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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ATSISAKYMAS LAIMĖTI
NESIRYŽDAMOS KARO VEIKSMŲ PERKELTI 
Į ŠIAURINĮ VIETNAMĄ, JAV KARTOJA TĄ 
PAČIĄ KLAIDĄ KAIP 1948 METAIS BERLYNO 
BLOKADOS IR KORĖJOS KARO METU. — JĖ
GOS PERSVARA YRA WASHINGTONO PUSĖ
JE, BET TRŪKSTA PASIRYŽIMO LAIMĖTI.

--------- Vytautas Meškauskas -------

Nepaisant visų kalbų ir ko- 
lumnistų spekuliacijų apie ka
ro veiksmų išplėtimą Į šiaurinio 
Vietnamo tei*itoriją, Washingto- 
nas iki šiol delsia padaryti toki 
sprendimą, kuris tik vienas ga
lėtų išgelbėti pietinį Vietnamą. 
Mat, karo išplėtimas į šiaurę 
anksčiau ar vėliau į sceną turėtų 

Dar vienas velykinis atvirukas, pagamintas naminiu būdu, gautas 
iš Lietuvos...

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KOMUNISTINE Kinija turi tinkamų karinei tarnybai 150 mili

jonų vyrų! Toks skaičius daro įspūdį, kad Pekinas turi neišsemia
mą karinę jėgą, kuriai niekas tenebando pasipriešinti.

Bet joks rimtas stebėtojas nebus išgąsdintas šio skaičiaus. 
Kad komunistinės Kinijos karinis pajėgumas tikrai būtų aktyvus, 
jam reikia ginklų ir instruktorių, ko Pekinas šiuo metu neturi. 
Mao tai žino geriau už bet ką kitą, štai kodėl Kinijos kariuome
nės skaičių sumažino iki 1,8 milijono karių aktyvioje tarnyboje ir 
200,000 "saugumiečių". Šalia to reikia skaičiuoti 4 milijonus rezer
vistų, kurie yra grupių vadais milicijoje, turinčioje apie 12 milijo
nų narių.

Tikrasis komunistinės Kinijos karinis pajėgumas yra dar ma
žesnis, nes tik 50% karių turi moderniškus ginklus, kiti ginkluoti 
senoviškais, dar užsilikusiais iš kinų - japonų konflikto ar civili
nio karo 1949 m. Reguliari kariuomenė Kinijoje išdėstyta sekan
čiai: 250,000 karių yra Sinkiange, 220,000 Tibete .ir 170,000 Tai
lando ir Laoso pasienyje, gi 700,000 karių yra išstatyti prieš 
600,000 Čiang Kai-šeko karius. Moderniškais ginklais ginkluotų 
yra tik keliolika divizijų.

Praeitų metų rudenį komunistinė Kinija turėjo 2,722 lėktu
vus, tai yra tūkstančiu mažiau negu Korėjos karo metu. Tarp jų 
yra 1275 naikintuvą' "Mig 17" ir "Mig 19". Be to rusai buvo davę 
kelioliką "Mig 21". Rusams sustabdžius paramą, 54 bazėse daug 
lėktuvų buvo išardyti, kad su jų dalimis galima būtų pataisyti 
likusius lėktuvus ir lakūnų apmokymas sumažintas 45% dėl benzi
no trūkumo.

Komunistinės Kinijos laivynas susideda iš 1,192 laivų, kurių 
tik 190 yra kariniai, seno modelio, statyti Rusijoje arba palikti 
tautinės Kinijos. Rimtam mūšiui tinkamų laivų komunistai turi 
tik 4 naikintuvus, 28 povandeninius laivus, 15 patrulinių ir 11 
minininkų. Aišku, toks "laivynas” nesudaro didelio pavojaus Pa- 
cifike.

Pekinas su tokia karine jėga gali tik grasyti Azijos Pietry
čiams bei Indijai. Kinų komunistams reikės ilgų metų ir rimto 
pasiruošimo, kol sudarys rimtą pavojų laisvajam pasauliui. Bet 
su savo propaganda Mao stengiasi visus įgąsdinti, kad jo armija 
yra neįveikiama. Ir tas jam bent iki šiam laikui sekėsi.

I PARYŽIŲ atvykęs su Komunistinės Kinijos pasiuntiny
be kinas šoferis prie Eiffelio bokšto teiraujasi policininko.

-- Atsiprašau, aš esu atvykęs iš Pekino ir gal galėtumėte 
man pasakyti, kiek Paryžiuje yra gyventojų.

— Aišku galiu. Septyni milijonai...— atsakė policininkas.
— Septyni milijonai!... nustebo kinas. — Ir jūs pajėgiate 

juos visus sekti iš vieno bokšto?... , „(vg)

iššaukti Raudonąją Kiniją ir, even- 
tuallai, Sovietų Sąjungą.

Kariniai žinovai Raudonosios 
Kinijos galybę vertina skeptiškai. 
Tiesa, ji turi apie 2,5 milijonų ka
reivių, kurie 1962 m. Kubos kri
zės metu, per Himalajus užpul
dami Indiją, įrodė, kad yra gerai 
apmokyti ir drausmingi. Žymiai 

blogiau su jų apginklavimu, šalia 
115 pėstininkų divizijų, jie teturi 
3 tankų divizijas. Iš turėtų 2.300 
karo lėktuvų, 1.700 buvo sovietų 
gamybos Mig - 15. Tai yra 1949 
m. modelis, šiandien laikomas 
beviltiškai pasenusiu. Kiniečiai 
visai neturi šio meto sovietų stan • 
dartinio naikintuvo M-2L Kadan
gi atsarginių dalių iš Sovietų Są
jungos pristatymas nutrūko, apie 
500 Mig-19 turėjo būti išardyti, 
kad jų dalimis įgalinus atremon
tuoti kitus.

Reikia prisiminti, kad papras
tai atsargus Stalinas kinų komu
nistais niekada per daug nepasi
tikėjo ir faktinai Mao atėjo val
džion ne su sovietų ginklų pagal
ba. Tačiau komunistams Kinijo
je įsigalėjus, Stalinas į Raudoną
ją Kiniją pasiuntė 3.000 savo ka
rininkų. Modernių ginklų Kinija 
ir tada negavo. Korėjos karą Sta
linas pradėjo nepasitaręs su ki
niečiais. Tik kai generolo Mac 
Arthuro divizijos šiaurės Korė
jos užpuolikus pradėjo stumti at
gal, Stalinas paprašė kiniečių pa
galbos.

Dėl to karo Robert Murphy, bu
vęs tuo metu JAV ambasadorius 
Japonijoje, o prieš tai politiniu 
patarėju amerikiečių karinei va
dovybei Vokietijoje Berlyno blo
kados metu, dabar rašo savo ką 
tik išėjusioje knygoje "Diplomat 
among VVarriors":

"Buvau tikras, kad mes buvo
me ’išblefuoti’ iš užtarnautos per - 
galės Korėjoje. Tą patį aš jaučiau 
būdamas Berlyne. Jungtinės Vals
tybės turėjo karinę persvarą ki
niečių 'savanoriams' išvaryti į 
Mandžiuriją, bet dėl įvairiu prie
žasčių mes susilaikėme. Tačiau 
nei Clark (gen. Mark Clark, bu
vęs kariuomenės vadas Korėjoje, 
Trumanui pavarius MacArthurą) 
nei aš, patys nebuvome politikos 
kūrėjai. Neturėdamos ryžto lai
mėti karą, JAV pasirinko paliau
bas".

Tada buvo galimybių kariau
ti ir be didesnių amerikiečių au
kų. Užteko tik į Korėją perkelti 
Čiang Kai-šeko armiją, ką siūlė 
ir MacArthurasirClarkas. Be to, 
tada, kaip ir Berlyno blokados 
metu, JAV dar turėjo atominės 
bombos monopolį.

Grįžtant prie sovietų-kiniečių 
santykių po Korėjos paliaubų, 
reikia pastebėti, kad ir po jų Sta
linas neleido kiniečiams pasista
tydinti ginklų įmonių, aiškinda
mas, kad ūkiškai būsią pigiau, jei 
cinklus aaminsia ir toliau tik so
vietai. Stalinui mirus, sovietų 
pagalba Kinijai iš karto lyg ir pa
didėjo, tačiau Maskva nepakvietė 
R. Kinijos į Varšuvos paktą,aiš
kindamas!, kad tai Europos rei
kalas. Maskva atsisakė sudaryti 
bendrą laivyno vadovybę Ramia
jame Vandenyne, kad prasidėjus 
kiniečių - amerikiečių konfliktui 
dėl Formozos, ji turėtų laisvas 
rankas. Maskva atsisakė turėti 
bendrus sovietų - kiniečių ka
riuomenės pratimus.

Kai sovietai 1957 m. paleido 
pirmąjį Sputniką ir pradėjo ruoš
tis atominiam karui, Mao Tse- 
tungas nuvažiavo į Maskvą tų me-

Trečioji skylė jau iškirsta...

Kristijono Donelaičio lituanistinės mokyklos Chicagoje mokiniai, vadovaujami mokytojos P. Lampsai- 
tienės, surinko 6 tuzinus meniškai išmargintų margučių ir padarė Velykų eglutę arba "kiaušininką" 
Kupiškio apylinkės papročiu. Nuotraukoje iš kairės: Vytenis Trinkus, Lydija Jadviršytė, Virginija Pet- 
kūnaitė, Daiva Jamdolytė, Regina Jurgilaitė ir Aldas Naris. V. Noreikos nuotrauka
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tų lapkriCio mėn. ir prašė Kinijai 
atominių ginklų. Chruščiovas, ži
noma, atsisakė jų duoti, nebent 
Raudonoji Kinija visiškai pripa
žintų Maskvos pirmenybę komu
nistinio pasaulio vadovavimui.

Tada Raudonosios Kinijos ka
riuomenės vadovybė pasisakė už 
atominų ginklų įsigijimą iš so
vietų bet kuria kaina, tuo tarpu 
kompartija pasisakė už savo ne
priklausomybės išlaikymą. 1.958 
m. gegužės 27 - birželio 22 d. 
Kinijos kompartija sušaukė 1.000 
aukščiausiųjų karininkų konferen
ciją, kurios metu MaoTse-tun- 
gas Įrodinėjo, kad atominė bom
ba yra tik 'popierinis tigras’, 
didelė dalis karininkų buvo ki
tos pažiūros. Ginčas pasibaigė 
kompartijos nuomonės laimėji
mu.

Tačiau ir po to krašto apsau
gos ministerismaršalas Pengieš
kojo būdų gauti iš sovietų ato
minių bombų ir, atrodo, galimy
bių nuversti Mao, tačiau Mao 
išėjo laimėtoju ir iš tų grumty
nių. Peng buvo pašalintas, jį ap
kaltinus priešpartine veikla. Po 
metų Maskva atšaukė savo kari
ninkus iš Kinijos, sustabdė ginklų 
ir jų dalių teikimą, bei 50%suma- 
žino skysto kuro pristatymą.

Dabar »vyr. amerikiečių karo 
vado Ramiajame Vandenyne ad
mirolo Harry D. Felt štabo ka
rininkai yra įsitikinę, kad pati 
Raudonoji Kinija šiandien yra 
'popierinis tigras', negalįs pa
sipriešinti JAV karinei mašinai, 
bet Vashingtone prisibijoma.kad 
konflikto atveju Sovietų Sąjunga 
vis dėlto Raudonąją Kiniją pa
rems, taip kaip Maskva rado 
bendrą kalbą su Pekinu Korėjos 
karo metu ir Kubos krizės išva
karėse. Tai ir sulaiko nuo karo 
išplėtimo į šiaurinį Vietnamą.

DAR VIENA REZOLIUCIJA

JAV Kongreso atstovas Howard 
W. Robinson.

"Dėsiu visas pastangas, kad 
Lietuva, Latvija ir Estija atgau
tų pilną laisvę ir nepriklauso
mybę", -- kalbėjo kongresma- 
nas Howard W. Robison (R, -
N.Y.), {nešdamas naują rezoliuci - 
ją (H. Con. Res. 279) Pabaltijo 
kraštų laisvinimo reikalu. Re
zoliucijos įnešimo reikalu į kon- 
gresmaną H. W. Robison buvo 
kreipęsi kun. J. Grabauskas iš 
Binghamton, N.Y., ir J. Jurkus 
iš Rochester, N.Y. Tai keturias - 
dešimt septintoji rezoliucija Pa
baltijo respublikų bylos reikalu.

Balandžio, gegužės ir birželio 
mėnesiais Rezoliucijoms Remti 
Komitetas išvystys visą galimą 
akciją už rezoliucijų pravedimą.

Visi, kuriems tik rūpi Lietuvos 
laisvės reikalas, turime jungtis 
i Šj nepaprastos svarbos žygį. 
Čia reikia visų galimų darbo ran
kų ir visos galimos finansinės pa
ramos. Pavieniai asmenys ir vi
sos organizacijos atlikime savo 
pareigą: prisidėkime prie šio žy- 

’fcio darbu, /paremkime finansi
niai. Padarykime tai dar šian
dien, nelaukdami rytojaus. Vi
sais rezoliucijų reikalais rašy
ti: Rezoliucijoms Remti Komite
tas, Post Office Box 77048, Los 
Angeles, California, 90007.

* BOBBY BAKER, buv. Kon
greso demokratų sekretoriaus 
daug kam nemalonių "darbelių" 
tikrinimas aptilo, bet nepasibai
gė. Tai klausimas, kuris kris 
tamsiu šešėliu per visą rinkimi
nę kampaniją. Apklausinėtas 
Baker ir eilė liudininkų paliko 
daugiau neatsakytų ir neišaiškin
tų klausimų, nei jų buvo tardy
mą pradedant; Tai viena nema
loniausių bylų demokratų admi
nistracijos istorijoje.

* JAV LAIKRAŠČIAI, plačiai 
aprašydami gen. de Gaullekelio
nę į Meksiką, lieka neįspėję mįs
lės, ko jis siekė ta kelione, ir 
ką jis atsiekė. Jiems vis dar ne
aišku, kaip jis sugeba masėms 
pasirodyti "as the great bene- 
factor”, kai JAV nuo 1961 m. 
Meksikos pagalbai esą suteikę 
-- 500 mil dolerių. Ieškant at
sakymo eilinių, bet įvykius se
kančių žmonių nuomonėse, laik
raštininkai randa būdingą atsa
kymą: "He’s got gutsl".

* JAV BOMBARDUOS šiaurės 
Vietnamo karinius taikinius, jei 
padėtis tame džiunglių kare grei
tu laiku nepasitaisys. Tai pareiš
kė Kongreso atstovas W.E. Min- 
shall (Ohio), dalyvavęs posėdyje, 

kuriame paaiškėjo, kad prez. 
Johnson nepritaria nei atsitrau
kimui nei Vietnamo neutralizavi
mui.

Tuo tarpu šen. Fullbright kita 
proga pareiškė, kad Panamos ir 
Kubos klausimu reikią žiūrėti 
"realistiškai". Persvarstant Pa
namos kanalo sutarties klausimą, 
i Kubos problemą reikią žiūrėti, 
kaip i "neišvengiamą blogybę". 
Jei netinka invazija ir blokada 
nieko negalima atsiekti, girdi, rei
kia pripažinti Castro vyriausybę.

Respublikonai tą Fullbrighto 
pareiškimą pavadino vyriausybės 
'bandomuoju balionu*.
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TROJOS ARKLYS JAU PRIE VARIŲ
Nespėjau baigti šio paskuti

nio rašinio, užsibrėžus dar kai- 
ką pasakyti apie rezoliucijas, kai 
du tų rezoliucijų entuziastai — 
Leonardas Valiukas ir Juozas 
Jurkus — ėmėsi {rodinėti, kad 
prieš rezoliucijas Kongreso at
stovų kalbos yra niekai!

Mūsų tarpe, ryšyje su Lietuvos 
laisvinimo judėjimu, tenka iš
girsti ir kita nuomonė, -- kad 
reikia plačiai kalbėti-skelbti, nes 
kaip buvo pasakyta Dirvoje va
sario 26 d. — Trojos arklys jau 
prie pačios Amerikos vartų.

Rezoliucijų klausimą Dirvoje 
paliečiau pasirodžius Illinois 
kongresmano Derwinskio pareiš
kimui, kad "rezoliucijos guli 
stalčiuje, Valstybės Departa
mento ponams prašant". Valiu
kas ir Jurkus Įsitikinę, kad kon- 
gresmanai privalo tik rezoliuci
jas Lietuvos klausimu rašyti.

Rezoliucijų {teikta .jau arti 50, 
ir visos jos guli Kongreso re
zoliucijų komisijos stalčiuose. 
Valiukas rezoliucijas pavadina 
reikšmingu terminu, "{statymo

K. S. KARPIUS

projektu Lietuvos laisvinimo rei
kalu.” Valiukas lyg nori teigti, 
kad clevelandiečiui kongresma- 
nui Feighan parašius rezoliuciją 
po 1946 metų, Lietuva gal bū
tų jau buvus laisva ir dabar ne
reiktų rezoliucijomis vargintis... 
Ką Feighan ar kiti kalba apie 
komunizmo pavojų bendrai, apie 
Amerikos aukštų valdininkų pa
taikavimą sovietams, apie Krem
liaus valdovų klastas — tai be
vertės kalbos.

Primintina, kad jie kalbas sa
ko ne tik mums, kai pasikvie- 
čiam { savo minėjimus.! Jie su
sirūpinę ir pačios Amerikos li
kimu -- ir nuo to priklausys ir 
Lietuvos išlaisvinimas arba am
žina vergija. Jų kalbų klauso 
amerikiečiai, jas perspausdina 
plačioji spauda. Jeigu senatorius 
Keating nebūtų pradėję laiku 
skelbti apie sovietų raketų {ren
gimus Kuboje, kažin kas būtų 
su Amerika atsitikę.

DIVIDENDUS MOKAME KAS 90 DIENŲ!

KVIEČIAME PRADĖTI TAUPYTI
PAS MUS!

PINIGAI PADĖTI IKI KIEKVIENO MĖNESIO 15-TOS DIE
NOS, NEŠ DIVIDENDĄ NI O PIRMOS MĖNESIO DIENOS, 

yl 1/ prisiusime dividendus kas 90 
T- /2vi0 DIENŲ ANT INVESTAVIMŲ.

ŠIAS SĄSKAITAS YPATINGAI REKOMENDUOJAME 
PENS1ONIERIAMS, KURIEM PROCENTAI YRA SVARBU 

GAUTI DAŽNIAU, NES Iš TO PRAGYVENA.

ST. ANTHONY SAVINGS
& LOAN ASSN.

1447 So. 49th Court, Cicero 50, III.
JUOZAS F. GRIBAUSKAS. 

sekretorius
Chicago Phone: 242-1395; Suburbau Phone: 656-6330

Kas tik turi gerą skonį 
Viską perka pas Lieponj!

Lietuvių Prekybos Namai
FURNITURE CENTER, INC.

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

Dovanai sudaromi specialistų dekoratorių planai.

FURNITURE CENTER, INC., ČIKAGOJE 
6211 So. Western Avė., Marąuette Parke 

Tel. PRospect 8 - 5875 
3207 So. Halsted St., Bridgeporte

Tel. VIctory 2-4226
Abi krautuvės atidarytos pirmad. ir ketvh’tad. nuo 
9 vai ryto iki 9 vai. vakaro, kitomis dienomis nuo 9 
vai. ryto iki 6 vai. vakaro. Sekmadieniais nuo 12 vai. 
iki 5 vai. atidaryta tik Marąuette Parko krautuvė.

Na, o kiek lietuvių yra su
sipažinusiu su rezoliucijų turi
niu?

Anot Valiuko, rezoliucijos — 
tai "{statymų projektas", o anot 
Jurkaus, jos yra "realus, konkre
tus darbas", ir kad "anksčiau ar 
vėliau gali būti iškrapštytos iš 
tų stalčių ir nors viena jų gali 
būti patiekta paties Amerikos 
prezidento J. Tautoms". Žvilg
terėkime {tai plačiau.

Apie 55 metų mano gyvenimo 
šioje šalyje, rezoliucijų ir {sta
tymų projektų buvo Įteikta Kon
gresui (Senatui ir Atstovų Rū
mams) daug dešimčių tūkstan
čių. Įskaitant ir nepriimtas, jo
kiais atvejais nebuvo reikalinga 
ne tik 50 rezoliucijų, bet nei 
penkių vienam reikalui. Priim
tos paskirai ir paskui subendrin
tos, arba bendrai Įneštos ir nu
tartos, būna perduodamos pre
zidentui pasirašyti, tuo pavirs
tam oficialiais {statymų aktais.

Stalčiuose sumestas rezoliuci
jas, dėl to, kad jos liečia mums 
labai rūpimą klausimą, vadinti 
konkrečiu darbu, o atstovų rim
tai paruoštas visuomenei kalbas, 
nors labai realias, konkrečias, 
vadinti tuščiais žodžiais, yra ne
apgalvotas pasakymas.

Valiukui ir Jurkui paneigiant 
senatorių ir kongresmanų kalbas, 
ką darysime toliau?

Kam Vasario 16-to minėji
muose kongresmanai kviečiami 
kalbėti, ir einam jų klausyti? Kam 
jie burnas aušino Senate ir At
stovų Rūmuose Vasario 16-to mi
nėjimą pravedant?

Amerikos Lietuvių laryoa, 
kaip jau žinome, paskelbė šau
kianti Washingtone lietuvių kon
gresą birželio 26-28 dd. Suva
žiavę, žinau tikrai, nepasitenkin- 
sim tik rezoliucijų paskaitymu. 
Susirinkime bus kalbos, ir kal
bės Kongreso atstovai ir gal koks 
Valstybės Departamento ponas. 
Vieni gal ir kartos tuos pačius 
žodžius, kad Lietuvos užgrobi
mas nepripažintas ir kad rūpi
namasi pavergtų tautų užtarimu 
ir laisvinimu. Kam ten važiuoti? 
Geriau ir pigiau bus paprašyti 
kongresmanų parašyti po rezo
liuciją. Tačiau tokie demonstra
tyvūs suvažiavimai, juose pasa
kytos kalbos, turi savo svor{ ir 
jie reikalingi, jeigu sumaniai su
ruošti, atitinkamai pravedami. 
Juose viešu žodžiu bus skelbia
ma Sovietų grobimai, reikalavi
mai pažiūrėti { Sovietų barba
rizmą ir klastas.

Ar iki šiolei prigamintų rezo
liucijų likimas bus kitoks negu 
dviejų, kurios buvo {teiktos 1945 
metų lapkr. 15-16 d., ir apie ku
rių likimą niekad daugiau negir
dėjom?

Žinant, kad tos rezoliucijos, 
Valstybės Departamento ponams 
prašant (ar gal Įsakius), padeda
mos Į stalčius, čia supažindin
siu skaitytojus su rezoliucijų tu
riniu.

Leonardo Valiuko leidžiamame 
"News Bulletinė" sausio nr. Įdė
ta reprodukcija jau išgarsintos 
Kuchel, Mclntyre ir Scott rezo- 
liucijoas.' (Tame pat numeryje 
patiekiamas kitas rezoliucijos 
projektas Vasario 16-tos minėji
mo rengimo komitetams pasinau
doti. ALT centras taip pat siun
tinėjo rezoliucijos pavyzdi tuo 
pačiu tikslu. Visų jų brandulys 
tas pats.) Tos oficialios rezoliu
cijos pagrindinis turinys toks:

Po penketo Nhereas (lietuviš
kai Kadangi): Lai būna nutarta, 
kad U. S. -

Senatas ir Atstovų Rūmai pa
prašytų U. S. Prezidentą Įneš
ti Pabaltijo Valstybių klausimą 
{ JTO, ir kad jis prašytų JTO, 
kad jos paprašytų Sovietus a) 
ištraukti visas savo kariuome
nes, agentus, kolonistus ir val
dininkus iš Lietuvos, Estijos ir 
Latvijos, (b) sugrąžinti visus Pa
baltijo tremtinius iš Sibiro, iš 
kalėjimų ir iš vergų darbo sto
vyklų; lai būna nutarta, kad Jung
tinės Tautos pravestų laisvus 
rinkimus Lietuvoje, Estijoje ir 
Latvijoje savo priežiūroje."

Jeigu visos rezoliucijos pana
šiai suredaguotos, kiek naudos 
būtų, jeigu Kongresas nutartų 
paprašyti, o Chruščiovas pasa
kys "Niet!" (Susitikęs su prez. 
Eisenhoweriu .1955 metais, 
Chruščiovas pasakė, kad visos 
"išlaisvintos" tautos yra Sovie
tų vidaus reikalas. Jų tarpe da
bar skaitoma ir Kuba.)

PRISIMINKIME KUBA.
Mūsų rezoliucijų entuziastai 

užsimerkia prieš nuogą tikrovę,

tikėdami, kad jei Kongresas pa
prašytų prezidentą, prezidentas 
paprašytų Jungtines Tautas, jos 
paprašytų Chruščiovą — Pabal
tijo sritis bus iškelta iš už ge
ležinės uždangos, o pravedus 
laisvus rinkimus, pavesta lietu
viams valdyti, lyg nieko pikto 
pasaulyje nebūtų buvę.

Padėties rimtumą parodo Ku
bos likimas Amerikos pašonėje, 
kurią Chruščiovas remdamas 
diktatoriuką Castro, padarė so
vietų baze. Tragiškas vaizdas: 
Eisenhoweris, paskiau Kennedy, 
nusilenkė Chruščiovo pareiški
mui, kad Monroe Doktrina jau 
mirus ir palaidota -- istorinė 
doktrina, kuri apie 140 metų iš
saugojo šio pasaulio valstybes 
nuo Įsibrovėlių. Chruščiovas 
{gąsdino atominiu karu, kad Ame
rika nekištų savo nagų { Kubą. 
Nei Eisenhoweris, nei Kennedy 
nebandė jam atsakyti, o kokią 
teisę turi tu kišti savo nagus?! - 
Ir priminti, kad ir JAV turi ato
mines bombas...

Sovietų remiamas, Castro su
laužė tarptautines sutartis, už
grobdamas amerikiečių investi
cijas Kuboje, uždarydamas van
dens tiekimą JAV karo laivyno 
bazei Guantanamo {lankoje. JAV 
tą karčią piliulę nurijo.

Po mistiškos Bay of Pigs in
vazijos Chruščiovo užtikrinimui, 
kad Castro bus paliktas ramybė
je, Kennedy ėmė spausti tremti
nius kubiečius, kad tie nerengtų 
jokių žygių prieš Castro.

"WILD STATEMENTS"
Mano iškeltus Amerikai pa

vojus Valiukas gal vėl pavadins 
"wild statements" (tušti, palai
di pareiškimai).

Kalbant apie "wild state
ments", patariu L. Valiukui pa
skaityti Washingtone leidžiamo 
žurnalo U. S. News, World Re- 
port, kovo 16 numeryje patal
pintus New Yorko gubernatoriaus 
Rockefellerio pareiškimus apie 
JAV vyriausybės stov{ šių die
nų pasaulyje.

Tais pareiškimais Rockefeller 
nėra pirmutinis ir ne paskuti
nis: apie tai rašė ir rašo rim- 
tesnioji spauda, ir kalba-{spėja 
pavojų permatą visuomenės 

■ .vadai.
> Tuo tarpu, prez. Kennedy pa-

1 laidojus, Sov. S-gos nedatekliai 
išnaudojami -- be jokių sąlygų 
toliau siunčiant grūdus.

Johnsono paskirta komisija 
Kennedy nužudymui tirti, vis dar 
nepasako, kieno tai buvo darbas.

Na, o kas nors gi parūpino 
Oswaldui leidimus Į Rusiją {va
žiuoti? Jis ten nebuvo areštuo- 

'tas, bet laisvai laikomas. Tie 
patys išrūpino jam leidimą su
grįžti, leidžiant parsivežti ir ru
sę žmoną, kas irgi nepaprasta iš 
Sovietų pusės, taip lengvai duo
dant leidimus abiem išvažiuoti.

Amerikiečiai ilgai ignoravo 
komunistų pavojų. Dar po 1917 
metų vadino juos "nepasitenki
nusių svetimtaučių gauja." Jie, 
betgi, nejučiomis gavo stiprų pa
grindą, kai iš Vokietijos išbėgę

Diena is dienos
* * * # * b. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * * * *

TŪLAS LIAUDININKAS (Naujienose (kovo 4-10) žodingai rei
kalauja.. pakeitimų Vlike! Nors išdėstė juos dar tik "šakėm ant 
vandens užrašytomis" idėjomis, bet vienas pasiūlymas konkretus 
ir geras: gana bergždžiai tąsytis su derybomis dėl vienybės Vli
ke!

Ištiesų, vienybė Vlike juk gera. Tik muzika menka. Dirigen
tai kaltina tuos, kurie ten negroja. Tai vienas absurdas. Kitas 
muzikai pagerint jie kviečia atgal "išėjusius pasivaikščioti”, bet 
sako, kad muzikantai iš anų nė grašio neverti: nei jie grot mo
ka, nei instrumentų turi, nei jų klausyt kas nori... O visgi jie 
kalti, kad muzika Vlike nesiseka: juos kviečia padėt, o jie neina!

Dar absurdiškiau, kai prisimeni, kad pati didžiausia kakofo
nija Vlike buvo tada, kai išėjusieji ten tebebuvo, o liaudininkas di
rigavo. Pačias absurdiškiausias, daugiausiai laiko ir popierio pri- 
gadinusias derybas dėl išėjusių grĮžimo buvo užsukęs kitas liaudi
ninkų šulas.

Nenaudėliai, žinoma, tie išėjūnai, kad nenori grĮžti, kol Vil
kas groja iš senos partitūros. Bet Vlike kaip tik liaudininkai kie
čiausiai laikėsi seno, už pačius liaudininkus senesnio senovės 
valstiečių principo -- "gyvenkim, kaip tėvai gyveno". Todėl iš visų 
derybų ir išeina šnipštas. Tad sveikinu abiem rankom atsarginį 
liaudininką už drąsą pasiraginti mesti tokias absurdiškas derybas 
ir griebtis naujos partitūros Vliko koncertui komponuoti.

Tik tebūnie jam atleista (pagal dėsn{, kad "nežino ką kalba") 
už naujieną, kad Barzdukas, Brazaitis, Rastenis reikalauja iš Vli
ko išmesti liaudininkus ir kitus "didžiapartiečius", o jų vieton 
pasikviesti juos ar jų statytinius. Einu kokių nori lažybų, kad nei 
vienas iš tos "trijulės" nei norėtų, nei sutiktų šitaip gydyti Vliką.

Liaudininkai pastaruoju metu buvo kalbūs -- pasklaidykit tik 
vasario pabaigos ir kovo pradžios laikraščius (net ir Dirvą!). Pa
galiau, nors ir per nelaimę, ir Vliko vairas atsidūrė liaudininkų 
lyderio rankose. Tas man pakiša kitokĮ sumanymą Vlikui gydyti. 
Liaudininkai, pasirodo, savo tarpe betur{ inž. Praną Zundę. Kalba 
jis nedaug, bet turiningai. Į Lietuvą žiūri ne pro juodą langel{, o per 
mikroskopą. Ir kaip tik dėl to, atrodo, blaiviai suvokia, ką Vlikas 
dabar galėtų bei turėtų daryti. O ką, jei taip, spiovę { absurdiš
kas derybas, Vliko šulai suremtų savo jėgas Pranui Zundei prikal
binti prie Vliko vairo? Regis, verta būtų pažiūrėti, kas iš to išei
tų. O gal jis sukomponuotų Vlikui naują partitūrą, tokią, kurią pa
matę, ko gera, visi "atskalūnai" džiugiai pasisiūlytų be derybų ir 
be prašymų dalyvauti bendrame koncerte...

mokslininkai čia buvo priimti 
kaip nacių persekiojimo aukos. 
Sulindę Į universitetus, jie pri- 
auklėjo marksistų ir "liberalų" 
valdiškoms vietoms užpildyti.

1933 metais išrinktas pre
zidentu Rooseveltas pripažino 
Sov. S-gą ir atidarė Kremliaus

agentams duris Į JAV, kuo jie 
ir naudojosi.

Kuriuo keliu eina komunistų 
pavergtų kraštų laisvinimo poli
tika, Valiukui turėtų būti gerai 
žinoma. Nežiūrint to, mano pa
reiškimai jam yra tik -- "wild 
statements!"

Mieli tautiečiai,
Tik per Londoną geriau, greičiau ir pigiau išsiusite maistą it 

medžiagas į Lietuvą.
Nepraleiskite progos pasiusti tiesiai iš mūsų sandėliu Londone puikiai 

įpakuotą geriausios rūšies maisto produktu siuntinį, kuris pradžiugins kiek
vieną gavėją.

M. 14.
2 sv. sviesto, 2 sv. kiaul. tauku, 2 sv. lašinių. 2 sv. ryžių, l2sv. arbatos, 

4,2 sv. kakavos. >._> sv. pipirų ir lauro lapų, 2 sv. cukraus, 1 sv. razinkų, 1 dėž. 
nescafe, 1 sv. saldainių ir 6 sv. kvietinių miltų,

tik už $30.00 su pasiuntimo išlaidomis ir muitu.
Taip pat turime sudarę ribotą kiekį siuntinių labai vertingų angliškų 

medžiagų.
V. 3.

Trys atkarpos po 3'2 jardo kostiuminių angliškų sunkių grynos vilnos 
mėlynų, pilkų ir rudų medžiagų su įrašais Ali Wool Made in England, viso 
1012 jardo,

tik už $55.00 su pasiuntimo išlaidomis ir Sovietiniu muitu.
Reikalaukite mūsų kainoraščių ii- pavyzdžių. Esame seniausia lietuvių 

įmonė Anglijoje. Nuosavų krautuvių tinklą turime jau nuo 1938 metų.
Patarnaujame tiksliai ir skubiai. Maistą siunčiame ir po 40 sv. siuntinius.

BALTIC STORES L T D.
(Z. JURAS)

421, Hackney Rd., London, E. 2. England. SHO 8734.

Skyriai:
L. Venckus. 7042 S. Talman Avė., Chicago, UI. 60629.
Telef. 436-0494
A. Kusinskis, 124 Park St., Sudbury, Ontario, Canada. 
Phone: 674-1605.
L. Radzevičius, 61 N. Windermere Avė., Port Arthur, Ont., 
Canada.
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ŠEŠĖLIUOSE PASKENDĘ 
MOKYKLOS

Toronto laikraštis The Telegram neseniai visą puslapį pa
skyrė aprašymui mokyklų, kurios randasi to didmiesčio mokyklų 
sistemos šešėlyje. Tai tautinės imigrantų mokyklos, daugumoje 
veikiančios šeštadieniais ir sekmadieniais, išskyrus tas, kurios 
normaliose sąlygose veikdamos turi ir savosios kalbos pamokas, 
kaip žydai ir ukrainiečiai.

Apie 25 {vairių tautybių tokiu būdu auklėja arti 20.000 moks
leivių. Iš jų pusė priklauso žydų mokykloms, kuriose daugiausia 
dėmesio kreipiama religiniam auklėjimui. Lietuviams priskiriama 
600 mokinių.

Dviejų straipsnių autoriai, L. Kosar ir Jack Hutton, šalia sta
tistinių duomenų ir tų mokyklų tikslų, iškelia ir tautinės kultūros 
ir kalbos išlaikymo momentą, kuris vyksta tuose išorės pasauliui 
nematomuose šešėliuose. Tas darbas vykstąs tuo metu, kada sa
vaitgaliais tūkstančiai vaikų žaidžia, sportuoja, žiūri televiziją, 
ar šiaip visokius niekus išdarinėja. O šitie gi, padėję į šoną ang
liškąsias knygas, griebiasi kito knygų komplekto, ar tai būtų kinie
čių, ar ukrainiečių, latvių ar lietuvių. Tai esąs šešėliuose pasken
dusių mokyklų vienkartinis pedagoginis fenomenas.

Iš L. Kosaro straipsnio paaiški būdingas reiškinys, kad Kana
dos švietimo jstaigos yra puikiai informuotos apie tų mokyklų veik
lą. Jos vertinamos, kaip teigiamas įnašas ne tik naujai įsikūrusių 
imigrantų, bet taip pat ir visos Kanados kultūriniam gyvenimui. Ta
čiau tos įstaigos tyli ausis suglaudę. Jų egzistenciją viešai iškėlus, 
tai gali pareikalauti dalies mokesčių mokėtojų dolerio. Šiuo metu gi 
tos mokyklos išlaikomos iš pavienių tautybių visuomeninių lėšų.

Toronto švietimo įstaigos turi ne tik duomenų, bet ir buvo pa
ruošę įvairių projektų, kuriais galėtų prisidėti prie imigrantų gim
tosios kalbos ir kultūros palaikymo. Tuo labiau, kad ne maža dalis 
tų mokinių, pradėję lankyti valdiškas mokyklas, nemoka gerai ang
liškai, Tačiau visi tie projektai projektais ir likę. O rezultate, vis
tiek tų institucijų pareigūnai lieką įsitikinę tautybių kalbų išlaikymo 
na ūda L

Netenka abejoti, kad ir kituose miestuose tautinės mokyklos, kad 
ir angliškai kalbančios visuomenės šešėliuose veikdamos, nėra to
kiame "pogrindyje", kurio nematytų mokyklų administracijos parei
gūnų akys. Matyti tai mato, bet girdėti vengia. Susidarytų gana keb
li padėtis, jei reiktų atsižvelgti į tų mokyklų atliekamą darbą ir, ko 
gero, prie jų išlaikymo prisidėti vienu kitu doleriu.

Bet, atrodo, ta jų baimė yra nepagrįsta. Kokio nors ryšio tarp 
"mokyklų šešėliuose" ir švietimo administracijos niekas nei ne
ieško. Pagaliau, kam to ir reikia, kai, pavz.,lietuviai turi savo švie
timo tarybas, komitetus ir plačią visuomenės paramą užnugaryje...

Kad ir šešėliuose paskendę, bet vienur kitur tų mokyklų atlie
kamas darbas iškeliamas ir įvertinamas. (j.č.)

IZ. VASYLIŪNO SMUIKO 
REČITALIS BOSTONE

Smuikininkas Izidorius Vasy- 
liūnas Bostono žinomoj koncertų 
salėj Jordan Hali surengė smui
ko muzikos rečitali. Jordan 
Hallėj rengiami koncertai yra 
Bostono spaudos recenzuojami. 
Įsigijau The ScienceMonitor, ku
rio nuomonės tokiu ar kitokiu 
klausimu paprastai būna kompe
tentingos ir įdomios. Taigi tą 
svetimą balsą šia proga ir ryž
tuosi parodyti.

The Science Monitor muzikos 
kritikas John Marshall Cuno, 
straipsnyje "Vasyliūnas ir smui
kas", rašo: "Lietuvis smuikinin
kas Izidorius Vasyliūnasšešta- 
dienio vakare Jordan Hali sukro
vė kreditą sau, smuikui, kaip re
čitalio instrumentui, muzikai, 
kurią jis smuikavo (Beethoven, 
Banaitis ir Grieg) ir Bostono 
bendruomenei.

Nepaisydamas sunkumų, kad 
smuikas būtų girdimas pro forte- 
piono garsus, solistas valdėsavo 
klausytojus kitais būdais negu 
ugnis ir dinamika. Ramumas, 
švelnumas ir savęs kontroliavi
mas buvo regimi bruožai šio kon- 
certanto, kuris savo laiku (prieš 
1944 m.) buvo iškilus smuikinin
kas savo krašte.

Tariama, kad nėra kitų tokių 
žmonių, kaip lietuviai, kurie su
gebėtų su tokiu ramumu prisitai
kyti prie besikeičiančių gyvenimo 
aplinkybių. Kaž ką to lietuviško 
balansuotumo ir kuklumo buvo 
galima pastebėti ir p. Vasyliūno 
darbe -- delikatus atsargumas, 
įgimta šilima.

Beethoveno Sonata A major, 
opus 30, Nr. 1, buvo atlikta kom
binuotu delikatumu ir jėga, tin
kamais tradicinei sonatos for
mai, lyriškai, bet stipriai išgy
ventai. Daugiausia (tikinantis ir 
jaudinantis buvo Adagio. Malonu

mas yra matyti, kad smuikininkas 
turi pilną ir prinokusį stryko val
dymą.

Kazio Viktoro Banaičio Sona
toj D minor, kuri yra sukurta 
stiprioj lietuvių liaudies muzi
kos įtakoj, p. Vasyliūnas, žino
ma, buvo kaip namie. Tai yra bri- 
lijantinis ir dailus dalykas".

Kitose dviejose pastraipose p. 
J.M. Cuno kalba apie Vytenį Va- 
syliūną, kuris buvo tėvo koncer
to akompaniatorius. Recenzentas 
palankiai įvertino ir Vytenio dar
bą, pagirdamas jo muzikinį entu
ziazmą, frazavimą ir jo skambi
nimo spalvingumą. Kritikas nepei
kia Iz. Vasyliūno ir už audringo-

Mutual Federal Bendrovės

metinį dividendą už 
visas taupymo sąs
kaitas.

DIRVA

BENDRUOMENĖS RINKIMAI
--------- V. RASTENIS ------------

Ir šį pavasarį dar nėra pavo
jaus būti pakartam už pranašys
tę, kad Amerikos Lietuvių Bend
ruomenės tarybos rinkimai vėl 
nepasižymės rinkikų gausumu. 
Apie rinkimus dar beveik niekas 
nekalba, nors laikas jau paskir
tas ir kandidatų sąrašai baigia
mi rengti, šiais rinkimais susido . 
mėti bene pirmasis įsakmiai pa
ragino Keleivis (kovo 18), kuris 
ligšiol dažniau skeptiškai ar net 
priekaištingai apie bendruome
nės rikimus atsiliepdavo.

Kodėl mūsų žmonės, net visai 
nuoširdžiai pripažįstantiejicen
tralizuoto organizuotumo reikalą 
lietuvių bendruomenėje, toki abe
jingi ir taip mažai tesirūpina, kas 
ir kaip tą reikalą tvarkys? Ypač 
kodėl taip nerangūs rinkimams?

Paaiškinimų ir pasiaiškinimų 
gali būti įvairių. Bet viena iš 
svarbiausių priežasčių bene bus 
pats rinkimų sutvarkymas.

Žinoma, ne laikas šunis la- 
kint, kai kiškis jau bėga. Niekas 
nebetaisys net ir akivaizdžių rin
kimų tvarkos trūkumų. Bet ta 
proga bent įsižiūrėkim 4 tuos 
trūkumus ir pasidarykim išvadų 
ateičiau Opanorėjus, galima kai- 
ką pagerinti ir dabar. Jei ne 
nuostatais, tai bent atitinkamais 
kandidatų pasielgimais.

LOŠIMAS "PATAMSY"
Gauni žmogus kandidatų sąra

šą ir nežinai ką darytu Abėcė
lės tvarka surašyta eilė pavar
džių. Kaikurios žinomos, nors 
nebūtinai tokios, už kurias bal
suotum. Kitos reiškia tiek pat, 
kaip ir "slapyvardžiai". Apie kiek - 
vieną (rašytą asmenį duodamos 
tik dvi informacijos: amžius ir 
užsiėmimas. Kaikurių dabartinis 
užsiėmimas, kitų prieš 20-30 
metų turėtas. Nei viena nei kita 
informacija nieko nesako apie kan
didatų nusimanymą ir pažiūras į 
bendruomenės uždavinius. Rinki
mai taip ir sutvarkyti, kad kan
didatų pažiūrų į dabartines čio
nykštės mūsų bendruomenės pro
blemas rinkėjai nesužinotų. Nė
ra tokios praktikos, kad kandi
datai prieš rinkimus viešai pasi
sakytų, ką jie mano daryti, jei bus 
išrinkti, kokia jų programa. 
Balsuoti reikia aklai ir laukti, 
kas iš to išeis.

PARTIJŲ BAIMĖ

"Aklo lošimo" sistema bendruo
menės rinkimuose sutaisyta, re
gis, iš baimės, kad rinkimuose ne
įsiliepsnotų partijų kova. Kandi
datai "sumetami į vieną katilą" 
ir sumaišomi, kaip kortos, kad 
nebūtų matyti "katras kokios par
tijos".

Berods, prel. Krupavičius bus 
išgarsinęs šūkį, kad į bendruo
menės veiklą einant reikia "par- 

sios Griego Sonatos C minor 
smuikavimą, nors nuo aiškių pa
gyrimų čia susilaiko.

Iz. Vasyliūnas iki šiol tebera
do daug ryžto smuiko muzikos re
čitaliams rengti. Kiekvieną kartą 
jis savo programon įtraukia ir 
liet, kompozitorių kūrinius. Jei
gu ne už daug ką, tai nors už tai, 
kad p. Cuno K.V, Banaičio sona
tą pavadino "brilijantiniu ir dai
liu kūriniu” -- mes turim būti 
Iz. Vasyliūnui dėkingi.

St.S. 

rekordas
• Įsteigta Chicagoje 1905 metais.
• Nuo 1905 metu pergyvenom karus, ekonomines 

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

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

• Pinigų taupymui nereikia 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, ILL. 
Phone: Vlrginia 7-7747 John J. Kazanauskas, Pres.

tijos bilietą kišti j kišenę". At
seit, jo nerodyti ir juo nesivado
vauti. Daugeliui gal ir atrodo, kad 
tai labai gražus ir sektinas šū
kis — sutramdyti "partinį ego
izmą" tautiečių vienybės labui. 
Betgi iš tikrųjų tai toks "parti
jos bilieto slėpėjas" bene tiks
liausiai apibūdintas A. Damb- 
rausko-Jakšto eilėrašty "Diplo
matas":

Ir Į jų įeidams rūmą,
Kad nepliaukštelt kokio "nie

ko",
Jis už durų — dėl švelnu

mo --
Saldžiakalbis ir lipšnus — 
Ne tik lazdą, kaliošus, 
Bet ir nuomones palieka.

Tokių veikėjų, kurie sakosi 
savo nuomones "paliksią už durų" 
ar "paslėpsią kišenėj", nei bend
ruomenei, nei jokiam kitam rim
tų tikslų turinčiam sambūriui 
nereikia. Nes toki arba apgaudi
nėja, arba iš tiesų ateina be nuo
monių. Kam iš jų nauda! Bend
ruomenei kaip tik reikia veikė
jų su nuomonėmis, su apgalvo
tomis pažiūromis, su nusistaty
mais.

Be tai nereiškia nei, kad bend
ruomenei partininkų būtinai rei
kia, nei, kad būtina jų saugotis. 
Partijos, kurios Lietuvoje rungė 
si dėl galimybės valstybinėmis 
priemonėmis vykdyti savo pro
gramas, čionykštėj bendruome
nėj neturi ko veikti. Todėl čia ne
turi reikšmės, ar į tarybą bus 
išrinktas tas, kuris norėjo Lietu
voj nustatyti žemės nuosavybės 
normą 40 ha, ar 80, ar 150^ čia 
gi visai kiti reikalai sprendžia
mi. Todėl ir nesvarbu, ar kandi
datai į bendruomenės tarybą ka
da turėjo, ar neturėjo politinių 
partijų bilietų. Ir jeigu kurie dar 
ir dabar tebeturi, tai irgi nesvar
bu, ar jie juos laiko kišenėse su
slėpę, ar nors ir ant kaktų pri- 
silipinę. Svarbu, kokios jų pažiū
ros Į dabartinius šios mūsų bend
ruomenės reikalus.

Rinkimų nuostatų redaktoriai 
bus tikrai padarę bendruomenei 
lokišką patarnavimą. Stengda
miesi paslėpti "muses”, gal ir 
tebetupinčias ant kaikurių kandi
datų kaktų, jie (taisė tokį šydą, 
kuris užstoja ir kandidatų vei 
dus. Todėl turim balsuoti iš 
tiesų "slaptai": ne tik kiti nega
li matyti, bet ir patys negalim 
žinoti už ką balsuojam. Nes kan
didatų veidai paslėpti, neži
nia, ką jie mano daryti, nežinia 
netgi, ar iš viso jie ką nors ma
no... Iš kur gali būti gyvas do
mėjimasis tokiu aklu balsavimu?

(Bus daugiau)

* PREZIDENTO JOHNSONO 
paskirtoji komisija, vadovaujama 
vyr. teismo pirmininko EarlVar- 
ren, tikisi galėsianti patiekti vie
šą raportą apie prez. J. F. Ken
nedy nužudymą dar šią vasarą. 
Komisija turinti apklausinėti dar 
apie 50 liudininkų.

Mirti nuteisto Ruby byla ruošia
masi perduoti aukštesniai teismo 
instancijai. Dalias teisme pada
rytas sprendimas kartu palikęs vi
są eilę neatsakytų klausimų. 
Spaudoje tuo tarpu iškyla kas 
kart daugiau faktų apie Oswal- 
do ryšius su komunistais ir Sov. 
Sąjunga.

ALGIS VARNAS, antras iš kairės, gindamas Murray Statė College 
spalvas, kovoja prieš Chicagos Loyola universiteto krepšininkus. A. 
Varnas yra rimtas kandidatas į mūsų rinktinę, vykstančią Australi
jon. J. Grigaičio nuotrauka

Krepšininkų 
pasiruošimai 
Australijon

* IŠ AUSTRALUOS atėjusia
me laiške rašoma: "Jau šiandien 
gauname daugybę užklausimų 
apie bilietus. Lietuviai bijo, kad 
gali pritrūkti bilietų (panašiai 
galvoja ir australai) ir reikalau
ja, kad australams bilietai būtų 
pardavinėjami tik saviškių pa
klausą pilnai patenkinus. Iš vi
sų ženklų matosi, kad Š. Ameri
kos lietuvių krepšininkų viešna
gė bus didelė šventė visiems Aus
tralijos lietuviams."

Kreipšininkąi į Australiją iš
vyksta liepos 7 d.

* ADELAIDĖJE, balandžio 2 d. 
(vyks Europa - Australija krep
šinio rungtynės. Už Europą žais 
ateiviai — lietuviai, latviai, es
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tai, italai ir vengrai. Rungtynės 
bus transliuojamos per Adelai
dės radijo stotį. Transliacijos me 
tu bus reklamuojamas būsimas 
lietuvių krepšininkų vizitas. Vi
sas rungtynių pelnas skiriamas 
Š. Amerikos lietuvių krepšinio 
rinktinės kelionės išlaidų paden
gimui.

* KREPŠINIO išvykos paramai 
pirmuosius 700 dolerių sudėjo 
JAV ir Kanados lietuviai sporti
ninkai savo metiniame suvažiavi
me. Išvykos vykdymą pradėjus, 
pirmąją auką ($250) paskyrė JAV 
Liet, Bendruomenės Chicagos 
apygardos valdyba. Pirmosios au. 
kos (po 10 dol.) paštu gautos iš 
J. Vaineikio (Chicago, III.) ir J. 
Liaukaus (Brooklyn, N.Y.). Išvy
kos organizacinio komiteto iždi
ninko adresas yra šis: V. Grėb- 
liūnas, 6941 S. Washtenaw, Chica 
gO, III. 60629. Čekius ir pinigi- 
n'es perlaidas' prašoma išrašyti 
Lithuanian Basketball Fund var
du. Už aukas organizacinis komi
tetas dėkoja.

ŠALFASS-gos Inform. 
Komisija

I
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

Kelionė į nakties rūką
Tos savaitgalio vilaitės nuo

mininkai buvo daktarai. Medici
nos ar kitokių mokslų, šiandien 
taip ir nebegalėčiau tiksliai pa
sakyti. Bet jų svetingumas buvo 
aukšto laipsnio, gi vaišingumas 
visai aukštaitiškas. Ir toli prama
tantis, su tinkamom atsargom go
muriui ir skilviui, šeimininkai 
daktarai buvo sveiko galvojimo 
žmonės. Juk vaišės tegalėjo pra
sidėti tik po vidurnakčio. Jei ko 
neduok Dieve pritrūktų, kur tu 
begautum tokiu nepatogiu laiku. 
Negi trenksies Į miestelį, negi

Aš asmeniškai nemėgstu lite
ratūros vakarų. Man jie dažniau
sia kelia nuobodį, kartais kan
čią. Labiau man patinka knygas 
pasiskaityti vienumoje, pačiam 
pasirinkti puslapius ar skyrius 
ir, kur susidomiu, ilgiau prie jų 
pasėdėti. Ir dar mažiau man 
rūpi išgirsti gyvą autoriaus bal
są ar jo vadinamą interpretaci
ją, kuri ne kartą tik susilpnina 
jo kūrinį. Mat, retas temoka sa
vo pačią švenčiausią kūrybą taip 
paskaityti, kad ji atrodytų geres
nė, negu iš tikrųjų yra. Henrikas

Praeitą vasarą Tabor Farmojesusitikę Valdas Adamkavičius,Bro
nys Raila ir Marius Katiliškis.

žadinsi iš miego kokią jau užsi
dariusią pardavyklą.

Mat, tą šeštadienio naktį mes 
buvom atokiau nuo didelių mies
tų. Buvom ūkyje, farmoje, tikru 
vardu pavadinant — buvom Tabo
ro Farmoje. Bačiflnas ir Adam- 
kavičius mus rūpestingai globojo 
dienomis, bet visokios nakties 
pramogos, daugiau armažiaupra- 
silenkiančios su Farmos ritualu, 
priklausė svečių asmeninei ini
ciatyvai.

Šeštadienis buvo šiltas, sun
kus ir perkrautas darbais. Rodos, 
nei rugiapiūtė, nei mėšlavežis, 
nei durpių kasimas, nei metalo 
prekių iškrovimas iš vagonų. Rim • 
tam darbui nuo ryto ligi vakaro 
nė piršto nebuvo pajudinta, o ir 
intelektinis aparatas, galėčiau be 
gėdos prisipažinti, visiškai atos
togavo. Nereikėjo nei prakalbų 
sakyti, nei paskaitų skaityti, nei 
spręsti "ryšio su kraštu" pro
blemų. Tam buvo apstu kitų ži
novų, rabinų ir profesorių. Jie 
plušo, tai Į kokią saldžią nuodė
mę. linkdami, tai vėl suabejoda
mi, ir vis diskutavo, aiškino Ir 
mokė. O mes, pakviestieji ar vi
sai atsitiktiniai svečiai, labiau
siai džiaugėmės galį būti pasy
viais klausytojais.

Nes vis dėlto ir Santaros su
važiavimai nebūtų aukštumoje, 
jeigu tektų verstis visiškai be ei
linių klausytojų.

O visa 
Santaros 
rudenį...

tat kaip tik (vyko per 
suvažiavimą, praėjusi
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Po vakarienės, kai dažnas pa

dorus pilietis ruošiasi poilsio sap - 
nam ar sėda spoksoti prie televi
zijos, Taboro Farmos sąskry
džio prezidiumas sugalvojo dar 
sunkesnius darbus: menų puotas, 
literatūros vakarą, teatrą...

Nagys ir Antanas Gustaitis mo
ka. Pirmasis turi puikią gerklę, 
jausmą, ritmą, sodrų ir malonų 
balso tembrą. Antrasis - beveik 
aktorinio lygmens interpretaciją, 
Šypseną ir poetiškai išsidraikiu
sius plaukus, kurie, jeigu tik bū
na reikiamai sumirkyti 86 
laipsnių pomadomis, be abejo žy
miai pakelia jo satyrų kokybę.

Bet ne visiem Praamžius lė
mė gimti visapusiškais-milži
nais. Šalia ketvirtadalio milžinų, 
jis sukūrė dar tris ketvirtada
lius mažesnio balsinio bei aktori
nio kalibro milžinukėlių. Ir man 
Visada skaudu girdėti, kada jie 
savo širdies sopuliais išnešiotus 
kūrinius viešai skaitydami liau
dies sąskrydžiuose, bet nesuge
bėdami nors pakenčiamai inter
pretuoti, tik gadina, tuo pildami 
vandenį gausių literatūros prie
šų malūnui. Iš seniau girdėtų 
dailiosios prozos skaitytojų man 
beveik labiausiai yra patikęs ne 
rašytojas, o baritonas, senas ma
no draugas dar iš Kauno konser
vatorijos laikų, Vladas Baltru
šaitis, kuris šiuo dešimtmečiu 
yra stropiai užsiėmęs suchorais 
ir vargonais, bet ne suapysakom 
ir net ne su arijom. Toks jau ka
rališkas žmogaus likimas!

Ir po viso - dar "Antrojo Kai
mo" chicagiečių teatras, savo 
spektaklį pradėjęs turbūt apie 
pusę dvyliktos naktį! Tokio vil- 
kolakiško teatro idėja neginčyti
nai šauni, ir jo galimybės neri
botos mūsų visuomenės didžiai 
ribotuose akiračiuose. Galima 
būtų nebent šiek tiek apsiantau- 
Siuoti su šio teatro Šekspyrais 
dėl kai kurių scenarijaus tekstų. 
Bet tai palikime kada nors kitam 
kartui, kai man ūpas bus bloges
nis.

Po šešiolikos valandų šiena
pjūtės, aišku, žmogus pagaliau

įsisąmonini nupelnytą teisę gry
nai individualinei atvangai. Irčia 
buvo ypač išganingas daktarų su
manymas sutraukti vieną kitą in
dividualistą Į jų vilukę - atski
rai nuo minios triukšmo, pasi
kalbėti ramutėliausiai, laisvai 
pasidalinti draugiškais įspū
džiais, susipažinti su kitais lais
vamaniais.
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Turėčiau atvirai ir jau iš dvi

gubo patyrimo pasakyti, kad Ta
boro Farmoje per mokslininkų 
suvažiavimus galimybės išsikal
bėti su draugais, pasidalinti 
įspūdžiais ar ypač arčiau susi
pažinti tebūna labai skalsios.

Farmos vidaus politikos regu- 
laminas gana griežtas ir daug 
kas eina vis pagal varpelį. Žiū
rėk, vos atvėrei savo pilną iš
minties burną, jau varpelis skam
bina pietum. Vos tik prisikapstei 
prie kurio mokslininko naujų idė
jų įmantresnio komentaro, ir tuoj 
pasigirsta varpelis vakarienei. O 
iš ryto visai tragiška: aš, o ypač 
mano gyvenimo amžina palydovė 
niekad nesuspėdavom su pirmuo
ju varpelio dzindzin prisistatyti 
Į svetainę pusryčiams. Jei kada 
dar pusiau miegodami suspėda- 
vom, tai tik su trečiuoju ir jau 
paskutiniu šaukimu...

Ak tas valgymas ir valgymas! 
Tas puošnus zoologiškas sma
guriavimas! Tos baltos duonos, 
pyragaičiai, sviestas, kiaušiniai 
uogienės, vaisių sunkos, mėsos 
ir daržovės, ir tie 50 skirtingų 
užkandžių, ir anie dešimt rūšių 
ledų su vaivorykštės aromatais! 
Draugas Nikita supaskutiniuduo- 
nos penkmečio planu galbūt dar 
kartą pralenks Ameriką iš už
sienio prisipirkdamas kviečių, 
bet man nekyla nė mažiausios 
abejonės, kad jo įpėdiniai nepra
lenks Taboro Farmos vaišiųsta- 
lo nė 2000 metais. Tuomet čia 
gal nebematysime BačiUno, bet 
dar vis lazdele pasiramščiuoda- 
maš tebevaikštinės aplink stalus 
ir ragins svečius vaišintis žilu- 
tėlis jo Įpėdinis Valdas Adamka
vičius.

Bet su gėrimu praščiau, ir čia 
skaudžiai kentėdamas tu turi nu
silenkti šios šalies papročiams.

Kavos, kiek nori, o vandens 
stiklas tau visada iš anksto pri
piltas. Bet vyno - nė lašelio. 
O aš be jo negaliu, kaip be ta
bako. Turbūt visa, kas Per 15 
metų manyje dar liko iš vadi
namosios "prancūziškos kultū
ros", yra sentimentali pagarba 
vynui ir objektyvus jo reikšmės 
įvertinimas per pietus. Juk filet 
mignon ir net cHŽteaubriant be 
raudono vyno lašo vistiek lieka 
lyg nuogas stabaras. O geru uo
gos nektaro gurkšniu jo kąsnį ap- 
rožinus, kepsnys staiga pasida
ro panašus į baliaus karalienę 
su parfūmuotais krinolinais, ku
ri tau angeliškai šypsosi, kai su 
ja šoki Strauso valsą.

Tai yra gomurio kultūros, ir 
gal iš viso kultūros bruožas, ir 
tai yra beveik menas. Ir aš su
prantu prancūzą, kai jis šiuo at
žvilgiu su geru pagrindu ameri
kiečius apšaukia laukiniais. Val
gant kepsnį užsigerti vandeniu, 
pienu, konijaku, ar visai niekuo 
neužsigerti -- juk tai yra aiškus 
barbarybės pėdsakas turtingame 
krašte, kurio neapmatomuose že
myno plotuose lūžte lūžta vyn
medžių šakos nuo gelsvų ar mė
lynuojančių kekių...

Net ir pačioje Taboro Farmo- 
je, meilios rankos glamonėjimų

Los Angeles Dailiųjų Menų Klubui kovo 7 d. pirmininkavęs rašyt. Juozas Tininis skaito nutarimą, 
skelbiantį dr. M. Gimbutienę klubo nare. Nuotraukoje iš kairės: Bronys Raila, Juozas Tininis, Juozas 
Švaistas, Bernardas Brazdžionis, Edmundas Arbas, A. Budriūnienė. Priėmimo iškilmės vyko Alg. Gus
taičio namuose. T

pasigesdami, merdi du ar trys 
tokie vynuogynai. Stačiai klaiku!
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Atėjus pusiaunakčiui, kaip sa

vaime suprantama, laikas vynui 
jau galutinai per vėlyvas.

Kai šiaurės vidurvakariuose 
ruduo nugeltonina sodus, kai 
prieš porą dienų čia buvo lyta 
ir šaltoka, o po šeštadienio stip
resnių saulės šypsnių vakarop 
ima driektis rūko marškos, net ir 
silpnai civilizuotas žmogus ga
lėtų suprasti, jog vėsaus vidur
nakčio metui dera skystimas, tei • 
kiantis daugiau temperatūros. 
Daktarai tatai žinojo ir, kaipmi- 
nėjom, jų sutelktos atsargos bu
vo atsakančios.

Buvo apsiskaičiuota tik dėl po
būvio svečių skaičiaus. Tie keli 
bematant virto keliolika, o netru
kus ir keliom dešimtim. Beveik 
neperdėtum pasakęs, kad tokią 
savaitgalio sąskrydžio naktį Ta
boro Farmos tūlos kabinos virto 
karusele, kur amžini studentai ir 
profesoriai modeliavo iš vieno 
namelio į kitą, nenutrūkstama žą
sele ir tartum rotacine tvarka. 
Jei kurie šeimininkai buvo pasi
rūpinę ištekliais savo numatytus 
svečius pavaišinti tiek, jog nor
maliai užtektųdar prieš ryto auš
rą kiekvieną nutrenkti ant grindų, 
tai čia jau po valandos paaiškė
davo, kad jų matematika buvo kiau
rai klaidinga, o naujai užplūstan
čių svečių pajėgumas, sveikata ir 
narsybė beveik dar tik daugiau 
užsiliepsnojusi, negu rautui pra
sidedant.

Tad tegu nudžiūtų liežuvis ma
no burnoje, jeigu tokia šneka būtų 
suprasta, kaip šešėlis daktarų 
svetingumui. Anaiptol!

Ženklai rodė, kad gūvesnis 
svečias neturėjo pagrindo skustis 
nedatekliais ar nuobodžiavimu 
raudoti.

Antano Gustaičio dialogai su 
draugais ir viešniom laipsniškai 
ėmė (gauti vis aukštesnio poeti
nio polėkio. Mušdamasis Į krūti
nę ir kai kada gracingai priklaup
damas, jis tauriai prisiekdinėjo 
tai amžiną draugiškumą, tai ne- 
rūdyjančią meilę. Ir žavūs pra
eities reginiai jam kilo Jpaviršių, 
lyg iš Gilšės ežero.

Gi Marijus Katiliškis neužilgo 
momentą pripažino visiškai nu
nokusiu užvesti dainai "Mesraz- 
baininkėliai”, po kurios Įkandin 
sekė man labiausiai patinkantis 
Marijaus herojinių karo išgy
venimų epas "Blumęn ir vosil-

VIEŠĖDAMI CIIICAGIME PIRKITE NAUJOJE MODERNIOJE
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE

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

Leonardas Valiukas (kairėje), naujai išrinktas California Republi- 
can Assembly organizacijos vicepirmininkas, su kitais Kalifornijos 
respublikonų veikėjais. Nuotraukoje iš kairės: L. Valiukas, kongr. 
Glen Lipscomb, Respublikonų I’artijos centro komiteto narė Mrs. 
Pat Hitt, Los Angeles apskrities respublikonų visų organizacijų 
koordinatorius dr. M. Boyce ir California Republican Assembly pra
ėjusių metu (1963) pirmininkas B. Nelligan.

L. Kančausko nuotrauka

ken raušen pakeliais"...
- Ar neišeitume kiek prie vo- 

silkų? - bakstelėjau alkūne Ka- 
tiliškiui.

- Tikrai jau būtų laikas arklį 
pagirdyt, - sutiko Marijus, pa
vartodamas mūsų mandagių 
aukštaitiškų gaspadorių posakį,

kai po kelių ąsočių alaus atsi
rasdavo reikalas pasikelti nuo 
stalo sodžiaus sodyboje, kur ka
nalizacija anuomet dar nebuvo iš
tobulinta pagal paskutinį mokslo 
žodį.

Ir atsargiai,negadindami kom
panijos, mudu išslinkova j nakties 
rūką.
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In Suars llOth & Lorain

17301 Lorain
W1 1-7496

ĮVEST SIDE MARKET 
MAin 1-1983

E U C 1, I I)
22312 Lake Shore 

732-8330

W N T O AV N 
102 Euclid 
MA 1-2560

MIDDLEBURG HTS. 
6913 Southland Dr.

842-5520

P A I< M A
5411 Ridge
TU 4-3490

I) O

7161 Ridgevvood 
TU 4-5100

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ GREETINGS and BEST \VISHES
1. STREGA — Licjuer. Import. from Italy. . . 5th
2. KRON BRANNVIN AQUĄVIT švediška. .5th
3. NAPOLEON Vermouth. Import.

from France........................................
4. Popular GERMAN VSOP Brand . .
5. PORT. SOUTHERN, RHINE Wine

$3.98

5th
5th
5th

$1.19 
$1.69 
$ .69

6. ST. REMY BRAND. Import.
from France.................................. .

7. LIEBFRAUMILCH Winc...........
8. BORDEAUX Wine .Red or White

5th $3.98
5th $ .98
5th $ .98

RICH AUTO BODY & PA1NT 
SHOP

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

1078 East 6 lt h St. HE 1-9231
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TRIJŲ DAILININKŲ PARODA DETROITE
Kas chicagiškiui būtų, taip sa

kant, kasdienė duona, tas mums, 
detroitiškiams, labai retas irat- 
žymėtinas {vykis: turiu galvoje 
Lietuvių Namuose kovo 15 d. ati
darytą meno parodą. Skaitant 
laikraščius, Chicagoje viena me
no paroda lipa ant kulnų kitai, 
o Detroite jei per metus užklys
ta vienas kitas dailininkas su sa
vo drobėmis, tai jaumes laikome 
nemenku mūsų kolonijos kultūri
niu laimėjimu...

Šiemet meno paroda atžymėti- 
na dėl keletos priežasčių. Visų 
pirma, mes matome parodoje ne
be vieno menininko, bettrijųdai- 
lininkų kūrinius, antra, paroda 
pirmą kartą vyksta Lietuvių Na
muose (kitais metais vykdavo 
Tarptautiniame Institute) ir tre
čia, parodoje mes pirmą kartą 
pamatėme savos, detroitietės, 
jaunos dailininkės Stasės Sma- 
linskienės pirmuosius darbus.

Juozas Pautienius ir Viktoras 
Petravičius seni teptuko vilkai. 
Petravičius Detroite dar nebuvo 
pasirodęs: jis mums, taip sakant, 
"naujokas”, gi Paminiu matėme 
daug kartų. Mes j{ laikome čia 
pionieriumi, nes jis pirmas atva
žiavo { Detroitą su savo paroda. 
O vis dėlto man buvo {domu pa
matyti vieną ir kitą, nes iš spau
dos žinojau, kad Petravičius iš
plaukė { plačiuosius abstraktų 
vandenis ir buvo užuominų, jog 
ir Pautienius bandąs kažką pa
našaus daryti. Neperlabiausiai 
kvaršinau sau galvą dėl Petra
vičiaus teptuko vingių: jis per vi
są savo gyvenimą buvo daugiau ar 
mažiau abstraktus, kitaip sakant, 
tolokai atitrūkęs nuo realybės, 
tačiau Pautienius man kėlė kai 
kurių rūpesčių: man atrodė, kad 
vyrui, tvirtai stovinčiam atsirė
mus { žemę, gal būtų per vėlu 
ir per pavojinga mestis galvo
trūkčiais { abstraktin{ chaosą... 
atsiprašau, kosmosą.

Įėjęs { parodos salę, ir metęs 
žvilgsnj { drobes, atsikvėpiau 
lengviau: Pautienius dar tvirtai 
tebelaikė teptuką rankoje ,nesi- 
leisdamas { jokius abstraktinius

KVIEčIAME ĮSIGYTI NEW YORKO VYRŲ 
OKTETO PLOKŠTELĘ

”MES ŽENGIAM SU DAINA”
Plokštelėje įdainuota 17 lietuviškų liaudies, žygio 

ir pramoginių dainų.
Įsigydami plokštelę per Oktetą, paremsite Okteto 

darbą ir Įgalinsite antrosios plokštelės išleidimą.
Kaina:

1 —10 plokštelių PO 4.00 dol.
11-25 >y 3.00 >>
26 — 50 »> 2.75 »»
Virš 50 ♦» 2.50 »»

Užsakymus drauge su čekiu siųsti : New Yorko Vyrų
Oktetas, c/o Alksninis, 45-14 167 St., Flushing 58, N. Y. 

Užsakant pridėti ir persiuntimo išlaidas.

STANDARD FEDERAL
Savings and Loan Association

4192 Archer Avenue, Chicago, Illinois

IŠTEKLIAI $86,000,000 RESERVAI $8,500,000

Kovo 31 dieną Jūsų santaupos
IR VĖL PADIDINAMOS

mums prirašant 4|/į.'< dividendą už praėjusias 90 dienu.

JŪS GALITE SAVO DIVIDENDĄ

ATSIIMTI ARBA PALIKTI

Jūsų sąskaitoje, kad jis Jums neštu papildomą uždarbį
Jūsų pinigai, padėti iki kiekvieno mėnesio 15 dienos uždirba dividendą už 

visą mėnesį.
Jūs be vargo galite perkelti savo santaupas iš kitur pristatydami mums 

savo taupmenų knygutę.

Justin Mackiewich Jusliu Mackiewich Ji*.
Valdybos Pirmininkas Prezidentas

VYT. ALANTAS

zigzagus. Jis tebežengia savo 
keliu ir tebežengia tobulėdamas. 
Sakysime, jo ištatyti Mėlynieji 
kalnai, Kalnų viršūnės. Kalnų 
gotika patraukia lankytojo ak{ sa
vo kompozicija, spalvų suderini
mu ir bendrai savo išbaigimu. 
Negalėčiau tvirtinti, kad būčiau 

Dail. Stasė Smolinskienė.

matęs visus dailininko darbus, 
nors daug jų mačiau, bet iš visų 
mano matytų jo drobių, kalnai 
man padarė geriausią ĮspūdĮ. Ne
žinau, kaip tat atsitiko: gal kal
nų viršūnės ir pat{ dailininką 
{traukė { meno viršūnes, gal kal
nų tema jam buvo "arčiausiai prie 
širdies", gal jo technika bus pa
keitusi "subrendimo amžių", gal 
kurios kitos priežastys, bet rei
kia pasakyti, kad kai kurie jo pas
kutinieji paveikslai daro galutinai 
išsakyto dailininko žodžio ĮspūdĮ.

DIRVA

Juozas Pautienius yra geras 
portretistas. Prieš keletą metų 
Detroite teko matyti jodail. Var
no portretą, šĮkart jis išstatė sa
vo žmonos portretą. Dailininkas 
nesigilina {veido detales, bet sten
giasi originalo charakteri išrys
ianti stambiomis dėmėmis, taip 
sakant, bendrais bruožais, ir tai 
jam pavyksta. Man rodos, kad

Pautienius turėtų atkreipti dides
ni dėmesį { portretinę tapybą.

Mums, detroitiečiams, Šioje 
parodoje dėmesio centre vis dėl
to buvo mūsų pirmąkart pasiro
danti jauna dailininkė Stasė Sma- 
linskienė. Mes girdėjome, kad čia 
tokia dailininkė esanti, kad ji stu
dijuojanti ir t.t., bet daug kas nei 
jos darbų, ir, pagaliau, nei jos 
pačios nebuvo matęs arba jei ir 
matė, tai - negalvojo, kad mato 
prieš save dailininkę. Žodžiu, 
mums, detroitiečiams, buvo staig
mena, kad po aprūkusia Detroito 
padange spalvingai pražydo tapy
bos meno puoselėtoja.

Salės kampe, kur buvo išstaty
ti jaunos dailininkės paveikslai, 
buvo kažkaip šviesu ir spalvinga. 
Jos tematika -- gėlės ir vėl gė
lės, sodas, vasaros gamta, natur- 
mortas, peizažas ir vėl peiza
žas, ruduo, žiema, bet tas ruduo 
ir ta žiema irgi greičiau šypso
si negu liūdi... Atrodo, kad visi 
Stasės Smalinskienės paveikslai 
dvelkia pavasariu, optimizmu, 
lyrika, kaip pagaliau ir ji pati, 
vikriai besisukinėjanti tarp lan
kytojų, su neišnykstančia šypse
na ant veido. Jei man reikėtųke- 
liais žodžiais apibūdinti jos tapy

bą, pasakyčiau: atsidėjimas, 
kruopštumas, susirūpinimas de 
talėmis, jautrumas spalvų deri
niams, savęs ieškojimas gamto
je. Ji yra pradedanti, savo kelio 
ieškanti dailininkė su rimtais 
duomenimis ir, stebint jos pir
muosius darbus, susidaro {spū
dis-, kad jos nuoširdus, sakyčiau, 
entuziastiškas teptuko pamėgi
mas turėtų išvesti ją { mūsų ta
pybos plačiuosius vandenis, jei, 
žinoma, jos nesuvilios, kaipdau- 
gel{ mūsų jaunųjų dailininkų, ab- 
straktizmo kiaurimės.

Trečias dailininkas dalyvaująs 
parodoje yra Viktoras Petravi
čius išstatęs keletą grafikos - 
medžio raižinių ir keletą ab
straktų.

POSĖDŽIAVO 
SKAUČIŲ 
VADIJA

Šių metų kovo mėn. 14 dieną 
Chicagoje, Jaunimo Centre {vy
ko Seserijos Vadijos posėdis, ku- 
r{ pravedė Vyriausia Skautininkė 
Ona Zailskienė.

Posėdis buvo ne eilinis. Neei
linis jau vien dėl to, kad jame 
V.S. pristatė Seserijos Vadijai 
naujai išleistą knygą "Skautybė 
lietuvaitei".

"Skautybė lietuvaitei", tai pir
mas toks didesnio mąsto leidi
nys užjūriuose. Paskutinė skau
tiška didesnė knyga buvo išleista 
Vokietijoje 1947 m. "Skautybė 
mergaitėms" IlI-ji laida.

Istorinių {vykių eigoje atsidū- 
rusios už Lietuvos ribų, skaučių 
vadovės nenuleidžia rankų ir lie
tuvišką skautavimą tęsia visoje 
pilnumoje.

Nenorint atsilikti nuo gyveni
mo, turime būti pajėgios pajus
ti jo pulsą, suprasti momento 
svarbą ir pritaikyti darbo gai
res aplinkos reikalavimams.

Dėl šių priežasčių naujai pa
sirodęs leidinys "Skautybė lie
tuvaitei" yra labai svarbus, la
bai reikalingas ir labai sveikin
tinas.

Knyga išleista gražiai, kietais 
viršeliais, geras popierius ir gau
siai iliustruota.

Šioje knygoje lietuvaitė skautė 
ras visa, kas jai, kaip skautei ir 
kaip lietuvaitei, būtina žinoti. Čia 
ji ras Lietuvos istorijos ir geo
grafijos svarbesnius bruožus, 
susipažins su Lietuvos gamta, 
lietuvių tautos papročiais, pada
vimais, legendomis, pasakomis 
ir pasakėčiomis. Čia ji ras visas 
žinias, liečiančias skaučių ideolo
giją, Lietuvos skaučių istoriją, 
praktišką skautavimą, skaučių 
programas ir kt.

"Skautybė lietuvaitei", tai re
ta dovana kiekvienai lietuvaitei 
mergaitei, kuri nori pažinti sa
vo tėvynę.

Ilgametės Vyriausios Skauti- 
ninkės Onos Zailskienės vado
vaujama Seserijos Vadija, iš
leisdama ŠĮ vertingą leidinį, pa
darė gražų {našą Lietuvos skau
čių istorijai ir didelę naudą lie
tuviškam jaunimui.

Ypatingos pagarbos vertos vi
sos tos skautininkės, kurios su
darė knygos leidimo komisiją 
ir paaukojo šiam leidiniui savo 
laiką. Jų pavardžių šioje knygo
je nerasite, nes jos yra skau
tės ir dirbo ne dėl garbės, bet 
lietuviško jaunimo gerovei.

Clevelando Skautininkių drau
govė, norėdama prisidėti prie 
šios knygos išleidimo, iš savo 
kuklių išteklių paskyrė $30 lei
dinio išlaidoms padengti, kurie 
buvo Įteikti posėdžio metu.

Seserijos Vadija labai dėkinga 
visiems rėmėjams, kurie savo 
auka parėmė šios knygos išlei
dimą.

Tikimės, kad skaučių tėveliai 
nepagailės $2.50 ir kiekvienai 
mergaitei nupirks šią vertingą 
knygą. Seserijos Vadija knygą 
pardavinės žemiau savikainos, 
nes nori, kad kuo didesnis skai
čius mergaičių ją Įsigytų.

Seserijos Vadija įstojo nariu 
Į Lietuvos Fondą su 100 doleriu 
Įnašu.

Posėdyje buvo apsvarstyta vi
sa eilė bėgamųjų reikalų tarpe 
kurių buvo išdiskutuota ir pri
imta: Lietuvos Skaučių Seseri
jos Vadijos Nuostatai.

Kanados rajono Vadeivė Va
siliauskienė, atvykusi iš Toron
to supažindino Seserijos Vadiją 
su Kanados skaučių veikla.

Taip pat buvo svarstyta išsto
jusių iš L, S. S, jūrų skaučių 
reikalai ir šiuo klausimu išsa
mų pranešimą padarė Jflrųskau-

Baltimorės studentai balandžio 18 d. 7:30 v.v. Lietuvių salėje ruošia 
Literatūros ir Meno Vakarą, kuriame meninę programą išpildys pia
nistė Marytė Gailiušytė iš Clevelando, rašytojas Kazys Almėnas iš 
Chicagos, solistas Liudas Stukas iš New Jersey ir baleto šokėja Li
vija Kasperavičiūtė iš Clevelando. Šokiams gros geras Lekevičiaus 
orkestras. Visi Baltimorės ir apylinkių lietuviai kviečiami atsilan
kyti { š{ vakarą.

Nuotraukoje Livija Kasperavičiūtė, dabar šokanti su Ballet Center 
Company Clevelande, gražiai besireiškianti ne tik klasikiniame ba
lete, bet eilę metų šokusi lietuvių tautinius šokius kaip solistė "Gran
dinėlėj", dabar talkininkauja lituanistinės mokyklos šokių grupėms 
ir vadovauja meno programoms jaunimo vasaros stovyklose.

čių vadovė Mažeikienė .atvykusi 
iš Toronto.

Seserijos Vadija, nuodugniai 
išdiskutavusi ir apsvarsčiusi iš
stojusių jūrų skaučių klausimą, 
vienbalsiai priėmė rezoliuciją, 
kuri bus paskelbta spaudoje.

Visas posėdis praėjo labai 
darbščioj ir vieningoj nuotaikoj, 
dalyvaujant 20-čiai Seserijos Va

SKAUČIŲ VADUOS NUTARIMAS
LSS SKAUČIU SESERŲOS VA- 

DUA savo plenumo posėdyje, {vy
kusiame š. m. kovo mėn. 14 d, 
Chicagoje, Jaunimo Centre, iš
diskutavusi jūros skaučių klau
simą, vienbalsiai padarė sekan
ti nutarimą:

a) LSS Skaučių Seserija apima 
visus jaun. skaučių, skaučių, jū
ros skaučių, vyresnių skaučių ir 
skautinlnkių vienetus, kurie mo
ka Seserijai nario mokesti, lai
kosi LSS Statuto, nuostatų, skau
tiškųjų principų ir yra vienintė- 
liai LSS Skaučių Seserijos nariai.

b) Vienetai ir paskiros narės, 
nesilaikančios aukščiau minėtų 
reikalavimų, nėra Liet. Skaučių 
Seserijos nariai.

c) LSS jūrų skautės veikia 
arba kaip mažesni vienetai tun
tų ribose, arba, vietinėms sąly
goms leidžiant, sudaro tuntus 
tiesioginėje rajonų vadeivių ir 
Seserijos žinioje.

d) Skautiškos moralės ir lie
tuviškos skautybės tęstinumo

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasaulį! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.

BOTANY „500" kostiumai ir paltai, 
MANHATTAN marškiniai, 
I.EE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
k a s d i e n , 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

H. Seigan
VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ

4630-32 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272 
Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges

niam išsimokėjimui be nuošimčių!
Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.
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dijos narių iš Chicagos, Toronto 
ir Clevelando.

Malonu pažymėti, kad abudu 
Seserijos dvasios Vadovai kun. 
Garšva ir kun. Dilys yra nuošir
džiai Įsijungę { skautišką veiklą 
ir aktyviai dalyvauja kiekviename 
posėdyje.

I. J.

vardan visos skautės ir vadovės 
be išimties turi paklusti šiam 
Vadijos nutarimui, nes sėkmin
gam organizacijos darbui yra 
būtina sąlyga išlaikyti vienybę, 
paklusti daugumos nutarimui ir 
palaikyti pačios organizacijos 
autoritetą, prisimenant skautiš
kuosius {žodžius ir {status.

e) Jūros skautės, atsidūruslos 
už Sąjungos ribų, yra kviečiamos 
kuo greičiau įsijungti { Seserijos 
vienetus.

šis nutarimas skelbiamas —
a) visoms LSS Skaučių Sese

rijos vadovėms vadovautis ir 
vykdyti,

b) už Seserijos ribų esančių 
jūros skaučių žiniai ir

c) skaučių tėvų informacijai.

Kartu Vadija skelbia, kad Se
serijoje jūsų skaučių skyrius yra 
ir jam vadovauja prityrusi jūrų 
skautė ps. Birutė Mažeikienė.

Skaučių Seserijos Vadija

■ ■
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Philadelphijos lietuviy tautiniy šokiy grupė "Žilvinas" su šokiy mokytoja Irena Bendžiūte (viduryje). 
Balandžio 4 d. grupė ruošia pirmą viešą pasirodymą Pahiladelphijos lietuviy visuomenei.

humoristas Vitalis Žukauskas iš 
New Yorko. Bus gausių laimė
jimų, veiks bufetas ir baras.

Šis vakaras turi dar intenci
ją iš atsilankiusiųjų sukaupti kiek 
pinigo ryžtantis dalyvauti Pasau
linėje Mugėje, rengiamoje Lie
tuvių Dienoje, New Yorke, kuri 
{vyks rugpiūčio 23 d.

Linkėtina, kad { šį pavasarini 
pasirodymą vietos ir tolimesnių 
apylinkių lietuviy visuomenė kuo 
skaitlingiausiai apsilankytų.

J. Bubelis

VELYKŲ ŠVENČIŲ PROGA SVEIKINA VISUS
KLIJENTUS IR DIRVOS SKAITYTOJUS

SILVER TAVERN
Savininkai KAZYS ir ADELĖ PUMPUČIAI.

TAUTINIAI ŠOKIAI PHILADELPHIJOJE
Maža lietuviy tauta yra didelė 

savo liaudies menu, savo dai
nom ir ypatingai puikiais tauti
niais šokiais. Jaunimas, kuris 
dalyvauja toje ar kitoje tautiniy 
šokiy grupėje yra vertas mūsų 
visy pasigerėjimo ir pasididžia
vimo.

Philadelphijos lietuviy koloni
joje, su pirmąja naujy ateiviy 
banga, tautiniai šokiai iškart tvir. 
tai prigijo ir laikėsi virš dvyli
ką mėty šaunioje iš lietuviy stu- 
dentų-čių sudarytoje grupėje, va
dovaujant energingai šokiy moky
tojai Irenai Karalienei.

Kai studijuojantis jaunimas 
metai iš mėty vis aukščiau kopė 
mokslo pakopomis, o naujy šokė- 
jy vis mažiau { grupę {sijungė, 
tai pirmieji tolygiai pasitrauk
dami grupę retino ir netrukus 
privedė prie jos iširimo.

2445 W. 71 St. Chicago, UI.

Ateina 1963 metai, garsindami 
liepos 7 d. {vyksiančią Antrąją 
JAV ir Kanados lietuviy tautinę 
šokiy šventę, Chicagoje. Būtų ne
garbė philadelphiečiams joje ne
dalyvauti. Po didelių pastangų ir 
kieto užsispyrimo pavyko sufor
muoti aštuonias poras jaunų vi
duriniosios mokyklos (high. 
school) mokinių, kuriuos tauti
nius šokius mokyti sutiko buvusi 
I. Karalienės šokių trupėje auklė • 
tinė Irena Bendžiūtė. Beorgani- 
zuojant naują šokėjų grupę labai 
daug pasidarbavo lituanistinės 
mokyklos vedėja mok. Genovaitė 
Mačiūnienė, jai padedant kitoms 
talkininkėms. Philadelphijos liet, 
tautinių šokiy grupės "Žilvinas" 
įsisteigimo data laikoma 1963 m. 
vasario 16 d.

Grįžus išChicagos šokantis jau
nimas {sigijo entuziazmo ir no
ro puoselėti tautinius šokius ir 
vertinti tautini rūbą. Laikui bė
gant šokiy grupė žymiai prasi
plėtė. Ji jau turėjo ir keletą pa
sirodymų: Lietuvos Vyčiyauksini 
jubiliejų, Lietuvos Nepriklauso
mybės šventę minint patalkino 
tokiam pat ansambliui Balti- 
morėje ir k.

O dabar intensyviai ruošiasi 
viešai išeiti su pirmuoju ir di
dingu pasirodymu - vakaru, ku-

ris {vyks balandžio 4 dieną, šeš
tadienį prieš AtvelykJ, buvusiame 
lietuviy pašalpiniame klube, 928 
E. Moyamensing gatvėje, Phila- 
delphijoje.

Kad {spūdingiau vakaras pra
eity jy tarpan bus {pinta ilges
ni metą šokusi, nebe naujokė Bal
timorės tautiniy šokiy grupė, ku
riai vadovauja prityręs mok. B. 
Brazauskas.

Siame pasirodyme Philadel
phijos šokėjai išeis su naujais 
tautiniais rūbais, austais mūšy 
liaudies motyviniy rašty žino
vių ir tas be abejo žiūrovuose 
sukels šiltesnius pasigrožėjimo 
jausmus. Programoje dalyvaus

Lietuvės dantų gydytojos, susirinkusios dr. S. Didžiulienės bute, Ciceroje, aptarė reikalus susijusius 
su ruošiamu tradiciniu kartūno balium Chicagoje, balandžio 4 d. Nuotraukoje susirinkimo dalyvės. Pir
moje eilėje iš kairės: P. Starkienė ir V. Jurkūnienė. Antroje eilėje, sėdi: L. Paulenienė, E. Kriaučiū
nienė, A. Stanevičienė, E. Tijūnienė, pirmininkė - A. Ruibienė, V. Sakalienė, J. Danilevičienė, C. Ba- 
činskienė, E. Giedraitienė, L. Petrauskienė, L. Butikienė ir S. Masiulienė. Trečioje eilėje: S. Didžiu
lienė, O. Bakaitienė, E. Polikaitienė, J. Matulionienė, V. Šimkienė, P. Vaitaitienė, M. Krištopaitienė, 
S. Narbutienė ir A. Rimkienė. V.A. Račkausko nuotrauka

6645 S. \VINCHESTER AVĖ., CHICAGO 36, ILL. 
Telefonas 925 - 5179

Šeštadieniais ir sekmadieniais nuo !> vai. ryto. 
Kainos; Paltai nuo iki . . . Kostiumai nuo S85 iki . . .

PLYTA — PLAKTUVAS

JAKUBS & SON

SKTiJi 1

7:30 PM
ŠVIESOS — TV

6£0 PM
LIEKANOS — INDAMS 

PLAUTI MASINA

Gal dar tas nebūty {vykęs, jei 
Šokių mok. I. Karalienė būtų tu
rėjusi sau pagelbininkų ir rea
lios paramos iš šalies, bet kai 
jai vienai teko viskuo rūpintis 
ir net išvykas organizuoti, tai 
ir ji nutarė "pailsėti", žinoma, 
neribotam laikui. Laikas bėgo 
ir jos rodytą entuziazmą gesi
no, kai nesirado ranky naujo dat. 
bo naštai kelti. 7:30 AM

TOSTERIS, KAVINUKAS, KEPTUVE

8:30 AM
SKALBIMO MAŠINA

SIUNTINIUS I LIETUVĄ IR KITUS KRAŠTUS 
SIUNČIA

Licenzijuota lietuvių įmonė, registruota U. S. Depart
ment of Justice ir paskelbta U.S. Department of Commerce 

Cosmos Parcel Express Corp.
3212 So. Halsted St., Chicago, III., 60608 

Tel. CA 5-1864 ir WA 5-2737
IR

Marąuette Gift Parcel Service
2439 W. 69 St., Chicago III., 66629 

Tel. WA 5-2737 ir 225-1864
Didelis pasirinkimas medžiagų ir visų kitų siuntiniams 

tinkamų prekių žemesnėmis negu kitur kainomis. Prieš 
sudarydami siuntinius, patikrinkite mūsų kainas. 

Įstaigos vedėjai: EDV. ŽUKAUSKAS IR VYT. ŽUKAUSKAS 
Abiejuose skyriuose galima užsakyti maisto siuntinius iš Danijos, 
taip pat akordeonus, siuvamas ir rašomas mašinas iš Europos ir 
{vairias prekes, net šaldytuvus ir automobilius iš SSSR sandėlių.

VYRIŠKI RŪBAI
SIUVAMI PAGAL .JŪSŲ FIGŪROS LšMIERAS, 

PASIRINKTĄ MEDŽIAGĄ IR STILIŲ
• KOSTIUMAI • PALTAI
• l-’OR.MALI S RŪBAI • UNIFORMOS
Darbas atliekamas geriausiose Amerikoj 
„S1MPSON”Companijos siuvyklose.

Didelis pasirinkimas — vietinių ir 1 
užsieninių medžiagų.

NAUJAUSI MADŲ ŽURNALAI

n
IN CLOTHES] 
r.

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 
EN 1 -1763

7 AM
LAIKRODIS — RADIJO

12 NOON
ŠALDYTUVAS

3:30 PM
PLAUKAMS DŽIOVINTUVAS

SIUVAMA MASINA

niekasYra sakoma, "moters atliekamų namų ruošos darbų 
nepastebi tol. kol jie atliekami!" Laimei šių dienų šeiminin
kė turi gerą pagelbin'.nkę, tai elektra, kurios pagalba darbai 
atliekami greičiau ir geriau. Tikrumoje šiuo metu yra net 
150 įvairių būdų, kuriais elektra gelbsti šeimininkei ir jos 
gyvenimą daro patogesni ir malonesnį. Yra galimybių, kad 
jūs šiuo metu neturite visų tų priemonių, bet įdomu suda
ryti sąrašą ir pažiūrėti, keliais atvejais naudojatės elektros 
pagelba. Ir už tokią žemą kainą. Matote, kai pragyvenimas

/

ELEKTRINE ANTKLODE

nuo 1946 metų pakilo 57 nuoš., elektros vieneto kaina per tą 
1: iką netgi sumažėjo 11 nuoš. Tai padaro elekrą geriausiu 
pirkiniu jūsų biudžete. O kas svarbiausia, elektriniai pagel- 
bininkai leidžia daugiau laiko skirti jūsų šeimai.

Tfe ILLUMINATING^^
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k.. RELIGINĖS MUZIKOS KONCERTAS BILIETAI JAU PARDUODAMI!

CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

♦ DR, JON£ MAURUKU, gyv. 
Elyrijoje, staiga buvo užklupęs 
pavojingas kraujoplūdis. Jam bu
vo padaryta sunki, bet sėkminga 
operacija. Šiuo metu jis atgauna 
jėgas ir taisosi Elyria Memo- 
rial ligoninėje. .

Dalia Maurukienė, sutikusi ke
lis iš eilės likimo smūgius, ap
gailestauja, kad negalės atlikti 
eilės įsipareigojimų Velykų pro
ga. Ji tikisi, kad draugai ir pa
žįstami ją supras.

♦ DR. K. PA UTIENIS kovo 20 
d. turėjo apendicito operaciją. 
Ligonis sveiksta Clevelando Po- 
lyclinic ligoninėje.

Verbų sekmadienis Clevelande 
buvo pažymėtas religinės muzi
kos koncertu. Koncertas {vyko 
Šv. Jurgio bažnyčioje, kurĮ išpil
dė parapijos choras vadovauja
mas muziko Pr. Ambrazo ir so
listai: Juzė Krikštolaitytė-Dau- 
gelienė, Aldona Stempužienė, Fa
bijonas Kaminskas, Vytautas Ma
tulionis ir Aleksas Liutkus. Var
gonais palydėjo Genovaitė Kar- 
sokienė.

Koncertą pradėjo mišrus cho
ras išpildant Kristus galingas - 
Otto Gausz ir Kilk Dangun gies
mė ugninga - Pr. Ambrazo. Abi 
giesmės skambėjo didingai.

Skubėk prie kryžiaus - Č. Sas - 
nausko solo giedojo F. Kamins
kas. Solistas gražiai užsireko
mendavo prigimtu stipriu bosu.

Praskambėjus Dievas neaplei
džia - Pr. Ambrazo, sekė In- 
gemisco iš Reųuiem - G. Verdi
- solo gražiu lyriniu tenoru gie
dojo Vyt. Matulionis.

Tu virginum corona-Mozarto
- solo giedojo J. Krištolaitytė- 
Daugėlienė. Atrodo, lyg šiam 
kūriniui jos balsas gražiai pritai
kytas.

Jubilate Deo . C. Aiblingerio, 
išpildė mišrus choras. Giesmę į 
Šiluvos Mariją - Pr. Ambrazo - 
išpildė parapijos moterųchoras 
ir solistai: V. Matulionis ir A. 
Liutkus. Abu solistai gražiai de
rinosi prie choro.

Liber Scriptus iš Requiem G. 
Verdi išpildė Aldona Stempužie
nė ir mišrus choras. Labai stip
riai ir su įsijautimu skambėjo 
giesmės žodžiai: ”... Teismo

Patraukli Romoje gimusi Gab- 
riella Tucci dainuos pagrindinę 
rolę Verdi operoje "Falstafas", 
balandžio 22 d. Metropolitan ope-

ros viešnagės metu Public Hali.
Bilietai aštuoniems tos operos 

spektakliams jau gaunami, užsi
sakant operos bilietų kasoje 
Union Commerce Bank patalpo
se (E. 9 ir Euclid Avė. kampas)

Diena ateis ir teisėjas teis pa
sauli, nei vienas neliks nenuleis • 
tas”, chorui pakartojant ir prita
riant Dies Irae, Dies Irae!,.. Šis 
dalykas buvo stipriausias iš viso 
koncerto ir Įspūdingiausias.

Pr. Ambrazo - O Dieve išpil
dė sol. V. Matulionis ir mišrus 
choras.

Inflammatus et accensus iš 
Stabat Mater G. Rossini solo iš
pildė J. Krištolaitytė-Daugėlie- 
nė ir mišrus choras.

Koncertas įrodė, kad parapijos 
choras turi gražią balsinę me
džiagą ir choro kultūra jau lei
džia jiems atlikti pasaulinio mas
to kūrinius. Trūko tik niuansavi- 
mo ir vietomis kiek per stipriai 
reiškėsi bosai.

Su Clevelande turimais solistais 
ir gera parapijos choro balsine 
medžiaga muz. Pr. Ambrazas ga
lėtų drąsiai atlikti pilnus kūri
nius kaip G. Verdi ar Mozarto 
Reųuiem.

Pr. Ambrazas įsijungia į lie
tuvių kompozitorių eiles savo baž
nytinės muzikos kūriniais, Mi- 
šiomis ir giesmėmis. Pasigirsta 
užmetimų, kad Pr. Ambrazo kū
riniai nėra bažnytinio pobūdžio. 
Šis klausimas buvo iškeltas ir 
Verdi dėl jo Reųuiem. Ar tai baž
nytinė muzika, ar tik liturginio 
pobūdžio opera. Verdi buvo dide
lis patriotas ir Reųuiem parašė 
savo draugo, taip pat patrioto A. 
Munzoni mirties atminimui.

Muzikas Pr. Ambrazas, kaip 
lietuvis patriotas savo giesmėms 
pasirenka tautinius tekstus ir dėl 
to jų religinis pobūdis visai nenu
kenčia. Popiežius Povilas VI kaip 
tik skatina tautines kalbas ir mu
ziką bažnyčiose.

Baigiant reikia paminėti, kad 
dabar šv. Jurgio bažnyčia gražiai 
išdekoruota yra ne tik Dievo Na
mai, bet ir lietuviško gyvenimo 
centras. Klebono kun. B. Ivanaus
ko, padedant J. Dzegoraičiui, dė
ka ir muz. P. Ambrazui su para
pijos choru nesunku veikti Uip,

kad ši bažnyčia pasidarytų arti
ma kiekvieno lietuvio sielai. Ne
nuostabu, kad bažnyčia visuomet 
yra gausiai pripildyta iš arti ir 
toli atvykusių lietuvių. A.K.

Advokatas George J. McMo- 
nagle kovo 20 d. buvo prisaik
dintas teisėju vietoj neseniai mi 
rūsio teisėjo William McDer- 
mott.

Iki rinkimų tai vietai užimti 
naują teisėją paskyrė Ohio gub. 
James Rhodes.

* AMERIKOS LIETUVIŲ TA
RYBOS AKRONO SKYRIUS ren
gia Lietuvos Nepriklausomybės 
minėjimą balandžio 4 d. 7 vai. 
vakare, Šv. Petro bažnyčios sve
tainėje, 1414 East Avė., Akron, 
Ohio. Programą išpildys Cleve
lando artistai.

Kuopos rengėjai kviečia visus 
Akrono ir apylinkės lietuvius da
lyvauti šiame parengime.

* CLEVELANDO ORKESTRAS 
balandžio 2 ir 4 d. koncertuose, 
po 30 metų pertraukos išpildys 
simfoninę 3 dalių psalmę "Ka
ralius Dovydas”. Diriguos or-

METROPOLITAN OPERA
APRIL 20 THRU 26 IN PUBLIC AUDITORIUM

Aprl. 20, Eve.: IL TROVATORE
Apr. 21, Eva.: AIDA
Apr. 22, Evo.:FALSTAFF
Apr. 23, Eve: LUCIA Dl IAMMERMOOR

Apr. 24, Eve.: DON GIOVANNI 
Apr. 25, Mat.: LA BOHEMB
Apr. 25, Eve.: FAUST
Apr. 26, Mat.: MANON

Bilietai gaunami visoms operoms. Kainos ne visoms operoms vienodos.

KAINOS: S2, $3-, Si, $5, S6, $7, $8, $10, $2 (No Tax)
Tiekei* Available for Ali Opera*. Not Ali Pricet for Some Opera*.
PRICES: $2, $3, $4, $5, $6, $7, $8, $10, $12 (No Tax)

BOX OFFICE: Union Commerce Bank lobby, E. 9th and Euclid—MA 1-8300
Ooen_9^30_A;M;25į30_P;M;__Librettoi_on_taJe;__Knabo_Plano_U»ed_Exctuiivel^

kestro vadovas dirig. Robert 
Shaw.

Dalyvaus choras ir 4 solistai, 
kurių tarpe sopranas iš Kanados 
Elizabeth Benson Guy ir vietinis 
tenoras Seth McCoy.

Programoje taip pat numatytas 
smuikininkas Daniel Majeske, 
kuris išpildys eilę kompozicijų 
iš t.v. baroko laikotarpio kūry
bos.

Koncertų, kurie vyksta Seve- 
ranceHall, pradžia 8:30 vai. vak.

J. P. MULL-MULIOLIS 
REALTOR

šv. Jurgio parapijoje
1 šeimos, 6 kamb., nauja 

vonia, geras rūsys, garažas, 
gražus kiemas. Prašo tik 
$11,600. Įmokėjimas $1,5 .0.

2 šeimų 5-5, 1’5 garažo, 
geras rūsys. $10,4_09.

PARDUODAMI NAMAI

Mūrinis vienos šeimos 
namas, gerame stovyje, į 
pietus (ant kalno) nuo Eu
clid Avė. 3 mieg., rūsys, ga
ražas. Savininkai išsikelia į 
Californiją.

Penkių šeimų ir 1 krau
tuvės mūrinis apartamen
tas, netoli Euclid Beach. 6 
nauji pečiai ir karšto van
dens tankai. Geros paja
mos.

Trijų miegamųjų, netoli 
Naujos parapijos, labai šva
rus, mūrinis.

2 šeimų 3-3. $11,600.

2 šeimų, 5-5, E. 78 gt.— 
Duluth. švarus ir gerai pri
žiūrėtas namas.

2 šeimų 5-5, 2 naujos vir
tuvės, 2 naujos vonios, 2 
garažai. $13,900.

2 šeimų 5-5. $9,800.

CLEVELANDO LIETUVIAI,
pasinaudokite mūsų patarnavimu visais draudimų reika
lais, kaip automobilių, gaisro, gyvybės, įvairių vertybių, 
ligoninės ir kt.

Kreipkitės į lietuvius agentus V. GIEDRAITĮ ar Z. 
OBELENĮ. atstovaujančius draudimo bendrovę NATION- 
WIDE CO.

V. GIEDRAITIS ||ationwide Z. OBELENIS
Mutual Flre Insurance Co.

Telef. 944-6835 lite Injuunce Co. Mutual Insurance Co. Telef. 881-7741
Home Office; Columbus, 0.

finance it through your
Cleveland Crust Bank

Mes keičiame jūsų namą 
j kitą. Norintieji pjrkti ar 
parduoti skambinkite

EAST SHORE REALTY
Juozas Mikonis — Realtor

United Multiple Listing 
Service

780 E. 185 gt.
IV 1-6900 ar KE 1-2190

MOKESČIŲ 
SPECIALISTAS, 

Charles Prąspal - Praspa- 
liauskas, čia gimęs lietuvis, 
pildo mokesčių blankus. Su
sitarti iš anksto telef. IV 
1-6900. 780 E. 185 gt.

(37-39)

1 šeimos, visi 6 kamb. že
mai, arti St. Clair. $9,500.

E. 160 — St. Clair
2 šeimų 4-4, 3 garažai, 

nuoma $130 mėn. $10,600.

Investavimui
6 šeimų mūrinis, 6-6-6- 

5-5-5, šildymas gazu, gera
me stovyje. Mėnesinės pa
jamos 400 dol.

Superelė
Gražioje Vak. Clevelando 

apylinkėje maisto produk
tų krautuvė. Mėsa, vynas, 
alus ir t.t. Atdara nuo 9 vai. 
ryto iki 6 vai. vak. Nauji 
šaldytuvai ir kiti Įrengimai. 
Selfservice. Savininkas pa
dės finansuoti arba keisti j 
gyv. namą.

Lietuviai bendradarbiai;
Alg. Dailidė ir John Lorenz 

13229 Superior Avė.

UL t-666G

GREETINGS and BEST WISHES 
To Our Friends and Patrons

A P

SUPER MARKETS
The Great Atlanfic & 

Pacific Tea Co.

75 CONVENIENT BANKING OFFICES

Every Banking, Loan, Safe Deposit 
and Trust Service

Member Federol Deposit In$uronce Corporotion

GREETINGS and BEST WISHES

AITKEN PRODUCTS INC.

1115 East 152nd SI. UL 1-2700

Dainuojam su Lione Juodyte
Esant dideliam pareikalavimui lietuviškų dainų,

LIONĖS JUODYTĖS 
Naujas LP-1003 Albumas 

jau išleistas
Gaunamas tose pačiose vietose, kur pirmosios 

Juodytės plokštelės buvo gaunamos. 
Kaina $5.00 viena .

Norintiems įsigyti dvi plokšteles: 
Lione Jodis at Town Hali ir Dainuojame su Lione, 

abi plokštelės už $8.00.
'Užsakant didesniais kiekiais, duodame nuolaidą. 

Prašome siųsti užsakymus su čekiu: .
Alex Mathews,

256 Union Avenue.
BROOKLYN 11, N. Y.

GREETINGS and BEST W1SHES

HARWILL ICE CREAM CO.

GREETINGS and BEST W1SHES 
To Ali the Lithuanian People

MOSHER - LALLY 
CHEVROLET C0

SEE THE NEW MOST OUTSTANDING

19 64 CHEVROLET

Bedford, Ohio

566 Broadvvay BE 2-1880

6519 Carnegie Avė. HE 1-7979

GREETINGS and BEST W1SHES

HODELL CHAIN DIVISION

NATIONAL SCREW & 
MFG. COMPANY

MAIN OFFICE AND PLANT 
2440 East 75th Street

EN 1-2650

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Ryšium su Velyki! šven
tėmis, kovo 30 d., pirmadie
nį, Dirva nepasirodys. Se
kantis po Velykų Dirvos 
numeris išeis trečiadienį, 
balandžio 1 d.

* JUOZAS J. BAČIŪNAS, PLB 
pirmininkas, sugrįžo iš Florido
je praleistų atostogų į Tabor Far- 
mą.

* DIRVOS NOVELĖS KONKUR
SUI gauta šeštoji novelė Dagio 
slapyvardžiu.

* ALT LOS ANGELES SKY
RIUS metiniame susirinkime ko
vo 22 d., išsirinko į naują valdy
bą: B. Čiurlionį, J. Kojelį, S. 
Kungį, Z. Brinkienę, K. Liau- 
danską, E. Devenienę ir A. Bu
lotą. Pirmieji keturi priklauso 
frontininkams; Devenienė — liau
dininkams; Liaudanskas ir Bulo-

• ta -- LVS Ramovė. Susirinkimui 
pirmininkavo Algis Raulinaitis ir 
Kostas Liaudanskas, sekretoria
vo Žibutė Brinkienė. Daug nepa
sitenkinimo buvo pareikšta ypač 
senosios valdybos pirm. J. Mo
tiejūnui. Jis kandidatavo į val
dybą ir nebebuvo išrinktas (li
ko valdybos kandidatu). Naujai 
išrinktoji valdyba pareigomis pa
siskirstys dviejų savaičių bėgy
je.

* DR. K.J. VALIŪNAS, Neris 
International Bendrovės direkto
rius ir New Yorko Lietuvių Pre
kybos Rūmų pirmininkas, kuris 
šiuo metu su šeima lankosi 
Puerto Rico, grįžęs iš kelionių
N.Y, Lietuvių Prekybos Rūmų 
susirinkime padarys pranešimą 
apie ekonominę -politinę šių die
nų padėtį jo lankytose šalyse Pa - 
cifiko rajone, Azijoje ir Europo
je. Pranešimas bus iliustruoja
mas ekrane jo paties paruoštais 
lankytų vietovių spalvotais vaiz
dais.

Susirinkimas įvyks šeštadienį, 
balandžio 18 d. 6:30 vai. vakaro 
Carnegie Endowment patalpose, 
345 East 46th Street, New York,
N. Y. Lietuvių Prekybos Rūmų 
valdyba kviečia dalyvauti visus, 
kurie domisi šių dienų ekonomi

SKAITYK IR PLATINK DIRV£

Baltimorės Lietuvių Svetainės valdyba. Sėdi iš kairės: svetainės 
šeimininkas Juozas Auštra, finansų sekretorius Kazimieras Dūlys, 
pirmininkas Balys Brazauskas ir vicepirmininkė Margarita Mate- 
lienė. Nuotraukoje trūksta sekr. J. Šilgalio ir ižd. A. Juškaus. 

A. J; Juškaus nuotrauka

JUOZ£ F. GRIBAUSK^, Šv. Antano taupymo ir skolinimo bendrovės vedėją Ciceroj, jo vardinu; ir 
25 metų sukakties, kai jis vadovauja šiai jstaigai, proga visų tarnautojų vardu sveikina, {teikdamos do
vaną, ponios M. Vaitikis, E. Barkauskas, M. White, F. Kishkūnas ir J. Cijūnelienė.

V, A. Račkausko nuotrauka

niais bei politiniais pasaulio įvy
kiais. Po susirinkimo bus narių 
ir svečių bendros vaišės.

♦ KUN. KLEB. F. VALUKE- 
VIČIUS, Rochester, N,Y., Šv. Jur
gio lietuvių parapijos kelbonas, 
rašo Rezoliucijoms Remti Ko
mitetui: "... Jūsų žygis susilau
kia visų Rochesterio lietuvių pil
nos talkos ir paramos..." Kun. 
kleb. F. Valukevičius yra parė
męs stambiomis sumomis pini
giniai visą rezoliucijų pravedi- 
mo darbą.

* DAIL. VYTAUTAS O. VIR- 
KAU yra sukūręs Įdomias sim
bolistines dekoracijas "Atžaly
no" statomoms Kosto Ostrausko 
dramoms "Pypkė" ir "Žaliojoj 
Lankelėj". Premjera įvyksta ba
landžio 11 d. 8 v.v., o antrasis 
spektaklis balandžio 12 d. 4 vai. 
p.p. Jaunimo Centre.

Chicagos Lietuvių Operos valdyba savo paskutiniame posėdyje aptaria "Toscos" operos pastatymo 
reikalus. Tos operos spektakliai bus balandžio 19, 25 ir 26 dienomis Studebaker teatre Chicagoje. Šiuo 
metu bilietai į spektaklius jau sparčiai perkami. Nuotraukoje iš kairės: Aldona Stropienė, Antanas Gri
na, Aleksas Rukuiža, Sofija Džiugienė, Vytautas Radžius, Bronius Mačiukevičius, Regina Smolinskienė, 
Vladas Vaišvila ir Vladas Stropus.

Mirusį Dainavos Ansamblio vadovą muziką Stepą Sodeiką į šv. Kazimiero kapines Chicagoje palydė
jo minia dainaviečių, artimųjų ir pažįstamų. Karstas buvo apdengtas Lietuvos vėliava. Giedant Lietu
vos himną, šv. Kryžiaus bažnyčios klebonas Abromaitis atsisveikina su savo ilgamečiu vargonininku, 
daug lietuvybei nusipelniusiu muziku Stepu Sodeika. V, A. Račkausko nuotrauka

ALT KONGRESAS
Amerikos Lietuvių Taryba 

š.m. birželio mėn. 26, 27 i r 28 d. 
Shoreham viešbutyje, VVashington 
D.C. šaukia visuotiną Amerikos 
Lietuvių Kongresą.

Atstovų rinkimams yra nusta
tytos tokios taisyklės:

* centrinės bei bendrinės or
ganizacijos renka po 4 atstovus,

* ALT skyriai bei draugijų są
ryšių komitetai atskirose vieto
vėse -- po 4 atstovus,

* vietinės draugijos, klubai, 
kuopos bei skyriai -- po vieną at
stovą; draugija turinti virš 50 
narių renka po 1 atstovą nuo kiek
vienų 25 narių, arba didesnės to 
skaičiaus dalies,

* visi ALT centro nariai (jų 
turime 46) dalyvauja sprendžia
mu balsu, kaip savųjų grupių ir 
organizacijų pastovūs nariai 
ALT.

Svečiai taip pat nuoširdžiai 
kviečiami dalyvauti. Jie turės 
patariamąjį balsą.

Vlado Juknevičiaus nuotrauka

ALT statuto 16-tame str. kon
greso tikslas taip nurodytas:

"... pademonstruoti Amerikos 
lietuvių vieningumą kovoje už 
Lietuvos išlaisvinimą, pareikšti 
padėką už paramą arba pasisaky
ti dėl JAV vedamos politikos Lie
tuvos išlaisvinimo reikalu, ap
tarti pasiruošimą specialiai akci
jai, reikalaujančiai plačiosios vi
suomenės įsijungimo bei para
mos. Kongresas išklauso ALT 
Valdybos pranešimus ir teikia 
sugestijų ALT ateities darbams."

Šiemet kongresas šaukiamas 
Washington, D.C., nes šiuo metu 
kaip tik yra reikalinga sostinėje 
pademonstruoti Amerikos lietu
vių vieningumą kovoje už Lietu
vos išlaisvinimą. Todėl ir kviečia - 
me Jūsų organizaciją bei draugi
ją toje demonstracijoje-kongre
se dalyvauti, paremiant jį ne tik 
moraliai, bet ir medžiaginiai, kad 
stipriau ir efektingiau galėtumėm 
pakelti savo vieningą balsą JAV 
sostinėje už laisvos ir nepriklau - 
somos Lietuvos atstatymą.

Kongreso informacijos, vieš
bučio kambarių užsakymo reika
lais, pasiūlymus, sumanymus, iš
rinktųjų atstovų vardus bei adre
sus, taip pat aukas ir kt. prašo
ma siųsti: Lithuanian American 
Council, Ine., 6818 SouthWestern 
Avenue, Chicago, Illinois 60636. 
Telefonas 778-6901.

Laukiame Jūsų gausaus daly
vavimo ir paramos.

ALT Valdyba

CHICAGO

» DAIL. JADVYGA PAUKŠ
TIENE padovanojo paveikslą Da
riaus - Girėno lituanistinei mo
kyklai, kurį galima bus laimėti 
tradicinio koncerto-baliaus me
tu, balandžio 4 d. 8 vai. vakaro 
B. Pakšto salėje, Chicagoje.

Po koncerto vaišės, šokiams 
gros B. Pakšto orkestras, dai
nuojant A. Dumbriui.

Lietuvių visuomenė nuošir
džiai kviečiama atsilankyti Į ŠĮ 
nuotaikingą koncertą-balių ir sa 
vo atsilankymu paremti lituanis
tinę mokyklą.

V. A. Račkausko nuotrauka

• Seniai bematėt vaivo
rykštę?

Tai atvyk it j Kernavės 
Skaučių Tunto Chicagoje 
Vaivorykštės Vakarą-Baliu, 
balandžio mėn. 18 d., 7 v. v. 
Jaunimo Centre ne tik vai
vorykštės pamatyti, bet ir 
pasišokti, pasivaišinti ir iš
mėginti laimę.

Baliaus metu kernavietės 
pristatys savo abiturientes.

Rezervacijoms skambin
ti V. Aleknavičienei, telef. 
585-3139.

L.S.S. APDOVANOJIMAI
Vasario 16 d. šventės proga LSS 

Tarybos Pirmija apdovanojo 
"Padėkos" ordinu su rėmėjo kas
pinu:

Dr. Alfredą Kulpavičių. Kana
doje už didelius nuopelnus pa
statant Toronto skautų - čių sto
vyklavietę. •

Dr. Aleksandrą MargerĮ, Aus
tralijoje, už didelius nuopelnus pa ■ 
statant rajono stovyklavietę ir 
nuolatinę paramą liet, skautams- 
tėms.

"Lelijos" ordinu apdovanojo:
Sofiją Statkienę, Chicagoje, už 

didelius nuopelnus ir darbą Se
serijoje.

Tautvydą Gailių, Vokietijoje, 
už LSB reprezentacijos suorga
nizavimą ir paruošimą Pasaulinė
je Jamboree Graikijoje.

BOSTON

PABALTIEČIŲ KONCERTAS 
BOSTONE

Antrasis šios serijos koncer
tas įvyks balandžio mėn. 3 d. 
8 vai. 30 min. Jordan Hali patal
pose. Koncerto programą išpil
dys latvių operos solistas Teo
doras Brilts (baritonas), prie 
piano p. Mara Efferts.

Teodoras Brilts plačiai žino
mas latvių baritonas, anksčiau 
išpildydavo pagrindines roles Ry • 
gos operoje. Be to turėjo eilę 
rečitalių Vokietijoje, Kanadoje 
ir Amerikoje. Visur muzikos kri - 
tiku įvertintas kaip puikus solis
tas. Dabartiniu metu gyvena Ha- 
lifaxe (Kanadoje) ir yra Mari
time Konservatorijoje direkto
rius operos klasėje. Dažnai iš
pildo radijo ir televizijos pro
gramas kaip solistas su simfo
niniu orkestru.

Bostono ir apylinkės lietuvius 
kviečiame nepraleisti tokios pro
gos, o savo atsilankymu pa rem
site mūsų darbą ateityje.

"Trys klajūnai" pirmą kartą dainuos lietuviams lapinų rengiama
me "Kačiukų vakare" per Velykas Bostone. Programoje taip pat pa
sirodys Feliksas Kantautas, Rita Ausiejūtė ir Bostono Vyrų Sekste
tas, vadovaujamas komp. J. Gaidelio. R. Bričkaus nuotra,uka

Neturį serijinių bilietų, juos 
gali Įsigyti prie Įėjimo. Studen
tams tik vienas doleris.

LB SUSIRINKIMAS
Balandžio 4 d. 7 vaL 30 min. 

vakaro šaukiamas LB Bostono 
apylinkės narių visuotinis meti
nis susirinkimas Liet. PiL Drau - 
gijos mažojoje salėje, 368 West 
Broadway So. Bostone.

Organizacijos prašomos atsiųs
ti savo atstovus, kurie nesiprie
šintų renkami į valdybą. Atskirų 
pakvietimų nebus.

Apylinkės valdyba

VVASHINGTON
SUSIDOMĖJIMAS LIETUVIŲ 
FONDU

Lietuvių bendruomenėj vykdo
mos įvairios rinkliavos, kurių 
šiais metais daugiau, nei kada 
nors anksčiau būdavo. Vasario 
mėnesį buvo renkama ALT bei 
Tautos Fondui, o šiuo metu vyks
ta Lietuvių Fondo narių verba
vimo vajus. §io fondo komisija 
sako, kad jau padaryta gera pra
džia.

Fondo nariais yra tapę L. ir 
E. Kačinskai, Įmokėję $200, 
Dambriūnai $150 ir pažadėjo pa
pildyti iki dviejų šimtų, po $100 
įmokėjo Sužiedėliai, Tautvilai, 
Tyliai, Mažeikai, Krivickai, J. 
Tubelienė, F. Giedrys, J. Balys 
ir Washingtono Lietuvių Moterų 
Klubas. Fondui paaukojo B. Dar- 
lys $10 ir L, Eurkoos $6. Be to, 
jau nemaža asmenų yra pažadė
ję tapti LF nariais artimoje atei
tyje.

TORONTO

ŠAULIU VEIKLA

Toronto Putvio šaulių kuopos 
nariai, kurie labai aktyviai reiš
kiasi ir visuomeninėje veikloje, 
turėjo kovo 1 d. savo metinį 
susirinkimą. Paskaitą skaitė J. 
Preikšaitis apie šaulių s-gos įkū
rėją Vladą Putvį, jo 35 metų 
mirties paminėjimui. Jis buvo 
pagerbtas vienos minutės susi
kaupimu. Po paskaitos vyko šau
lių sąjungos garbės nariųprista- 
tymas ir išrinkimas, už darbą ir 
nuopelnus tėvynei Lietuvai. 
E. Jankutė, M. Valiulienė, kun.
P. Ažubalis ir inž. J. Preik
šaitis.

Perrinkta nauja 1964 m. šau
lių kuopos valdytba ir revizijos 
komisija. Po susirinkimo sesės 
šaulės gražiai pavaišino savo 
gamintais kepsniais ir kavute.

Susirinkimas baigtas broliškoj 
ir šauliškoj nuotaikoj Tautos 
Himnu. J. T.

AUKOS DIRVAI

B.L. Veltas, Glen Cove..... 4.00
V, ūsas, Detroit...................3.00
V. Žebertavičius, Detroit.. 2.00 
Dr. VL Ramanauskas,

Cleveland ................ 10.00
K. Morkūnas, Cleveland ... 4.00
V. Didžiulis, Bogota.............. 4.00
P.A. Baksys, Chicago ........ 4.00
F.V.K., Cicero ................... 5.00
K. Puodžiūnas, Rochester.. 2.00
Br. Makaitis, Norwood......4.00
A. Traška, Chicago ............ 4.00
S. Kozak, Cleveland .............1.00
A. Lietuvninkas, Chicago ... 5.00
V. Paukštys, Scarborough .. 2.00
A. Jonys, Delanco................. 4.00
A. Končius,Cleveland...........3.00
J. Merkienė, Cleveland........ 1.00

Paragink savo pa
žįstamus užsiprenu
meruoti DIRVĄ
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