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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ISTORINES PARALELĖS
DABARTINĖ PADĖTIS VIETNAME IR PA
STANGOS TEN RASTI IŠEITĮ PRIMENA 1954 
METŲ BŪKLĘ, KADA PARYŽIUJE IR LONDO
NE BUVO TIKIMASI PALANKAUS SOVIETŲ 
ĮSIKIŠIMO IR Už TAI BUVO SUTIKTA SUMO
KĖTI TAM TIKRĄ DUOKLĘ EUROPOJE VO
KIETIJOS SĄSKAITON. — AR IR DABAR TUO 

KELIU EINAMA?

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Staigus prezidento Johnsono iš
vykimas Į Havajus pasimatyti su 
Piety Vietnamo vyriausybės at
stovais sukėlė įvairių spėliojimų. 
Vyrauja teigimas, kad preziden
tas tuo norėjęs nukreipti visuome
nės dėmesį nuo senato užsienio 
reikalų komisijos pradėto JAV 
politikos Vietname, ir iš viso 
pietryčių Azijoje , aiškinimosi. 
Kaip žinia, tos komisijos pirmi
ninkas senatorius Fulbright 
(dem. Ark.) yra dabartinės Wa- 
shingtono administracijos poli
tikos priešininkas ir tą ‘aiškini- 
mąsi‘ be abejo išvestų taikos 
bet kuria kaina šalininkų naudai. 
Be to, savo dabartiniu pasitari
mu prezidentas nori pademons
truoti savo pastangas išlaikyti po
zicijas Pietų Vietname ne tik ka
riškai, bet jas ir politiniai bei 
ūkiniai sustiprinti. Savaime aiš
ku, kad dar galimi ir kiti sumeti-

Kas nauja// J? *

* PREZIDENTO L.B. JOHN
SONO ir jo artimiausių padėjėjų 
bei kabineto narių konferenci
ja su Vietnamo vadovais pasibai
gė paskelbus "Honolulu deklara
ciją". Toje deklaracijoje pabrė
žiamas abiejų vyriausybių noras 
laimėti karą sujungiant karinius 
tikslus su civilinių reformų pro
gramomis. Civilinių reformų pro
gramų vykdymą stebėti ir išju
dinti į Saigoną specialiai mi
sijai išvyko viceprezidentas 
Humphrey.

* SOV. S-GOS RAŠYTOJAS VA- 
LERY TARSIS, gavęs vizą išvyk
ti į Angliją dėstyti literatūrą Lei- 
cesterio universitete, pareiškė 
liksiąs gyventi Anglijoje. Savo lai
ku jis buvo apkaltinęs Sov. S- 
gos režimą "valstybiniu fašizmu’’ 
Komsomolskaja Pravda Tarsį iš
vadino bepročiu.

* KANCLERIO ERHARDO IR 
DE GAULLE pasitarimai Pary
žiuje, užtrukę 2 dienas, žymiai 
pagerinę abiejų valstybių santy
kius, tačiau dar nepašalino pa
grindinių kliūčių artimesniam 
bendradarbiavimui. De Gaulle nu
raminęs vokiečius dėl jo numa
tomo vizito į Maskvą birželio 
mėn. De Gaulle nedarysiąs nuo
laidų Vokietijos klausimu, o nu
vykęs Maskvon jis norėtų kalbė
tis ne vien Prancūzijos, bet visos 
laisvosios Europos vardu.

* MENULIO PAVIRŠIAUS nuo
traukos) perduotos iš sovietų pa
siųstos raketos Luna 9, rodo, kad 
ten esama kieto sluoksnio, galin
čio išlaikyti didesnį svorį. At
seit, ten galima pasiųsti sunkes
nes raketas su žmonėmis. Ame
rikiečiai planuoja savo raketą į 
mėnulį išsiųsti š.m. gegužės 
mėn.

* ŠIAURĖS VIETNAMAS pa
jėgus tęsti karą ilgesnį laiką, 
gaunant paramos iš R. Kinijos 
ir Sov. Sąjungos. Karas vyksta 
P. Vietnamo teritorijoje, Š. Viet- 
namui mažai tejaučiant ribotą ir 
atsargų bombardavimą iš JAV 
pusės.

* KARUI VIETNAME UŽSI
TĘSUS, niekas nebeabejoja, kad 
neužilgo JAV bus pakelti pajamų 
mokesčiai, tam tikru procentu pa
keliant algų ir įmonių pelno mo
kesčius.

’♦ SOV. S-GOS "prezidentas" 
Nlkolai Podgorny pareiškęs, kad 
tik Vietnamo karas stovįs kliū
timi geriems santykiams su JAV 
išvystyti.

mai, kurie paaiškės tik daug vė
liau.

Jų belaukiant pravartu dar kar
tą grįžti į praeitį, kad iš jos po
litinių kombinacijų pasidaryti iš
vadas apie dabartines galimybes. 
Andre Franęois-Poncet, buvęs 
įžymus prancūzų diplomatas, ne
seniai paryžiškame Le Figaro 
konstatavo didelį panašumą tarp 
prezidento Johnsono metinio pra
nešimo Kongresui ir Prancūzijos 
maršalo Jean de Lattre de Tas- 
signy šaukimosi amerikiečių pa- 
galbo's 1951 m. rugsėjo mėn. Kaip 
atsimename, tada prancūzai sun
kiai kovojo Indokinijoje su tuo 
pačiu priešu, su kuriuo amerikie
čiai dabar kovoja Pietų Vietna
me — komunistais.

Jei amerikiečiai tada būtų pa
skubėję pagalbon, Franęois-Pon
cet teigimu^ "Nebūtų buvę Dien 
Bien Phu, Ženevos konferenci
jos, t. y. susitarimo, kurio kiniš
kos nenuoramos visai nesilaikė; 
ir amerikiečiai dabar nebūtų bu
vę Vietname toje pačioje pozi
cijoje, kurioje prieš 15 mėty bu
vo atsidūrė mo vXa 1« J „ T _ .. 
vo atsidūręs maršalas de Lattre

Maršalas de Lattre tąsyk sa
kė tą patį, ką po 15 metų pakar
tojo Johnsonas, būtent, kad JAV 
nusileidusios jėgai Vietname "tu
rėtų kovoti viename krašte, vė
liau kitame, ar atiduoti beveik vi
są Aziją komunistų dominavi
mui".

Amerikiečiai neskubėjo pagal
bon todėl, kad Washingtone vyra
vo įsitikinimas, jog prancūzų val
dymas Indokinijai nieko gero ne
atnešė. Dėl to prezidentas Roo- 
seveltas jau Jaltos konferencijo
je (1945 m.) pastebėjo Stalinui, 
kad prancūzams neturėtų būti 
leista grįžti į Indokiniją. Jis net 
siūlė sudaryti bendrą amerikie- 
čių-sovietų patikėtinių valdymą. 
Tam tačiau pasipriešino britai ir 
pravedė savę pažiūrą, kad Indo
kinija turėtų būti pirmiausiai grą - 
žinta Prancūzijai. Pokario me
tais, žinoma, jau niekas nesvajo
jo apie bendrą valdymą su sovie
tais po tokio valdymo Vokietijo
je ir Austrijoje patyrimo. Ta
čiau simpatijos prancūzų reži
mui irgi nepadidėjo. Patiems 
prancūzams, kurie ten niekados 
neturėjo daugiau kaip 130.000 vy
rų kariuomenės, kariauti nesi
sekė dėl visos eilės priežasčių.

1945 metais jau buvo visai aiš
ku, kad jie negalės išsilaikyti be 
skubios JAV pagalbos. Tų metų 
balandžio 23 dieną Valstybės Sek
retorius John Foster Dulles ga
vo desperatišką pagalbos šauki- 
rnąsi iš Prancūzijos užsienio 
reikalų ministerio Georgės Bi- 
dault. JAV lėktuvai turėtų tuojau 
pat padėti apgultai Dien Bien 
Phu tvirtovei.

Jau anksčiau -- tų pat metų 
kovo 29 d. Dulles, kalbėdamas 
New Yorke, pasisakė už talką 
(united action) prancūzams, jei 
prie jos prisidėtų kitos valsty
bės. Niekas kitas tačiau toje 
talkoje dalyvauti nepasisiūlė. Ne
paisant to, balandžio 3 d. Dulles 
pasiūlė kongreso vadams priimti 
rezoliuciją, leidžiančią preziden
tui Indokinijoje panaudoti aviaci
jos ir laivyno jėgas.

Tačiau kongreso vadai, veda
mi demokratų daugumos senate 
vado Lyndon B. Johnsono, tam ne
pritarė. Johnsonas, turėdamas 
galvoje Korėjos karą, kur JAV 
palyginti susilaukė labai mažai 
talkos iš kitų valstybių, paklau
sė Dulles, ar jis tuo reikalu jau 
tarėsi su kitom vyriausybėm. 
Dulles atsakė, kad ne. Tuo visas 
reikalas ir pasibaigė.

Kai Dulles gavo mūsų minė
tą desperatišką balandžio 23 d.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo Kongreso Finansų Komisija, kuri energingai renka lėšas Jaunimo Kon
greso darbams ir Jaunimo Peticijai finansuoti. IŠ kairės: pirm. Vytautas Kamantas, ižd. Birutė Juodi
kienė, kun. J. Grigonis, vicepirm. Milda Lenkauskienė, sekr. Andrius Šenbergas, vicepirm. Jūra Gai
liušytė, Algis Garlauskas. J. Garlos nuotrauka

Peticija Jungtinėms Tautoms
Šiems metams duotas Jaunimo 

Metų vardas. Neįprastas pavadi
nimas. Kodėl jaunimo, o ne se
nimo ar, sakykim, 50 metų am
žiaus sulaukusių? Rodos, geriau

Sukimąsi, jis tuojau susisiekė 
su britų užsienio reikalų minis- 
teriu Anthony Edenu. Tas tačiau 
abejojo, ar aviacijos įsikišimas 
galėtų išgelbėti prancūzus. Po to 
prezidentas Eisenhoweris pa
reiškė spaudos konferencijoje, 
kad JAV nesikišiančios į Indoki- 
nijos karą, laukdamos jau prasi
dėjusios Ženevos konferencijos 
rezultatų.

Tos konferencijos metu išryš
kėjo Vakaruose iki šiol puoselė
jama pažiūra, kad sovietai nėra 
suinteresuoti Raudonosios Kini
jos įsigalėjimu Pietryčių Azijo
je ir todėl turėtų padėti ten su
daryti nepriklausomą, nors ir ko
munistinį, režimą.

Ir iš tikro, Molotovas, kuris 
kartu su Edenu buvo tos Žene
vos konferencijos pirmininku, ga
lų gale pasiūlė padalinti Indokini
ją į zonas Korėjos ir Vokietijos 
pavyzdžiu. Prancūzijos vyriau
sybė, kuriai pirmininkavo Laniel 
iš pradžių norėjo išsiderėti gali
mai daugiau ir susilaukė labai 
smarkios kritikos iš kairiųjų opo
zicijos, kuriai vadovavo Mendes- 
France. Tuo pačiu laiko pasklido 
gandai, kad sovietai už palankumą 
prancūzams Indokinijoje norėtų 
susilaukti jų veto prieš Vokieti
jos dalyvavimą Europos Gynimo 
Bendruomenėje. Bidault tada pa
reiškė neisiąs į tokį ‘biznį’. Ta
čiau Prancūzijos vyriausybė bu
vo parlamenro nuversta ir naują 
vyriausybę sudarė Mendes-Fran
ce, kuris sakėsi sudarysiąs tai
kos sutartį per vieną mėnesį. Ką 
jis ir padarė. Ir ne tik tai, bet ir 
vetavo Europos Gynimosi Bend
ruomenės sutartį. Mendes-Fran- 
ce iki šiol neigia bet kokį ryšį 
tarp tų dviejų veiksmų, tačiau 
sunku patikėti, kad tai buvo tik 
atsitiktinumas. Pagaliau, tas da
bar nelabai svarbu, nes metais 
vėliau, nuvertus Mendes-France, 
buvo sudaryta NATO sąjunga.

Šiandien situacija yra kitokia, 
nes JAV yra daug stipresnės ne
gu kad buvo Prancūzija pokario 
metais, tačiau ir priešas yra su
stiprėjęs. Ir kairioji opozicija 
prieš karą Vietname nėra tokia 
stipri JAV-bėse , kaip kad buvo 
Prancūzijoje. Yra ir panašių mo
mentų. Sovietai nesiskubina su 
savo įsikišimu ir patarimu Šiau
riniam Vietnamui sustabdyti ag
resiją. Ar jie už tai norėtų gauti 
Vokietijos išjungimą iŠ Vakarų 
atomiiiio apsigynimo? Ir ar neįtar
tina, kad buvo palaidota tarptau
tinio atominio laivyno idėja, kuria
me dalyvautų ir vokiečiai? Žo
džiu, neaiškumų dar liko nema
žai.

būtų pagerbti senus. Jie per visą 
gyvenimą daug davė tautai, vi
suomenei, šeimai. Iš tikrųjų, jei 
tokie metai būtų paskelbti, nesu
keltų tiek entuziazmo, kaip Jau
nimo Metai. Gal net skambėtų 
juokinga Senimo Metai! Sunku 
batų juos užpildyti, jy programą 
sudaryti. Reikėtų minėti tik pra
eitį, nes ateitis jiems nepriklau
so. Minint praeitį, ne visi ją vie
nodai vertintų. Gal ir susipeš
tų, dar daugiau suskiltų. Žvel
giant į praeitį, iškiltų nelinl gz 
atsiminimų. Geriau žvilgnsį kreip
ti į ateitį. Tada niekas asmeniš
kai nepaliečiamas.

Kas kita -- jaunimas. Jiems 
priklauso ateitis. Jie ateinančius 
kelius dešimtmečius tvarkys vi
suomeninį, kultūrinį, tautinį ir 
politinį gyvenimą. Jų tautinis su~ 
sipratimas lems kovos už tautos 
laisvę pobūdį. Jie kreips tą kovą 
viena ar kita linkme. Nuo jų pri
klausys, kokia padėtis bus lietu
vių tremtyje, jiems sulaukus se - 
nimo metų. Dideli uždaviniai ir 
nelengvi darbai jų laukia. Tie 
darbai turi būti dirbami visų 
lietuvių, kur jie begyventų. Dar
bai reikalauja pasiruošimo.

Jaunimo Metų svarbiausias įvy
kis bus Pasaulio Lietuvių Jauni
mo Kongresas, kuris įvyks lie
pos mėn. 2-4 d. Chicagoje. Kon
greso metu užsimegs pažintys, ar
timesni ryšiai tarp įvairių kraš
tų lietuvių jaunimo. Tos pažin
tys bus labai naudingos, kai jie 
perims visų sričiųtvarkymą. Kon
gresas nustatys vienodus tikslus, 
gaires visų kraštų lietuviams, 
kurios ilgiems metams bus kel
rodžiu kovoje už Lietuvos lais
vę. Atsiras didesnis tautinio so
lidarumo ryšys.

Suvažiavęs jaunimas yra užsi
brėžęs Kongreso metu supažindin
ti Jungtines Tautas su dabarti
ne Lietuvos padėtim. Viso lais
vo pasaulio lietuviškas jauni
mas įteiks peticiją dėl Lietuvos 
kolonialinės padėties ir prašys 
daryti žygių atstatyti Lietuvos 
nepriklausomybę.

Peticija bus neeilinės reikš
mės. Jaunimas užsimojo po pe
ticija rinkti parašus visame pa
saulyje, kiekviename krašte, 
kur jie gyvena. Jie suveš tuos 
parašus į Kongresą. Kongrese 
bus priimta peticija ir su memo
randumu įteikta Jungtinėms Tau
toms. Delegaciją į Jungtines Tau
tas sudarys visų kraštų atstovai 
po 1-2 asmenis. Taigi, delegacija 
bus pasaulinė. Kaip žinoma,Jung
tinės Tautos rūpinasi kolonijo
mis, padėti joms tapti nepriklau
somomis valstybėmis. Daug senų 
valstybių nustojo buvę koloniali- 
nėmis valstybėmis.

Antro Pasaulinio karo metu Eu
ropos rytuose atsirado nauja 
kolonialinė valstybė -- Sovietų 
Rusija. Ji pagrobė Pabaltijo vals
tybes ir kitus kraštus. Šiandien 

Pabaltijo valstybės yra valdomos 
kaip kolonijos, tik pridengtos 
skraiste — neva sąjunginės res
publikos. Ne visi supranta tą ap
gaulę. Reikia nuolat ir energin
gai tą apgaulę kelti ir aiškinti 
visam pasauliui, ypač pasaulinei 
organizacijai kaip Jungtinės Taui 
tos. Jų tartas žodis yra svarbus, 
jį užgirsta visas pasaulis. Nors 
jos neturi fizinės jėgos savo nu
tarimams įvykdyti, bet tų nuta
rimų moralinė, propagandinė 
reikšmė didelė.

Lietuviai negali patys Jungtinė
se Tautose kelti Lietuvos klausi
mo, nes nėra jos nariai. JAV lie
tuviai siekia, kad Pabaltijo kolo
nijų klausimą iškeltų J.A. Vals
tybės. Tam tarnauja kongresma- 
nų ir senatorių rezoliucijos. Ne
galėdami tiesiog įnešti Lietuvos 
kaip kolonijos, klausimo į Jung
tines Tautas, mes galime ruošti

(Nukelta į 2 psl.)

STATĖ OF OHIO

kratine Bepartment
OFFICE OF THE GOVERNOR

proclamation

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY

FEBRUARY 16, 1966

UHEREAS, on February 16, 1918, 124 years after the 
fall of the Lithuanian Empire, the Lithuanian Council 
gathered in its ancient capital of Vilnius, proclaimed 
Lithuania an Independent Republic; and

UHEREAS, Lithuania's sovereignty, although temp- 
orarily violated by the forced presence of Soviet Union's 
military forces on Lithuanian soil, continues to be re- 
cognized by the United Statės; and

WHEREAS, the large number of American citizens of 
Lithuanian descent who have established homes in Ohio, 
are pla.nn.ing to commemorate Lithuanian Independence Day 
in public observances in Severai cities in the Statė of 
Ohio, February 13, 1966; and

VHEREAS, the Statė of Ohio recognizes the stable 
character of our Lithuanian citizens and their notable 
contributions to our statė and our nation:

•N0W, THEREFORE, I, James A. Rhodes, Governor of the 
Statė of Ohio, do hereby designate February 16, 1966, as

LITHUANIAN INDEPENDENCE DAY
in Ohio and invite all our citizens to join with their 
neighbors of Lithuanian descent in appropriate ceremonies 
in observance of the Restoration of Independence of Lith
uania and in honor of the sacrifices of the Lithuanian 
people in attaining their freedom and their aspirations 
to overthrow the Soviet tyrants.

IN WITNESS VJHEREOF,
I have hereunto subscribed 
my name and caused the Great 
Seal of the Statė of Ohio to 
be affixed at Columbus, this 
3rd day of February, in the 
year of Our Lord, One Thousand 
Nine Hundred and Sixty-Six.

Pabaltiečių 
konferencija 
akcijos IT 
reikalais

Š.m. vasario 12-13 dienomis 
New Yorke vyks lietuvių, latvių 
ir estų konferencija bendros ak
cijos Jungtinėse Tautose klausi
mais. Pasaulio valstybių misijų 
Jungtinėse Tautose vizitavimas 
sąryšyje su Lapkričio 13-sios ma
nifestacijos dokumentų įteiki
mais eina į pabaigą. Bet tai tik 
pradžia darbo Jungtinėse Tauto
se dėl Pabaltijo laisvės. Jungti
nių Tautų misijų lankymosi re
zultatams aptarti ir išgvildenti 
ateities planus bei nutarti kas da
ryti toliau -- šiais degančiais 
reikalais šaukiamas šis pasitari
mas. • Konferenciją organizuoja 
Lietuvių Jaunimo Antikolcnialinė 
Lyga kartu su Lietuvių Studentų 
Sąjunga (pirm. Paulius Žygas), 
ir latvių bei estų Jungtinėms 
Tautoms komitetai.

Šios Konferencijos suruošimo 
idėja kilo 1965 m. Lietuvių Stu
dentų Sąjungos Suvažiavimo Cle- 
velande metu. Jaunieji akade
mikai susirūpinę Lietuvos lais
vės klausimais nutarė Vasario 
16-ją Jaunimo metuose atžymė
ti konkrečiais užsimojimais Lie
tuvos laisvinimo bare.

Ir taip, Vasario 16-sios išvaka
rėse į dviejų dienų Konferenci
ją New Yorke atvyksta lietuvių 
studentų delegatai iš Chicagos, 
Clevelando, Bostono, Toronto ir 
kitur.

Specialius pranešimus Konfe
rencijoje padarys Algimantas 
Gureckas (Lygos prezidiumo na
rys), Juozas Miklovas (Lygos 
pirm.), Paulius Žygas (LS Są
jungos pirm.), taip pat latvių ir 
estų jaunieji politikai. Sutarta, 
kad Konferencijoje nuo kiekvie
nos tautos dalyvaus vienodas, ri
botas delegatų skaičius, konfe
rencija bus uždara, bet mūsų vi
suomenės bus painformuotos apie 
Konferencijos eigą ir naujus užsi
mojimus.
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Pasiruošimai apleisti Maskvą...
Guderiano tankai rugsėjo 30 d. 

centriniame fronte pradėjo puoli
mą prieš Gludkovą ir Orelį. Spa
lio 2 d. jie buvo užimti, bet toli
mesnį vokiečių progresavimą už 
Mcensko sulaikė pulk. Katiukovo 
tankai. Kiti vokiečių daliniai ban
dė išvystyti puolimą Briansko ir 
Smolensko-Maskvos kelyje. Prie 
Briansko ir Viazmos vokiečiams 
pavyko apsupti didelį sovietų ka
riuomenės sugrupavimą. Neno
rint gaišti, tankams buvo įsakyta 
toliau riedėti Maskvos kryptimi? 
vietoj paliekant pėstininkus su
sidoroti su apsuptais rusais. Bet 
trys sovietų armijos ištisą sa
vaitę laikėsi prieš vokiečius, kas 
leido sovietų vyriausiai vadovy
bei atstumti vokiečius Možaisko 
fronte ir prie Maskvos sutraukti 
iš Tolimųjų Rytų rezervus.

Spalio 6 vokiečių šarvuočiai 
pralaužė Rževo - Viazmos gyny
bos liniją ir priartėjo prie nau
jai sudarytos gynybos linijos per 
75 km nuo Maskvos. Šita linija 
buvo paskubomis įrengta vasa
rą ir ėjo nuo Kalinino, per Ka- 
lubą, Malojaroslavetsą ir Tū
lą, bet ji nepajėgė sulaikyti di
džiųjų vokiečių jėgų.

Vyriausioji sovietų vadovybė, 
belaukdama pastiprinimų iš To
limųjų Rytų, į mūšį metė visas 
turimas jėgas. Generolų Arte- 
mievo ir Lelušenko pėstininkai 
ir generolo Kurkino tankai buvo 
pavesti tiesiog vyriausios vado
vybės žiniai. Kitą dieną Žuko
vas buvo paskirtas bendrai viso 
fronto vadu. Bet spalio 12 d. vo
kiečiai apėjo iš pietų gynybos 
liniją ir užėmė Kalugą. Už dvie
jų dienų panašus manevras iš

Peticija...
(Atkelta iš 1 psl.) 

tam dirvą -- kelti sau palankias 
nuotaikas.

Reikia pripažinti, kad lietuviai 
iki šiol Jungtines Tautas buvo 
lyg užmiršę. Neklibino jų durų, 
mažai kontaktavo atskirus jos 
narius. Įspūdingiau tas klausi
mas buvo pirmą kartą pristaty
tas Jungtinėms Tautoms praei
tais metais lapkričio mėnesio 
13 dieną, suorganizavus žygį į 
Jungtines Tautas.

Šiais metais Jaunimo Kongre
sas į jas kreipsis su peticija. Ją 
gali pasirašyti visų tautų žmo
nės, kurie smerkia Sovietų Ru
sijos kolonializmą. Kuo daugiau 
bus parašų, tuo bus didesnė pe
ticijos reikšmė. Parašus renka 
ne vien tik jaunimas, -- visų pa
reiga jiems padėti. Kas tik gali, 
visi renka parašus savo darbovie
tėse, savo apylinkėse, visur, kur 
pasitaiko proga. Atsimintina.kad 
vien JAV lietuviai 1922 metais su
rinko milijoną parašų po petici
ja JAV Prezidentui pripažinti Lie
tuvą de jure. Po jaunimo petici
ja parašai bus renkami visame 
pasaulyje, -- parašų turėtų būti 
ne mažiau, bet daugiau. Parašus- 
rinkti yra paruošti blankai su pa
aiškinimu, kad ji bus įteikta Jung
tinėms Tautoms, prašant atstaty
ti Lietuvos nepriklausomybę.

Peticijos tekstą ir memoran
dumą ruošia Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės Jaunimo MetųTal- 
kos Komisijos narys S. Lazdi- 
nis. Memorandume tilps visi Lie
tuvos pavergimo faktai. Bus nu
šviesta Sovietų Rusijos susitari
mas su Nacių Vokietija, liečiąs 
Pabaltijo valstybių okupaciją ir 
visi kiti Sovietų Rusijos veiks
mai, jas paverčiant kolonijomis. 
Memorandumas norima atspaus
dinti, jis bus apie 100 puslapių, 
ir įteikti visiems Jungtinių Tautų 
nariams. Palankioms mums nuo
taikoms kelti, propaguoti Lietu
vos laisvę, peticija ir memoran
dumas tikrai padės. Nuteikti 
Jungtines Tautas mūsų naudai, 
reiškia laimėti. Turėkime kant
rybės. Pasiryžimas ir ištvermė 
nieko neapvylė.

Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongrese nebus Lietuvos jauni
mo. Tai trūkumas. Okupantas ne
leis jiems vykti į kongresą, kuris 
nukreiptas prieš juos. Peticijos 
tikslas padėti jiems išsilaisvinti.

A. Gailiušis

šiaurės leido prasilaužti link Ka
linino. Po sunkių kautynių rusai 
užleido Možaiską vokiečiams.

Padėtis pasidarė labai rim
ta. Prieš Maskvą nebeliko rim
tos gynybos linijos. Vokiečių avi
acija be pertraukos bombardavo 
rusų užnugarį, versdama sovietų 
armiją trauktis į naujas pozici
jas, kad išvengus apsupimo. Kar

tu su kareiviais traukėsi ir civi
liai. Keliai buvo užtvindyti bėg
liais, kas labai kliudė kariuome
nės judėjimui.

Nežiūrint stipraus sovietų pa
sipriešinimo, vokiečiai visom 
kryptim artėjo prie Maskvos ir, 
Kalininui kritus, kai vokiečiai gra

VOKIEČIU OFENZYVA PRIE MASKVOS

sino prasilaužti prie Voloko- 
lomsko, Maskvoj kilo panika. 
Spalio 16 d. rytą-buvo sakoma 
kad du vokiečių tankai pasirodė 
Maskvos priemiestyje Kimki ir 
buvo sunaikinti. Ar tie tankai bu
vo išgąsdintų maskviečių vaiz
duotės padarinys, pasilieka mis
terija.

Kiekvienu atveju ; spalio 16 
Maskvoj daug buvo kalbama apie 
visišką pralaimėjimą ir mas
kviečiai visai neturėjo noro ro
dyti didelį heroizmą.

Dar rugsėjo 30 spaudos konfe
rencijoje Lozovskis buvo užtikrin
tas, kad vokiečiai "tūkstančiais" 

praranda savo karių? prie Lenin
grado ir šito miesto visvien ne
paims. Lozovskis taip pat sakė, 
kad ryšiai su Leningradu veikia 
ir jei ten įvestos maisto normos, 
tai maisto dar netrūksta miesto 
gynėjams. Jis taip pat kalbėjo 
apie didelius mūšius Krime, bet 
neigė, kad vokiečiai perėjo Pe- 
rekopą. Gi dėl vokiečių skelbimo, 
kad jie Ukrainoje paėmė nelais
vėn 600,000 rusų karių, pa si rodė 
labai diskretiškas, sakydamas, 
kad mūšis tęsiamas ir saugumo 
sumetimais jis negalįs duoti tiks - 
lių informacijų. Jis užtikrino 
laikraštininkus: "Kuo vokiečiai 
toliau stumiasi į rytus, tuo jie 

labiau artėja prie nacizmo kapo’,' 
Tik spalio 4 vakariečiai laik

raštininkai Maskvoje sužinojo 
apie vokiečių pradėtą ofenzyvą, 
dar nežinodami tikrosios jos svar - 
bos. Reikia pasakyti, kad joks so
vietų laikraštis nekomentavo Hit
lerio kalbos spalio 2 d., kada jis 
pasakė, kad pradėtas lemiamas 
žygis prieš Maskvą. Lozovskis 
spaudos konferencijoje spalio 7 d. 
nervingai pastebėjo, kad Hitleris 
tai pasakęs iš desperacijos. Hit
leris žinąs, kad nelaimės karo, 
bet norįs užimti vokiečius bent 
žiemos metu ir su keliais dides
niais laimėjimais įrodyti, kad per-. 

gąlė netoli. Antra priežastis ko
dėl Hitleris pasiryžo šiam dide
liam mūšiui, tai amerikiečių, 
anglų ir sovietų sąjunga. Vokie
čiams dar buvo priimtina sąjun
ga tarp anglų ir bolševikų, bet 
sunkiai suvirškinama tarp ame
rikiečių ir bolševikų. "Kiekvie
nu atveju, pastebėjo Lazovskis, 
vieno' ar kito miesto užėmimas 
nenulems karo galo". Iš tos jo 
konferencijos atrodė, kad jis jau 
ruošė dirvą Maskvos kritimui. 

Spalio 8 Pravda ir Izvestija 
stengėsi neduoti aliarmuojan
čių inormacijų, bet Raudonoji 
Žvaigždė neslėpė nerimo: "So
vietų valstybės egzistencija pa
vojuje... visi raudonosios armi
jos kariai turi griežtai laikytis 
prieš tą pavojų ir kovoti iki pas
kutinio kraujo lašo".

Spalio 9 d. Pravda kvietė mo
bilizuoti visas jėgas atstumti prie - 
šui ir kovoti su šnipais ir pro
vokatoriais, kurie stengiasi 
skleisti paniką. Bet tų "šnipų” 
talka nebuvo reikalinga. Pati 
Pravda užtenkamai skleidė pa
niką, kalbėdama apie evakuaci
ją, apie "baisų pavojų kraštui". 
Užsienio ambasados ir svarbes
nės vyriausybės įstaigos buvo įs
pėtos pasiruošti apleisti Maskvą.

Spalio 13 d. padėtis pasidarė 
kritiška. Vokiečių jėgos, kurios 
buvo panaudotos likviduojant Viaz
mos "maišą", dabar buvo laisvos 
ir atvyko prie Maskvos pasiruošu
sios lemiamam smūgiui. Gen. 
Žukovas, kuris pagelbininku tu
rėjo generolą Konievą, o štabo 
viršininku gen. Sokolovskį, Mask
vos frontą suskaldė į keturius sek
torius: Volokolamsko, Možaisko, 
Malojaroslavetso ir Kalugos. Tų 
sektorių viršininkais buvo pa
skirti generolai Rokosovskis, 
Govorovas, Golubevas ir Zacha- 
rinas. Niekas negalvojo, kad vo 
kiečius bus galima sulaikyti, tad 
buvo nutarta keletą gynybos lini
jų įrengti net pačiame mieste ir 
visos svarbesnės įstaigos pradė
tos evakuoti į Kuibičevą.

(Bus daugiau)

MELUOJA IR 
NEMIRUSI

Kartą teko būti mišrioj drau
gijoj. Viena nesiorientuojanti šei
ma planuoja vasarą aplankyti sa
vuosius okup. Lietuvoj.-

-- Tamsta pernai buvai Lie
tuvoj, pasakyk mums, ar nuvy
kus Lietuvon leis aplankyti gi
mines jų gyvenamoj vietoj? — 
paklausė Clevelande tarp maskok 
bernių gerai žinomą pažangiųjų 
'ideologą’Kr.

-- Tamstų giminės galės at
važiuoti pasimatyti Vilniuje, nes 
tik retais atvejais kam pavyks
ta nuvykti pas gimines į kaimą, 
-- paaiškino Kr.

— O kodėl neleidžia g. minių 
aplankyti tėviškėse?

-- Kad Amerikos valdžia ne
leidžia iš ten atvažiavusiems čia 
laisvai važinėti.

-- Ponas Kr., kodėl Jūs klai
dinate žmones? -- paklausiau. -- 
Juk gerai žinote kodėl laisvojo 
pasaulio lietuviams okup. Lie
tuvoj neleidžiama aplankyti gi
mines tėviškėse. Antra vertus, 
užsienio turistams Amerikoje lei
džiama laisvai judėti ir važinė
ti kur jie nori, trečia, tik po 
to, kai Sovietų Rusijos valdžia 
suvaržė užsienio diplomatų ir 
spaudos atstovų keliones Rusi
joj, Amerikos valdžia pritaikė 
panašius suvaržymus sovietų dip . 
lomatams ir spaudos atstovams, 
netaikydama tų suvaržymų pri
vatiems turistams, nors tokių 
iš Sovietų Rusijos neatvyksta, 
išskyrus atvykstančius nuolati
niam apsigyvenimui. Kaip jūs 
drįstate per akis meluoti?

Kita proga teko su "draugu" 
Kr. plačiau pasikalbėti.

Kaip ir dažnas tikrų maskol- 
bernių "draugas" , Kr. yra ge
rokai apsišvietęs, nes gi ne vel
tui per 50 metų veikia "Lietu
vių Darbininkų Literatūros Drau
gija", leisdama vienašališko po
būdžio knygas, kuriomis garbina
mas "proletariato rojus",komu
nizmo gyvenimas,' "darbininkų" 
valdžia, o ypač giriama viskas, 
kas raudonai šviečia iš Mask
vos.

Tokius maskolbernius perkal
bėti negalima. Jiems ir okupuo
tos Lietuvos gyvenimas rojum 
kvepia, nes jie į Lietuvą per mas
kolių raudonus akinius žiūri.

Kai paklausi kodėl jie, būdami 
lietuviais ir Amerikos piliečiais 
taip elgiasi, -- jie turi tik vieną 
atsakymą: "Mesdarbininkai".Jie

Diena iš dienas
*** B. K. NAUJOKO UŽRAŠAI * * *

NEKIRSK ŠAKOS, ant kurios sėdi. Išmintinga patarlė. Bet ša
ka — vistiek tik šaka. Tinka laikinai įsikibt, net pasėdėt (kai nėr 
geriau), pagaliau -- gal ir pasikart. Bet sėdėt ant jos ir drebėt, 
kad tik nenulūžtų, ir tik laikytis įsikibus, kad nenuslystum -- ar 
tai gyvenimas? Nesąmonė kirst palaikančią šaką, bet nesąmonė ir 
likimą tik ant jos pakabint ir nebesidairyt kitų atramų.

Kaip ir visada, taip ir dabar susirinkusios vadovybės nepa
miršo keliskart pabrėžt, kad tarptautinėj plotmėj tebegąliojąs ne
priklausomos Lietuvos įgytasis pripažinimas (taigi ir to pripaži
nimo išvados, ypač galimybė oficialiai veikti Lietuvos Diplomati
nės Tarnybos įstaigoms) "yra reikšminga atrama kovoje”, kad 
"nepripažinimas apsprendžia" mūsų veiksmų pobūdį ir turinį, 
ir kad "yra tautinė pareiga vengti betkurių veiksmų, kurie galėtų 
kenkti" Lietuvos Respublikos tęstinumo pripažinimui. Kitaip sa
kant, okupacijos neįteisinimas, oapčiuopiamiau kalbant, — Lietuvos 
pasiuntinybių bei konsulatų oficialaus veikimo išsilaikymas yra ša
ka, ant kurios sėdim su savo pastangomis dėl Lietuvos, todėl sau- 
gokim tą šaką.

Teisinga. Tik nejauku, kad nuolatinis to ir tik to teigi
nio kartojimas bene baigia daugumui įkalti į galvas įsitikinimą, jog 
ta šaka ne tik svarbi, bet ir vienintelė atrama, vienintėlis vilties pa
grindas ir vienintėlis kovos prasmingumo požymis. O kas, jei 
ta šaka visdėlto nulūžtų? Ji ir savaime, iš lėto, bet nesulaikomai 
vysta. Nematyt nei galimybių, nei bandymų joje naujų lapų sužel- 
dyt. O nulaužti ją gali net neperdidžiausias nepalankių politinių 
vėjų sūkurys. Ar tada -- viskas baigta? Jokios atramos? Jokios vil
ties? Jokios prasmės besistengti?

Jei taip, tai neramu ant šakos. Bet argi neatsistojo Lietuva — 
dar taip neseniai! -- tokios šakos visai neturėdama? Tai kodėl da
bar turėtumėm Lietuvos likimą matyti tik ant vienos šakos 
pakabintą?

Vengti tai vengti "betkurių veiksmų, kurie galėtų kenkti Lietu
vos Respublikos tęstinumui", atseit, šakai, ant kurios sėdim, bet -- 
kad to tęstinumo reikšmės aukštinimas tik nepripratintų tuo ir pasi
tenkinti. Nuvažiuoja delegacija į "Baltąjį Namą", praneša, kad ten 
politika nepasikeitė, Lietuvos Respublikos tęstinumas tebepripažįs
tamas, -- ir galim būti ramūs? Ar laisvės kova nesiaurėja tik į budė
jimą prie tęstinumo? Ar neišeis taip, kad ligoniui reikia deguonies, 
o slaugytojai perspėja -- saugokitės, kad žvakės neužgesintumėt?

nekvaršina galvų, kad darbininkų 
"rojuje" jie negalėtų gyventi erck 
viuose savuose namuose, turėti 
puikius automobilius, neribotą su
mą sutaupų bankuose ir tos lais
vės, kuria čia naudojasi, lais
vės, kurią jie išnaudoja tarnau
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PLANINGAS TAUPYMAS 
mokaaOiM dividendui

i PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

dami lietuvių tautos ir Amerikos 
priešams.

Gaila, kad laisvųjų lietuvių tar
pe vis dar yra tiek nesusipratu
sių žmonių, kuriems tie maskol- 
berniai yra "autoritetais".

Ed. Karnėnas
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PRADĖTAS JAUNIMO ŽYGIS
Vienu iš didžiausių mūsų iš

eivijos laimėjimų tektų laikyti 
jaunimo žygį, kuris savo ryškią 
pradžią įgavo praeitų metų Lap
kričio 13 d. manifestacija. Tas 
vienos dienos žygis, laimei, ne
pasibaigė ta diena. Darbas vyks
ta toliau, įvairiomis linkmėmis, 
įvairiais keliais, bet vienu tiks
lu -- jungtis į aktyvų darbą ko
vai už Lietuvos laisvę ir nepri
klausomybę. Tai gražiausia ir 
prasmingiausia dovana Vasario 
16 — mūsų valstybės gimtadie
niui.

Toji įsiliepsnojusi idėja (pa
rafrazuojant Algirdą Budreckį) 
neužgeso po nusisekusio žygio ir 
laimėjimų laurų vainiku. Jauno
sios kartos iškilesnių ir veikles
nių širdyse 'įžiebta lietuvybės 
liepsna dega ir spinduliuoja kas 
kart platesniu akiračiu. Jaunieji 
veikėjai neliko užsidarę NewYor- 
ko apylinkės ribose. Daugelis jų 
pasirodys Vasario 16 minėjimuo
se kitose lietuvių kolonijose, dau
gelio jų straipsniai, nuotraukos, 
mintys skleidžiamos per spau
dą. Jųjų darbas stebina ir džiugi
na ne tik lietuvius bet skatina pa
busti ir jų pavyzdžiu pasekti ki
tų tautų jaunimą ,

Visos tos eigos kryptį ir vagą 
pilnai aprėpsime, suprasime ir 
pajusime kiek vėliau. Šiuo metu 
visa tai dar gaubia mūsų organi
zacinės rutinos voratinkliai, 
šioks toks nepasitikėjimas ir abe
jonės. Kai kas įžiūri net pavojų 
"per toli" galinčioje nuvesti jau
nimo ekspansijoje. Tuo tarpu ga

Mirė buvęs Dirvos redaktorius

Ona Karpienė, 1938 m. viešėdama Lietuvoje, aplankė buvusį Dir
vos redaktorių Juozą Gedminą.

Gavau laišką iš Telšių, 
kad gretimoje Gaudikaičių 
sodyboje gruodžio 29 d. mi
rė Juozas Gedminas, apie 
80 metų amžiaus, palaido
tas gruodžio 31 d.

Juozas Gedminas yra bu
vęs Dirvos antru redakto
rium, nuo 1917 metų pava
sario iki 1919 metų vasa
ros. (Pirmutinis redakto
rius, V. S. Jokubynas, mirė 
Chicagoje prieš septynis 
metus.)

Prieš atvykstant į Dirvą, 
Gedminas buvo keletą me
tų Vienybės redaktorium. 
Mokslus ėjo Maskvos uni
versitete. Atvyko j JAV 
prieš I Pasaulinį karą ir įsi
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lima tik konstatuoti tiek, kad 
veiklusis jaunimas vargu ar pa
darys daugiau klaidų už veikliuo
sius vyresnės kartos veikėjus. 
Klaidų išvengsime, jei į klaidą 
žiūrėsime, kaip i atitaisytiną da
lyką, neskubant kaltininką vesti 
ant ešafoto.

Pirmąja Vasario 16 --1918 me
tais džiaugėsi jauni ir seni. Tai 
Lietuvos atgimimo dienai pratęs
ti į laisvą ir nepriklausomą vals
tybės ir tautos gyvenimą aukas 
padėjo jauni ir seni. Ir anų laikų 
tautos pirmūnai gi nebuvo se
niais gimę. Jų tarpe buvo net jau
nesnių už dabartinius mūsų jau
nuolius veikėjus. Subrendusioji 
Nepriklausomos Lietuvos valsty
bininkų, mokslininkų, pedagogų, 
kultūrininkų ir kitų sričių veikė
jų ir profesionalų karta subrendo 
darbu ir įsipareigojimu, ne vien 
tik amžiui ir laikui kraunant me
tų skaitlines ir keičiant plaukų 
spalvą.

Nepriklausomos Lietuvos pir
momis dienomis į jaunimą krei
vai nežiūrėjo, ar jis būtų sava
norių ir karių eilėse, ar po to 
stojęs į valstybės atstatymo or
ganizacinį darbą, ar likęs prie 
arklo ir dalgio, ar radus sąlygas 
ruoštis ateičiai prie knygos ir 
vadovėlio. Visi rado tinkamą vie
tą ir paskirtį ir visi vienodai 
džiaugėsi kiekviena sekančia Va
sario 16 diena. Ir šiandien, tau
tai skaudžioje valandoje, lygiu 
entuziazmu ir lygiu užsidegimu 
privalome rikiuotis į darnias gre
tas sunkių uždavinių akivaizdoje.

(j.C.)

jungė į lietuvių spaudą, pa
kviestas redaguoti Vieny
bę.

Kai tautininkų seimas 
Chicagoje 1919 metais nu
tarė padovanoti Lietuvai 
Laisvės Varpą ir išrinko 
"Lietuvos” redaktorių B.
K. Balutį vykti į Versalio 
Taikos konferenciją, "Lie
tuvai” prireikus redakto
riaus, Gedminas sutiko ap
leisti Dirvą, mane palikda
mas tose pareigose ir išvy
ko i Chicagą.

Tačiau "Lietuvos” reika
lai pradėjo silpti, nesimatė 
ateities. Tuo laiku keletas 
kitų žymesnių lietuvių nu
sprendė grįžti į Lietuvą, ir

dirva

.»
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LIETUVIAI PAS MICHIGANO GUBERNATORIU

Michigano lietuviai pas gubernatorių George Romney, pasirašant Lietuvos Nepriklausomybės Dienos 
proklamaciją. Prie stalo sėdi gub. George Romney. Stovi iš kairės: Vladas Pauža, Vladas Selenis, Mary 
Kazlauskienė, Vida ir Rimas Gaškai, Michigano rūmų atstovas Robert E. Waldron, Ralph Valatka, Algis 
Zaparackas, Juozas Kazlauskas, Rimas Gražulis, Elžbieta Paurazienė ir Ona Valatkienė.

Vasario 2 d. būrelis Michi
gano lietuvių susirinko valstijos 
sostinėje Lansinge.

Delegacija buvo priimta guber
natoriaus George W. Romney ir 
dideliam lietuvių nustebimui, gu
bernatorius, jiems įeinant į jo 
kabinetą, nesėdėjo savo "soste" 
(kaip kai kas gal manė), pasi
tiko prie durų ir juokaudamas 
sveikinosi su kiekvienu, pasi
keisdamas keliais sakiniais, arba 
bent "glad to see you"...

35 minutes užtrukusioje audi
encijoje ir net oficialioje dalyje 
gubernatorius stovėjo apsuptas 
lietuvių ir diskutavo mums rūpi
mais klausimais. Tik pačią dek
laraciją pasirašant (ir fotogra
fams fotografuojant) buvo atsisė
dęs.

Delegacijos vadovas, Detroito 
organizacijų centro pirmininkas, 
Ralph Valatka pa sakė trumpą kal
bą besišypsančiam gubernato
riui. Jis savo trumpoje kalboje 
dėkojo gubernatoriui už jo paro
dytą supratimą ir domėjimąsi ne 
tik lietuvių ir pabaltieČių, bet ir 
visų pavergtų tautų tragedija.

Gubernatorius atsakydamas pa
žymėjo, kad amerikiečių politika 
visuomet buvo už laisvą tautų ap
sisprendimą. Kiek ilgiau sustojęs 
prie kovų Vietname nurodė, kad 
tai yra tęsinys tų amerikiečių 
pastangų ir jau įgaunančių globa
linį pobūdį, kad žmonės savam 
krašte galėtų daryti tai, ką jie 
patys nori.

Pasirašytoje deklaracijoje gu
bernatorius skelbia Michigan 
valstijoje Vasario 16-tąją "Lie
tuvos Nepriklausomybės diena".

Delegacijoje be Ralph Valat
kos ir O. Valatkienės, dar daly
vavo Rimas ir Vida Gaškai, Ri
mantas Gražulis, Juozas ir Ma
rijona Kazlauskai, Elizabeta Pau
razienė, Vladas Pauža, Vladas 
Selenis ir Algis Zaparackas.

Mūsų jaunimo atstovai nepra
leido progos painformuoti guber
natorių apie Lietuvos ir lietu
vių reikalus. Algis Zaparackas 
painformavo apie ruošiamą jau
nimo kongresą.

ten pasidarė naudingais, ir 
Gedminas išvyko 1920 me
tais. Būdamas žemaitis, ap
sigyveno Žemaitijos sosti
nėje Telšiuose, kur pradėjo 
m o k y tojauti gimnazijoje, 
paskui buvo paskirtas gim
nazijos direktorium.

Gražiai įsirengė sau so
dybą ir senatvėje panaudo
jo savo palinkimą į agrono
miją. Bolševikams užvieš
patavus, buvo suvaržytas, 
nors gavo pensiją. Savo tro
boje turėjo priimti kitus 
gyventojus, ir, kaip tik dar 
pernai laiške nusiskundė, 
turėjo tokius nenaudėlius, 
kurie išnaudodami sąlygas, 
nemokėdami net nustatytos 
nuomos, jo pastogėje atkak
liai maišėsi.

Gedminas nebuvo linkęs 
rašyti ką nors ilgesnio, vi
so labo išvertė į lietuvių 
kalbą "Psichologijos vado
vėlį” ir "Lytis ir būdas”.

K. S. Karpius

Priėmimo metu dalyvavo ir 
ir Atstovų Rūmų mažumos va
das Robert W, Waldron.

Gubernatorius G. W. Romney 
dažnai minimas kaip gana poten
cialus respublikonų kandidatas į 
Amerikos prezidentus 1968 me
tais. Gubernatorius yra tvarkin
gas ir griežtokas ir net pats 
sau tam tikrą "režimą” yra pri
taikęs. Vienas žymus Michigano 
demokratas yra pasakęs: "Tas 
Švarus gyvenimas, kurį jis veda, 
tikrai jam apsimoka". Gi kitas 
jo oponentas sako: "jo dorybės 
mane gąsdiną, bet ne jo nuodė
mės".

Detroit News neseniai rašė, 
kad vieno posėdžio metu guber
natoriaus kabinete, vienas aukš
tas pareigūnas, žvalgydamasis 
aplinkui, kreipėsi į guvernatorių:

MARGARITA KUČINSKIENĖ 
AMŽINYBĖN PALYDĖJUS

Š.m. sausio mėn. 6 dienos rytą 
sustojo plakusi geroji Margaritos 
KuČinskienės širdis. Toji skaudi 
ir nelaukta žinia greit pasklido 
visoje Detroito lietuvių kolonijo
je. Vos tik spėjus velionę pašar
voti V. Baužos laidotuvių koply
čioje, jos karstas paskendo gė
lėse ir pilnutėlė koplyčia prisi
rinko žmonių jai "Amžinąjį at
ilsį" pasakyti.

Kai sutikdavau velionę Marga
ritą Kučinskienę lietuvių paren
gimuose, kurių ji buvo nuolatinė 
lankytoja, būdavo susimąsčiusi, 
susirūpinusi, o dabar, žvelgiant 
į jos amžinam miegui užmerk
tas akis ir sučiauptas lūpas, iš 
jos veido dvelkė šypsena. "Ko
dėl tu šypsais?" klausiau savo 
mintyse. Ji tylėjo, o mano min
tys kalbėjo: "Ji, baigusi savo že
miškąją kelionę, mato savo gy
venimo kelią gražiais darbais, 
lyg nevystančių gėlių žiedais iš
dabintą".

Ne ilgu amžiumi, bet didžiais 
darbais žmonės save įamžina. Ir 
a.a. Margarita Kučinskienė ne 
dėl ilgoko 67 metų amžiaus, bet 
dėl didžio atsidavimo savo tau
tai, dėl didžios artimo meilės, 
kurią ji parodė kiekvienam lie
tuviui, susilaukė didžios pagar
bos ir dėkingumo.

Antanui ir Marijai Andreliū- 
nams, tvirtiems ir susipratu- 
siems lietuviams, apsigyvenu
siems Athole, Mass., 1898 m. gi
mė pirmoji dukrelė, kurią pa
krikštijo Margaritos vardu. Iš 
pat mažens tėvai jai sekė lietu
viškas pasakas, padavimus ir dai
navo lietuviškas dainas. Ji jas 
pamėgo ir pamilo. Tėvų įskie
pyta tėvynės ir gimtosios kal
bos meilė Margaritos širdy neiš
blėso iki paskutinio atodūsio.

Vos pradėjus skleistis Marga
ritos sieloje tėvų gimtosios že
mės ir gimtosios kalbos meilės 
žiedams, į Atholo lietuvių kolo
niją atvyko mūsų tautos pat
riarchas Dr. Jonas Basanavi
čius. Lietuviai ten jį iškilmingai 
sutiko ir jo garbei suorganizavo 
priėmimą. Priėmimo metu Mar
garita Andreliūnaitė padeklama
vo Maironio eilėraštį "Kur bėga 
Šešupė". Basanavičius buvo su

"Gubernatoriau, aš niekur ne
matau peleninės".

"Tas tiesa, jūs jos nematote"— 
atsakė gubernatorius.

"Nenorėčiau žerti pelenus ant 
šio puikaus kilimo".

"Aš ir nepatarčiau" -- pasakė 
gubernatorius baigdamas ta tema 
pasikalbėjimą.

Mes lietuviai pastebėjome, kad 
tame valdžios pastate daug kur 
matėsi nurūkusios ir jau dažytojo 
teptuko reikalingos sienos, tačiau 
gubernatoriaus kabinete sienos bu
vo baltos kaip dramblio kaulo.
Gi peleninių ir mes niekur nema
tėme. VI. Selenis
- REDAKCUOS PASTABA: Gal 
pats gubernatorius ir nerūko, bet 
ant jo stalo yra net penkios pele
ninės... kurias "matė" fotografo 
aparatas.

žavėtas ir pabučiavo jos kaktą. 
Tas bučinys jaunutei Margaritai 
paliko nepaprastą įspūdį ir, lyg 
negęstąs švyturys, švietė visą jos 
gyvenimo kelią.

A.A. Margarita Kučinskienė

Margaritos Andreliflnaitės lie
tuviškoji veikla (dalyvavimas Vy
čių chore, vaidinimuose) suvi
liojo Petrą Kučinską. Jie sukūrė 
šeimą ir apsigyveno Detroite. Pet - 
ras dirbo Fordo įmonėse, o Mar
garita pradėjo mokytis. Čia ji 
baigė Cass vidurinę mokyklą ir 
prekybos institutą. Baigusi moks
lus, dirbo Burroughs bendrovė
je, o, prasidėjus antram pasauli
niam karui, perėjo dirbti į karo 
departamentą, kur dirbo iki karo 
pabaigos ir pasiekė statistikos 
skyriaus viršininkės vietos. Pa
sibaigus karui, Margarita Ku
činskienė atsisako tarnybos ir vi
sas savo jėgas aukoja lietuviškai 
veiklai ir nelaimingųjų šalpai. Jos 
visuomeninė veikla gili ir vaisin
ga. Ji komp. M. Petrausko veda
mo "Dailės" choro organizatorė 
ir aktyvi dainininkė, SLA 352 kuo
pos narė ir ilgus metus iždininkė, 
lietuvių radijo valandėlės organi
zatorė, tautinių šokių grupės "ši
lainės" rėmėja ir krikšto motina, 
Detroito Lietuvių Kultūros klubo 
narė, lietuvių bendruomenės na
rė, lietuvių savanorių-kūrėjų
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vėliavos krikšto motina, Daina
vos jaunimo stovyklos ir Lietuvių 
namų rėmėja, kun. Miluko mono
grafijos mecenatė. Nors į vado
vybes dėl savo nepaprasto kuklu
mo neidavo, bet dirbo daugiau už 
vadovaujančius. Visur ji paliko 
lietuviško nuoširdumo pėdsakus, 
o giliausią ir plačiausią brydę pa
liko Bendrajame Amerikos Lie
tuvių Šalpos Fonde. Ne tik savo 
darbu ir aukomis ji prisidėjo prie 
bendro Balfo šalpos darbo, bet ir 
pati daugelį siuntinių pabėgė
liams į Vokietiją pasiuntė, dau
gybę darbo ir buto garantijų pa-- 
rūpino.

Prasidėjus pabėgėlių imigra
cijai, 1948 metais Balfo 76 sk. 
suorganizavo pabėgėlių įkurdi
nimo komitetą. To komiteto mil
žiniškame darbe didžiulę naštą ne
šė velionė Margarita Kučinskie
nė. To komiteto, dėka vien pas 
ūkininkus buvo sudarytos 167 su
tartys, o Detroito mieste virš 500 
darbo ir buto garantijų, neįskai
tant tų, kurie čia turėjo gimi
nes. Kai imigrantai pradėjo į 
Detroitą plaukti, tai Margarita 
Kučinskienė, M. Kasevičienė, E. 
Paurazienė pasitikdavo trauki
nius ir atvykusius apgyvendinda
vo jiems numatytose vietose. Ta
da P. ir M. Kučinskų namai pasi
darė, lyg kokia pereinama sto
vykla. įkurdinimo komitetas pa
laikė artimą ryšį su Detroito ar„ 
kidiocezija, kuri išsiuntinėjo vi
soms didesnėms Detroito įmo
nėms raštus, prašydama atvyku
sius pabėgėlius priimti į darbus. 
Tie raštai buvo labai vaisingi, 
nes, atsiradus darbams, įmo
nės pranešdavo įkurdinimo komi
tetui. Kai. M. Kučinskienė, M. 
Kasevičienė ar E. Paurazienė su 
keliolika "dypukų" nuvykdavo, 
tuoj įmonės vartai atsidarydavo 
ir visus darbu aprūpindavo. Ne
pažįstantiems miesto ir nemo
kantiems kalbos, naujiesiems atei
viams buvo nepaprastos svarbos 
patarnavimas ir globa.

Retas iš naujųjų lietuvių imi
grantų nepasinaudojo Margaritos 
KuČinskienės patarnavimais so
cialinio draudimo, ‘pirmųjų po
pierių’, pilietybės, vizų, pašal
pos, namų pirkimo, draudimo, 
pensijos ir kitais reikalais. Vi
siems nuoširdžiai ir mielai padė
davo, o apie atlyginimą nė pa
klausti neleisdavo.

Iš pat mažens pamilusi lietu
viškas dainas ir vaidinimus, velio
nė visu nuoširdumu rėmė lietu
vių kultūrinę veiklą. Atvykę dai
nininkai, aktoriai, šokėjai, paskai 
tininkai Kučinskų namuose visa
da būdavo pavaišinami, apnakvi
nami, kaip artimi giminės ir mie
li svečiai.

Yra sakoma, kad už gerą daž
niausiai yra blogu atsilyginama. 
Ar velionei Kučinskienei kuris 
taip atsilygino, negirdėjau. Ta
čiau, tariant ALB Detroito apy
linkės pirmininkui Dr. V. Ma
jauskui, A. AstašaiČiui ir P. Za- 
rankai prie jos karsto atsisvei
kinimo žodžius, kai kurie kalban
tieji ir klausantieji negalėjo sulai
kyti ašarų. Ją amžinai užmigu
sią, koplyčioje aplankė 700 as
menų, sudedami 325 dolerių jos 
vardui Lietuvių Fonde įamžinti, 
sudėjo 110 vokelių šv. mišių au
kų. Kai sausio 10 d. kun. K. Si
maitis, asistuojant kun. B. Da
giliui ir kun. V. Kriščiūnevi- 
čiui, baigė šv. Antano parapi
jos bažnyčioj gedulingas pa
maldas, nežiūrint darbo dienos, 
didžiulis būrys detroitiečių įsi
rikiavo į 50 automobiliu eilę 
ją į amžinojo poilsio vietą paly
dėti. Mt. Olivet kapinėse išdygo 
naujas taurios lietuvės kapas, 
gėlių puokštėmis ir vainikais pa
dabintas, o ji liko ten ilsėtis vie
na. Liūdi ją ten palikę jos myli
mas vyras Petras, sesuo Mari
ja Bukauskienė, brolis dr. Jo
nas Andreliūnas, sesuo Antani
na Shatos su dukrelėmis ir visa 
Detroito lietuvių visuomenė.

K. Jurgutis

• Detroito Skautai Filis
teriai ruošia Vasario 16 mi
nėjimo pagrindinio kalbė
tojo dr. Tomo Remeikio pri
ėmimą ir spaudos konferen
ciją, š. m. vasario 12 d., 8 
v. v., Detroito Lietuvių Na
muose. Spaudos konferenci
joje taip pat dalyvaus ir 
Pasaulio Lietuvių Jaunimo 
Kongreso pirmininkas Al
gis Zaparackas. Be vietinių 
žurnalistų konferenci joje 
dalyvaus ir Amerikos Balso 
atstovas. Detroito ir apylin
kių visuomenė kviečiama 
šiame priėmime dalyvauti.
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AKIMIRKOS BRONYS RAILA

DARBO NEPASIDALINIMAS
Kadangi, kaip jau senovės Ro

moje sakydavo, laikai mainosi ir 
mes juose keičiamės, tai ir apie 
Vliko uždavinius vis lieka seny 
ir atsiranda naujų neaiškumų bei 
abejonių.

Seniau, prieš 20 ar net 15 metų 
jie buvo vienaip nusakomi ir aiš
kinami, o šiandien kiek kitaip. 
Anksčiau jie buvo skelbiami gar
siai ir triukšmingai, valdiškai ir 
valstybiškai, griežtai ir be svy
ravimų, -- todėl, anuomet ne 
vienam atrodydavo gerokai keis
ti, nerealūs, net visai fantastiš
ki. šiandien jie dėstomi švelniau, 
daugiau lyg asmeniška nuomone, 
mažiau besigriebiant valdžios ir 
tautos atstovybės autoriteto. Ir 
nebe taip griežtai, lyg daugiau 
įgijus filosofiško ramumo (ilgai 
begeriant karčių patyrimų tau
res)...

štai Vliko pirmininkas savo 
programinėje prakalboje jau vi
sai nebekalbėjo nei apie egzilinės 
vyriausybės funkcijas, nei apie 
Vliko, kaip formalios tautos at
stovybės, teises ir pareigas, — 
dalykus, dėl kurių praeityje būta 
nemaža aštrių ginčų visuomenėje 
ir tarp pačių veiksnių. Jis ap
siribojo pareikšti, jog dabar Vli
ko ir kitų lietuviškų veiksnių 
svarbiausias uždavinys esąs "tik 
daboti, kad būtų išlaikytas da
bartinis Lietuvos Respublikos 
tarptautinis statusas", kad Lietu
vos byla būtų gyva tarptautiniame 
forume ir kad mums prielankios 
kitų kraštų vyriausybės būtų Įtai
gojamos "sustiprinti spaudimą Į 
Maskvą", idant ji... "pasitrauktų 
iš Lietuvos".

Lygiai taip pat nebenuskamba 
nauju Amerikos atradimu ir V. 
Sidzikausko rimtas tvirtinimas, 
kartojamas mūsų visų jau per 25 
metus, jog Lietuva okupuota, bet 
teisiškai tebėra suvereninė vals
tybė, kurios "suvereninių teisių 
vykdymas krašte yra padarytas 
negalimas". (Atsiprašykime 
skaitytojus už kiek gramozdišką 
minties nusakymą šiojecitatoje).

O kai taip yra, tai "svetur tos 
teisės iš dalies tebėra vykdomos 
nepriklausomos Lietuvos diplo
matų ir konsulų. Todėl turi būti 
tinkamai respektuojami ir verti
nami ir to tarptautinio Lietuvos 
statuso simboliai -- Lietuvos 
diplomatiniai ir konsulą r iniai at
stovai", įdomiai dėstė Vliko pir
mininkas.

Lygiai Įdomu, kad tą patį nau
jai sujungto ir dabarties reikala
vimams reformuoto Vliko pa
grindinių uždavinių nusakymą at
lieka ir P. Stravinskas mūsų 
anksčiau minėtame straipsnyje 
"Teisininkų Žiniose". Tik, aiš
kiau, suprantamiau ir konkre
čiau.

Jo galvojimu, Vlikas, "kaip 
tarptautinei teisei žinomoji tei

sinė figūra (nacionalinis komite
tas) turėtų kuo dažniau ir kuo 
plačiau reikštis savo skundais, 
protestais, memorandumais ir 
kitais pavergtosios tautos vardu 
daromais valios pareiškimais 
tarptautinėms institucijoms, taip 
pat ir viso laisvojo pasaulio vals
tybių vyriausybėms. Jais turėtų 
būti išryškinta okupanto vykdoma 
žiaurioji mūsų tautos priespau
da, ypač gi nuolatinis, beatodai- 
rinis pagrindinių ir neliečiamų
jų žmogaus teisių laužymas ir 
mindžiojimas mūsų Tėvynėje.” 
(Iškalbingai parašyta, tik gal la
biau literato, o ne juristo ir 
diplomato stiliumi)...

Anot Stravinsko, Vlikas šią 
pastarąja tema turėtų anglų kal
ba paruošti specialų spaudos lei
dinį (turbūt, knygą ar šiaip ko
kį dokumentinį, o gal ir retorinį 
veikalą?) -- pats vienas ar "tal
koje su ALTu ir kitais Lietuvos 
laisvinimo veiksniais".

Sidzi-ir-Stravi Vliko pagrindi
nių uždavinių nusakymas vienas 
antrą papildo. Gal toks vaizdas, 
prileisčiau, daugumai mūsų vi
suomenės atrodo ganėtinai aiš
kus ir ryškus. Bet man jis po 
25 metų Lietuvos laisvės kovų 
stebėjimo, tarptautinės padėties 
raidos sekimo ir lietuvių tautos 
rezistencijos patyrimų labai ne
daug ką tepaaiškina, jau nekal
bant, kad neatskleidžia jokių nau
jų pozityvių idėjų. Čia ir toliau 
lieka tik ryškus įspūdis, kad Vli
kas vis dar tebeieško ir vis dar 
nesuranda savo originalios ir kū
rybiškos vietos bei funkcijų lie
tuvių tautos rezistencijoje.

Juk tie uždaviniai, kurie vėl 
"iš naujo" buvo V. Sidzikausko 
ir P. Stravinsko nusakyti, buvo 
pradėti vykdyti Lietuvos Respu
blikos pasiuntinybių užsienyje nuo 
1940 metų liepos mėnesio! Di
džia dalimi jie ir šiandien įeina 
į Lietuvos Diplomatinės Tarny- 
fos užsienyje uždavinius ir kas
dienines pareigas.

Kieno gi pareigą buvo ir te
bėra pirmiausia daboti, kad Lie
tuvos Respublikos teisinis tarp
tautinis statusas būtų išlaikytas, 
kad Lietuvos byla būtų gyva 
tarptautiniame forume ir kad 
mums prielankios užsienio kraš
tų vyriausybės tą bylą palaikytų? 
Kieno teisė ir pareiga ko dažniau 
ir ko plačiau pareikšti, kur tik 
reikia ir kur tik galima, skun
dus, protestus, rašyti notas ir 
memorandumus tarptautinėms 
institucijoms ir laisvojo pasau
lio valstybių vyriausybėms, jeigu 
ne legalių Lietuvos Respublikos 
diplomatinių atstovų, šen ten dar 
pripažįstamų, kitur šalčiau ar 
vos vos pakenčiamų, bet nors 
pažįstamų ir privačiai respek
tuojamų?

Štai klausimai, dėl kurių ne
suradimas ir nenorėjimas su

rasti realaus ir sveiko atsaky
mo per 20 metų taip daug vis
ką painiojo, jaukė, alino, stačiai 
naikino mūsų pačių nebe kažin- 
kiek pajėgius kozirius.

Juk Lietuvos diplomatinės at
stovybės užsieniuose, bent viena
me kitame labai reikšmingame 
poste, šiuos uždavinius galėjo, 
gali ir dar galėtų atlikti. Tiesą 
sakant, jos ir yra tinkamu lai
ku visur Įteikusios protestus, 
rašiusios skundus, notas ir me
morandumus, rašiusios ir kar
tojusios. Būtų naivu manyti ir 
tai reikštų tik apsigaudinėjimą, 
kad jeigu tuos pačius protestus 
ir memorandumus kartos ir vėl 
pakartos Vlikas, tai jie tarptau
tinių institucijų raštinėse ir kitų 
kraštų valstybių užsienio minis
terijų archyvuose Įgaus daugiau 
reikšmės ir svorio. Arba Įtiki
nėti savuosius, jog tai yra labai 
svarbi ir reikšminga veikla, maž
daug būtų kova...

O Vlikas dėl tų funkcijų be 
galo varžėsi, kovote kovojo, net 
savo atskirą "užsienio reikalų 
ministeriją", Vykd. Tarybos Už
sienio Valdybą buvo Įsteigęs ir 
išlaikė ligi jos galutinio nusine- 
šiojimo, vis rungdamasis dėl 
pergalės arba bent dėl to paties 
darbo lygiagretiškumo. Jūs (tel
kėt notą, — na, ir mes Įteikėm 
memorandumą, aha!... Tai buvo 
tuščias ir lėšų ir energijos eik
vojimas ir tam tikra prasme 
Lietuvos Diplomatinės Tarny
bos vaidmens menkinimas, kai 
kada trukdymas ar net perkir- 
tinėjimas.

O rodos taip aišku, kad rei
kėjo daryti priešingai -- Lietu
vos Diplomatinės Tarnybos dar
bą remti moraliai ir materia
liai, sudaryti jai užnugarį, padė
ti tuose uždaviniuose, kur jai sti
go jėgų, bet kuriuos atlikti ji tu
rėjo daugiau teisės, subtilumo, 
priemonių nuvokimo ir patyri
mo.

O pačiam Vlikui senai reikė
jo surasti tiesioginį kelią ra
miam politiniam darbui užsie
nio lietuvių visuomenėje ir, svar
biausia, blaiviai ir realiai įsi
jungti Į lietuvių tautos rezisten
ciją, kur buvo ir lieka begaly
bė kitų labai svarbių uždavinių, 
negu tik skundų, protestų ir me
morandumų rašinėjimas, kaip ir 
tarpusavio konferencijų šauki- 
nėjimas.

Šiandien bepigu Vliko pirmi
ninkui šimtąjį kartą atrajoti, ko
kias teises "iŠ dalies" dar vyk
do Lietuvos diplomatai ir kon
sulai, ir kad tuos "simbolius" 
turime tinkamai respektuoti ir 
vertinti.

Reikėjo juos vertinti bei res
pektuoti visą laiką ir ne tik kaip 
simbolius, bet ir kaip darbinin
kus, ir ne tik pavieniui, bet ir 
visoje jų šiaip taip paties liki
mo susimezgusioje sąrangoje, 
taigi, įskaitant ir tos Diploma
tinės Tarnybos šefą. Bet su mu
mis buvo kitaip. Atskiri pasiun
tiniai ar konsulai -- puiku, la
bai gerai, kad jie dar yra, tik 
jie turėtų paklusti vyriausiam 
ir vadovaujančiam veiksniui. Ta
čiau jų šefas — tai nulis ir to- 
talistas...

Po dešimtmečio tokios kvailos 
"veiklos", žinoma, Lietuvos Di
plomatinė Tarnyba nusilpo, pro
tarpiais pasimetė, ėmė stačiai 
bijotis visuomeniškumo, jos pa
rakas sudrėko, atsirado intrigos, 
prasidėjo Įskundinėjimai, ne-

Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos pirmininkas Juozas J. Bachunas (kairėje) ir Vyriausio
Lietuvos Išlaisvinimo Komiteto pirmininkas Vaclovas Sidzikauskas. V. Pliodžinsko nuotrauka

patinkamų asmenų autoriteto 
griovimai net svetimųjų sluogs- 
niuose. Pagaliau, atėjo viena po 
kitos mirtys, senatvių gilėjimai, 
žilybė ir t. t.

Negaliu suprasti, kaip mes, 
sovietiškai tariant -- darbo liau
dis ir darbo inteligentai, žiūri
me Į Lietuvos diplomatų bei kon
sulų vertinimą ir respektavimą, 
kada šis toks dar svarbus Lie
tuvos laisvės bylai veiksnys yra 
paliktas... ligi gyvos galvos, tai
gi, galų gale išmirimui. Kaip 
galėjo atsitikti, kad esamos pa
siuntinybės nepapildomos naujais 
ir jaunesniais žmonėmis? Ar tik 
dėl to, kad mums "draugingos” 
valstybės tai draudžia, ar kad 
mes patys nesugebėjome, nedė
jome pastangų, gal nenorėjome?

Juk padėčiai nesikeičiant, po 
dešimtmečio ir dviejų mes be
veik nieko nebeturėsime. O tada 
atsiras autoritetingas politikas 
ir mums paaiškins: gaila, kad 
taip Įvyko, bet trūko lėšų...

O aukų davė ir draugai ir 
savieji, ir jos kasmet renkamos, 
ir dar senosios Respublikos už
šaldytų santaupų nemaža likę.

Bet viskas švariai sutirpsta 
tarp grupių, teturinčių šventą 
teisę tautos politinę valią atsto
vauti. Ir, žinoma, nei pusės tru
pinėlio nelieka tos teisės "netu
rinčioms" kultūrinėms grupėms, 
atsiprašant, kultūrinei tautos gy
vybės išlaikymo veiklai.

Tačiau vis dėl to siūloma Vli
kui talkon pasikvietus dar Altą 
ir kitus veiksnius, parašyti kny
gą apie neliečiamąsias žmogaus 
teises ir ten šiurpiais faktais pa
vaizduoti jų laužymą ir mindžio
jimą mūsų tėvynėje... Tokia kny
ga, be abejo, atliktų politinį vaid
menį, tik knygos rašymas, ru
piai kalbant, visada yra kultūri
nis, dažnai ir kūrybinis darbas. 
Bet knygų nerašo Įstaigos, ko
mitetai, seimai, platūs veiksniai. 
Paskaitomą, gerą knygą tegali 
parašyti paskiri žmonės — 
mokslininkai, rašytojai, literati- 
nės kultūros Įsigiję politikai. 
Ypač knygą, kur reikia pateikti 
ir išaiškinti šiurpius faktus (!) 
apie neliečiamųjų žmogaus tei
sių mindžiojimą ir t. t.

Kodėl Šitokio darbo per tokį 
ilgą laiką dar vis negalėjo at
likti nei Vlikas, nei Altą, nei 
"kiti Lietuvos laisvinimo veiks
niai"? Pagaliau ir ypač -- nei 

Lietuvos Laisvės Komitetas, ku
riam visą laiką pirmininkavo da
bartinis Vliko pirmininkas ir kur 
buvo duodamos kuklios stipendi
jos ŠĮ tą studijuoti ir šį tą ra
šyti?

Mano klausimai yra retoriniai 
ir tušti. Tokių dalykų nebuvo 
ir jų dar negalima tikėtis. Į tai 
pabrėžtinai davė atsakymą ir 
pastarasis Vliko seimas savo nu
tarimu: "Lietuvos laisvės kova 
yra visų pirma politinė kova, 
siekianti, kad tarptautinis Lietu
vos Respublikos statutas nebūtų 
pažeistas" ir t. t.

Taip, politiniu būdu galima sa- 
vipropagandiškai ir patetiškai

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS
'TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdį patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės rankraštis privalo būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau toleruo
jamos išimtys, atsižvelgiant į novelės siužetą ir me
ninę vertę.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1966 metų 
kovo 31 d.

ADRESAS RANKRAŠČIAMS SIŲSTI: Dirva, Novelės 
Konkursas, 6907 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
44103.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai būtinai 
privalo būti paruošti rašomąja mašinėle ir pasirašo
mi slapyvardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant 
pridedamo voko, kuriame užlipinamas raštelis su 
autoriaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono nume
riu. Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažy
mėta: nelaimėjus — neatplėšti.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui 250 dolerių premija 
bus įteikta 1966 m. Konkurso skelbėjas turi teisę 
premijuotąją novelę be papildomo atlyginimo spaus
dinti Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. 
Autorius gali premijuotąją novelę spausdinti antruo
ju leidimu arba jos siužetu rašyti dramą, poemą ar 
romaną.

NEPREMIJUOTIEJI RANKRAŠČIAI grąžinami jų au
toriams arba paliekami naudotis konkurso skelbėjui 
atskirai sutartomis sąlygomis.

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai nepri
klausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jei
gu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta no
velė nepremijuotina, premija tais metais neskiriama 
ir perkeliama į ateinančius metus. Tokiu atveju ki
tais metais premijuojamos dvi novelės, premijų suma 
500 dol.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.
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saugoti nuo pažeidimo Respubli
kos statusą. Tik negalima lietu
vių tautos apsaugoti nuo jos tau
tinių ir žmogiškųjų teisių beato
dairiškos žeidimo ir mindžioji
mo tėvynėje. Partijų politikai 
šios tragedijos dar nesugebėjo 
Įtikinamai ir plačiai pranešti vi
sam pasauliui, ir čia gal ne jų 
kaltė ir "visų pirma" pareiga.

Tai sugebėti, stebuklą atlikti, 
pasaulio dėmesį pagauti, giliau
siai išreikšti lietuvių tautos va
lią ir balsą galėtų turbūt tik kul
tūros darbininkas, visų pirma 
rašytojas, kol jis nepabaigė nu
džiūti mūsų gyvenimo sausroje 
ir šaltyje.

BIRŽELI030-LIEPOS 3 d. 
CHICAGOJE 1966

VIEŠFBAMI CHICAGOJE PIRKITE IAUJUE MOBERUOJE 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE 

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: J. Janušaitis ir J. Mažeika
PARAMA

MŪSŲ JĖGOS. MŪSŲ ŽINIOS 
LAISVAI LIETUVAI TĖVYNEI

ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

Pasaulio Lietuvių Jaunimo kongreso plakatas, paruošus dail. Te
lesforo Valiaus. JĮ atspausdino ir Į viso pasaulio kraštus išsiuntinė
jo Kanados Jaunimo Metų Komitetas, vadovaujamas Giedrės Rinkū- 
naitės. V. Pliodžinsko nuotrauka

1. Import. French Cognac ...............5th — 4.39
2. Armagnac Imp. French Brandy ... 5th —-4.39
3. Skaidrioji 80 proof .......................5th — 3.19
4. Zubrovka 100 proof ...................5th—4.75

5.
6.
7.

Import. Bordeaux Wine...............5th— 0.98
Import. Riccadonna Vermouth Bott. —1.29
Import. Napoleon Vermouth .... Bott. —1.19

Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 
maisto produktų iš v;< . mlio kraštų.
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Dvaras į kurį nebegrįžom... m
Pluoštas išgyvenimų pas Borisg Melngailį

Vis dažniau atlekia žiniosrkaip 
juodi varnai. Nelauki j'ų, nenori 
jų, o jos beldžiasi langan, kaip 
^a Maeterlincko "nekviestoji vieš
nia"...

Praėjusių metų pabaigoj mūsų 
laikraščiai trumpom eilutėm pra
nešė, kad Vienoj, Austrijoj, mi
rė Borisas Melngailis. Draugų 
ir pažįstamų velionis turėjo ne
mažai, bet ar daug kas jį šian
dien prisimena? Ne tik laikas, 
bet ir pikti įvykiai sugriovė mū
sų takus, supainiojo kelio kryptį. 
Bičiulių susitikimai pasidarė re
ti ir atsitiktiniai, o kai kurių 
tarpusaviai ryšiai ir visiškai nu
trūko. Kas šitokio suskaldymo 
ir sunaikinimo siekė -- to me
džioklė neabejotinai yra sėkmin
ga.

Jei atmintis nemeluoja, aš Bo
risą Melngailį paskutinį kartą 
.mačiau 1943 m. Šiauliuose. Dvi
dešimt du nesimatymo metai da
bar atrodo, kaip vanagų sudras
kyti vargani paukšteliai. Tik tru
putį atsigrįžti atgal, o ten -- 
griuvėsiai, kapai, daugybė išmė
tyto turto, sugriautos bičiulys
tės, naujom pastangom ir nau
ju pasiryžimu apkrautų rūpes
čių. Ir nesunku dabar suvokti, 
kad Boriso Melngailio jau nie
kur ir niekada nebeteks pamaty
ti...

Borisas Melngailis -- pradžioj 
dvaro ponaitis, regimai palinkęs 
į gėrio ir grožio ieškojimą, vė
liau poetas ir vertėjas, kultūros 
ir ypač dailės turtų rinkėjas 
plėšrių okupantų pavergtos Lietu
vos dvaruose, o tremty -- pas
kaitininkas, dailės kūrinių kolek
cionierius, menų žinovas, tą pri
pažinimą išsikovojęs rafinuotoj 
austrų sostinėj Vienoj. Velionis 
Borisas lyg būtų gimęs savo 
amžiaus besikeičiantiems įvy
kiams ir jų komplikuotiems pa
dariniams įveikti — jis buvo 
veržlus, energingas ir tikrai ap
sukrus vyras. Tai ieškanti, su
klumpanti ir vėl pakylanti asme
nybė, tai spalvinga ir nuotykin
ga vieno žmogaus gyvenimo is
torija.

Toj istorijoj buvo būrys metų, 
kada Borisas Melngailis sutapo 
su Lietuva, kada pasidarė savas 
lietuvių rašytojų tarpe, kada mes 
būriais kildavom į jo dvarą at
sikvėpti, paišdaigauti ir kartais 
visai rimtai padirbėti. Ir ne mes 
Borisą suradom, bet jis mus 
susiieškojo, protarpiais iš šiau
rės Aukštaičiųatvykdamas į Kau
ną. Berods, pirmieji Melngailio 
svetingų namų svečiai buvo K. 
Binkis, Ant. Rimydis, J. Tyslia- 
va ir aš, o vėliau ten lankėsi 
V. Mykolaitis-Putinas ir eilė ki
tų mūsų rašto žmonių. K. Bin-

Aktyvūs New YorKo lietuvių -kademikų visuomeninėje veikloje 
Virginija Sutkutė ir Anatolijus Mitas neseniai susituokė Brookly- 
ne, N. Y. V. Maželio nuotrauka

STASYS SANTVARAS

kis pasidarė net B. Melngailio 
kaimynas, kai vedė Sofiją Ku- 
drevičiūtę ir įsikūrė Balsių dva
rely.

Tas laikotarpis, kada mes ten 
rinkdavomės, nėra be pėdsako 
pradingę metai. Galima nesvy
ruojant liudyti, kad Boriso Meln
gailio ūkis buvo itin reikšminga 
vietovė naujajai lietuvių literatū
rai -- ten yra gimęs ne vienas 
eilėraštis, ne viena naujoviškes- 
nė mintis, ne vienas naujas su
manymas bei polėkis, ten visu 
spalvingumu ir originalumu ne 
kartą pasireiškė ano meto mūsų 
literatūrinės bohemos vyrai. Ak, 
nuostabūs buvo tie metai, jau
natvės metai, puikūs ir giliai 
atmintin įsirėžę draugų susiti
kimai! Deja, dabar "Visa pra
puolę; tik ant lauko pliko kelios 
pušelės apykreivės liko"...

♦

Vietos žmonės, lietuviai irpa- 
kruojiškiai, Boriso Melngailio 
dvarą vadino Lašpamūšiu, o pats 
jo ponas visada rašė ir tarė: Laš- 
men-Pamūšis, nesgi Ūkio kran
tus siekė dvi upės -- Lašmena 
ir Mūša. Ir man atrodo, kad fo
netikos požiūriu Lašmen-Pamū- 
šis skamba egzotiškiau ir gražiau 
negu Lašpamūšis. Iš tikro, 1923- 
1933 m. laikotarpy, kai ten lan
kėsi lietuviai rašytojai, Lašmen- 
Pamūšį valdė Boriso motina ir 
patėvis Manekas, Lietuvon atki
lęs iš Lenkijos ar Čekijos. Ve
lionis B. Melngailis buvo tiesio
ginis turto paveldėtojas, bet su 
patėviu nesutarė, tad, ir vienas 
būdamas, valgė atskiram valgo
majam, gyveno atskirai, savo ži
nioj turėdamas pusę dvaro rū
mų -- visą jų dešinį sparną. 
Tame "sparne" tilpo salionas, 
didelis valgomasis kambarys, bi
blioteka, kur stovėjo Boriso ra
šomasis stalas, visada apvers
tas gausybe laiškų ir popierių, 
ir apie dešimt miegamųjų kamba
rių. Atseit, pakankama erdvė ne 
tik vienam paklaidžioti, bet ir 
būriui bičiulių patalpinti. Pro
tarpiais Lašmen-Pamūšy viešė- 
davom tik vienas ar kitas, o kai 
kada skambėdavo pilni Boriso rū
mai,po keletą dienų ilgas ir puoš
nus skobnis būdavo apgultas jau
nų ir smagių vyrų.

Va, ten ir dūzgė kalbos apie 
Keturis Vėjus, apie futurizmo 
triumfą, apie simbolizmą ir eks
presionizmą, apie liet, liaudies 
dainų poetiką, dailiąją prozą, tea
trą ir kitus šio gyvenimo monus. 
Šeimininkas visada būdavo kant

rus, taktiškas, vaišingas, rūpes
tingas ir gal net laimingas. Ve
lionis Borisas Melngailis gryna 
širdim mylėjo žmones, mylėjo 
savo draugus. Ir, veikiausia, tik 
dėl to, kad mes buvom pakanka
mai išdidūs ir pasipūtę ožiai, 
Lašmen-Pamūšy ne visada deg
davo visų langų žiburiai, ne vi
sada gyvenimas liepsnojo visom 
aistrom. Tada gal ir nepagalvo- 
davom, o dabar savaime aišku, 
kad ir dvaruitokios vaišės anaip
tol ne pigiai kaštuodavo. Tačiau 
Borisas su aitkaklumu jas reng
davo, aiškiai rodydamas, kad liet, 
rašytojų tarpan jis nori visom 
šaknim įaugti.

Lašmen-Pamūšis, priklausęs 
Pakruojaus valsčiui, ir po žemės 
reformos buvo stambus ir dailus 
dvaras. Jo rūmai buvo baltiško 
stiliaus — priebučio stogo tri
kampį rėmė iš tolo šviečiančios 
baltos kolonos. Įvažiavimą į dva
rą ženklino du keturkampiai mū
ro stulpai, paskendę tarpe didelių 
skroblų ar liepų. Priešais rūmus 
buvo didžiulis apskritimas, apso
dintas gėlėm. Patys rūmai sken
dėjo nepersenusių vaismedžių so
de. Nuo šiaurės juos dengė tan
ki dekoratyvinių medžių alėja. 
Toliau dunksojo kumetynai, dar
žinės, svirnas ir tvartai.

Kai vienas Lašmen-Pamūšy 
viešėdavau, mudu su Borisu ta
me sode ir toj alėjoj iš "monte- 
kristų" šaudydavom žvirblius ir 
varnas, o, tą ar kitą paukštį nu
šovę, abu jų gailėdavomės. Vieną 
pašautą ir neišgydytą varną Bo
risas palaidojo mano miegamojo 
palangėj, pastatė jai "paminklą", 
kad kiekvieną rytą, pažvelgęs 
pro langą, aš prisiminčiau ir ap
verkčiau savo nedorą būdą... O, 
kaip visa tai dabar nutolo, kaip 
visa tai sugriauta ir nepasiekia
ma!...

Lašmen-Pamūšio laukai tysojo 
šiaurės Lietuvoj, už keliolikos 
kilometrų į pietus nuo Biržų. Dau
gumas Lietuvos žemdirbių žino, 
jog tai yra žemė, kur pasėtas 
grūdas iš kelmo griūna. Tikrai 
derlingas buvo La šmen-Pa mū
šio dirvožemis. Pats nesykį ma
čiau, kokia tankia giria buvo su
augę kviečiai ir rugiai, kokios 
stambios buvo jų varpos, kokie 
vešlūs ir juodai žali buvo dar
žai! Tokiame Ūky, atrodo, turė
jo pakakti ne tik duonos, bet ir 
sviesto. Deja, Lašmen-PamūŠį 
slėgė skolų našta, kas kart vis 
sunkėjanti ir vis daugiau rūpes
čių kelianti.

Boriso motina, tikroji dvaro 
ponia, tuo metu daugiau sielojo
si savo vaikų likimu, bet ne 
Lašmen-Pamūšiu. PatėvisMane
kas, šiaip jau mielas žmogus, 
kai man teko jį pažinti, jau bu
vo alkoholikas, pusryčių nevalgęs 
be pusbonkio degtinės. Jaunesny
sis Boriso brolis, Maneko sū
nus, tada dar buvo gimnazistas 
(vėliau jis baigė universitetą, jei 
teisingai prisimenu, daugiau gi- 
linęsis į architektūros meną, taip 
pat jungėsi į liet, visuomeninį 
ir kultūrinį gyvenimą, bet jo li
kimas man nežinomas). Pats Bo
risas Melngailis, nežiūrint jo 
apsukrumo, savo dvasia buvo 
poetas. Kol patėvis buvo gyvas 
— jis į Ūkio reikalus beveik ne
sikišo, o jį perėmęs -- iš sko
lų nepajėgė išbristi ir Lašmen- 
Pamūšį pardavė, pats įsikurda- 
mas Šiauliuose.

V. Mykolaičio-Putino Krizėj 
gerokai atspindi Lašmen-Pamū- 
šio žmonės ir jų dalia, vieto
mis pavaizduota su nemenka do
ze kartėlio. Deja, tikrovė niekad 
nedėvi aksominių pirštinių! Taip 
yra ir su skolom: kai pinigo iš 
ko nors pasiskolini, tai rytar po
ryt būtinai reikia jį grąžinti. 
Kiek žinau, B. Melngailis iš prof. 
V. Mykolaičio-Putino pinigų ne- 
siskolino, jis tik paprašė vekse
lius pažiruoti. Ir tą padarė pras
tu laiku — krizės laiku. Ūkinio 
gyvenimo sutrikimai Lietuvoj, 
nors jie ir nebuvo tokie žiau
rūs, kaip JAV, vis dėlto nebuvo 
smagūs prajovai. Ištikro, B. 
Melngailį, pribaigė 1932-33 m. 
Lietuvą prislėgusi Ūkinė krizė. 
Ir, kaip žinom, ne jis vienas 
buvo toks krizės auka.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

Žiemos džiaugsmai New Yorko centro parke. V. Maželio nuotrauka

AUŠRA VEDECKAITE ŽENGIA 
SCENON

Žmogaus nerami prigimtis il
gisi vis ko nors naujo, ko nors 
nematyto ir dar negirdėto. Tam 
ilgesiui nors truputį "pasotinti" 
vasario 6 d., 4 vai. po pietų, So. 
Bostono Lietuvių Piliečių d-jos 
III a. salėj, ALRK Moterų S-gos 
13 kuopos valdyba surengė kon
certą, kuriame pirmą kartą Bos
tone dainavo jauna dainininkė Auš
ra Vedeckaitė iš Worcesterio, 
Mass. Tris kartus koncerto pro
gramoj pasirodydama, ji buvo va
karo patrauklumas ir šilima. Jos 
talkininkai tame koncerte buvo 
jau pažįstami scenos menininkai 
-- solistas Ben. Povilavičius, 
smuikininkai Iz Vasyliūnas ir 
kun. V. Valkavičius ir visų solis - 
tų akompaniatorius Vytenis M. 
Vasyliūnas.

Aušra Vedeckaitė pasirodė su 
rūpestingai ir kruopščiai pa
ruoštu repertuaru. Koncertą ji 
pradėjo trim W.A. Mozarto ope
rinėm arijom -- Non so piu iš 
Figaro vestuvių, Ach, ich fuehl’s 
iš Užburtosios fleitos ir Batti, 
batti iš Don Žuano. Dainuodama 
Mozarto arijas, Aušra Vedeckai
tė klausytojus įtikino, kad ji yra 
subrendusi dainininkė. Didžiojo 
salzburgiečio kūriniai buvo pa
dainuoti grakščiai, stilingai, su 
prideramu vidiniu ramumu bei 
mozartinės muzikos supratimu. 
Be abejonės, tai rimtų studijų 
vaisius. Ir susidarė įspūdis, kad 
Aušra Vedeckaitė yra pajėgi Mo
zarto kūrybos atlikėja.

Kita erdvė ir kiti dainininko už
daviniai yra G. Puccini melodi
jos. Čia reikia daugiau jausmin
gumo, daugiau vidinės įtampos, 
plačių ir tvirtai išdainuotų muzi
kinių frazių. Aušra Vedeckaitė 
padainavo dvi Puccini arijas --O 
mio babbino caro iš op. Gianni 
Schicchi ir Mi chiamano Mimi 
iš op. Bohema. Abu kūriniai yra 
būdingi G. Puccini muzikiniam 
pasisakymui -- aistringa ir la ki 
melodika! Jaunoji dainininkė abi 
arijas padainavo korektiškai -- 
visos gaidos buvo išdainuotos, ta
čiau A. Vedeckaitei dar teks ge
rokai padirbėti, kol jos pastan
gose atsiras tas jausmas ir ta 
ugnis, be kurių Puccini muzika ne. 
tenka išraiškos ir patrauklumo. 
Margaritos ariją iš Ch. Gounod 
Fausto solistė padainavo dailiai, 
įsijausdama į kūrinio nuotaiką ir 
dvasią, nors pabaigos aukštasis 
"si" galėjo būti galingesnis.

Savo koncertą Bostone Aušra 
Vedeckaitė baigė komp. Dariaus 
Lapinsko dainom, padainuodama 
jų net keturias -- Kieno ten ga
no, do do, Oi, ką kalba merge
lė, Einu, sustoju ir klausaus ir 
Apie trūnyjantį medį. D. Lapins
ko darbai -- nauji akordai lietu
vių muzikinėj kūryboj, pastaruoju 
metu plačiau suskambėję. Ne tik 
man, bet ir daugumai klausytojų 
iš keturių Vedeckaitės padainuo
tų dainų itin gerą įspūdį padarė 
įdomi ir savaimingai sukompo
nuota daina Oi, ką kalba merge
lė. Kiti kūriniai buvo įdomūs ypač 
savo fortepionine dalim, kuri ta
čiau vietomis nustelbė dainininkę- 

Koncerto pabaigoj Aušra Ve

deckaitė ir Ben. Povilavičius pa
dainavo D. Lapinsko duetą Svotu- 
kai, broliukai. Šiame naujoviš
kame kūriny, kaip jautrus part
neris, pasirodė Ben. Povilavi
čius. Turėdamas galingą bosą, jis 
prisitaikė prie solistės ir jos 
nei vienoj vietoj "neuždengė”. Du
etas kaprizingas ypač savo rit
mais, todėl abiem dainininkam 
trūko tvirtesnio susidainavimo. 
Bisui A. Vedeckaitė ir B. Povi
lavičius darniai ir dailiai padai
navo St. Šimkaus duetą iš Čigo
nų.

Aušra Vedeckaitė savo išore 
yra daili, grakšti, tipinga gelpon - 
plaukė lietuvaitė. Muzikos ir dai
navimo studijas ji pradėjo Ameri
koj, o po to porą metų tobulino
si Vak. Europoj, iš kurios nese
niai yra grįžusi pas savo tėvus į 
Worcesterį, Mass. Aptariamam 
koncerte jos dainuoti veikalai 
liudija, kad ji yra lyrinis sop
ranas. A. Vedeckaitės balsas yra 
dailaus ir šilto tembro, lengvo 
pobodžio, dar reikalingas tvir
tesnio ryšio su dainininkės vi
dum. Muzikiniu požiūriu ji yra 
stipri ir kultūringa -- pažįsta 
muzikinius stilius, tvirtai laiko
si ritmikoj ir intonacijose, turi 
neblogą tartį ir yra apvaldžiusi 
kalbas, kuriom dainuoja. Nėra 
abejonės, kad ji savo mene stip
rės ir ne vieną kartą bus mūsų 
parengimų paguoda.

Aušros Vedeckaitės pasirody
mų įtarpose dalyvavo solistas Be

Raumenų ligų paliesti šie vaikučiai, kartu su kitu 100, yra gydomi 
Universiteto ligoninėje Muscular Distrophy klinikose. Tos klinikos 
yra remiamos ir išlaikomos dėka Health Fund metinių rinkliavų, šių 
metų rinkliavoj užplanuota sukelti 680.000 dol. Tai pasiseks, jei au
kotojai supras to fondo reikšmę ir paskirtį. Reikia įsidėmėti, kad 
Health Fund remia ne tik gydymą, bet suteikia paramą reikiamoms 
terapijai priemonėms įsigyti. Tyrimai ir laboratorinis darbas taip 
pat reikalauja pastangų ir lėšų.

nediktas Povilavičius ir smuiki
ninkai Iz. Vasyliūnas ir kun. Vin
cas Valkavičius. Ben. Povilavi
čius padainavo G. Verdi ariją iš 
Simon Boccanegra "Siela pritvi
no sopulio" ir Massenet Elegiją. 
Mūsų bosas regimai kopia į vir
šų -- jo dainavime kas kart vis 
daugiau atsiranda to, kas yra va
dinama "bei canto" (dailusis dai
navimas). Ir šiame koncerte abu 
dalykus jis padainavo su vidiniu 
tikrumu ir šilima.

Iz Vasyliūnas ir V. Valkavičius 
pasmuikavo H. Purcell*io Auksi
nę sonatą ir G. Pk. Telemann’o 
Sonatą A-dur dviem smuikam. 
Tai buvo maloni vakaro naujiena, 
nes mes mažai kas žinojom, kad 
Iz Vasyliūnas kun. V. Valka vi - 
čiaus asmeny turi tokį muzikalų ir 
pajėgų bendradarbį. Smuikų due
tus klausytojai palydėjo karštais 
plojimais ir regimu pasitenkini
mu.

Vytenis M. Vasyliūnas jau ku
ris laikas reiškiasi kaip kultū
ringas ir stiprus akompaniato
rius. Šį kartą jis turėjo naują 
bandymą -- įveikti D. Lapinsko 
modernias ir nelengvas kompo
zicijas. Vyt. M. Vasyliūnas už
davinį įveikė, jis buvo ryškus kon
certo dalyvis.

Koncerto klausytojų buvo apy
pilnė salė. Aušrą Vedeckaitę ren
gėjos apdovanojo gėlėm. P. Kala- 
dienė šiltu žodžiu padėkojo kon- 
certantams ir visiems vakaro 
dalyviams už atsilankymą. Kon
certo pelnas paskirtas Bostono 
Lituanistinei mokyklai paremti. 
Vakaras baigtas vaišėm ir šo
kiais, kuriems grojo latviųkape- 
la.

St.S.
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ATVIRAS LAIŠKAS

VIENAS AR PU KOMITETAI
Didž. Gerb. Redaktoriau,

Pernai rudenį skaučių-tų tėvų 
susirinkime dalyvaujant abiejų 
tuntų vadovams bei LSS rajonų 
vadui ir išdiskutavus skautų rė
mimo klausimą Clevelande, dau
gumos tėvų nutarimubuvo išrink
tas vienas bendras komitetas. 
Pastarasis, kaip ir praeityje, nu
sistatė nesikišti į skautų-čių 
veiklą, o tik likti jų pagelbi- 
ninkas. Tunto vadovus užtikrin
ti, bei nesusipratimams išveng
ti, komiteto detalus veiklos pla
nas buvo pasiųstas visiems tun- 
tininkams ir LSS vyr. vadijai ir 
iš jų gautas pritarimas dėl ko
miteto pasirinkto talkininkavimo 
plano.

Su Pilėnu tuntu, jau nuo pat 
komiteto persiorganizavimo, 
vyksta glaudus bendradarbia
vimas. Neringos tunto vadija yra 
viešai pareiškusi, kad ir ji no
rinti su komitetu bendradarbiau
ti, nes pastarojo siūloma talka 
neringietėms Clevelande esanti 
labai reikalinga. Deja, pagalbos 
.šiuo metu jos priimti negalinčios, 
nes komiteto sujungimas esą 
prieštaraująs dar Vokietijoj iš
leistiems nuostatams.

Komitetas pakartotinai kreipė
si į LSS Brolijos ir Seserijos 
vyr. skautininkus suprasti Cle
velande susidariusią padėtį ir į 
daugumos tėvų pageidavimą vi
siems vaikams vienodai padėti.

Gavome žinią, kad vyr. skautų 
organai mūsų siūlomą pagalbą 
neringietėms atmeta, ir paskubo
mis ruošia naujas direktyvas, 
kurias paskelbus visi tėvų ko
mitetai, dabar skirtingai veikian
tieji, pagal vietovių tuntų vado
vybių norą, turės atatinkamai 
persitvarkyti.

Skelbdami šį laišką spaudoje, 
mes dar kartą norime atkreipti 
LSS vadovybės dėmesį, nes, pa
galiau, nieko iš skautų vadų ne
prašome, o tik siūlome organi
zuotą ir besąlyginę talką.

Tėvų Komiteto Pirmininkas 
Antanas Butkus

Sekretorius
Aldona Raulinaitienė

Gerb. Vyr. Skautininke,
Dėkoju Jums už laišką iš š. m. 

sausio mėn. 5 d. ir už pareikštą 
pasitenkinimą dėl mūsų nusista
tytos talkos programos Clevelan
do skautams.

Dėl Jūsų pasiūlyto persiorga
nizavimo sausio mėn. 8 d. buvo
me susirinkę posėdžio. Abi siū
lomas galimybes nuodugniai aps- 
varstėme ir priėjome vieningos 
nuomonės, kad, deja, jos nėra 
mums priimtinos, nes ir vienu ir 
antru atveju persiorganizavę mes 
tik sumažintume galimybes mū
sų užsibrėžtiems tikslams įvyk
dyti:

1. PasidarytiClevelando Lietu
viams Skautams Remti Draugija, 
kad šalia jos būtų išrinkta dar 
atskiri komitetai gal Chicagos 
sąlygose ir gerai. Idealiai žiū
rint ir čia gal gerai skamba. 
Deja, realiai pažiūrėjus Cleve
lande jau ir taip pagal angliš
ką posakį daugiau vadų negu in
dėnų: dvi mokyklos, dvi bendruo
menės, daugybe politinių ar lab
darybės, religinių ir kt. organi
zacijų bei jų komitetų. Ir tas 
taip vadinamastarporganizacinis 
organizavimas pasidarė nebe
patrauklus ir svarbiausia nebe- 
efektingas, kad visi komitetai 
darbo tai labai daug turi, bet 
deja, naudos nei moralinės, nei 
materialinės. Mes esame įsiti
kinę, kad Clevelando sąlygose 
naujų komitetų negalima kurti. 
Geriausia būtų jei daug kas pa
sektų mūsų pavyzdžiu ir pamė
gintų susijungti. Ta proga tenka 
Jums dar priminti, kad dar tik
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prieš porą metų net dešimties 
žmonių buvo labai sunku suras
ti Clevelande buvusiems skautų- 
čių tėvų komitetams sudaryti. 
Juo sunkiau buvo kitus priprašy
ti prie konkretaus darbo, nors 
čia ir kolonija rodos didelė 
ir skautininkų-skautininkių gau
sus būrys... Tad abu komitetai 
suėjo į vieną jau vien dėl to, 
kad daugiau porų rankų suradus 
konkrečiam darbui atlikti,

2. Perorganizuoti dabartinį ko
mitetą į dvejus, atseit atstatyti 
status quo, būtų ne tik berei
kalingas žingsnis atgal, bet ir 
apvylimas dauguma skautų-čių 
tėvų, kurie dabartinį komitetą 
įgaliojo ieškoti efektyvesnių 
priemonių Clevelando lietuvių 
skautams paremti. Be to, visi 
dabartinio komiteto nariai yra 
ir skautų tėvai. Dalis jų turi 
ir berniukus ir mergaites skau
tų eilėse. Jiems vienodai svar
bu netgi ir būtina iš tėviško taš
ko žiūrint visiems savo vaikams 
lygiai padėti. Tad komiteto per
siorganizavimo atveju daugelis 
jo narių atsistotų prieš neiš
sprendžiamą dilemą.

Mes suprantame, kad Broli
ja ir Seserija veikia savystoviai. 
Dabartinio mūsų komiteto struk
tūra ir yra tokia, kad būtų pa
dėta ir skaučių ir skautų rei
kalams atskirai, kai tie reika
lai bus skirtingi, o taip pat ir 
kartu, kada uždaviniai bus ben
dri. Kaip minėjome paskutinia
me savo laiške, komitete yra 
atskiri vicepirmininkai bei ūkio 
dalies globėjai abiems tuntams. 
Kasos, knygose pinigai yra už
vesti atskirose pozicijose. Mums 
iš tiesų darosi nebesuprantama 
kokio dar atskirumo ar savys- 
tovumo yra pageidaujama. Tal
kon kviečiant talkininkams mūsų 
supratimu reikėtų patiems leis
ti apsispręsti: užsidėti prijuos
tę, ar apseiti be jos, pasiraity- 
ti rankoves, ar rizikuoti jas su
šlapti...

Komitetus sujungėme gerai ap
galvoję ir gerai pažindami Cle
velando veikimo sąlygas ir rim
tai susirūpinę savo vaikuose lie
tuvybės išlaikymu. Tai padarė
me ir su dideliu skautų-čių tė
vų pritarimu. Prie to persitvar
kymo ir pasiliksime, nes nega
lime laužyti daugumos tėvų mums 
pareikšto pasitikėjimo.

Ne tik daug laiko praėjo nuo 
Skautų Tėvų Organizavimo Nuos
tatų paskelbimo, bet taip pat vei
kimo sąlygos bei gyvenimo bū
das pasikeitė. Mūsų interpreta
cija tie nuostatai tik iškėlė tė
vų pagalbos reikalingumą jau ir 
Vokietijos sąlygose. Tie nuosta
tai taip pat nurodė sritis, kurio
se tėvų pagalba turėtų reikštis. 
Jau ir pagal anuos nuostatus tė
vai patys rinkosi komitetą. Nuos
tatus gerai išsudijavę mes juose 
nerandame paragrafo, kuriame 
būtų draudžiama net ir keliems 
tuntams turėti vieną tėvų komi
tetą, juoba, kad tie patys nuos
tatai jau ir Vokietijos laikais 
prileido "ypatingas sąlygas". Tų 
"ypatingų sąlygų" jau yra buvę 
ir Clevelande, nes ir čia veikė 
vienas pagalbinis tėvų-rėmėjų 
vienetas visiems skaučių-tų rei
kalams. Tokių vietovių yra ir 
daugiau, kur veikia vienas ko
mitetas keliems tuntams. Paga
liau ir Brolijai bei Seserijai 
nekliudo būti savystoviems ir tuo 
pačiu sutilpti vienoj Pirmi jos ju
risdikcijoj.

Baigdami mes siūlome pažiū
rėti į tuos nuostatus gyvenimiš
kai ir pro akinius kurie mus jun
gia, o ne skiria. Tegu mūsų visų 
gilus susirūpinimas išlaikyti jau
nąją kartą susipratusiais lietu
viais suveda visus į bendrą dar
bą. To darbo daug ir jis nėra

A.A. VINCAS
Vincas Minkūnas mirė 1966 m. 

šausio 16 d. ir sausio 20 d. bu
vo palaidotas Interment All Souls 
kapinėse. Paliko nuliūdusius — 
žmoną Jadvygą, sūnų inž. Romą, 
brolį Petrą su šeima, seseris 
ir gimines.

Vincas buvo gimęs 1906 m. 
gruodžio mėn. 22 d, Amerikoje, 
Clevelande. Čia jis baigė Šv. 
Kazimiero pradžios mokyklą 
Clevelande. Lietuvai atgavus 
laisvę ir nepriklausomybę, 1922 
m. Vinco tėveliai su visa šeima 
parvyko į Lietuvą ir įsikūrė Žiež
mariuose. Vincas įstojo į Žiež
marių vidurinę mokyklą ir ją 
sėkmingai baigė. Toliau tęsė 
mokslą Aukštadvaryje, mokytojų 
kursuose, kuriuos baigė ir įgijo 
mokytojo cenzą.

1944 m. su šeima pasitraukė 
į Vokietiją. Pradžioje apsigyve
no Bavarijoje. Unrai įsikūrus 
Muenchene, Vincas su šeima per
sikėlė į Muencheną ir pakviečia
mas į darbą Unroje. Čia be savo 
tiesioginio darbo, kad pagelbėjus 
savo tautiečiams, susitaria su J.
J. Bežinskais parašyti ir išleis
ti anglų-vokiečių-lietuvių žody
ną. Po intensyvaus darbo nutari
mas įvykdytas ir kalbamas žody
nas išleistas. Jo laida greitai 
buvo išpirkta. Vincas dar para
šė anglų-lietuvių kalbos vadovė
lį ir jį išleido. Tai didelis dar
bas ir lietuviai buvo dėkingi, ga
lėdami juo pasinaudoti anglų kal
bai pramokti. Jis daug padėjo 

lengvas, tad eikime kiekvienas 
prie jo taip, kaip geriau įmano
me ir sugebame.

Su gilia pagarba
Antanas Butkus

Tėvų Komiteto Pirmininkas 
Aldona Raulinaitienė
Sekretorius

SLIDINĖJIMO 
PIRMENYBĖS

1966 m. Š. Amerikos Pabaltie
čių Alpinistinės Slidinėjimo pir
menybės įvyks š.m. vasario mėn. 
26 d. (šeštadienį), Blue Mountain 
Winter Park, Collingwood, On- 
tario, Kanadoje. Kartu bus vyk
doma ir š. Amerikos Lietuvių 
Pirmenybės, išskaitant lietuvius 
iš bendro dalyvių skaičiaus, ne
vykdant atskirų varžybų. Pirme
nybes vykdo Toronto LSK Vy
tis.

PROGRAMA: Slalomas — vy
rams, moterims, jaunučiams ir 
mergaitėms;

Nusileidimas (Dovmhill) --vy
rams, moterims ir jaunučiams.

Jaunučių ir mergaičių amžius 
— žemiau 16 metų varžybų die
ną.

Dalyvių registracija vykdoma 
per sporto klubus arba indivi
dualiai, užpildant dalyvio regis
tracijos lapus ir juos pasiunčiant 
iki š.m. vasario 22 d. ŠALFAS 
S-gos Centro Valdybai, šiuo ad
resu:

Lithuanian Athletic Union, c/o 
Mr. S. Krašauskas, Secr., 22 
Pasadena Gardens, Toronto 9, 
Ont., Canada (Telefonas RO-6- 
5367 code 416).

Smulkios informacijos ir da
lyvių registracijos lapai yra iš
siuntinėta visiems lietuvių spor
to klubams. Pavieniai, klubams 
nepriklausą slidinėtojai informa
cijas ir registracijos lapus gau
na aukščiau nurodytu adresu.

CROSS - COUNTRY 
SLIDINĖJIMO PIRMENYBES

š. A. Pabaltiečių Cross-count- 
ry slidinėjimo pirmenybės įvyks 
kovo 6 d. (sekmadienį), Horse 
Shoe Valley, Ontario, Kanadoje 
(66 mylios į šiaurę nuo Toron
to). Pirmenybes vykdo Toronto 
Estų S.K. "KALEV”.

PROGRAMA: 15 km vyrams Eli - 
te klasės (19-34 metų imtinai; 10 
km vyrams Veteranų klasės (virš 
34 m.); 5 km moterims (virš 
15 m.); 5 km jauniams (16-18 m. 
imtinai); 2.5 km jaunuočiams (že 
miau 16 m.); 2.5 km mergaitėms 
(žemiau 16 m.).

Dalyvių registracija vykdoma 
iki š.m. vasario 28 d., tuo pačiu 
adresu ir ta pačia tvarka, kaip ir 
alpinistinėms varžyboms.

Visi lietuvių slidinėtojai, ypa
tingai alpinistinėse rungtyse, yra 
kviečiami kuo gausiau dalyvauti. 
Varžybos vykdomos labai gero
se sąlygose.

MINKŪNAS
savo tautiečiams, kurie į jį krei
pėsi pagelbos įvairiuose reika
luose. Jis visiems padėjo ir ne
reikalavo jokio atlyginimo.

1948 m. balandžio mėn. Vincas 
Minkūnas su šeima atvyko į Ame
riką ir apsigyveno Clevelande. 
Be kasdieninio darbo, įsitraukė 
ir į visuomeninę veiklą. Jis čia 
daug prisidėjo reikalaujant įsta
tymo, suteikusio išvietintiesiems 
teisę atvykti į JAV išleidimo.

Staigi jo mirtis prislėgė my
limą žmoną Jadvygą, sūnų inž. 
Rimą, brolį Petrą su šeima, se
seris ir gimines, artimuosius ir 
bičiulius. Buvo pašarvotas Ja
kubs & Son laidotuvių įstaigoje, 
936 E. 185 St., Cleveland. Sausio 
19 d. 8 v. v. kun. K. Žemaitis 
atsisveikinant kalbėjo maldas, o 
ALTo Clevelando sk. vardu at
sisveikino L, Leknickas, primin
damas, kad velionis gyvendamas 
šioj žemėj nepraėjo šešėliu, bet 
pagal savo išgales išvarė gilią 
vagą. LB Clevelando II-os Apy
linkės vardu kalbėjo pirm. P. 
Mikšys. Sausio 20 d. 10 vai. r. 
Šv. Jurgio parapijos bažnyčioje 
už a. a. Vinco sielą kleb. kun. 
B. Ivanauskas atnašavo Šv. Mi
šias, asistuojant kun. Žemaičiui 
ir kun. Goldikovskiui. Į kapines 
lydėjo kun. K. Žemaitis, kun. 
Kasperaitis ir gausus būrys ar
timųjų ir pažįstamų. Kapinėse 
atsisveikinimo žodį tarė kun. K. 
Žemaitis.

Clevelando lietuvių visuomenė 
neteko dar vieno tauraus lietuvio, 
kuris taip buvo reikalingas jo 
šeimai ir lietuvių visuomenei.

L. Žvirkalnis

1966 M. š. A. PABALTIE
ČIŲ SPORTINIŲ VARŽY

BŲ KALENDORIUS
Pabaltiečių Alpinisti n ė s 

Slidinėjimo p i r m e n ybės- 
Įvyks vasario 26 d. Blue 
Mountain Winter Park, Col- 
lingwood, Ont., Kanadoje. 
Varžybas vykdo Toronto 
LSK Vytis. Kartu bus vyk
domos ir 1966 m. š. Ame
rikos lietuvių pirmenybės. 
Programoje — slalomas ir 
nusileidimas, vyrų, moterų, 
jaunių ir mergaičių klasėse.

Pabaltiečių Cross - count
ry Clidinėjimo pirmenybės 
bus -vykdomos kovo 6 d., 
Horse Shoe Valley Skiing 
Resort, Ont., Kanadoje. 
Varžybas vykdo Toronto 
Estų Sporto Klubas ”KA- 
LEV”. Programoje — vyrų, 
veteranų, moterų, jaunių ir 
mergaičių varžybos.

Pabaltiečių Stalo Teniso 
pirmenybės Įvyks balandžio 
2-3 d. Toronto, Ont. Varžy
bas vykdo — Toronto LSK 
Vytis. Programoje — ko
mandinės varžybos vyrų ir 
moterų klasėse ir individu
alinės — vyrų, moterų, ve
teranų ir prieauglio A ir B 
klasėse.

Pabaltiečių Krepšinio ir 
Tinklinio pirmenybės Įvyks 
gegužės 7-8 d. Toronto, 
Ont., Kanadoje. Vykdo — 
Toronto Estų S. K. "KA
LE V”. Programoje — krep
šinis vyrams, moterims ir 
jauniams; tinklinis — vy
rams, moterims, jauniams 
ir mergaitėms. Kiekvieną 
tautybę atstovauja jų rink
tinės.

Pabaltiečių Lengvo s i o s 
Atletikos Pirmenybės suau
gusių klasėse ir visų klasių 
plaukymo pirmenybės Įvyks 
liepos 9-10 d., Udora, Ont., 
Kanadoje. Varžybas vykdo 
Kanados Latvių Sporto Są
junga.

Pabaltiečių Lauko Teni
so Pirmenybes numato pra
vesti latviai vasaros vidu
ryje. Vieta ir data dar ne
nustatyta.

P a b a 1 tiečių prieauglio

FEMALE WANTEI) HELP

INSPECTORS
Also light bench work. Modern plant. 
Very pleasant surroundings. Call or 
apply in person.

BALO PRECISION 
PARTS INC.

53 0 CO.MMERCE ST. 
FRANKLIN LAKĘS, N. J.

337-6116 
(15-17)

klasių lengvosios atletikos 
p i r m e n ybės numatomos 
pravesti vasaros pabaigoje, 
galimai Clevelande. Vykdo 
— lietuviai

Pabaltiečių Futbolo (Soc- 
cer) turnyras bus praves
tas pagal lietuvių-latvių su
sitarimą, galimai rugsėjo 
pradžioje, kartu su lietuvių 
pirmenybėmis.

Pabaltiečių šaudymo pir
menybės planuojamos pra
vesti kartu su lietuvių pir
menybėmis liepos 9-10 d., 
Hamiltone, Ont., Kanadoje.

MALĖ HELP WANTED

BALTIMORE, MD.
WANTED AT ONCE

EXPERIENCED:— 
MACHINISTS 

TOOL-MAKERS 
Good vvorking conditions. 
Liberal company benefits.

Please write or call
MR. BELTZER— 

FINKEL OUTDOOR 
PRODUCTS 

141 Lanza Avė., 
Garfield, N. J.

201 — 772-7700 
(13-19)

WANTED
JOURNEYMEN

DIE LEADERS
DIE MAKER BENCH HANDS 

NIGHT SHIFT

DIE MAKER RENCH HANDS 
DAY SHIFT

63 hour week. Frimre benefits.

UNIVERSAL DIE & 
MFG. CO.

1421 E. 10 Mile 
Madison Heights, Mich.

(15-21)

EMPLOYEES-FACTORY 
W0RKERS

Good starting pay experience not 
needed. Good working conditions. 
Steady work: Apply

MR. JANONIS — 201 — 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
I INDUSTR1AL ROAD 
WOODRIDGE, N. J.

(17-23)

JOURNEYMEN

TOOL-DIE MAKERS
Tools for the manufacturer of small 
tube products.

STEADY WORK & OVERTIME

H & H TUBE & MFG. CO.
263 FORMAN

DETROIT, MICH.
(16-22)

TOOL & DIE DESIGNERS
For tools & fixtures. For the manu
facturer of small tube products.
Permanent postion for qualified men. 
Overtime.

H & H TUBE MFG. CO
263 FORMAN 

DETROIT, MICH.
(16-22)

JOURNEYMEN TODMAKERS 
JIGS, FIXTURES & GAGĖS 

FOR 2 SHIFTS
Steady employment for qualified men. 
Good opportunity, benefits and 
future.

BRADFORD PRODU.CTION, 
INC.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHFIELD, MICH.

(16-22)

AUTOMATIC SCREW MACHINE 
OPERATORS and set-up men, at 
least 10 years experience, day of 
night shift, overtime, excellent 
vvorking conditions and all fringe 
benefits.

INTERNATIONAL SCREW 
MACHINE CORP.

16 DF.LANCY ST., NEWARK, N.J.
MA 3-4010

(15-18)

JOURNEYMEN 
MACHINISTS NEEDED 
IN CALIFORNIA, U.S.A.

EIMAC, a vvidely diversified eleetronies manufacturer, has Immediate open
ings for journeymen machinists. All openings are for swlng shift (4 p.m. 
to 12 a.m.) k . . . .
EXPERIENCE In making precision parts and components to elose toier- 
ances is reąuired. ... .
EIMAC is located in San Carlos, California, half-an-hour's drive south of 
San Francisco, in an ideal elimate and environment. Pay rates and tringe 
benefits are excellent. . .
IF you're interested, please send a detailed resume of your education ana 
lob history. Please include your address and telephone number. Mali if to:

MR. ED LAUDER 

EIMAC
DIVISION OF VARIAN

301 Industrial Way
SAN CARLOS, CALIFORNIA, U.SJL 

An Egual Opportunity Employer

MACHINE 
OPERATORS 
HARDINGE-MILL- 

LATHE-HONE 
AND LAP

Permanent positions in a 
small progressive electro- 
m e c h a nical organization 
with good rates, benefits, 
profit sharing.

CALL 547-8700

Woody Berryhill 
Pegasus Labs., Ine.

3500 11 MILE RD. 
BERKLEY, MICH.

(16-18)

TOOL DESIGN— 
DETAILERS 

FOR DIE CAST & TRIM DIES 

MAINTENANCE— 
GENERAL 

Mechanical electrical or hyd- 
raulic experience desireable. 
Good starting salary & liberal 
fringe benefits.

Apply in Person or Call
Congress Division

3750 E. Outer Drive 
Detroit, Mich.

313 — 891-3400
' (11-17)

FOREMAN
H. S. graduate vvith experience 
In coining trim press and grind- 
ing operators.

DRAFTMAN
H. S. graduate vvith experience 
in tool or impression die design. 
Company paid insurance, Holi
days, vacation & other fringe 
benefits.
Apply in person or send resume 
to Personnel Office

INDIANAPOLIS DROP 
FORGE CO.

1300 Madison Avė.
Indianapolis, Indiana

(13-19)

Bridgeport Mill Hands
AND

Shaper Hands
Surface

Grinder Hands (6)
DAY SHIFT

JOURNEYMEN STATUS 
OR EbUlVALENT

Langlois Corporation
12730 ARNOLD COR. GLENDALE 

DETROIT 39, MICHIGAN 
(15-18)

• PLASTIC
MOULD MAKERS

• IMPROVERS &
• BENCH HANDS
» MOULD DESIGNERS OR

DRAFTSMEN
with mould experience 
TOOL ROOM OPERATORS FOR

• BORING MILL 
e JIG BORE
• RADIAL DRILL
• DECKEL
• UNIVERSAL GRINDER
• HYDROTEL AND
• KELLER

ACCURATE MOULD
COMPANY LIMITED

76 McCulIoch Avė. 
Rexdale, Ontario

Mr. Laine, Days, CH 7-5323
EVGS. 638-2943

(15-17)

P.S. F. Lietuvių Sekcija
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L. .
^CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE
• Amerikos Lietuvių Tau

tinės S-gos Clevelando sky
riaus ruošiamas tradicinis 
Lietuvos Nepriklausomybės 
šventės minėjimas skyriaus 
nariams, jų šeimoms, neoli- 
tuanams ir jųjų kviestiems 
svečiams ruošiamas vasa
rio 12 d., 7 vai. vak. Čiur
lionio Ansamblio Namuose.

Į minėjimą atskiri kvie
timai nebus siunčiami. Ki
tų lietuviškų organizacijų 
nariai ir jų šeimos mielai 
kviečiami atsilankyti ir su
sipažinti su filmu apie prez. 
Ant. Smetonos gyvenimą 
JAV.

• Lietuvių Studentų Są
jungos Clevelando skyrius 
vasario 12 d. organizuoja 
”tobagganing”.- Išvykstama 
iš 'Čiurlionio ansamblio na
mų vasario 12 d., 11 vai. ry
to, kur visi studentai ren
kasi. Dalyvavimas išvykoje 
asmeniui kainuos 2 dol. 
Prašoma neužmiršti pasi
imti sau užkandžius.

• Ona ir Alfonsas Mikuls- 
kiai, įvertindami lietuviš
kos spaudos reikšmę mūsų 
visuomeniniam gyvenimui, 
paaukojo 10 dol. Dirvai.

PIANISTO A. KUPREVIČIAUS 
metinis koncertas įvyks vasario 
15 d. Cleveland Music Settlement. 
Programoje Švedo, Ravelio, Ba
cho, Chopino ir Whittaker kūri
niai.

Įėjimas laisvas.

ŠIRDIES PRIEPUOLIAI
širdies priepuolis, jeigu 

apsaugos priemonės nebus 
panaudotos tuojau pat, iš
tiks kas penktą vyresnio 
amžiaus vyrą ateinančių 
penkerių metų laikotarpy. 
Perskaitęs knygą
ŠIRDIES PRIEPUOLIAI 

tu sužinosi, kad šiai ligai 
gali pasipriešinti ir jos iš
vengti.

Knygos kaina 3 dol. 75 c. 
Knyga gaunama pas leidė
ją — Mr. B. Gražulis, 2546 
Lorain Avė., Cleveland, 
Ohio 44113, — arba pas 
platintojus (ir Dirvoje).

šv. Kazimiero lituanistinės mokyklos tautinių šokių grupė,su vadovais M. Leknicku ir J. Kavaliūnaite, 
atliks meninę programą Vasario 16-tos minėjime Naujosios Parapijos salėje šį sekmadienį, vasario 13 d. 
4 v.p.p. Minėjimą rengia ALT Clevelando skyrius. J, Garlos nuotrauka

TIKROJO MENO KONCERTAS

KELLER-HYDROTEL
CONTOURING AND PROF1LING 

MACHINES

HORIZONTAL 
BORING MILLS

TURRET LATHES

GAP TURRET LATHES

ENGINE LATHES

MILLING MACHINES

RADIAL DRILLS

I. D. and O. D.. 
GRINDERS

HONES

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

SHEET METAL 
MECHANIC

TO WORK ON SHEET METAL 
FABRICAT1ON.

Formweld Products 
Co.

1530 Coit Avė.
East Cleveland

#44 Bus from Windermere 
Station

CORE ASSEMBLERS 
CORE MAKERS 

CASTING TRIMMERS 
1MMED1ATE OPENINGS, FOR EX- 
PERIENCF.D MEN IN NON FERROUS 
FOUNDRY, HOURLY RATE AND 
FRINGE BENEFITS..

SOLON INDUSTRIES, 
INC.

Solon, Ohio 
248-5304

PARDUODAMI NAMAI
Dviejų šeimų 5-5-4 arti 

E. 185 gt. Dideli kambariai. 
Viskas arti.

Vienos šeimos trijų mie
gamųjų, nebrangus, netoli 
Neff Rd.

12 šeimų apartamentas, 
beveik naujas. Geros paja
mos.

Turime keturius naujus 
namus.

Norintieji pirkti ar par
duoti prašome skambinti
EAST SHORE REALTY 

Juozas Mikonis — Realtor 
United Multiple Listing 

Service
780 E. 185 gt. IV 1-6900 
arba vakarais KE 1-2190

Ateities klubas surengė 
š. m. vasario 5 d. šv. Jurgio 
parapijos salėje koncertą, 
savo turiniu, atitinka ir 
apsčiomis gražmenomis stip 
riai paveikusį pilną žiūrovų 
salę.

Smuikininkė E. Kuprevi- 
čiūtė juo toliau, juo labiau 
džiugino publiką. Pradžioje 
kiek šaltoki klausytojai pa
laipsniui įsigyveno, šilčiau 
ir šilčiau priėmė visas 
smulkmenas, įvairius nuo
taikų bei atspalvių momen
tus. Solistė grojo G. F. 
Haendelio — Sonata D-ma- 
jor, Cl. Debussy — Sonata, 
N. Paganini — La campa- 
nella, S. Gardnerio — Trou- 
bador, B. Schumano — 
Paukštis pranašas (iš Miš
ko sceną) ir J. Gaidelio — 
Pavasario šokis. Matome, 
kad programa sudaryta iš
maniai ir drąsiai. Platūs 
mastai, įvairuoją stiliai. 
Čia jutome ir lyrikos, ir 
sentimentą, ir bravavimo, 
ir švelnių neužmirštamų pa
žibų, ir herojiškų šuolių.

Techniškos kliūtys tar
tum neegzistuoja. Tonas 
spalvingas ir laisvai plau
kiąs. Flažoletai, kad ir grei
ti, bet tikslūs. Melodijų įtai
ga labai paveiki. Pizzicato 
žaismingi ir, kur reikia, la
bai lengvi. Iš kitos pusės 
pabrėžtina, kad smuikinin
kė, gražiai vertinama dau
gelyje šalių, laikosi santū
riai, gal net kukliai ir be 
mažiausių estradinių efek
tų.

Buvęs Metropolitan ope
ros solistas A. Brazis Cleve
lande kiek dažnesnis ir taip 
pat mielas svečias, šitoje 
salėje gal dainavo truputį 
atsargiau. Be to, vokalistai 
bendrai lengviau jaudina 
žiūrovus, negu instrumen
talistai, o ypač — supran
tama kalba. Publika reaga
vo visai nuoširdžiai. Progra
ma parinkta praktiškai: 
rimtų ir linksmų kūrinių — 
su saiku. Baritonas padai
navo: J. Strolios — Ilgesys, 
L. J. šimučio — Palikta ša
lis, St. Šimkaus — Pilu stik

lelį, A. Ponchielli — arija 
iš ’T Lituani” operos, F. 
Strolios (harmoniz.) — 
Kur tas šaltinėlis, P. Sar- 
paliaus — Suviltas, A. Ka- 
čanausko — arija iš ”Eglė 
— žalčių karalienė” operos, 
Leoncavallo — prologas — 
arija iš ’T pagliacci” ope
ros.

Balso valdymas, tembro 
nuspalvinimas, aukštų gai
dų (kartais truputį pergi- 
lus) pridengimas, mimikos 
pagalba, pergyvenimų rea
lumas, koncertiškoji vaidy
ba — visa tai — meistriš
kumo įrodymai. Manytume, 
kad šitokia interpretacija 
bet kuriems kūriniams tin
ka: nuoširdumas neabejoti
nas, spartos ar ritmai — be 
priekaištų, didesnės ar ma
žesnės jėgos panaudojimas 
įtikinamas — ir visuma nu
teikė publiką puikiai. Tik
tai gaila, kad kai kurių kū
rinių vertimų kalba labai 
darkyta.

Aišku, kad abu solistai 
dar šį bei tą pridėjo bisui.

Pianistė G. Kuehefuhs ly
dėjo abu solistu. Paaiškėjo 
didelis josios patyrimas ir 
visame kame rūpestingas 
tikslumas. Visų painių ma
žyčių smuiko muzikos 
'Trupmenų” deriniai pra
skambėjo nepaprastai pre- 
ciziai. šitokia pianiste pa
sikliauti galima visada ra
miai ir net su dideliu malo-- 
numu. šitaip ir tiktai šitaip 
įmanoma sujungti kūrinių 
autorių reikalavimus su me
nišku perteikimu pagal bū
tinas sąlygas. Netenka nė 
nagrinėti talentingos pia
nistės savo instrumente 
viešpatavimo.

Katučių plota su kaupu. 
Visi artistai apdovanoti gė
lėmis. Ir svečiai, bemaž vi
si, pasiliko jaukioms vai
šėms ir smagiems šokiams.

Tenka girdėti, jog mūsų 
visuomenė bodisi koncer
tais, nelanko. Tad kodėl šis 
koncertas visais atžvilgiais 
pavyko? Turime pridurti, 
kad koncertas pradėtas be
veik punktualiai. Pastaruo

ju metu kelios organizaci
jos iš anksto žadėjo savo 
parengimus pradėti punk
tualiai, bet taip pasielgti 
kažkodėl vis nesisekdavo, šį 
kartą Ateities klubas — ge
ras pavyzdys visiems.

Vladas Braziulis

PADOVANOJO 
VĖLIAVAS

Naujai parapijai galuti
nai įrengus savo didelės, 
puošnios auditorijos sceną 
ir įsigijus koncertams bran
gų pianiną, scenai dar trū
ko Lietuvos ir Amerikos vė
liavų.

Dabar jau ir vėliavos 
yra. Kurie dalyvaus toje sa
lėje Lietuvos Nepriklauso
mybės sukakties minėjime 
sekmadienį, vasario 13-tą, 
jas matys.

Tas abi vėliavas padova
nojo K. S. Karpius, ir kle
bonas kun. Angelaitis mie
lai sutiko priimti.

Lietuvos vėliava skiria
ma Lietuvos Prezidento a. 
a. Antano Smetonos atmin
čiai, kuris su šeima, iki sa
vo mirties sausio 9 d., 1944 
metais, buvo tos parapijos 
narys.

Lietuvos vėliavą Vasario 
16-tos proga K. S. Karpius 
dovanoja ir Čiurlionio An
samblio salei.

Lietuvos vėliavos pasiu
vimui reikėjo ir talkos. Abi 
Lietuvos vėliavas posiuvo 
Feliksas Baranauskas, vie
nas uoliausių naujos para
pijos organizatorių. Vėlia
voms pastatyti stiprias "ko
jas” pagamino Stasys Lu
koševičius. Jiems Karpius 
reiškia padėką.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais, gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
914-6835.

PARDUODAMAS NAMAS
Didelis, 6 kamb. 1 šeimai, 

užbaigtas 3 aukštas. East 
174 gt. ir Lake Shore Blvd. 
rajone.

HRIBAR REALTY
GL 1-2500

(17-19)

s LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ŠVENTĖS■ w

TRADICINIS MINĖJIMAS
ĮVYKS VASARIO 12 D., ŠEŠTADIENI, 7 VAL. VAK. ■■ 

Čiurlionio Ansamblio Namuose. 5■
Programoje, filmas iš prezidento A. Smetonos gyvenimo 

Amerikoje ir laidotuvių iškilmes.
Į minėjimą kviečiami ALT S-gos 

Korp! Neo-Lithuania nariai ir jų kviesti
Po programos — bendros vaišės.

Clevelando skyriaus nariai su šeimomis, 
svečiai.

Ruošia ALT S-gos Clevelando Skyrius £
■ ■ 
(■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■B

HELP VVANTED MALĖ

SĖT UP MEN

Punch Press antį po\ver 

brakes. Mušt read blue- 

prints, sėt up and operate. 

New plant. No layoffs. 

benefits.

BUD RADIO, INC.
4605 EAST 355 St.,

MTLLOUGHBY. OHIO
< I f> • I 8 )

GERAS VALANDINIS 
ATLYGINIMAS IR PRIEDAI 

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL CO. 
3784 E. 78 St. 

341-1700
An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED FEMALE

TYPIST
AN ENEERGETIC TYPIST W1TH 

AN ACCURATE
45 WPM W1LL FIND OUR LARGE 

EAST SIDE OFFICE 
ATTRACT1VE AND ABOUND1NG 

W1TH OPPORTUNITY.
Good salary and benefits. And a 
basis for a fine carrer. — If you can 
exbibit a stable work backround.

ALLSTATE INC. CO.
MAINTENANCE 

MECHANIC
1 st class experience in electrical & 
mechanical maintenance.

GOOD PAY AND FRINGES. 
STEADY EMPLOYMENT.

HOUGH BAKERIES, INC.
Call MR. HORV1C — 795-0600 

(15-17)

(17-18)

SHAKER HGTS., OHIO
991-9000

REQUEST 
RECORD

D1EMAKER
FIRST SHIFT ONLY. PAID 

BENEFITS. OVER-T1ME.

Western Reserve 
Mfg. Co.

3710 East 93 St.

MACHINIST 
SĖT UP AND OPERATE 
HORIZONTAL BORING 

MILL 
VERTTCAL BORING MILL 

AUTOMATIC SCREW 
MACHINE 

TURRET LATHE 
TOOL ROOM SURFACE 

GRINDER 
MILLING MACHINE 

Employment Office 
Open Daily 8 a.m. to 4 p.m. 

Sat. 8 a.m. to 12 Noon 
NATIONAL 
ACME CO.

170 E. 131st at Coit
An Equal Opportunity Employer

Naujausios ir gražiausios 
autentiškos lietuviškos ilgo 
grojimo plokštelės. Nepri
imkite jokių pakaitalų.

žiūrėkite REQUEST ga
mybos plokštelių krautuvė
je arba reikalaukite katalo
gų rašant:

REQUEST 
RECORDS, INC.
6 6 Mechanic St. 

New Rochelle, N. Y.

NEUŽMIRŠKIT
LAIKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

SUPERIOR 
SAVINGS

SINCf 1909

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

HOME *nd 
REMODELING 

LOAN S
• • • •

INSURED SAVINGS

o

AVĖ. 
AVĖ

£

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIU LAIKRAŠTIS

PASIKEITIMAS VILTIES 
DRAUGIJOS 
VALDYBOJE

Ilgametis Vilties Draugi
jos kasininkas Vaclovas 
Vinclovas sveikatos sumeti
mais pareiškė pasitraukiąs 
iš eitų kasininko pareigų. 
Nesutikus įtikinti, kad jis 
savo pareiškimą atsiimtų ir 
valdyboje pasiliktų, valdy
ba apgailestaudama turėjo 
pareiškimą priimti, bet ta 

LIETUVIAI!
PaJi£4nkime> JAUNIMO PETICIJA^

J U NSO N ĖMS TAUTOMS
Šiais 1966 Jaunime Metais Vasario 16 minėjimuose visame laisvajame pasaulyje pradedami 

rinkti parašai JAUNIMO PETICIJAI, kuri prašo Jungtines Tautas pasmerkti rusų kolonializmą 
Europoje ir grąžinti Lietuvai laisvę ir nepriklausomybę.

JAUNIMO PETICIJĄ Jungtinėms Tautoms įteiks PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO 
KONGRESO dalyviai su Kongrese priimta deklaracija.

VISI pasirašykim šią JAUNIMO PETICIJĄ ir taip pat surinkim visų lietuvių draugų pa
rašus! Priminkim pasauliui Lietuvos vergiją ir mūsų ryžtingą laisvės kovą iki jos laimėjimo!

Prašom iškirpti šią JAUNIMO PETICIJOS blanką ir ją su parašais grąžinti Jaunimo Kon
greso rengėjams.

UNITED NATIONS!

— Condemn Russian colonialism in Europe

— Restore Freedom and Independence to LITHUANIA

STATĖ............................. CITY............................................

Name Address

1...........................................................................................

2...........................................................................................

3...........................................................................................

4 .......................................................................

5. ...............................................................................

6...........................................................................................

7...........................................................................................

8............................................................................................

9 ....................................................................................

10............................................................................................

11............................................................................................
•

12............................................................................................

13............................................................................................

14.......................................................................................

15............................................................................................

Paremkime JAUNIMO PETICIJOS ir PASAULIO LIETUVIŲ JAUNIMO KONGRESO dar
bus savo parašais ir piniginėmis aukomis. Peticiją ir aukas siųsti:

LITHUANIAN YOUTH CONGGRESS 
c/o MRS. B. JUODIKIS 
1794 EAST 227 STREET 
CLEVELAND, OHIO 44117

Jaunimo Peticijai ir Jaunimo Kongresui paremti siunčiu auką

$........ '•.................................

(Vardas ir pavardė)

(Adresas)

. . ............................................................................................................................. ....................

pačia proga reiškia jam 
nuoširdžią padėką už rūpes
tingą Vilties piniginių rei
kalų tvarkymą per pustre
čių metų..

Naujuoju Vilties valdy
bos kasininku pakviestas 
Edvardas Karnėnas, visuo
menininkas ir Vilties šim
tininkas. Naujasis kasinin
kas, perima Vilties pinigi
nių reikalų vedimą nuo š. 
rm sausio 1 d..

• Dirvos rėmėjams dova
nų paskirstymas įvyks š. 
m. vasario 12 d. Čiurlionio 
Namuose, Clevelande. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
rengiamo tradicinio Lietu
vos Neprikla usomybės 
šventės minėjimo proga, 
Bus paskirstytos dovanos, 
ktlrių tarpe yra: savaitė 
atostogų Cap Code p. Jon- 
sonų viloje Audronė, dail. 
A. Nako paveikslas, skulpt. 
P. Vėbros medžio drožinys, 
Dirvos prenumeratos, kny
gos ir t.t.

Laimėjusieji dovanas bus 
paskelbti artimiausioje Dir
vos laidoje.

• Dr. A. Gerutis, Lietu
vos Pasiuntinybės Patarė
jas Berne, Šveicarijoje, pa

rašė išsamų straipsnį met
raščiui ”Acta Baltica” apie 
rusifikaciją Pabaltijo vals
tybėse.

• ALT S-gos 1-sis ir Il
sis skyriai New Yorke ruo
šia Dirvos 50 metų sukak
ties minėjimą, kuris įvyks 
š. m. kovo 12 d. Winter 
Garden salėje, Brooklyn,
N. Y.

Programoje prof. dr. J. 
Puzino paskaita ”Lietuvių 
spaudos apžvalga” ir Dirvos 
redakcįnės kolegijos narės 
Emilijos čekienės žodis.

Meninė dalis ir vaišės.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

NORWOODO LIETUVIAI TALKINA 
PIETŲ VIETNAMUI

ALT Norwoodo skyriaus valdyba su auka prisidėjo prie Amerikos 
Legijono vedamo vajaus Pietą Vietnamui paremti. Nuotraukoje sky
riaus valdybos nariai su Legijono 70 posto vadovybe. Sėdi iš kairės: 
K. Šimėnas, dr. A. Kizelewicz, E. Martyšienė ir A. Tumas. Stovi: 
J. Walker, Bronius Kovas, L. White, Povilas Tyla, F. Novick ir R. 
Weta.

Amerikos Legijonui paskelbus 
Vietnamo pagalbos fondą "Show 
Your Colors", ALT Norwoodo 
skyrius surinko ir perdavė vie
tos legijono 70 postui stambesnę 
sumą pinigų kovai prieš komu
nizmą, šelpti nukentėjusius nuo 
karo pietų vietnamiečius, vais
tais, apranga, maistu ir kt. Šį 
lietuvių žygį Amerikos Legijo
no 70 postas nuoširdžiai įvertino 
ir komendatas dr. A.J. Kizele- 
wicz pakvietė ALT sk. Vietna
mo pagalbos fondo pradininkus į 
Norwood, Mass. legijono būstinę 
pasidalinti mintimis. ALT sk. 
nariai pareiškė, kad lietuvių tiks
las išlaisvinti Lietuvą iš komu
nistinės vergijos suteikiant jai ne - 
priklausomą demokratinę valsty
bės formą, ir JAV nuoširdus 
talkinimas Pietų Vietnamui, ku
ris ryžtingai kovoja už savo lais - 
vę ir tuo pačiu pastoja kelią ko
munizmo plėtimuisi Azijoje, yra 
remtinas visais atžvilgiais. Legi
jono knygynui buvo padovanota 
knyga "Lithuania Land of He-

EAST ST. LOUIS

VASARIO 16 MINĖJIMAS
East St. Louis ir apylin

kių lietuviai Vasario 16-tos 
dienos minėjimą šįmet at
žymės vasario mėn. 13 die
ną (sekmadienį), 6 vai. va
karo lietuvių parapijos sa
lėje, 15th ir Baugh Avenue, 
East St. Louis, III. Minėji
mo pravedimu rūpinasi vie
tos ALTo skyrius vadovau
jamas prelato Dr. A. Deks- 
nio. Anksčiau ALT skyrius 
buvo sukvietęs visų organi
zacijų bei klubų pasitarimą 
ir buvo sudaryti įvairūs 
darbų komitetai, kurie savo 
ruoštu atliks visus paren
giamuosius darbus, kad mi
nėjimas praeitų sklandžiai 
ir įdomiai.

Programos išpildyman šį
met įsijungs ir vietos para
pijos mokyklos mokiniai 
vadovaujami seselių, o taip 
pat ir šeštadieninės mokyk
los mokiniai. Vietos lietuvių 
choras ”Aušra”, vadovau
jamas Alberto Paulikaičio, 
pasirodys su dainomis ir 
kalbėtojos anglų ir lietuvių 
kalba bus jaunosios kartos 
ponios: Genė Rimkienė ir 
Gražina Kriaučiūnienė.

Po programos pobūvis. 
Tikimasi, kad šįmet minė- 
jiman atsilankys ir latvių 
būrelis, kurie daugumoje 
gyvena St. Louis mieste. 
Taip pat lietuviai iš Spring- 
fieldo. Gillespie ir atvyks į 
minėjimą. (r) 

roes" ir kita spauda liečianti lie
tuvių pastangas išlaisvinti bran
gią mūsų žemę Lietuvą. Apie tą 
lietuvių mostą gražiai parašė vie
tinė amerikiečių spauda.

1966 m. ALT skyriaus valdy
bą sudaro: pirm. Emilija Marty
šienė, vicepirm. Adomas Tu
mas, sekr. Povilas Tyla, ižd. 
Bronius Kovas ir vald. narys 
Jonas Strašunskas.

ALT sk. vasario mėn. 27 d. 
rengia Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 48 m., sukakties 
minėjimą.

10 vai. iškilmingos pamaldos 
lietuvių šv. Jurgio parapijos baž
nyčioje. 3 vai. p.p. lietuvių salė
je, 13 St. George Avė., prakal
bos, meninė dalis ir šeimyniškos 
vaišės. Pagrindinę kalbą pasa
kys A. Januškevičienė iš Dor- 
chester Mass. Meninę dalį išpil
dys Bostono choro sekstetas vad. 
komp. J. Gaidelio, O. Ivaškienės 
tautinių šokių grupė ir kt. Į mi
nėjimą pakviesti Norwoodo mies
to atstovai, vietinis Amerikos le- 
gi jonas, beto kviečiame skaitlin
gai dalyvauti vietos ir kaimyni
nių miestų lietuviai, ypač jauni
mo organizacijos, nes minėjimas 
bus pravestas lietuvių ir anglų 
kalbomis.

Bronius Kovas

AUKOS URVAI
A. Silvester, Newington . .1.00 
N. Miškinis, Detroit . . . 4.00 
J. Juodišius, Cleveland . 1.00
J. Pikčilingis, Bogota

Columbia . 3.00
J. Žuras, Rochester, N. Y. 4.00 
A. Gešventas, Chicago . .2.00
A. Alkaitis, Cleveland . .3.00 
J. N. Trucen, Barberton . 1.00 
V. Gilys, Los Angeles . .4.00
J. Musteikis, Rochester . 1.00 
P. Mičiulis, Calumet City 2.00 
A. Neverauskas, Chicago . 4.00 
J. Juodikis, Chicago . . . 5.00
M. Gegevičius, Chicago . .1.00 
J. Cinkus, Chicago . . . .4.00 
E. Rėklys, Detroit . . . . 1.00
J. Škėma, Clark, N. J. . 2.00 
J. švarplaitis, New York 4.00 
J. Okunis, Flushing . . 10.00
J. Saulėnas, Providence 1.00
K. Kareckas, Richmond B. 1.00
V. Janušauskas, Waterbury 1.00 
K. Valeika, Gary, Ind. . 3.00
J. Stulga, Chicago . . .2.00
E. Karmazinas, Woodhaven 1.00 
E. Balceris, Chicago . . 4.00
G. Koshys, Brooklyn . . 4.00

UKMERGĖS RAJONE septy
niems ypatingai uoliems Veprių 
kolchozo darbininkams specia
listams pastatydino po namą iš
simokėtinai. Turėjo įmokėti 20%, 
Įeita išsimokėsią per 10 ar 15 me
tų. Namai trijų kambarių ir vir
tuvės, su elektra. Kaina nemini
ma. (ELTA)

Brangiam bičiuliui r

BRONIUI KUZMICKUI-KUZMAI
staiga mirus N. Zelandijoj, jo žmoną MARYTĘ, 

sūnų AUDRĮ ir dukrą GROŽVYDĄ giliai užjaučia

Vladė, Rūta, Gediminas ir Antanas
B u t k a i
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