo vyti vy
riausybės kariuomenę. Taigi gal ir čia buvo ryšio, kada 
jau buvo pasiruošta puolimams, kad laiško neverta Mask
voje priimti, o tegul jį atveža į Sibirą.

Mes jau keliais atvejais esame minėję ir skaitytojai 
tai patys gerai žino, kad su sovietiniu veržlumu galima 
tvarkytis tik labai kieta ir realia politika. Sovietai jokiais 
sentimentais nesivadovauja ir jokiems susitarimams skru
pulų nerodo. Kaip teisingai kartą Stuttgarter Zeitung ra
šė, kad jie grobia abiem rankom, grobia dieną ir naktį, 
grobia gėles nešdami ir šypsodamiesi lygiai taip pat gerai, 
kaip piktą veidą piktai iškraipę ir peili į krūtinę įrėmę.

Gaila, kad tiek laiko praėjo, tiek praktikos buvo į 
sovietijos ėjimus įsigilinti, o vis dar yra manančių, kad 
sovietus galima sugraudinti margais laiškeliais. Tik jėga 
ir dar kartą jėga juos gali suvaldyti. B. G.

DR. P. GRIGAIČIO KULTŪRA...

Neseniai Naujienose buvo ra
šyta, kas tvarko kuriuos skyrius. 
Ir ten buvo aiškiai pasakyta, kad 
vedamuosius ir apžvalgas rašo 
Dr. P. Grigaitis - Naujienų vy
riausias reedaktorius.

Viena iš paskutiniųjų 
Grigaičio apžvalgų yra 
Dr. B. T. Dirmeikiui 
Ji taip skamba:

Brazilijos vyriausybė, kaip jau rašėme, atšaukė Lietuvos ir Latvijos pasiuntinių kredencialus. 
Buvusiam iki šiol Brazilijoje Lietuvos įgaliotam ministeriui Dr. Frikui'Meieriui leista, jei norės, 
pasilikti gyventi Brazilijoje. Pirmasis Lietuvos konsulatas buvo atidarytas S. Paule 1929 m. paskiriant 
konsulu Dr. P. Mačiulį. Nuo 1938 m. šias pareigas eina A. Polišaitis. 1930 - 1934 m. Rio de Janeire 
generaliniu konsulu ir pasiuntiniu Pietų Amerikai buvo gen. T, Daukantas. Iki šiam laikui Lietuvos 
pasiuntinio pareigas ėjęs Dr. Frikas Meieris buvo pakeltas į įgal. ministerius 1952 metais. Kaip 
žinoma, naujojoje Brazilijos sostinėje Lietuvos pasiuntinybei buvo paskirtas sklypas ir buvo padarytas 
projektas naujųjų pasiuntinybės namų, bet dabar, uždarius pasiuntinybę, nežinoma tų namų statybos 
ateitis.

PASITYČIOJIMAS IŠ LIETUVOS NELAIMĖS
Naujausioji lietuvių ko

vos dėl savo krašto laisvės 
tragedija — Lietuvos pa
siuntinybės uždarymas Bra
zilijoje — kaip ir reikėjo 
laukti, buvo- labai džiaugs
mingai sutikta Maskvos 
garsi akalbių puslapiuose, 
bet teko nustebti, kokio pa
sigardžiavimo ji sukėlė ir 
ALTo sekretoriui Pijui Gri
gaičiui, rašančiam "apžval
gas” Naujienose.

Savo marksistinės graž
bylystės šedevre Amerikos 
Lietuvių Tarybos sekreto
rius, šalia pasišaipymų apie 
pasiuntinybės veiklą, net 
"Pabaltijo pasiuntiny b e s" 
įspraudžia tarp kabučių, at
seit laiko netikru, falsifi
kuotu arba pašaipos objek
tu.

Jis nusiskundžia, kad jam 
netekę matyti paaiškinimų, 
kokiais sumetimais prez. 
Quadros pasiuntinybes už
daręs, ir sako:

"Galimas dalykas, kad 
Mejerio kredenc i a 1 u s 

(į g a 1 i 1 o jimus) prez. 
(įuadros dė to ir atmetė, 
kad jie nuo pat pradžios 
buvo abejotinos vertės, 
nes juk Lozoraitis netu
ri jokios galios skirti 
diplomatus.

Šiaip ar taip, nieko 
tragiško neatsitiko ir 
lietuviams nėra prasmės 
jaudintis...”

Taigi, pagal ALTo fakti
nį bosą, nieko tragiško ne
atsitiko, ir jūs, lietuviai, ne
sijaudinkite, kad Brazilija 
formaliai pripažino jūsų pa
vergtos tėvynės inkorpora
vimą į Sovietiją, nesijaudin
kite, kad antrosios pasauly
je didumu lietuvių kolonijos 
būklė pasunkės. Kodėl? Tik 
dėlto, kad Pijus Grigaitis 
jau senai sakė, jog jis, 
ALTo sekretorius, nepripa
žįsta mūsų pasiuntinybės 
įgaliojimų. Kai pačiam Qua- 
drosui jų panaikinimą Mas
kva nurodė, kaip vieną pir
mųjų sąlygų prekybiniams 
ir diplomatiniams ryšiams 
užmegsti. Kurios įgalioj i- 

mai, anot P. Grigaičio, "ne
turėjo tarptautinės reikš
mės". Kai pasaulinės žinių 
agentūros paskelbė (cituo
ju AP): "The Brazilian 
Goverment has revoked the 
credentials of Ambasadors 
of Lithuania and Latvia". 
Kurių jgaliojimai, anot P. 
Grigaičio, "neturėjo tarp
tautinės reikšmės".

Grigaičio dialektika gali 
aiškinti: "Ką ten, reporte
riai pripliauškė. Aš žinau, 
kad tie kredencialai neturė
jo tarptautinės reikšmės”. 
Bet jie turbūt turėjo tarp
tautinės reikšmės prez. Ke
nnedžio įgaliotiniui Adolph 
A. Berle, kai jis Pabaltijo 
pasiuntinybių klausimą iš
kėlė prezidentui Quadrosui, 
ir pastarasis atkirto, kad 
tai esąs Brazilijos reikalas.

Reiškia, kitur jie turėjo 
tarptautinės reikšmės, bet 
ALTo sekretoriui — ne. Va
lia P. Grigaičiui rašyti savo 
laikraštyje, kas patinka, 
bet tragedija, kai iš tėvy

Dr. P. 
rašyta 
mirus.

"GARSIAKALBIS NUTILO
Kovo 13 d. mirė nuo širdies 

smūgio Bronius Dirmeikis, 
"Margučio" radijo pranešėjas.
Jo specialybė buvo terlioti 

Amerikos Lietuvių Tarybą ir 
ypač ALT sekretorių. Kas jį 
dabar bepavaduos?"
Skaitai tokį šedevrą ir negali 

atsistebėti, kad tokių apžvalgų 
rašytojas yra ir ALT sekreto
rius. Tikra gėda lietuviams.

B. Virmaitis, 
III.

Aš manau, kad Madisono ir 
Halstedo sankryžos piliečiai tu
rėtų paskirti specialią premiją 
daktarui Pijui Grigaičiui už tok j 
"kultūringą" nekrologą, kurį jis 
įdėjo Naujienų "apžvalgoje" kovo 
15 dieną.

Ar tai tik ne pats didžiausias 
"kultūrinis" įvykis dvidešimta
me amžiuje - atsitikęs ne 
Afrikos džiunglėse, bet laikraš
tyje krikščioniškosios kultūros 
moksliniu laipsniu tituluoto as
mens, kuris stovi lietuvių išeivių 
reprezentacinės organizacijos 
priekyje.

Tamsioji liaudie, siųsk savo 
šviesiam vadui padėkos telegra
mas, neužmiršdama pridėti ir 
doleriukų! —

K. K.,
Chicago

nės nelaimės tyčiojasi ALT 
sekretorius.

Tokių įvykių akivaizdoje 
kyla klausimas, ar jis per 
sekantį apsilankymą valsty
bės departamente, kur, kaip 
paskutiniai įvykiai rodo 
šiuo metu viešpatauja anar
chija, nepasiūlys visų lietu
vių kilmės Amerikos pilie
čių vardu paneigti ir kitų 

, įgaliojimų pripažinimus. Jis 
gi senai jų nepripažįsta.

J. K.

VEIKSNIU VEIKSMINGUMAS J S.AUTO SERVICE

P. J. KERŠI S
609 Society for Savings Blgd. — Cleveland. Ohio 

Ofiso telef.: MAin 1-1773 
Rezidencija: OL ^7-2521

Turėdami reikalų prašom j mane kreip
tis namų telefonu OL 7-2521 — Peninsųla.
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Kai "Lietuvių Dienos" žy
mią savo vasario mėnesio 
puslapių dali paskyrė ketu
rių mūsų politinių veiksnių 
Vadų pareiškimams (atsa
kymams į redakcijos pa
tiektus klausimus), "Dir
vos” redakcijai parūpo tą 
dialogų virtinę pratęsti ir 
paklausti, o ką gi apie visa 
tai mano dar vienas iš veik
snių, Lietuvos Nepriklauso
mybės Talka. LNT pirmi
ninko V. Rastenio atsaky
mas buvo toks:

— "Lietuvių Dienos" pa
klojo eilę pavyzdžių mūsų 
veiksniuose dažnai girdimo 
iškalbingumo. Laimingi, 
kas tiki, kad iškalbingume 
glūdi ir veiksmingumas. 
Esu apie tokius iškalbingu
mus kiek kitokios nuomo
nės ir manau, kad nėra rei
kalo prisidėti prie padidini
mo to ir taip jau aukštai 
pakilusio žodžių potvynio. 
Ypač, kad potvynis ne vien 
"vandeniu" liūliuoja. Jo pa
viršiuj plūduriuoja ir eilė 
"žibalo šlakų", kurie gresia 
nuo kritiško žodžio lyg nuo 
degtuko užsiliepsnoti ginčų 
ar net ir barnių liepsnomis. 
Tokioms liepsnoms šiuo tar
pu beesant prigesusioms, 
gal verčiau jų nekursčius. 
Dėl to, sustoju tik ties vie

nu iš tų gausių pareiškimų, 
būtent, ties labiausiai besi
šaukiančiu atžymėjimo. Tai 
dr. A. Trimako nuostabus 
paaiškinimas apie Pasaulio 
Lietuvių Bendru o m e n ė s 
Centro Valdybos nepasise
kimą veiksnius bent kiek 
suvienyti.

Pernai PLB CV buvo už
simojusi ryšium su Lietu
vos okupacijos 20 metų su
kaktim sušaukti konferen
cija, kurioje dalyvautų visų 
veiksnių reprezentantai ir 
viešai pareikštų vieningą 
savo nusistatymą dėl Lietu
vos nepriklausomvbės. Me
tų gale PLB CV pranešė, 
kad iš to kuklaus užsimoji
mo neišėjo, nes tik Lietuvos 
Nepriklausomybės Talka ir 
Lietuviu Frontas buvę vie
ninteliai sutikę be sąlvgų 
tokioi manifestacijoj daly
vauti. o kiti iš karto atsisa
kė ar vėliau atsimetę. Ta
čiau. natral dr. A. Trimaką, 
PLAB CV užsimojimas ne
įvyks ne dėl ko kito, kaip 
tik dėl "Talkos ir Fronto’’ 
kaltės ...

Su tokiu lanksčiu vikru
mu tiesai vartalioti varžv- 
tis nesiryžtam. Tačiau, koks 
veiksmingas būtų veiksnys, 
kurs tokio vikrumo turėtų 
ten, kur jo reikia! —

Sav. J. Švarcas
1254 Addison Rd. 
Cleveland 3, Ohio
ir dažymas. Motorų,Mašinų viršaus taisymas 

stabdžių patikrinimas ir taisymas.
24 hours towing

Atidaryta nuo 8 vai. ryto iki 7 vai. vakaro.
Dienos telef.: HE 1-6352 Nakties teL: LI 1-4611

LIETUVIŠKI ŠORIAI, 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
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GREETINGS and BEST W1SHES

GARDNER CARTAGE CO., Ine.
MOVERS AND ERECTORS

OF HEAVY MACHINERY, BOILERS, SAFES
GENERAL TRUCKING

2662 East 69th STREET UT 1-3800

Garbingam vyrui užtarnautas 
pagerbimas Detroite

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

FORSBERG ENAMELING 
COMPANY

5103 LAKESIDE AVĖ. EX 1-9269

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends. and Patrons

IACK KLUM REALTY CO
259 East 156 Street IV 1-2901

GREETINGS and BEST WISHES

IN BEHALF
of roiR

CITIES SERVICE OEALER

GREETINGS «nd BEST WISHES

Commercial IndustriaI

. SAM DREYER-PAINTERS
GevcbnJk Beffer Pamtet HE. 1-3750

Brush Spray

Best Wishes to Our Friends and Patrons

ALLIED ELECTRIC SEWER 
CLEANING COMPANY

R. P. Herschman Proj).
ROTO - ROOTER SERVICE

West Side East Side
12910 Detroit Avė 12824 Superior Avė
AC 6-4500 MU 1-7722

Mes kepame visokius pyragus, lietu
višką dueną, tortus ir kitus skanumynus. 
Prašant išvežiojame į namus,

ST. CLAIR BAKERY
Sav. O’Bell-Obelenis

6212 Superior Avenue Tel. EN 1-6525 
Antroji mūsą krautuvė yra

1404 E. 66 Street Tel. EN 1-4551
Čia Jūs gausite įvairiausią vyną, alų ir geriausius 

mėsos produktus.
Kreipkitės i mus ir būsit patenkinti.

JAKUBS <& SON
FUNERAL HOMES

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

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

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

Mums lengva buvo suruošti 
pagerbimo banketą Feliksui Mo
tuzui, nes talkino iš dešinės, vi
durio ir kairės.

Anksčiau ir dabar neretas pa
klausia:

- Tai kokiai politinei grupei 
priklauso Feliksas Motuzas?

Taip, Feliksas turi labai tvir
tas savo pažiūras.

- Lietuva - lietuvių, mano 
partija Lietuva.

Feliksui laisva - nepriklauso
ma Lietuva, tai jo viso gyveni
mo idealas. Vienintelis Felikso 
priešas - komunizmas, sutripęs 
savo kruvinu batu Lietuvos Ne
priklausomybę.

Taurus lietuvis Feliksas per
žengė 70-ties metų slenkstį. 
Suruoštas pagerbimo banketas 
kovo 11 d. sutraukė virš 150 
svečių. Ne vienas senosios kar
tos lietuvių pasakė, kad dar tokio 
banketo Detroite nėra buvę...

Dr. Br. Baleniūnas pagrindi
nėje kalboje, užtrukusioje ilgo
kai, vistiek išsamiai negalėjo 
Felikso nuopelnų Lietuvai iš
semti. Tai reikėtų ne valandų, 
bet dienų.

Jaunučiui Feliksui Lietuvos 
meilę įžiebė jo dėdė Motuzas, 
tapęs kruvinąja caro žandarų au
ka. Jau pilnai įsisąmoninęs lie
tuvybėje jaunuolis atvyko į Ame
riką ir iš pirmos dienos įsijun
gė į lietuviškąją veiklą, iki šiol 
neatitrukdamas nei vienai die
nai. Niekas nematė Felikso pa
vargusio ar paniurusio. Kad gra
žiai lietuviški darbai klostės, 
dideli nuopelnai priklauso ir Fe
likso mielajai žmonai, kuri vi
suose darbuose su džiaugsmu 
lydėjo ir talkino.

Banketo svečiai įteikė Feliksui 
gražų adresą ir rankų darbo 
Vytį.

A. Pesys, visad gražiai nutei
kiąs klausytojus -eilėraščių sa
kymu, šią progą pasakė eilėraštį 
- Moteris Kalniškės mūšyje, pa
rašytą partizanų poeto Vandenio, 
1945 m. Lietuvoje. R. Kaunelytė 
deklamavo B. Brazdžionio eilė
raštį Lietuva iš tolo. Dainininkė 
p. Beržanskienė, akompanuojant 
muzikui A. Mateikai, labai gra
žiai padainavo tris daineles.

Graži Feliksui staigmena buvo 
sulaukimas iŠ Tabor Farm Juo
zo ir Marijos Bačiūnų. Gražiai 
visus pasveikinęs, pradėjo atri
šinėti ryšulį. Svečiai sužiuro:

- Čia tau, Feliksai su ponia, 
Vlado Vijeikio Lietuva Mano Tėvų 
Žemė. Pavartyk, rasi daug gra
žių paveikslėlių, prisiminsi Lie
tuvą. Esi jau pensijoje, tai va 
Lietuvos kapitalų knyga. Žiūrėk, 
gerai išstudijuok, turi dabar laiko 
per 70-tį pervirtęs. Pats laikas 
pradėt "taupyt". Na, o dukrai 
Mirgai su josios gimine,, mano 
gero draugo St. Zobarsko Selec
ted Lithuanian short stories. Na, 
dar pažiūrėk mano leidinėlį, ka
da keliavau po Europą. Pa važi
nėk ir pats...

Bačiūno linksmi linkėjimai Fe
liksui ir dovanos labai pagyvino, 
praturtino ir dar labiau pakėlė 
ir taip jau buvusią gerą nuotaiką.

Feliksą Motuzą sveikino: J. 
Daugėla - Valstiečių liaudininkų 
centro valdybos vardu, generolas
J. Černius, Detroito Lietuvių 
Bendruomenės pirm. inž. C, 
Staniulis ir įteikė dovaną, Orga
nizacijų Centro pirm. Dr. K. 
Karvelis, ALTo vardu E. Pau- 
rozienė, M. Sims, skautininkė
K. Kodatienė , Sandaros vardu 
P. Januška, tautininkų vardu inž. 
J. Gaižutis, Dariaus - Girėno 
klubo vardu J. Atkočaitis, D.K. 
Birutės Draugijos vardu V. Čer
nienė, Detroito Skautų Tunto var
du tuntininkas V. Pauža, Radijo 
klubo vardu St. Garliauskas, re
zistentų vardu V. Ožiūnas, vil
niečių K. Veikutis, L.A.S. vardu 
A. Žiedas, S.L.A. 352-os kuopos 
vardu A. Bareišis, Detroito Lie
tuvių Kultūros Klubo vardu M. 
Bukauskienė, A.L.R.K. Susivie
nijimo vardu V. Mingėla, Dra
mos Sambūrio Alka vardu J. 
Pusdešris, Detroito Dramos 
Mėgėjų vardu St. Iljesevičius, 
Detroito šaulių vardu St. Mali
nauskas ir įteikė Feliksui adre
są ir šaulių garbės ženklą.

Labai gražus, jautrus ir jau
dinantis sveikinimas Savanorių - 
Kūrėjų Centro Valdybos, kurį 
perdavė savanoris kūrėjas kap. 
J. Mitkus. Sukaktuvininkas Fe
liksas Motuzas priimtas į Sa
vanorių - Kūrėjų Sąjungą, kaip

narys - rėmėjas. Gražų sveiki
nimą, gražia lietuvių kalba, pa
sakė Grose Point, Mich. teisėjas 
J. Uvick.

Sunku būtų beišvardinti visus 
sveikinimus telegramomis ir 
laiškais. Jų tarpe buvo iš Chi
cagos Lietuvos Konsulo P. Dauž- 
vardžio.

Pagerbime šį kartą dalyvavo 
ir senosios kartos lietuvių. Ban
ketą ruošiant daug darbo ir pas
tangų įdėjo komiteto pirm. A. 
Norus ir to komiteto nariai. Pro
gramą pravedė rašytojas V. 
Alantas. Ypatinga padėka pri
klauso ūkio štabui, taip skaniai 
paruošus užkandžius. Gėlininkė 
p. Dambrauskienė labai skonin
gai papuošė stalus.

Sukaktuvininkas Feliksas Mo
tuzas, savo žodyje nuoširdžiai 
visiems padėkojęs užbaigė Dr. 
Vinco Kudirkos eilėraščiu: 
Jei ištikus audrai verstų stulpą 
vieną...

Geros sveikatos mielas Fe
liksai!..

V.T.

Nauji chorai 
jungiasi į

v

Dainą Šventę
Chicagos lietuviai jau gyvena 

artėjančios Dainų Šventės nuo
taikomis. Visuomenė jau teirau
jasi bilietų, kurie greitu laiku 
bus platinami visose Amerikos 
lietuvių kolonijose. Dainų šven
tės komiteto vicepirmininkas ir 
iždininkas Teodoras Blinstrubas 
informuoja, kad pradeda plaukti 
aukos Dainų šventės reikalams. 
Nedidelė Columbus, Ohio, Lie
tuvių Bendruomenės apylinkė 
pirmoji atsiliepė su 45 dol. au
ka. Gražus pavyzdys kitoms apy
linkėms.

Džiugiu reiškiniu laikytinas ir 
chorų gausėjimas. Paskutiniuoju 
laiku Dainų šventėje dalyvauti 
dar įsiregistravo muz. Aleksio 
vad. Waterbury lietuvių parapi
jos choras ir L. Kulio vad. Chi
cagos West Side lietuvių para
pijinis choras. Džiugiai išskir
tinas J. Kardelio pasireiškimas. 
J. Kardelis, muzikos kritikas, 
lietuviškos dainos mylėtojas ir 
"Nepriklausomos Lietuvos" re
daktorius ryžosi Montrealyje su
organizuoti chorą specialiai Dai
nų šventės reikalams. J. Karde
lis ne tik ryžosi chorą suorga
nizuoti, bet sutiko ir Dainų šven
tės repertuarą išmokyti, kad 
Montrealio lietuvių choras Dainų 
šventėje dalyvautų. J. Kardelio 
pastangos lietuviškos dainos gar
bei ir kultūrai įsidėmėtinas pa
vyzdys.

Dainų šventės atženklinimui 
išleidžiamas specialus leidinys. 
Redaktoriais pakviesti St. Dau
nys ir muz. J. Zdanius. Dainų 
šventės komitetas ir leidinio re
dakcija paprašė visus Dainų 
šventėje dalyvaujančius chorus 
ligi 1961 gegužės 1 d. atsiųsti 
leidiniui reikalingas žinias: cho
rų įsisteigimų datas, veiklos ap
rašymus, buvusių ir esamų cho
ro dirigentų ir pirmininkų pa
vardes, vardinius chorų dalyvių 
sąrašus, taip pat pridėti dabar
tinių chorų dirigentų ir viso cho
ro foto nuotraukas.

Medžiagą ir nuotraukas siųsti: 
St. Daunys, 2801 W, 38 St., Chi
cago 32, Illinois. Muz. VI. Ja- 
kubėnas leidinyje apžvelgs bu
vusias dainų šventes Lietuvoje. 

St. Dns.

"MAINAI” - SOVIETU 
NAUDAI

♦ JAV vyriausybė atšaukė prieš 
14 metų įvestus varžymus iš 
komunistinio bloko į šį kraštą 
siunčiamai propagandinei me
džiagai. Draudimui veikiant, per 
metus būdavo sulaikoma apie 15 
mil. egzempliorių laikraščių, 
žurnalų ir panašios medžiagos.

• Maskvoje pasirašyta dar 
viena "kultūrinio apsikeitimo" 
sutartis tarp JAV ir Sovietijos. 
Ši sutartis, įsigaliosanti nuo 
ateinančio rugsėjo, numato ap
sikeitimą humanitarinių ir so
cialinių mokslų specialistais.Tai 
sritys, kuriose sovietų propa- 
gandi gali stipriausiai pasi
reikšti ir yra geriausiai paruoš
ta.

Živilės draugovės skautės A. Stuogytė ir A. Gelažytė su "pen
kiomis skautytėmis" Kaziuko mugėje. T _J. Garlos nuotrauka

• J. Blaškevičiaus krau
tuvėje — 842 E. 185 St., 
galima gauti lietuviškų Ve
lykinių atviručių, pirkti 
įvairių prekių, kaip rūbų, 
baltinių ir kita. Užeikite į 
krautuvę ir būsite patenkin
ti. ____

• Norintieji prieš Vely
kas gauti paršiukų, prašo
mi užsisakyti pas p. Šukį 
(Lietuvių klube). Vieno 
paršiuko kaina tarp 12-13 
dol. Paršiukus iš Lietuvių 
Klubo bus galima atsiimti 
Did. Ketvirtadienį — kovo 
29 d., po pietų.

Malvina Neura
(37)

Išnuomojamas butas
Iš 4 ar 5 kambarių, su 

baldais. 1388 E. 66 St. Te
lefonas; HE 1-7763. Mėne
siui $50.00. / (33)

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

atstovę

PAULINA
MOZURKITIS-BENNETT 

Hl 2-4450
642 Meadtw laie Dr. 

Clevelaid 24

Parengimu kalendorius

BALANDŽIO 8 D., Lietuvių 
s*alėje. Vysk. M. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos vakaras

BALANDŽIO 9 D. (Atvelikyje) 
D. L. K. Birutės D-ja ruošia 
arbatėlę.

BALANDŽIO 15 D. Naujosios 
parapijos bažnytinio choro kon
certas naujoje svetainėje.

BALANDŽIO 22 D. Korp! Neo 
Llthuania literatūrinis vakaras 
Lietuvių salėje.

BALANDŽIO 29 D„ Slovenian 
Auditorium, Dirvos rengiamas 
jaunųjų talentų konkursas.

GEGUŽIO 6 D. Organizacinio 
Komiteto Šv. Jurgio parapijos 
salei paremti rengiamas banke
tas.

GEGUŽIO 7 D. Neringos Skau
čių Tuntas švenčia Motinos die
ną.

GEGUŽĖS 21 D., Aldonos Stem- 
pužienės rečitalis Severance 
Chamber Hali.

LIEPOS 15 D. TĖVYNĖS GAR
SŲ radio vakaras Lake Shore 
Country Club.

RUGPIŪČIO 6 D. SLA 14 Kuo
pos vasaros pobūvis gamtoje.

RUGSĖJO 9 D., DLK Birutės 
Draugijos rengiamas tautos 
šventės minėjimas.

RUGSĖJO 23 D., Slovenian Au
ditorium, Dirvos 46 metų kon
certas - balius.

LAPKRIČIO 4 D. SLA 14 Kuo
pos gyvavimo 60 metų sukaktuvių 
minėjimas.

EAST CLEVELAND - 13515 EUCLID AT SUPERIOR AVĖ
SAVINGS 

EARN
OPEN EVERV SATURDAY 

UNTIL NOON

4V SUPERIOR
/0 SAVINGS

ACCOUNTS 
INSUREDTO 

’IO ooo

SAVE BY MAIL 
POSTAGE P AID BOT H WAYS

IN TOWN OFFICE - 6712 SUPERIOR AT E. 68 ST,

Quik Auto Service, Ine.
1304 East 9 Str. ^£^58 Tel- TO 1-1673

Vietinių ir užsieninių automobilių taisymas. 
Visų rūšių mechaninis ir "Auto Bodv*’ taisymas, 
gerai išbaigtas — garantuotas dažymas Prano 
Grigonio priežiūroj. '

Jei jūsų mašiną reikia taisyti, ilgiau nelau
kit ir susitaisyki! dabar, kada dar galit gauti 
nuolaidą.
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KAS IR KUR?
• A. a. Dr. B. T. Dirmeikio 
laidotuvės Chicagoje, įvy
kusios kovo 17 d., buvo la
bai iškilmingos. Bažnyčioje 
dalyvavo.apie 1000 žmonių, 
o kapinėse.apie 400. Koply
čioje atsisveikino Neo Li- 
thuania ir Tautinio Akade
minio Sambūrio vardu adv. 
J. Našliūnas, o Margučio 
vardu adv. A. Lapinskas. 
Pamaldas laikė prel. Paš- 
kauskas. Laidotuvėms labai 
rūpestingai rūpinosi p. Phil- 
lips.

• Maironio vardo šeštadie
ninė lituanistikos mokykla 
Brooklyne, N. Y. šį pavasa
rį išleidžia naują abiturien
tų laidą. Negausi tai bus 
laida; vos aštuoni abiturien
tai. šiaip mokinių skaičius 
mokykloje yra padidėjęs.

• Chicagos Aukštesnioji Li
tuanistikos Mokykla leidžia 
savo mėnesinį laikraštėlį 
„Tėvynės Atgarsiai”. Laik
raštėlio leidimą finansuoja 
Tėvų Komitetas. Dabar lai
kraštėlio vyr. redaktorium 
yra Marija Mažeikaitė — 8 
kl., o padėjėju Mykolas 
Drunga — 6 kl.
• Rež. Vyt. Valiukas New 
Yorko lietuviams stato K. 
Ostrausko dramą „Kanarė
lė”, kuri bus vaidinama ge
gužės 6 d. Be paties režisie
riaus, dar vaidina buv. Kau
no dramos teatro akt. K. 
Vasiliauskas, L. Karmazi
nas, L. Vasiliauskaitė ir ki
ti. Dekoracijas rengia dail. 
R. Viesulas.
• Švedijos lietuvių bendruo
menės valdybą sudaro: J. 
Pajaujis, E. Budrys ir T. 
Būgienė. ,
• I. Andrašiūnas iš Evan- 
ston, III., R. Kisielius iš 
Brooklyn, N. Y. ir J. Daval- 
ga iš So. Boston, Mass. lai
mėjo burtų keliu po knygų 
biblioteką iš Gabijos leidyk
los, kuri buvo paskelbusi 
metinį knygų išpardavimą. 
Šie asmenys ne tik įsigijo 
žymiai papigintomis kaino
mis knygų, bet ir praturti
no savo knygų lentynas da
bar laimėtomis biblioteko
mis.
• Dr. A. Didžiulienė iš Tren- 
ton, New Jersey, balandžio 
8 d. išplauks iš New Yorko 
uosto į Bermudų salas sa
vaitei atostogų.
• J. Preibvs, iš Detroit, mo
kėdamas už Dirvą atsiuntė 
$5.00 auką.

ALTS S-gos Bostono skyriaus pirmininkas A. Matjoška kalbasi 
Stasiu Pilka.

su besilankančiu Bostone aktoriumi
B. Kerbelienės nuotrauka

J. BATAIČIO PAMINKLUI 
RENKA AUKAS

Korp. Neo-Lithuania fi
listerių, Juozo Bataičio ko
legų ir draugų bei organi
zacijų veikėjų prašome im
tis iniciatyvos, sudarant ko
mitetus ar rinkti aukas pa
vieniai ir nevėliau kaip š. m. 
gegužės mėn. 1 d. persiųsti 
jas a. a. Juozo Bataičio pa
minklui pastatyti Komite
tui New Yorke:

Vytautas Abraitis, dipl. 
teis. Korp. Neo-Lithuania 
filisteris, 97-08, 110 St., 
Richmond Hill, N. Y.

Pranas Narvydas, Taut 
S-gos 1-jo skyr. pirminin
kas, 542 Lorimer St., Brook
lyn, N. Y.

Antanas Senikas, dipl. 
teis. Korp. Neo-Lithuania 
filisteris, 24 North Rd., 
Great Neck, L. I., N. Y.

Jurgis Sirusas, Korp. Jau
noji Lietuva filisteris, ALT 
S-gos 11 skyr. pirm., 86-17, 
76 St., Woodhaven, N. Y.

Petras Ulėnas, Korp. Neo 
Lithuania filisteris, 32 Eu- 
clid Avė., Brooklyn, N. V

CHICAGO
Naujai persitvarkęs Lie

tuvos Nepriklauso m y b ė s 
Talkos Komitetas Chicago
je pasiskirstė pareigomis:

Pirmininkas — K. Kasa- 
kaitis (LTS), vicepirminin
kas — A. J. Kaulėnas 
(LAS), sekretorius — V. 
Paulionis (LRS), iždininkas 
— J. Budrikis (LRS).

Lietuvos Nepriklausomy
bės Fondui aukas prašome 
siųsti:

Pirmininkui Kaziui Kasa- 
kaičiui, 4719 So. Maplewood 
Avė., Chicago 32, Illinois, 
arba iždininkui Jonui Bud- 
rikiui, 3613 So. Union Avė., 
Chicago 9, Illinois.

šį mėnesį LNFondui au
kojo: S. Virpša — $10.00, 
K. Ramanauskas — $10.00, 
J. Šlajus — $10.00, M. Šim
kus — $5.00, A. Kašuba — 
$5.00, P. Janulaitis — $5.00, 
Z. Andrašūnas — $5.00, T. 
Blinstrubas — $5.00, A. 
Vaitkus — $5.00, J. Jaku
bonis — $5.00, V. Binkis — 
$3.00 ir K. J. Avižionis — 
$3.00.

*
Lietuvos Nepriklausomy

bės Talkos ir Fondo organi
zacijų narių ir jų bičiulių 
suartėjimo pobūvis rengia
mas kovo 25 d., 7 vai. vak. 
Balio Pakšto svetainėje,

Velionis Dr. B. Dirmeikis chicagiečiams buvo gerai pažįstamas, kaip Margučio radijo politinių 
įvykių komentatorius. Nuotraukoje velionis radijo stoty prie mikrofono su rašytoju Fabijonu Nevera- 
vičiumi (dešinėje), šiam lankantis Chicagoje.

TORONTO LIETUVIŲ NAMU 
DALININKU SUSIRINKIMAS

Toronto Lietuvių Namų 
metinis dalininkų susirinki
mas įvyko kovo 12 d. savo
se patalpose. Valdybos pir
mininkas St. Banelis pradė
damas susirinkimą paprašė 
narius pagerbti mirusį veik
lų ir energingą narį, ėjusį 
įvairias atsakingas pareigas 
— Povilą Budreiką. Pirmi
ninkaujančiam pasiūlius jo 
atminimas buvo paženklin
tas rimties ir susikaupimo 
minute.

Valdybos patiekta darbo
tvarkė, po trumpų diskusi
jų, buvo priimta be pakei
timų.

Praeito susirinkimo pro
tokolą perskaitė V. Petrai
tis. Eilę metų užsitęsęs nau
jų įstatų priėmimas ėjo dar
botvarkėje vyrau j a n č i u 
punktu. Matomai, valdyba 
norėjo, kad šis, gana opus 
reikalas, nebūtų atidėlioji
mas. Naujai paruošti įsta-

3800 So. California Avė., 
Chicagoje. Pobūvio metu or
ganizacijų atstovai padarys 
pranešimus supažindami su
sirinkusius su LNT ir LNF 
tikslais ir nuveiktais dar
bais. Veiks turtingas ir įvai
rus bufetas.

Pelnas skiriamas L. N. 
Fondui paremti. LNT orga
nizacijų nariai ir jų bičiu
liai maloniai kviečiami atsi
lankyti. 

tai V. Bačėno buvo referuo
jami, papunkčiui apsvarsto- 
mi ir priimami. Nariai gy
vai reiškėsi diskusijose, nes 
tų 48 punktų apsvarstymas 
užtruko apie dvi su puse 
valandos.

Pirmininkas St. Banelis 
savo pranešime išryškino 
kai kurias būdingas veiklos 
kryptis, kuriomis vystėsi 
LN gyvenimas. Buvo deda
mos pastangos surasti ge
resnius, erdvesnius ir visa
pusiškai labiau pritaikintus 
mūsų kultūrinei bei visuo
meninei veiklai namus. 
-Nors ir turėta keletas pa
siūlymų, bet nei vienas tų 
pasiūlymų nebuvo priimti
nas dėl įvairių turimų trū-

DETROIT
Atvelykio laiku, balan

džio 8-9 d., Liet. Stud. S-gos 
Detroito skyrius ruošia stu
dijų dienas Detroite. Visi 
Amerikos ir Kanados lietu
viai studentai yra kviečia
mi, kadangi tik bendru soli
darumu ir gausiu dalyvavi
mu pasieksime studijų die
nų pasisekimą ir, tuo pačiu, 
užtikrinsime lietuviškosios 
studentijos tolimesnę veik
lą.

Studijų dienų programą 
ir kitos smulkesnes infor
macijos bus paskelbta vė
liau.

VVORCESTER
Neringos Vietinink i j o s 

skautės ruošiasi savo tradi
cinei Kaziuko mugei dary
damos įvairius rankdarbius 
ir pindamos krepšelius, bei 
siūdamos lietuviškas vėlia
vėles.

Mugė įvyks 26 d. nuo 8 
vai. ryto iki 3 vai. po pietų 
Šv. Kazimiero parapijos sa
lėje. Be įvairių rankdarbių, 
kurių galėsite įsigyti, bus 
kavos, lietuviškų pyragų, 
ausiukių, medalininkų ir ki
tų skanėstų, kuriuos žada 
pakepti skaučių mamytės.

Tad maloniai kviečiame 
visus IVorcesterio lietuvius 
mugę aplankyti ir tuo pačiu 
paremti skautes.

Kas Dirvos neskaito
- daug nustoja!

Paraginkit savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ. 

kūmų. Pagal pranešėją, iš
eitis geriausia būtų tokia: 
pirkti sklypą ir ant jo kur
tis. Paminėta ir tai, kad 
praeiti metai buvo kiek sun
kesni, tačiau dėka sumanios 
namų administracijos, tie 
visi sunkumai nugalėti ir 
namų veikimas nesušluba
vo.

Per 1960 m. Lietuvių Na
muose turėjo repeticijoms 
patalpas choras Varpas, 
tautinių šokių grupė, skau
tai ir kitos įvairios lietuviš
kos organizacijos. Taipgi 
buvo remiamas bibliotekos 
ir skaityklos išlaikymas. 
Bendrai, Lietuvių Namų au
ka įvairiems lietuviškiems 
reikalams yra nemaža, per 
metus siekianti apie 3000 
dolerių.

1960 m. pajamų — išlai
dų apyskaita, su balansu 
$15,858.30 buvo patvirtinta. 
Pelno turėta $893.00, kurio 
dalis perkeliama į narių sąs
kaitas dividentams išmokė
ti, o likusieji — atsargos 
kapitalui sudaryti.

Pajamų ir išlaidų sąmata 
1961 m. yra numatyta 
$17,200.00.

Slaptu balsavimu į naują 
valdybą išrinkta: St. Bane
lis, Kl. Dalinda, A. Statule- 
vičius, E. Jurkevičienė, V. 
Bačėnas, p. Bumbulis ir P. 
Lelis. Į revizijos komisiją 
įėjo: V. Petraitis, dr. J. 
Kaškelis h’ p. Januševičius.

Po Va

ARTĖJA VELYKŲ 
ŠVENTĖS...

Tai gražiausio metų laiko įdomiausios šventės. Ir 
jose malonu savo artimuosius aplankyti, pavasariu ir 
Velykoms pasidžiaugti. O taip pat ir jų prisiminimui bei 
draugiškumui sustiprinti prasmingą dovaną įteikti.

Geriausia dovana — gera lietuviška knyga, gražiai 
išleista ir skoningai Į kietus viršelius įrišta. Tokia yra 
rašytojo R. Spalio ALMA MATER. Išleista Vilties, 434 
psl., su persiuntimo išlaidomis kaštuojanti $5.00.

ALMA MATER dovanodami padarysit didelį džiaugs
mą. O ypač, jei ją pasiųsit savo artimiesiems į Vokietiją 
ar kitus kraštus, kur lietuviškų knygų maža ir jas nusi
pirkti dėl mažų uždarbių sunku.

Taigi, Velykos čia pat, o ALMA MATER yra geriau
sia šventinė dovana.

DIRVA
69o7 Superior Avė., 
Cleveland 3, Ohio.

Siunčiu $5.oo ir prašau man išsiųsti R. Spalio 
naują knygą "Alma Mater".

Užsakytojas:

(Vardas, pavardė)

BOSTON
BALFo valdyba, neseniai 

įvykusiam susirinkime iš
rinkta, pasiskirstė pareigo
mis : A. Andriulionis — pir
mininkas, S. Jakutis, V. 
Stelmokas, A. Vilėniškis, A. 
Bričkus, P. Račkauskas ir 
P. Jančauskas — nariai. 
Kontrolės komisija: A. Ke
turakis, E. Cibas ir J. Son- 
da. Direktoriai yra: Ona Vi- 
lėniškienė, J. Venckus, S. 
Jurgelevičius, A. Baika, O. 
Andriulionienė, J. Lapšienė, 
K. Namausienė.

Balfas renks birželio įvy
kių minėjimą ir tuo pradės 
plataus mąsto vajų.

*
Dr. J. Šliūpo 100 metų gi

mimo minėjimą rengė San
daros 7 kuopa, kuriai pirmi
ninkauja B. Bajerčius. Mi
nėjimas įvyko kovo 19 d., 
5 vai. vak., Sandaros salėje.

*

Laisvės Varpo sprendėjų 
metinis susirinkimas įvyks 
kovo 26 d., Tautinės Sąjun
gos namuose, 12 vai. Po su
sirinkimo vakarienė-arbatė- 
lė.

Laisvės Varpas metinį 
banketą rengia balandžio 
16 d., Liet. Pil. Dr-jos sa
lėje.

♦

Dr. E. Jansonas savo vilą 
Audronę, Cop Code, Mass., 
jau pradeda rengti sezono 
atidarymui, šiais metais 
numatoma svečiams įvesti 
daugiau patogumų. Taip pat 
bus įrengiamą ir daugiau 
kambarių. Įvestos daugiau 
sporto įrengimų, linksmava- 
kariai su programa. Pato
bulinta virtuvė Jau ir dabar 
galima informacijų gauti 
šiuo adresu: 89 Ida Rd., 
Dorchester 22, Mass., telef. 
AV 5-8999.

♦

Česlovas Mickūnas, kon- 
traktorius, nupirko buv. Dr. 
D. Pilkos žemę — sodus 
Dorchesteryje ir šią vasarą 
numato statyti eilę vienos 
šeimos namų. Lietuviai, ku
rie interesuojasi vienos šei
mos namais, gali tiesiai tar
tis su kontraktorium.

♦

Liet. Neprikl. Fondui au
kojo: Po $5.00 — M. Kava
liauskas, A. Dubauskas ir 
Dr. E. Jansonas. Po $3.00 — 
Jurgėla. Po $2.00 — S. 
Grabliauskas ir C. Milkū- 
nas.

*
Dr. V. Čepo 50 metu su

kakčiai atžymėti Bostone 
rengiamas pagerbimo pobū
vis. Į rengimo komitetą įei
na teisininkų, skautų ir neo- 
lithuaniį atstovai.

(Adresas)
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