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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

EKSKOMUNIKACIJAI ARTĖJANT
PASAULIS PILNAS ŽINIŲ APIE ŽŪTBŪTINĘ 
KOVA KOMUNISTŲ TARPE. — MASKVA RUO
ŠIASI IŠKEIKTI PEKINĄ, O TAS MASKVĄ. — 
TAČIAU TAI BŪSIĄS DAUGIAU ŽODŽIŲ. BET 
NE VEIKSMŲ KARAS. — BELAUKIANT JO 
REZULTATŲ, AMERIKAI NEVERTA IEŠKOTI 

GREITOS TAIKOS VIETNAME.

---------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS ----------

New York Times pranašauja, 
kad sovietų - raudonųjų kiniečių 
santykiai artinasi prie galutino 
skilimo. Esą, tai galima išskai
tyti iš paaštrėjusio diskusijų to
no.

Maskva nepaneigusi Vakarų 
korespondentų pranešimo, kad 
slaptas laiškas, išsiuntinėtas 
visiems kompartijos nariams, kal
tina Pekiną pastangomis išprovo
kuoti JAV - Sovietų Sąjungos ka
rą. Tuo tarpu Pekinas iš savo pu
sės kaltina Maskvą bendradar
biavimu su Washingtonu siekiant 
apsupti Kiniją.

Net Castro, kuris iki šiol sten
gėsi išlaikyti neutralumą tarp 
abiejų didžiųjų komunistinių bro
lių, dabar jau aiškiai perėjo Mask 
vos pusėn. Ir Pekinui nepajėgiant 
pristatyti pakankamai ryžių mai
nais už cukrų, Castro apkaltino 
kiniečių komunistus talka 'jankių 
imperialistų ekonominei bloka
dai". Kiniečiai taip pat padedą 
amerikiečiams kurstydami prieš 
jĮ Kubos kariuomenę!

Pekino - Maskvos ginčą iki už
virimo įkaitinęs Vietnamo karas. 
Pekino dažniausiai kartojama dai
nelė yra tokia, kad rusai prisidė 
ję prie amerikiečių reikalavimo 
pradėti taikos derybas. Net gi 
šelepinas lankydamasis Hanoi -- 
skundžiasi Pekinas — neparodęs 
didesnių pastangų pasmerkti pre
zidento Johnsono taikos ofenzyvą. 
Kiniečiai taip pat piktinasi sovie
tų spaudos džiaugsmu dėl konflik
to ta r p Indijos ir 

*

Pakistano sušvel-

Nauja Tautos Fondo atstovybė- Kanadoje. Sėdi iš kairės: sekr. I. 
Matuzevičiūtė, pirm. S. Banelis, vicepirm. E. Jurkevičienė. Stovi: 
inform. reikalams J. Preikšaitis ir ižd. V. Kazlauskas. Per septy
nerius metus Tautos Fondo atstovybė Kanadoje laisvinimo reika
lams surinko virš 70,000 dolerių.

Be žodžių...

ALT S-gos East St. Louis skyriaus nauja valdyba. Sėdi iš kairės: iždininkas Juozas Kleinaitis, pirmi
ninkas Bronius Tiškus, revizijos komisijos narė Marta Paulikaitienė, sekretorius Vladas Tervydis. Sto
vi: vicepirmininkas inž. Jonas Gumbelevičius, narys ypatingiems reikalams dr. Povilas Švarcas, reV* 
zijos komisijos narys Albertas Paulikaitis ir revizijos komisijos pirmininkas Jonas Luja.

ninimo ir ta proga pastebima, 
kad tokiu būtu galima būtų likvi
duoti ir kitus konfliktus, suprask 
Vietnamo.

Pekino kaltinimai yra tokie 
drąsūs, jog atrodo, kad kiniečiai 
sveikintų galutiną skilimą su 
Maskva. Ir atrodo, kad Krem
liaus valdovai yra linkę priimti 
tą iššūki. Kovo 23 d. prasideda 
sovietų kompartijos suvažiavi
mas, kuriame dalyvaus visų kom
partijų delegacijos. Ta proga ga
lėtų būti 'impromptu' sušauktas 
tarptautinis kompartijų kongre
sas, kuris oficialiai "ekskomuni
kuotų’ Kinijos ir Albanijos kom
partijas.

Tada -- tikisi New Yorko laik
raštis -- Maskvos veikimo lais
vė spaudžiant šiaurinį Vietnamą 
susitarti padidėsianti. Žinoma, 
jei Maskva esanti tos pačios nuo
monės kaip Washingtonas, kad at
ėjo laikas tartis dėl žiaurios ko
vos Vietname pabaigos.

Toji paskutinė prielaida iš
duoda, kad New York Times re
daktoriai patys nėra visu 1007a 
įsitikinę savo išvedžiojimų tik
rumu. Kaip pastebėjome pra
eitame Dirvos numeryje, sovietai 
tarpininkavo prancūzų pasišali
nimui iš Indokinijos už tai tikė
damiesi suardyti tada organizuo
jamą Vakarų Europos Gynimosi 
Bendruomenę. Ir dabar jie gali tik 
džiaugtis JAV vargais Vietname. 
Žinoma, jie nenorėtų susilaukti 
dėl tolimo pietryčio Azijos kraš 
to totalinio karo, tačiau tol kol 

iš amerikiečių pusės nėra jokių 
Pastangų ar noro plačiau išplės
ti Vienamo konfliktą -- juk ir da
bar vengiama bombarduoti kiek 
svarbesnių ir skaudesnių taiki
nių -- tol jie jaučiasi gana sau
giai ir gali toliau vesti savo žai - 
dimą. Net atrodo, kad Šelepinas 
pritarė Ho Chi Minho pažiūrai 
tęsti konfliktą bent iki 1968 me
tų, kada rinkimams artėjant ir 
nepasitenkinimui krašte vis di
dėjant, Washintono administra
cija bus priversta sutikti su tai
ka pačiomis blogiausiomis są
lygomis, tokiomis, kurios fžkti- 
nai niekuo nesiskirtų nuo kapi
tuliacijos. Sunku įžiūrėti, kodėl 
tokia eiga nebūtų labai prie šir
dies Maskvai.

♦♦♦
Ir U.S. News & World Report 

praneša apie sovietų - kinų san
tykių įsitempimą artėjantį prie 
trūkimo. Kaltinimo aktas prieš 
Kiniją esąs toks ilgas, kad jį 
skaitant tenka sugaišti dvi va
landas. Su juo esančios supažin
dintos ir kitų kraštų komunistų 
partijos. Ir jei rusai išmes iš 
komunistų šeimos kiniečius pa
gal Maskvos stilių, kas toliau? 
-- klausia tas savaitraštis. O gi 
kiniečiai išmes rusus, pagal Pe
kino stilių!

"Paprastai gerai informuoti 
Maskvos šaltiniai" — suprask 
sovietų pareigūnai, kurie Vaka
rų korespondentams pasako tai, 
ką jie nori, kad tie paskleistų 
— pranešę, kadNikolai Podgorny 
(Sovietų prezidentas) pasakęs 
viename Maskvos susirinkime, 
kad tik būklė Vietname kliudanti 
tikrai geriems amerikiečių - so
vietų santykiams.

Jei viskas tai teisybė, Wa- 
shingtonas gerai padarytų visiš
kai nesiskubindamas su bet kuo 
derėtis. Atvirkščiai, griežtes
nės priemonės galėtų tik grei
čiau privesti prie tikro skili
mo. Kodėl tada nepažaisti Mask- 
vos-Pekino priešingumais savo 
naudai? Per greitai užmirštama, 
kad Maskva yra pavojingesnis 
priešas negu Pekinas ir eventu
ali sąjunga su kiniečiais galėtų 
būti visai neblogas koziris prieš 
Maskvą.

* R. KINIJA, gilindama esa
mus nesusipratimus su Sov. S- 
ga, paskelbė, kad š. Vietnamas 
negalėsiąs laimėti karo, jei ne
nutrauks ryšių su Maskva. Gir
di, Chruščiovo pradėtas "revi- 
zionizmas" dar uoliau tęsiamas 
naujųjų Kremliaus vadovų, ve
dąs prie Sov. S-gos kolaboravi
mo su JAV. Todėl, esą, laikas 
pravesti aiškią ribą tarp komu
nistinių siekių ir "revizionisti
nių" užmačių.

Tuo pat metu Š. Vietnamo prem-

Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos East St. Louis skyriaus nariai Vilties Draugijos vajaus metu, 
vieni naujai įstoję nariais į draugiją, kiti padvigubinę ar patrigubinę savo įnašus. Sėdi iš kairės: Jonas 
Miliukevičius, Aldona Švarcienė, Romas Gintautas, Aldona Kleinaitienė, Bronius Tiškus, Vladas Tervy- 
dis, Vanda Tervydienė, Ona Lujienė, Jonas Luja. Stovi: inž. Jonas Gumbelevičius, dr. Povilas kvarcas, 
Agota Tiškuvienė, Juozas Saladžius, Albertas Paulikaitis, Jane Gumbelevičienė, Marta Paulikaitienė ir 
Henrikas Tamašauskas.

PASISEKĘS DIRVAI PAREMTI VAJUS
East St. Louis apylinkėje

Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos East St. 
Louis skyriaus vajus pa
remti Vilties Draugiją, ku
ri leidžia Dirvą ?davė gražių 
rezultatų. Nežiūrint, kad 
skyrius neturi nei 30 narių, 
tačiau pradėjęs šį paramos 
darbą praeitą rudenį, atliko 
šiuos darbus: pravedė pla
tesnio masto vakarą ir iš 
gauto pelno paskyrė Vilties 
draugijai $100.00, tuo sky
rius tapdamas trigubu šim
tininku.

Sekantieji skyriaus na
riai liko šimtininkais: Dr. 
P. Švarcas pradėjo antrą 
šimtą įnešdamas $75.00, 
inž. Jonas Gumbelevičius 
pradėjo antrą šimtą įnešda
mas $25.00 ir Bronius Tiš
kus tapo nauju šimtininku

jeras Pham Van Dong labai šil
tais žodžiais dėkoja Maskvai už 
teikiamą ūkinę ir karinę paramą.

* GEORGE F. KENNAN, buv. 
JAV diplomatas, ir senatorius 
J.W. Fulbright abejoja "Hono- 
lulu Pakto" nauda ir tą susita
rimą laiko kliūtimi taikai Viet
name atsiekti. Esą, iš prez. John 
šono pusės parodytas perdidelis 
pasitikėjimas P. Vietnamo vado
vais, kuriems ne tiek rūpi krašto 
ūkinės ir socialinės reformos, 
kiek sutriuškinti Vietkongo parti
zanus.

įnešdamas $25.00.
Juos pasekė kiti tapdami 

Vilties nariais: Jonas Luja 
$10.00, Albertas Paulikai
tis — $10.00, Romas Gin
tautas — $10.00 ir Jonas 
Miliukevičius — $10.00. Be 
to, savo aukomis parėmė 
Vilties vajų: Jonas Kiemai
tis — $5.00, Juozas Sala
džius — $5.00, Jonas Barei- 
ša — $2.00, Aleksandras 
Goberis — $2.00 ir Romas 
Izdūmis — $2.00.

Šių įnašų ir aukų pasėko
je ALT S-gos East St. Louis 
skyriaus vajus paremti Vil
ties Draugiją sukėlė 
$281.00, kurie buvo persiųs
ti su geriausiais linkėjimais 
Vilties valdybai ir Dirvos 
redaktoriams.

Skyrius išsirinko naują 
valdyba 1966-tiems me
tams, kurion įėjo: Bronius 
Tiškus — pirmininkas, inž. 
Jonas Gumbelevičius — vi
cepirmininkas, Dr. P. Švar
cas — narys ypatingiems 
reikalams, Vladas Tervydis 
— sekretorius ir Juozas 
Kiemaitis — iždininkas. 
Revizijos komisijon išrink
ti: Jonas Luja — pirminin
kas, Marta Paulikaitienė ir 
Albertas Paulikaitis — na
riai.

Paskutiniajame visuoti
name skyriaus narių susi
rinkime buvo aptarti sky
riaus veiklos užsimojimai. 
Pasisakyta už skyriaus na

rių susirinkimų rengimą su 
kurių nors temų paskaito
mis. Nutarta pavasarį su
rengti skyriaus narių ir jų 
svečių vakarienę o vasarą 
suplanuoti išvykas į istori
nes Illinois ir Missouri vie
tas — parkus. Taip pat sky
rius nutarė paskirti ALT iš 
kasos $10.00 Vasario 16-tos 
dienos minėjimo proga. 
Skyrius pasisakė už vietos 
šeštadieninės mokyklos rė
mimą ir pavesta valdybai 
susižinoti su mokyklos tė
vų komitetu.

Daugumas skyriaus na
rių dalyvauja „Aušros” 
chore, kuriam vadovauja 
Albertas Paulikaitis. Sky
riaus narys Aleksandras 
Goberis vadovauja Vasario 
16-tos gimnazijos rėmėjų 
būreliui ,o kiti nariai yra 
įsijungę Lietuvių Bendruo
menės apylinkės veiklon.

Šis nedidelis ALT S-gos 
skyrius, prieš keletą metų 
gražiai pravedęs ALT S-gos 
seimą St. Louis mieste, ir 
dabar kviečia kitų skyrių 
narius aplankyti East St. 
Louis skyrių pasikalbėti ir 
patirtimis pasidalinti per 
subuvimus ar skyrių visuo
tinus narių susirinkimus. 
Atvykti garsiosios Gate to 
the West Arkos prie Missis
sippi pasižiūrėti ir garsias 
Ozarkų vasarvietes ir kitas 
įžymybes aplankyti. B.
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Vokiečiai pralaimi Maskvos mūšį
Dvidešimtąją ofenzyvos dieną 

vokiečiai Noro-Faminsko sekto
riuje buvo tik 60 km. nuo Mask
vos, o Volokolamsko sektoriuje 
dar arčiau. Bet rusai į kautynes 
metė visus savo rezervus. Ypač 
iŠ Sibiro atvykę kariai pakėlė 
moralę išvargusių kovotojų. 
Nuostoliai buvo dideli iš abiejų 
pusių ir vokiečiai pradėjo pa
vargti ir lapkričio pradžioje jau 
silpnai progresavo.

Vokiečhj generolų atsimini
muose rašoma, kokius dide
lius sunkumus turėjo pakelti vo-

siją, arba mažiausiai paliks vo
kiečiams laisvas' rankas rytuo
se. Vokiečiai taip pat tikėjosi, 
kad po pirmųjų mūšių Rusijoje 
gyventojai sukils ir nuvers komu
nistinę režimą, kad Rusija su
sprogs iš vidaus. Bet nieko pana
šaus neįvyko.

Ir Stalinas priminė, kad ame
rikiečiai ir anglai pasižadėjo ru
sams duoti lėktuvų, tankų ir kito
kių ginklų bei reikalingos kari
nei pramonei žaliavos. Jis pa
minėjo, kad Amerika sutiko So-

Stalino kalbos rusai klausėsi 
sujaudintai, nes pirmą kartą jie 
negirdėjo kalbant apie Leniną, 
bet aukštinant pirmoj eilėj Ru
siją. Marksistai nepatenkinti pa
nosėj murmėjo, bet greit įsiti
kino, kad geriausia propaganda 
pakelti moralei ir sustiprinti ko
munistinį režimą, tai kalbėti apie 
"šventąją Rusiją".

Vokiečių pirmasis nepasiseki
mas paimti Maskvą sustiprino ru
sų karių ir civilių moralę. Sos
tinės evakuacija buvo tęsiama.

kiečių armija, sunkiai gaudama 
Šaudmenis ir maistą. Legenda 
apie "rusišką žiemą" neturėjo 
jokios lemiamos įtakos neį į spa - 
lio, nei į lapkričio pradžios kau
tynes. Priešingai, kai kurie sun
kumai vokiečiams buvo, kad ke
liai nebuvo pakankamai užšalę. 
Štai ką rašo Guderianas:

"Spalio 29 d. mūsų tankų prie
kiniai daliniai pasiekė pozicijas 
per kelis kilometrus nuo Tūlos. 
Bandymas paimti miestą nepasi
sekė dėl rusų gerai įrengtų prieš
tankinių ir priešlėktuvinių gyny
bų. Mes praradome daug tankų ir 
karininkų... Negalint pulti Tūlos 
iš priekio, gen. Freiherr von 
Geyr galvojo paimti apeidamas 
miestą iš rytų... Jis buvo nuomo
nės, kad negalima panaudoti mo
torizuotų dalinių, kol neprasidės 
šalčiai”.

Guderiano argumentas, kad 
lietus ir purvas kliudė vokiečiams 
prie Maskvos išvystyti ofenzyvą 
nėra pagrindinis, nes tos pačios 
sąlygos neleido ir rusams kovo
ti. Priešingai, pats Guderianas 
prileidžia, kad rusų įsitvirtini
mai, bet ne purvas ir lietus, ne
leido paimti Tūlos, kuri buvo rak
tu į Maskvą. Toliau savo atsimi
nimuose rašo, kad vokiečiams bu* 
vo labai nemalonus siurprizas, 
kai rusai į mūšį metė savo nau
jus tankus T -34.

Lapkričio 6 d., Maskva,apsup
to miesto atmosferoje, atšventė 
revoliucijos sukaktį.

Stalino kalba, pasakyta ta pro
ga, buvo pesimizmo ir pasitikė
jimo mišinys. Jis pareiškė, kad 
rusai per keturis karo mėnesius 
turėjo 350,000 užmuštų, 378,000 
dingusių ir 1,020,000 sužeistų. 
Bet jis guodėsi, kad vokiečiai per 
tą patį laikotarpį prarado puspenk-

SOVIETŲ KONTRAOFENZYVA PRIE MASKVOS

to milijono karių, sakydamas, kad 
Vokietijos žmonių rezervai grei
čiau senka, negu Sovietų Rusijos.

Abejojama, ar rusai patikėjo
perdėtais Stalino skaičiais apie 
vokiečių nuostolius. Bet šis skai
čių perdėjimas jam buvo reika
lingas pakelti žmonių moralei ir 
įrodyti, kad blizkrieg nepasise
kė. Dabar jis buvo tikras, kad 
Rudolf Hess misija Anglijoje ne
pavyko. Vokiečiai tikėjosi, kad 
Anglija ir Amerika prisijungs 
prie Vokietijos prieš Sovietų Rū

vietų Rusijai duoti paskolą vie
ną bilijoną dolerių...

Baigdamas savo kalbą, jis kreD
pėsi į rusų patriotinius jausmus, 
paminėdamas didžiuosius kultū
rininkus Puškiną, Tolstojų, Čai- 
kovskį ir tautinius herojus kaip 
kunigaikštį Aleksandrą Nevskį, 
kuris sutriuškino kryžiuočių or
diną, Dimitri Donskoj nugalėju
sį totorius ir pagaliau Suvorovą 
ir Kutuzovą, sumušusius Napo
leoną.

Iki lapkričio pradžios iš miesto 
išvyko beveik pusė gyventojų ir 
buvo iškelta didžioji dalis įmo-

Vokiečių kareiviai nebuvo pasiruošę sunkiai Rusijos žiemai...

nių. Aplink visą miestą buvo iš
kelti priešlėktuviniai balionai ir 
gatvėse buvo pilna prieštankinių 
kliūčių. Bet panika jau buvo pra
ėjusi ir pasilikusieji tvirtai buvo 
pasiryžę gintis.

Bet vokiečiai nebuvo linkę leng - 
vai atsisakyti nuo uždavinio ir 
lapkričio 16 d. Kalinino-Voloko- 
lamsko fronte išstatė tris kartus 
daugiau tankų ir du kartus dau
giau patrankų, negu ten turėjo 
rusai. Lapkričio 22 d. jie pralau
žė frontą šiaurėje prie Maskvos, 
o vakaruose pasiekę Istrą galėjo 
Maskvą matyti pro žiūronus.

Nepasisekus pa imti Tūlą, vokie
čiai bandė apsupti ir gruodžio 3 d. ' 
Tūlos gynėjams buvo kritiškiau
sias momentas. Bet vidury ant
rosios ofenzyvos vokiečiai stai- 

pradėjo kentėti nuo šalčio. Jei 
Guderianas pirma skundėsi, kad 
lietus ir purvas neleidžia judė

ti jo tankams, tai dabar rašė, 
kad "su šiuo šalčiu mes tegali
me tik žingsnis po žingsnio ju
dėti pirmyn, kariuomenė smar
kiai kenčia dėl tiekimo trūkumo. 
Be benzino, mūsų sunkvežimiai 
negali pajudėti. Lapkričio 17 d. 
sužinojome, kad pasirodė Sibiro 
daliniai, atvykę geležinkeliu į 
Riazaną ir Kolomną. Mūsų su
silpninti daliniai negalėjo atsi
laikyti prieš naujai atvykusius 
dalinius. Mūsų karių apranga ne
pritaikinta šalčiams ir kiekvie
nas pulkas jau neteko po 500 karių 
dėl sušalimo. Šalčiai taip pat pa- 
raližuoja mūsų kulkosvaidžius ir 
mūsų prieštankinės patrankos 37 
mm pasirodė neefektingos prieš 
rusų tankus T-34, kas sukėlė pa
niką... Tai pirmoji panika nuo ka
ro pradžios...”

Guderianas dėl nepasisekimo

lygoms. Bet tokias pat oro sąly
gas turėjo pakelti ir rusų karei
viai, Šį kartą vokiečiai prisipa
žįsta, kad rusai buvo geriau pa
siruošę žiemai.

Gen. Blumentritt rašo, kad vo
kiečių kareiviai žiemą Rusijoje 
pasitiko vasariniais rūbais, ir 
apsisaugojimui nuo šalčio turėjo 
tik vieną priemonę — antklodes. 
Tuo tarpu rusai turėjo vatinius 
švarkus, vailokinius batus ir au- 
siniuotas šiltas kepures.

Kokie buvo vokiečių nuostoliai 
per tuos pirmuosius karo mėne
sius karo mėnesius? Kiekvienu 
atveju ne tokie, kaip Stalinas tvir
tino — puspenkto milijono žmo
nių.

Sovietų vyriausioji vadovybė 
ruošdama žiemos kontraofenzy- 
vą buvo išdirbusi minimalinę ir 
maksimalinę programą. Minimali - 
nė programa buvo: atstatyti ryšį 
su užblokuotu Leningradu, panai
kinti pavojų Maskvai ir neleisti 
vokiečiams įkelti koją į Kauka
zą. Maksimalinis tikslas buvo: 
pralaužti Leningrado blokadą, ap
supti vokiečius tarp Maskvos ir 
Smolensko, atsiimti Dono basei
ną ir Krimą. Tolimesni įvykiai 
rodo, kad tik minimalinėprogra
ma buvo atsiekta. Rostovas, "Kau - 
kazo užraktas", buvo atsiimtas 
lapkričio pabaigoje. Krime Se- 
vostopolis laikėsi. Rusų bandy
mas išsilaipinti Kerčo pusiasaly 
baigėsi katastrofa. Leningrado 
fronte atsiėmus Tikviną padėtis 
pagerėjo ir miestą galima buvo 
aprūpinti maistu ir ginklais iš 
sausumos. Labiau įspūdingas ru
sų prasiveržimas buvo prie 
Maskvos. Bet nežiūrint, kad jiems 
pavyko išlaisvinti teritoriją apie 
300 km iki Veliki Lūki, vokiečiai 
tebelaikė trikampį Rževą - Giats- 
ką - Viazmą.

Priešingai savo generolams, 
Hitleris buvo nutaręs laikyti šį 
trikampį bet kokia kaina. Daug 
generolų dėl prieštaravimo, tarp 
kurių buvo von Brauchitsch, 
Hoeppner ir Guderianas, buvo nu ■ 
šalinti nuo vadovavimo. VonBock 
"staiga susirgo", von Leeb turė
jo pasitraukti iš vietos "dėl silp
nos sveikatos", o kai rusai atsi
ėmė Rostovą, von Rundstedt ir
gi buvo’nušalintas.

Rusų kontraofenzyva, pradėta 
gruodžio 5 d. 850 km. frontu 
nuo Kalinino iki Jeletso, jau pir
mąją dieną atnešė pasisekimą. 
Žiemos mūšis reikalavo vengti 
priešą pulti iš priekio. Reikėjo 
įsiskverbti į užnugarį ir, atker
tant atsitraukimo kelią, kelti pa
niką. Tam buvo reikalingi nedi
deli daliniai, greiti, ginkluoti leng - 
vais ginklais, pašliflžininkai, tan - 
kai ir kavalerija.

Gruodžio 13 sovietų laikraščiai 
atspausdino pirmąjį pergalės ko
munikatą, skelbdami, kad vokie
čiams nepavyko apsupti Maskvą 
ir buvo įdėtos generolų fotogra
fijos, kurie laimėjo Maskvos mū
šį: Žukovo, Leliušenko, Kuzne- 
covo, Rokosovskio, Govorovo, 
Boldino, Golikovo, Belovo ir Vla- 
sovo (būsimojo "išdaviko"!). Ru
sams pavyko atsiimti Kalininą, 
Istrą ir visiškai atstumti vokie
čius nuo Tūlos. Tęsdami ofenzyvą 
rusai pabaigoj gruodžio atsiėmė 
Kolugą ir Volokolamską. Bet šie 
laimėjimai nebuvo lengvai at
siekti. Rusams truko transporto 
priemonių. Maskvos fronte jie 
turėjo tik 8,000 sunkvežimių, ir 
kad būtų galima šaudmenis ir 
maistą frontan pristatyti reikėjo 
dvigubai daugiau, tad transportui 
buvo naudojami arkliai. Sovietų 
armija galėjo išvystyti savo pa
jėgumą ir greitį tik tada, kai 
gavo šimtus tūkstančių sunkve
žimių iš Amerikos.

Sunki žiema ir gilus sniegas 
1942 m. sausio mėn. mūšius su - 
lėtino. Sovietų vadovybė per
daug pasitikėjo savo armijos jė
ga ir vokiečių armijos moraliniu 
kritimu po pirmųjų mūšių. Pro - 
jektas apsupti vokiečių jėgas tarp 
Maskvos ir Smolensko buvo per
daug ambicingas. Rezultate ru
sų armija pradėjo "uždusti" nuo 
trūkumo maisto ir šaudmenų. Vo
kiečiai pralaimėjo Maskvos mū
šį, bet dar toli gražu nebuvo nu
galėti ir Stalinas, kalbėdamas 
1942 m. gegužės 1 d. buvo mažiau 
optimistas, negu 1941 m. lapkri
čio m., kada vokiečiai buvo prie 
Maskvos vartų.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKIT
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ

paimti Tūlą kaltę verčia oro są

ŽIEMA PRAEINA - 
VASARA ATEINA!

Mieli tautiečiai, dabar pats laikas aprūpinti Jū
sų giminaičius Lietuvoje vasarine apranga. Kad 
jums nereikėtų sukti galvos kombinuojant, kas siųsti- 
na, mes čia sudarėme kelis specialius siuntinius, ku
riuose yra visa tai kas vertinga, reikalinga, naudin
ga, gražu ir vienkart džiugu gauti.
I. LAUMĖS JUOSTA

Susegamas vilnonis mot. arba vyr. nertinis; 
Vyr. arba mot. nailoninės kojinės; Viln. angliška 
medž. vyr. arba mot. kostiumui — 31/? jardo; Itališ
kas nepermatomas gražių raštų nailonas suknelei — 
4 jardai; Vyr. arba mot. batukai; Itališkas vyr. arba 
mot. nailoninis lietpaltis; Vyr. arba mot. lietsargis; 
Perlų karoliai arba šilk, kaklaraištis; vyr. arba mot. 
baltinių pora; ir vasarinė bliuskutė arba vyr. marš
kiniai.

Kaina tik $89.50 su pasiuntimu ir muitu.
II. KASTYTIS

Viln. angliškam vyr. košt, medžiaga Boston ar
ba herringbone 3^2 jd-5 Vyr. nailoniniai išeiginiai 
marškiniai; Vyr. pusbačiai; Vyr. Ital. nailoninis liet
paltis; Vyr. prie kostiumo pritaikintas kaklaraištis; 
Vyr. nesusidevinčios kojinės; 6 gražios nosinės; ir 
Byro amžinas pieštukas.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
III. JŪRATĖ

Mot. kostiumui arba vasariniam paltui 3 j. vil
nonės angį, medž.; Itališko nepermatomo puikaus 
nailono suknelei — 4 j.; Vilnonis nertinukas be ran
kovių ; balti arba lakuoti batukai; švelnaus nailono 
kelnaitės ir apatinukas su pagražinimais; 2 poros 
nailono kojinių; Itališkas mot. nailoninis lietpaltis; 
dailus rankinukas ir šilkinė skarel ė.

Kaina tik $69.50 su pasiuntimu ir muitu.
Jungtinis Kastyčio ir Jūratės siuntinys kainuo

ja tik 130 dol., nes susitaupo 9 dol. pasiuntimo iš
laidų.

Tebesiunčiami mūsų anksčiau skelbtieji, didelio 
pasisekimo turėjusieji siuntiniai: V-3 — ĮO’Ą jardo 
angį. medž. trims kostiumams už 55 dol.; P-3 — 9 j. 
trims paltams viln. angį, medžiagos už 60 dol.; N-4 
— 16 jardų nepermatomo nailono gražiausių raštų 4 
suknelėms už 45 dol.; ir M-13 vertingas aukšto kalo- 
riteto maisto siuntinys 22 lbs. už 30 dol.

Prie visų išvardintų siuntinių galima pridėti 
pageidaujamų dovanų iš mūsų katalogų arba Jūsų 
pačių nupirktų prekių. Jūsų pačių siuntinius ekspe- 
dijuojame iš Londono tik už 12 dolerių, plius fakti- 
nos Sovietinio muito išlaidos. Tokius siuntinius ga
lite mums siųsti žemiau nurodytu adresu pažymė
dami mūsų tranizitinio sandėlio ženklą:

B. O. 11690/64.
BALTIC STORES LTD.
421 Hackney Rd. 
London, E. 2. 
Great Britain.

Seniausia šioje srityje lietuviška firma. Garan
tuotas ir gavėjo parašu patvirtintas pristatymas per 
3-4 savaites. Visos siuntos registruotos ir apdraus
tos.
Atstovai: L. Venckus, 7030 Talman Avė., Chicago, 

III., tel. 436-0494; Gaiva, 3570 W. Vernor, 
Detroit, Mich.; ir A. Kusinskis, 124 Park 
St., Sudbury, Ont., Canada.

PLANINGAS TAUPYMAS
'ttiokcLaekus dividendu#

| » PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

PlmadienJ, antradienį ir penktadienį 
ano 9 vai. ryto iki 4 vaL po pie tį.

Chnrtered and Snpervieed by tbe United Statės Govermnent 

2212 W. CERMAK ROAD • CHICAGO &, ILLINOIS
KetviitadienĮ aao 9 vai. ryto iki 8 v. vak.
Še4tadienį aso 9 vai. ryto iki 1 vai. po pietij 
Tračiadieaį atdaryta vieĄ dieav

Pbooe VIrginia 7-7747 John J. KaTananakas, Pro.

AUTOMOBILIAMS VIETA GRETA MOKU ĮSTAIGOS
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TOBULINSIMI, GERINSIMI
Kartą vienas vyresniosios kar

tos veikėjas nusiskundė Dirvos 
redakcijai, kad dėl mažų raidžių 
ir vis blogėjančio matomumo jis 
turėsiąs Dirvos atsisakyti. Jis 
reikalavo, kad raidės būtų padi
dintos. Užsispyręs redaktorius, 
matyt, neatkreipė į skundą rei
kiamo dėmesio, kol dar griežtes
nis užmetimas nepateko į Juozo 
Bačiūno rankas. Pastarasis, bū
damas kur kas mandagesnis ir 
miklesnis už redaktorių, nedel
siant Į skundą atsakė laišku, pa
tardamas skundėjui — įsigyti 
akinius, nes, girdi, laikui slen
kant, tos laikraščių raidės nedi
dės, o vis mažės ir mažės...

Na, bet pagaliau reikalai išsi
sprendė mažųjų raidžių nemėgė- 
jų naudai: Vilties Draugijos val
dybos sutikimu yra užpirkta rei
kiama mašina (ir už 2-3 mėnesių 
Dirva išeis didesnėmis ir laik
raščiui labiau pritaikytomis rai
dėmis.

Reikia pripažinti, kad ne vie
nas vyresnės kartos žmonių nu
siskundė Dirvos raidėmis, ne 
vieno nustota ilgamečio ir ištiki
mo prenumeratoriaus. Bet kad 
ne viskas įmanoma taip greit pa
keisti, pritaikyti ir įsigyti. Vil
ties Draugijos valdyba mašinai 
pirkti sutikimą davė atsižvelg
dama į leidyklos galimybes tą 
naują finansinę naštą pakelti. 
Jei taip įvyko, tai tik dėka tų 
mūsų spaudos rėmėjų, kurie 
žymia dalimi prisidėjo, kad tam 
palanki finansinė padėtis susida
rytų.

Tai tik vienas iš ženklų, kaip 
galima reikalus pagerinti, tobu
linti ir savąją spaudą išlaikyti. 
Tai ne vienos valdybos ar leidė
jų darbas ir nuopelnai. Tai dar
bas ir nuopelnai visų, kurie re
aliai žiūri į tautinės spaudos iš

AR LIETUVA YRA EUROPOJE?
PabaltiečiŲ diskriminacija Free Europe organizacijoje
Vis aktyviau Lietuvos laisvi

nimo darbuose pasireiškiąs iš
eivijos jaunimas savuosius me
tus nori atžymėti ir politinėje 
plotmėje. Tam reikalui, kaip jau 
visi žino, ruošiama jaunimo peti
cija Jungtinėms Tautoms Lietu
vos laisvės klausimu. Taipogi, 
visu rimtumu dirbama, kad, vienu 
ar kitu būdu, "Free Europe" ra
dijas baigtų savąją diskriminaci
ją prieš tris Baltijos tautas ir jų 
kalbomis pradėtų reguliarias ra
dijo transliacijas, šis darbas, 
kaip žinia, nėra nei toks papras
tas, nei lengvas. Ir mūsų veiks
niai įvairiomis progomis darė 
įvairius žygius išgauti tas trans
liacijas, bet iki šiol visos dė
tos pastangos pasirodė nevaisin
gomis.

Tiek pats "Free Europe" komi
tetas, tiek ir Valstybės Depar
tamentas, mūsų notoms, prašy
mams ar užklausimams, visada 
rasdavo iškalbingus atsakymus, 
bet niekad nieko konkretesnio ar 
žadančio. Lietuviškojo jaunimo 
įsitikinimu, ši padėtis toliau taip 
tęstis negali. Todėl susirūpinta 
ir jau pirmieji žingsniai atlikti, 
bandant kiek kitus kelius ir bū
dus pasiekti iki šiol kurčias ar 
nelabai draugiškas "Free Eu
rope" radijo tvarkytojų ausis ir 
ten esančius sprendžiamuosius 
balsus.

Jaunimo atstovams pavyko su 
šia problema supažindinti ir su
įdominti keletą JAV Kongreso na
rių, iš kurių tikimasi konkrečios 
paramos ir talkos, verčiant "Free 
Europe" Komitetą pradėti rim
čiau skaitytis ir svarstyti teisė
tus lietuvių, latvių ir estų reika
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laikymo ir jos tobulinimo galimy
bes. Tokiu bendro darbo ir vienos 
idėjo supratimo pavyzdžiu pasi
rodė mažas, nariais neskaitlin
gas, bet gražiai susigyvenęs ALT 
S-gos East St. Louis Skyrius.

Pravedę vajų savo narių tarpe, 
pagal išgales, jie gan stambiai 
prisidėjo savo įnašais Vilties 
Draugijai, tuo pačiu parodydami, 
kad ir mažu narių skaičium gali
ma ryškiu būdu atlikti naudingą 
darbą bendram reikalui. Malonu 
pastebėti, kad ir kituose ALTS- 
gos skyriuose rodoma iniciatyva 
leidžia manyti, jog tautinė srovė 
stovi ant vieningo savo pagrindi
nių principų ir tikslų pagrindo.

Kada dirbama vieningai ir iški
lusiai atskirai idėjai įgyvendinti 
nereikalaujama steigti kitos or
ganizacijos ir naujų vadovybės 
etatų, atliekami gražūs darbai, 
palieką neišdildomas pėdas toli
mesnei ateičiai. Pavyzdžiui,akty
viais nariais negausus, bet tvir
tą branduolį susidaręs ALTS-gos 
Clevelando skyriusyra netik vie
nas iš stambiausių Dirvos rėmė
jų, bet ilgamečio savo pirmi
ninko ir visad energijos pilno 
"milžino" Kazio S. Karpiaus ini
ciatyva jau yra išplatinęs bronzi
nius prezidento A. Smetonos ba
reljefus, turi pagaminęs (taikin
go p. J. Dunduro pagalba) filmą 
iš prez. A. Smetonos gyvenimo 
Amerikoje, o šiuo metu ruošiasi 
pagaminti ir išleisti plokštelę 
originalių apeigų prie Kauno Ka
ro muziejaus sodelyje buvusio 
Nežinomo Kareivio kapo. Tų 
apeigų juostą taip pat savo ži
nioje globoja K.S. Karpius.

Tai tik keli pavyzdžiai ne "že
mę sukrečiančių" darbų, bet to
kios veiklos, kurioje dygsta nau
dingi ir prasmingi želmenys.

(j.2.)

lavimus. Pagaliau, vienas Kon
greso narys (Mrs. M.W. Grif- 
fiths) buvo Executive Director 
Keith E. Kinyon painformuota, 
kad vienintele priežastimi, ko
dėl Baltijos tautos neturi savų 
transliacijų, esanti tik grynai pi
niginiai reikalai (... "The prob- 
lem is pūrely a budgetary one"). 
Ir jei tai yra tiesa, tai, atrodo, 
reikalas galėtų pajudėti ir paten
kinamai išsispręsti, nes Kongre
se yra pakankamai Baltijos tau
tų bičiulių, kurie tikrai balsuotų 
už "Free Europe" biudžeto padi
dinimą, jei jo tikrai reikėtų dėl 
lietuviškųjų, latviškųjų ir estiš
kųjų transliacijų. Bet, jei pasi
rodytų, kad tas piniginis reika
las, tariamas ar tikras, tėra ne
gudrus "Free Europe" vadovų iš
sisukinėjimas, galima žengti dar 
vieną žingsnį pirmyn, ir su mūsų 
draugų JAV Kongrese pagalba, 
reikalauti kongresinio tyrinėjimo 
pravedimo. dėl Baltijos tautų dis
kriminacijos tos organizacijos 
radijo programose.

Pagaliau, yra ir daugiau kon
krečių būdų pradėti didesnį spau ■ 
dimą ir reikalavimą lietuviškų
jų transliacijų. Ir tam atvejui, 
jei jo prireiktų, jau turima pla
nų dar vienam sekančiam žings
niui, jei pirmieji nebūtų paten
kinamai išspręsti. Tas tik pri
mygtinai rodo, kad mūsų jauni
mas, sugebąs pajusti šios die
nos reikalavimų pulsą ir savuo
sius veikimo metodus sugeba pri - 

taikyti prie situacijos. Mūsų 
jaunimo akcijai nėra būdingos 
suakmenėjusios pozos ar seniai 
atgyventieji veiklos metodai. To
dėl, atrodo, ir jųjų darbas gali

Vasario 16 Gimnazijos kontrolė
Per 15 metų Gimnaziją, kuriai išlaikyti išleista apie 

milijoną dolerių, baigė 56 mokiniai
Vasario 16-tos Gimnazijos rėmėjai susirinkę į Jaunimo Centrą 

1966 m. sausio mėn. 7 d. ir išklausę p. Valdo Adamkavičiaus pra
nešimą apie esamą gimnazijos padėtį už jo aiškų ir faktais parem
tą pranešimą, už kantrų ir sąžiningą darbą ir už aukotą šiam svar
biam, visuomeniniam reikalui brangų laiką, ir dideles išlaidas vyks
tant į Vokietiją reiškia nuoširdžiausią padėką.

Susirinkimui paaiškėjo, kad gimnazijos tolimesnei veiklai reika
linga rimta ir autoritetinga priežiūra, todėl susirinkimas prašo P.L.B. 
Centro Valdybą būti tuo autoritetu arba sudaryti nuolatinę komisiją, 
kad ji dėtų pastangas kelti mokyklos vardą ir pašalintų esamus ne
normalumus. Gimnazija yra visų vieningo darbo simbolis ir lietuviš
kos mokyklos reprezentantas.

Susirinkimas reiškia padėką būrelių vadovams už atliktą darbą. 
Tolimesniam rėmimui visus kviečia artimai bendradarbiauti su 
P.L.B. Centro valdybos atsakomingais asmenims, nes tik organi
zuota ir gerai kontroliuojama parama gali būti gerai panaudojama 
ir naudinga lietuviškam reikalui.

šią rezoliuciją pasiųsti P.L.B. Centro Valdybai ir spaudai su
sirinkimo įgalioti pasirašė: Prel. M. Krupavičius, Teodoras Blins- 
trubas, A. Gintneris, A. Gulbinskas, Dr. L. Kriaučeliūnas ir J. Janu
šaitis.

Vasario 16-tos Gimnazijos rė
mėjų ir būrelių vadovų inicia
torių buvo sušauktas informacinis 
susirinkimas, 1966 m. sausio 
mėn. 7 dieną Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Susirinkimą pradėjo buvęs Va
sario 16-tai gimnazijai remti Ko
miteto pirmininkas A. Gulbins
kas, pareikšdamas, kad susirin
kimas sušauktas kad užkirsti ke
lią sklindantiems gandams apie 
Vasario 16-tos gimnaziją ir kvie
tė išklausyti autentiško Revizi
jos Komisijos atstovo inž. V. 
Adamkavičiaus pranešimo. Su
sirinkimą vesti pasiūlė pirminin
ku Teodorą Blinstrubą, o sekre
toriauti Antaną Gintnerį ir Jurgį 
Janušaitį.

INŽ. V.ADAMKAVIČIAUS 
PRANEŠIMAS

- Apgailestauju, kad Šį pra
nešimą turiu daryti prieš Pa
saulio Lietuvių Bendruomenės 
skelbtiną tikrinimo komisijos ak
tą, kuris dar nėra visų Komisi
jos narių pasirašytas dėl atsira
dusių nuomonių skirtumo — tais 
žodžiais pradėtas inž. V.A. pra
nešimas.

šis pranešimas daromas ne 
visos Tikrinimo Komisijos var
du, bet tik kaipo jos paskiro na
rio.

Vasario 16-tos gimnazijos tikri
nimo Komisiją sudarė PLB pa- 
kviesdama komisijos nariais JAV 
— inž. V. Adamkavičių, Vokie
tijos LB -- dr. P. Karvelį ir 
Šveicarijos LB -- dr. P. Rad
vilą. Sudarytoji komisija jai pa
vestą darbą atliko nuo spalio 
mėn. 7 iki spalio 25 dienos.

Rasta:

Nekilnojamas turtas: Vokieti
jos Krašto Bendruomenei nuosa
vybės teisėmis priklauso sekan
tis turtas: Žemė -- 4 ha, 77 ak
rai ir 26 kv. m. Pilis-Shloss 
Rennhof, kurioje šiuo metu ran
dasi bendrabutis ir nauji gimna
zijos rūmai. Be to, tikrinimo 
metu stovėjo senas medinis ba
rakas, kuris šiuo metu nenau
dojamas.

Turtas yra registruotas Hems ~ 
bacho miesto savivaldybėje.

Šis išvardintas turtas yra ap
sunkintas sekančiai:

-- 30.000 DM gauta beprocen- 
tinė paskola iŠ Vokiečių val
džios. TK šiai paskolai nerado 
dokumentų ir negalėjo nustatyti 
tiksliai, kuriomis sąlygomis ji 
buvo gauta. Pag^l paskolos grą
žinimo įrašus nustatyta, kad ši 
paskola beprocentiniai grąžinama 
vokiečių įstaigoms kasmet sumo
kant po 300,-DM. TK siūlė Vokie
tijos Krašto Valdybai, kad būtų 
kreiptasi į paskolą išdavusias įs- 

tikėtis pasiekti žymiai palankes
nių rezultatų. Gi mūsų visuome
nė kviečiama nelikti tik pasy
via stebėtoja, bet, laikui atėjus 
ir jaunimo veiklos koordinato
riams kviečiant, prisidėti savąja 
moraline ir, jei reikės, mate
rialine parama. Žinokime, kad 
jau praėjo memorandumų bei no
tų rašymo laikotarpis. Jaunimas 
pradeda gyvą veiklą, kuri -turės 
atnešti ir visiems naudingus re
zultatus. Net ir galimi nepasi
sekimai nesužlugdys jaunatviško 
užsidegimo. Jaunimas niekad ne
sustos pusiaukely, bet kiekvieną 
užsimojimą praves iki galutino 
laimėjimo.

Algis Zaparackas

Maitinimas. Komisijos nariai 
valgė drauge su mokiniais ir įsi
tikino, kad maistas yra prastas. 
Pusryčiams menkos kokybės ka
va, duona, margarinas ir rieku
tė sūrio arba dešros. Pietums 
— sriuba, bulvės, mėsos arba 
žuvies gabaliukas. Vakarienei tas 
pats kaip ir pusryčiams. Šešta
dieniais pietūs iš vieno patieka
lo -- "eintopf." Aiškus trūku
mas daržovių ir vaisių. Badu 
vaikai nemiršta, bet abejotina, 
ar toks maistas sveikas ir pa
kankamas augančiam vaikų orga
nizmui.
Maisto paruošimo ir kokybės prie
žiūrai reikalinga gydytojo ar spe
cialios komisijos rūpestinga glo
ba, kurios šiuo metu trūksta.

Yra nesuprantama ir nepatei
sinama, kad per eilę metų besi
lankantieji svečiai Vasario 16-tos 
dienos gimnazijoje, sugrįžę ne
rado reikalo atskleisti lietuvių 
visuomenei vargingos gimnazijos 
mokinių būklės ir tam tikrais at
vejais neteisingai nušviesdavo 
esamą padėtį.

NAUJŲJŲ GIMNAZIJOS 
RŪMŲ STATYBA

Gimnazijos rūmų statybai or
ganizuoti ir vesti bei prižiūrė
ti Vokietijos LB Krašto Valdy
ba buvo nutarusi sudaryti ir for
maliai sudarė Statybos Komi
siją. Susipažinus su faktais, tik
rinimo Komisija nustatė, kad to
kia Statybos Komisija neegzista
vo, nes pavieniai tos komisijos 
nariai pareiškė, kad su ponu 
Mariūnu, kuris irgi buvo komi
sijos narys, neįmanoma bendra
darbiauti, kadangi jis vienas sau- 
vališkai ėmėsi vykdyti visus Sta
tybos Komisijai pavestus dar
bus.

Naujųjų Gimnazijos rūmų sta
tyba Vokietijos Krašto Valdyba 
pradėjo rūpintis 1959 metų bėgy
je. Buvo apsispręsta tam reikalui 
pravesti vajų sukeliant 100.000,- 
DM. 1961 metų sausio mėn. minė
toji suma buvo surinkta. Po visos 
eilės vokiečių architektų pasiūly

mų, buvo pasirinktas arch. Lortz, 
kuris paruošė planus. Deja, po 
eilės nesusipratimų su Krašto Val
dyba, jis atsistatydino ir pareika
lavo atlyginimo už moralinius 
nuostolius. Po ilgų derybų Kraš
to Valdyba sumokėjo arch. Lortz 
12.000,- ir pasamdė naują archi
tektą Hutter, kuris išbaigė pla
nus ir pravedė statybą.

Pagal Krašto Valdybos nutari
mą pa rangos turėjo būti atiduo
damos varžytinėms. Priimtinos 
sutartys turėjo būti pasirašomos 
dviejų Statybos Komisijos narių. 
Pasirodo, kad 17 parangų atiduo
tos be varžytinių. Keletas sutar
čių pasirašytos tik vieno pono 
Mariūno.

Patikrinus vieną, varžytinių 
keliu atiduotą, parangą, pasiro
do jinai irgi nebuvo pasirinkta 
geriausiomis sąlygomis. Į tokį 
netvarkingą statybos vykdymą 
Krašto Valdyba neturėjo jokio 
pasiaiškinimo.

Tačiau TK nuomone, didelių 
pereikvojimų vykdant statybą ne
buvo. Gi ateityje vykdant pana
šias statybas, buvusi tvarka ne
leistina, nes tai galėtų privesti 
prie didelių finansinių nuostolių.

Tikrinant statybos finansus nu
statyta, kad statybai skirti pini
gai nebuvo laikomi atskirame fon
de. Nebuvo galimybės nustatyti, 
kiek tam reikalui buvo gauta iš 
viso pinigų. Pagal rastus doku
mentus T K apsisprendė vadovau
tis Neinheim Sparkasse knygutės 
įrašu, padarytu 1962 metų gruo
džio 31 d. sumoje 84.793,95 DM, 
kadangi nebuvo rasta kitų doku
mentų įrodančių ankstyvesnius 
įrašus. Buvo nustatyta, kad iki 
1965 m. spalio 20 dienos į 
Statybos Fondą įplaukė viso 
737.111,14 DM. į minėtą sumą įei
na ir 500.000,- DM gautoji pa
skola. Taip pat į Statybos Fondą 
įtraukta 2.414.66 DM kurios skelb
tos kaipo 1963 m. vainiko šventės 
aukos VK Bendr. apyskaitoje, ta
čiau ši suma niekur dokumentuo
se neužpajamuota.

TK nustatė, kad naujieji gimna
zijos rūmai kainavo 816.428.87. 
Į šią sumą neįskaitomas judoma- 
sis inventorius.

Taigi gimnazijos skoloms išly
ginti trūktų 79.317,73 DM. TK nu
statė, kad šiai skolai sumažinti

taigas su prašymu paskolą nura
šyti kaipo paramą gimnazijai, ka
dangi ši paskola buvo sunaudota 
kasdieniniams gimnazijos išlai
kymo reikalams ir turimo turto 
vertės nepakėlė.

250.000,- DM beprocentinė pa
skola gauta iš Baden-Wurtten- 
berg iždo.

250.000,- DM beprocentinėpa
skola gauta iš Bundersrepublik 
Deutschland iždo.

50.000,- DM paskola iš 6%gau
ta iš Badishe Landeskredit Ans- 
talt.

500.000,- DM paskola yra ap
drausta apsaugine hipoteka, pa
gal kurią visas turtas apsunkin
tas grąžinimo prievole, jeigu mo
kyklos pastatas, kurio statybai ši 
paskola buvo išduota, būtų naudo
jamas kitai paskirčiai, nei mo
kyklai.

Pagal Krašto Valdybos paski
rų narių tvirtinimus, vokiečių val
džios pareigūnai yra žodiniai tvir
tinę, kad minėtoji paskola nebus 
grąžintina, net ir tuo atveju, jei
gu neturėsime tenai mokyklos. 
Deja, Tikrinimo Komisija nera
do jokio raštiško to pareiškimo 
užtikrinimo. Komisijos nariams 
buvo žinomas analoginis atvejis 
su latvių bendruomene Vokieti
joje, kuri lygiai tomis pačiomis 
sąlygomis ir tokiais pat žodi
niais užtikrinimais buvo gavusi 
paskolą mokyklos rūmams sta
tyti. Tuo reikalu TK išsikvietė 
į Huttenfeld buv. tos mokyklos 
vadovą kun. Urdse, kuris nušvie
tė latvių bendruomenės vargus 
paskolos grąžinime, mokyklai už- 
sidarius. Vokiečių valdžios įs
taigos nekreipė dėmesio į anksty
vesnius savo pareigūnų duotus 
žodinius pažadus, ir teismo ke
liu privertė Latvių Bendruomenę 
gautą paskolą grąžinti. TK at
kreipė Vokietijos Krašto Valdy
bos pareigūnų dėmesį, kad ji iš
sirūpintų iš vokiečių valdžios 
raštišką užtikrinimą duotų žo
dinių pažadų tęsėjimą ir kad tuo 
būtų teisiniai apsaugotas turimas 
turtas.

Taipogi nustatyta, kad vienin
telis ir teisėtas turto valdytojas 
yra Vokietijos LB Krašto Tary
ba. Jai priklauso turto pardavi
mo, pirkimo, apsunkinimo ir ki
tos teisės, tačiau paskolos iš
gavimui ir turto apsunkinimui 
Krašto Taryba iki šios dienos 
nėra padariusi ir užprotokola
vusi jokio nutarimo. Paskolos 
išgavimą atliko Krašto Valdybos 
nariai, šis reikalas TK nuomo
ne turi būti artimiausiu laiku 
tinkamai sutvarkytas.

Apžiūrėjus naujus gimnazijos 
rūmus ir kitus gimnazijai pri
klausančius pastatus, reikia su 
pasitenkinimu pranešti, kad nau
jieji rūmai yra gražūs išoriniai, 
erdvūs, patogūs ir tinkami moks
lo įstaigai. Deja, to negalima pa
sakyti apie mokinių bendrabutį, 
kuris randasi senoje pilyje. Šis 
pastatas primena daugiau kalė
jimą, nei gyvenamas mokinių pa
talpas. Kambariai šalti, drėgni, 
šviesa nepakankama, kai kurie 
kambariai sudaryti koridoriuje, 
perskiriant tik antklodėmis. Bal
dai seni, sudėvėti, patalinė nu
skalbta ir antklodės visiškai su
dėvėtos. Kai kuriuose kamba
riuose dviaukštės lovos ir kamba
ryje sugrūsta iki 18 vaikų. Nėra 
visiškai priešgaisrinės apsau
gos, netvarkinga kanalizacija. Li- 
gonims skirtas kambarys nedaug 
kuo skiriasi nuo visų kitų pa
talpų. Tokiose sąlygose laikomi 
bendrabutyje vaikai nedaro mums 
garbės, ši padėtis turėtų būti tuo
jau taisytina.

Krašto Valdyba gavo iš TėvoBer- 
natonio privačią, beprocentinę 
40.000,- DM paskolą. Tai fakti
nai liktų skolos 39.317,73 DM. 
Tačiau gi iki spalio 20 d. rasta 
neapmokėtų sąskaitų sumoje 
45.483,48 DM.

Tikrinant bendrąją finansinę 
atskaitomybę neturėjo galimybės 
dėl buhalterinės netvarkos, net 
už 1964 metus išvesti metinį ba
lansą. Tam reikalui buvo pa
samdytas vokiečių specialus bu
halteris, kuris anksčiau dirbo 
Krašto Valdybai ir buvo p. Ma
riūno pašalintas, kad atstačius 
1964 metų finansinį vaizdą.

Po 10 darbo dienų buhalteris 
iš prieinamų dokumentų sudarė 
balansą, kuris parodė, kad 1964 
m. turėta pajamų 457.497,70 DM. 
Per tą patį laikotarpį turėta iš
laidų 440.001,56 DM. Likutis 1965 
m. turėtų būti 17.496,14 DM.

Atskirai buvo susipažinta su 
buv. reikalų vedėjo p. Mariūno 
atskaitomybe. Nuo 1962 m. spalio 
mėn. 1 d. iki 1965 m. liepos 
mėn. 1 d. pagal atskirus atžymė- 
jimus p. Mariūnas išsirašė as
meniškai 22.623,28 DM tačiau 
šiai sumai nerasta formalių pa
teisinamų dokumentų.

Taipogi buvo atskirai susipa
žinta su gimnazijos direktoriaus 
kun. Liubino kelionės į JAV apy
skaita. Pagal Krašto Valdybos 
protokolų įrašus kun. Liubinas 
JAV surinko aukų 14.503,- dol. 
Kanadoje surinkta2.548,-dol. Vi
so 17.051,- dol.

Pagal kun. Liubiną šios aukos 
buvo perduotos BALF įstaigai 
New Yorke ir persiųstos į Vokie< 
tiją. Taipogi pagal kun. Liubiną 
minėtoji suma yra įskaitytina į 
BALFo 1964 metais skelbtiną apy
skaitoje 40.058,- dol. sumą. Vi
sų aukotojų pavardės yra paskelb
tos PLB VK Informacijose 1964 
m. liepos 24 d.

Taip pat rasta netvarkinga at
skaitomybė už faktiškąsias kelio
nės išlaidas į JAV. Skelbtoje Kraš - 
to Bendruomenės apyskaitoje pa
žymėtas išmokėjimas 6,758.10 
DM sumoje, gi pateisinamuose 
dokumentuose gimnazijos direk
torius kun. Liubinas pasirašęs 
tik už 4.922,- DM.

Gimnazijos išlaikymui metinis 
biudžetas turėtų būti 360.000,- 
šią sumą sudaro: biudžetinė vo
kiečių įstaigų metinė parama — 
210.000,-DM., o 150.000,- DM 
sudeda laisvojo pasaulio lietuviai. 
Vokiečių įstaigų parama pradė
ta duoti nuo 1963 metų. Per 15 
gimnazijos egzistencijos metų 
yra išleista arti 4.000.000,- DM. 
iš kurių 1.800,000,- DM sukelta 
lietuvių pastangomis.

ŠVIETIMAS

1965/66 mokslo metais gimna
zijoje mokosi 101 mokinys. Moky
tojų Tarybą sudaro 20 pedagogų, 
iš kurių 5 vokiečių studentai. Vo
kiečių švietimo įstaigos nė vie
nam mokytojų tarybos pedagogų 
nepripažįsta oficialiai mokytojo 
cenzo. Tuo pačiu Vasario 16-tos 
gimnazija neturi jokio juridinio 
pripažinimo, neturinti teisės iš
duoti gimnazijos baigimo ates
tatų. Nuo gimnazijos įsisteigimo 
1950 m. iki 1957 m. išduota 24 
atestatai. Nuo 1957 m. visi abi
turientai turi laikyti baigimo eg
zaminus prie vokiečių švietimo 
įstaigos.

Iš viso gimnaziją yra baigę 
56 mokiniai. Tuo tarpu Vokieti
joje veikianti Latvių Gimnazi
ja turi pilną vokiečių švietimo 
įstaigos pripažinimą, jos visi 
mokytojai laikomi cenzuotais ir 
gauna iš vokiečių atitinkamas al
gas, o gimnazija pilną išlaiky
mą.

Gi Vasario 16-tos gimnazijos 
mokinių tėvai turi mokėti už kiek
vieną vaiką 55 DM mokslą pini - 
gių per mėn.

Gimnazijoje, pačių mokytojų 
teigimu, mokslo lygis esąs 
žemas, mokiniai priimami be 
atrankos, daugumoje nepajėgian - 
tieji mokytis vokiečių gimnazi
jose bei pairusių šeimų. Pati
krinus pedagogų tarybos protoko
lus pastebėta, kad esama dide
lės problemos su pasitaikančiais 
dažnais mokinių girtavimais bei 
rūkymu. Kapelionų tvirtinimu, 
moksleivių dorovė esanti gera. Iš 
gimnaziją baigusiųjų, labai ma
žas nuošimtis pasilieka lietuviš
kame gyvenime. Gimnazijoje vei
kiančios organizacijos neatlieka 
lietuvybės ugdymo ir auklėjamo
jo darbo dėl sunkių sąlygų ir ne
dėkingos aplinkos. Pastebėtina, 
kad arti pusė lankančių gimnazi
ją mokinių nekalba lietuviškai. 
Lietuviškai dvasiai sustiprinti 
gimnazijai būtinai reikalinga pa- 

(Nukelta į 4 psl.)



Nr. 18 — 4 DIRVA 1966 m. vasario 14 d.

AKIMIRKOS

Pragmatizmas ir 'kieti principai’
Pasaulyje, laisvųjų lietuvių 

galvosenoje, Lietuvos laisvės by
loje vis atsiranda ir negerų pa
sikeitimų, kuriuos pastarojo Vli
ko seimo prakalboje jau paste
bėjo net pats jo pirmininkas. 
"Lietuvos laisvinimo samprato
je pradėjo atsirasti spragų"!...

Spragų visada būna ir kai ku
riuose įtaisuose jų būtinai reikia, 
kaip pavyzdžiui vyriškoms kel
nėms. Tad ne visi spragų pra- 
kirpimai yra be pagrindo. Ta
čiau pavojingą spragą laisvini
mo sampratos kelnėse, kaip pa
sirodo, pradėję kirpti mūsų... 
kultūrininkai (!). Jie, mat, po
litika nori nustumti į antrą vie
tą.

Apgailestaudamas, kad "vis 
labiau blanksta Lietuvos valsty
bingumo koncepcija", gi mūsų 
tarpe "per savo agentus okupan
tas stengiasi sukelti abejonių 
Lietuvos nepriklausomybės at
statymo realumu", Vliko pirmi
ninkas tuojau pat liudija, kad 
laisvųjų lietuvių tarpe, o gal 
ir iš anapus, -- "savotiškai su
prantamo pragmatizmo pasekė
jai kelia kultūrinio prado pri
matą prieš politinį. Tatai logiš
kai turi vesti į tam tikrą lais
vųjų lietuvių santykiavimą su 
okupuotu kraštu ir jo gyvento
jais"...

VASARIO 16 
GIMNAZIJOS 
KONTROLĖ

(Atkelta iš 3 psl.)
jėgių, jaunų, veržlių pedagogų. 
Deja, Vokietijoje jų nėra ir visa 
viltis sukaupta į JAV lietuvius. 
Jeigu jų nebus gauta iš JAV, gim
nazijos ateitis liūdnoka.

Mokytojai, dirbantieji gimna
zijoje, atlyginami per pus men
kiau už vokiečius pedagogus. Jų 
aukščiausios algos siekia 800.- 
DM mėn.

švietimo Komisija buvo suda
ryta 1961 m. Jos tikslas buvo rū
pintis mokslo lygiu. Per penke
rius metus nepilna Švietimo Ko
misija tebuvo susirinkusi vos ke
turiems posėdžiams. Per tą lai
kotarpį kompetetingi švietimo dar. 
bo specialistai skatino Švietimo 
Komisiją tuo reikalu susirūpinti, 
tačiau pastaroji į tai nekreipė 
dėmesio. Švietimo Komisijos tei
gimu, buvo stengtasi rasti naują 
gimnazijos direktorių, tačiau iki 
šios dienos jis nesurastas. Taip 
pat TK nustatė, kad Švietimo Ko
misija neturi teisinio pagrindo 
veikti, nes tokia komisija nėra 
numatyta Krašto Tarybos statu
te.

LĖŠOS SPECIALIEMS 
SUVAŽIAVIMAMS

Vokiečių pabėgėlių -ministeri
ja kasmet biudžetiniai skiria tam 
tikras sumas kultūriniems rei
kalams. Skirtosios sumos turi 
būti panaudotos tik minėtam rei
kalui. 1965 m. pagal Vokietijos 
Krašto Valdybos prašymą buvo 
gauta 35.000,- DM. Ši suma bu
vo panaudota sekančiai: Lie
tuvių Suvažiavimui 1965 m. 
15.382,52 DM, Studijų savaitei — 
6.135,34 DM. Į šias išlaidas ne-

Ką Vliko pirmininkas tais 
dviem teigimais norėjo pasakyti, 
negalima net atspėti. Kas yra 
tas "savotiškai suprantamas 
pragmatizmas"? Kas yra "kultū
rinio prado kėlimas prieš poli
tinį"? Ar tų dviejų pradų san
tykiai -- gerai ar blogai kelia
mas ir katram iš jų tikrai pri
klausytų pirmumas? Ir kodėl ta
tai "logiškai veda" į "tam tikrą 
santykiavimą" su okupuotu kraš
tu ir jo gyventojais?

Visai negalima suprasti, ko
dėl kultūrinio prado pirmumo 
pasekėjai "logiškai veda" į "tam 
tikrą" santykiavimą. O kaip lo
giškai vestų politinio prado pir
mumo pasekėjai? Ar jie neketi
na vesti į jokį santykiavimą, ar 
gal tik į kitoniškai "tam tikrą", 
ne su kraštu ir ne su jo gyven
tojais, bet... na, nežinau su kuo.

Tiesą sakant, jokio "tam tik
ro" ar "savotiškai suprantamo 
pragmatizmo" iš viso nėra pa
saulyje. Yra tik sena filosofinė 
kryptis žmonijos idėjų vingiuo
se, vadinama pragmatizmu, už
simezgusi jau su Sokratu ir ryš
kiau susiformavusi anglosaksų 
filosofų, kaip C. S. Peirce, W, 
James, F. C. S. Schiller, J. 
Dewey raštuose. Žodį "pragma
tiškas" jau vartojo ir "lietuvis" 
filosofas E. Kantas, kuris tai 
apibūdino kaip protingumo ar at
sargumo patarimu tiesos ieškan
čiam žmogui. Pati pragmatizmo 
doktrina nėra vientisa, o labai 
įvairi. Gi bendras visiems prag- 
matikams yra tik metodas inter
pretuoti tiesą ir idėjas pagal jų 
padarinius (konsekvencijas), ste
bėti, kaip jos susikristalizuoja 
veiksme (akcijoje) ir tikrinti, 
kiek naudingai visos mūsų tie
sos pasireiškia gyvenimo prak
tikoje. Berods, ko nors labai 
blogo čia negalima išmatyti. Me
todas tam tikrais atvejais visai 
geras, ypač politikoje.

Kodėl kultūrinio prado pirmu
mo "pragmatikai" logiškai veda 
į "tam tikrą” santykiavime su 
okupuotu kraštu ir jo gyvei to
jais? Tokiai logiškai išvadai nė
ra logikos elementų. Jau kalbi
ninkas B. K. Naujokas semanti
kos daviniais ir logiškai įrodė, 
kad su okupuotu kraštu iš viso 
negalima santykiauti, -- žinoma, 
jei tikslumo privalomuose moks
liniuose raštuose ir įtakingų po
litikų prakalbose nesutiksime to
kio išsireiškimo laikyti meta
fora.

Vienaip ar kitaip santykiauti, 
be abejo, galima su okupuotos 
Lietuvos gyventojais. Bet su ku
riais ir kokiais? Ar su patrio
tais nacionalistais, ar ir su so
vietiniais patriotais? Ar su lais
vės pogrindžio likučiais, tyliais 
dvasiniais rezistentais, ar su la
bai atsargiais, bet šiek tiek pas
tebimais sovietinės' santvarkos 
maištininkais? Ar tik su giminė
mis ir senais pažįstamais? Ogal 
ir su tautiniais komunistais? Ar 
su bukiausiais Kremliaus pus
berniais ir tarnyboje pastatytais 
okupanto oficialiaisiais pareigū
nais, jo agitacinių ir policinių 
įstaigų vadovais? Ar visai ir 
griežtai su nieku, kol Lietuva 
bus okupuota?

Veltui ieškotum aiškesnės 
šviesos, šalia senai žinomų ben
drybių, V. Sidzikausko prakalboje

BRONYS RAILA

išdėstytuose "Lietuvos laisvini
mo sampratos elementuose".

Man labai liūdna, kad su Lie
tuvos laisvinimo bylos ratų, ra
telių ir mažyčių tekinėlių riedė
jimu mums daugumai pradės 
skruostais riedėti ašaros. Nes 
visa tai turi pagaliau perguldyti 
ant menčių ir stačiausią žmogų. 
Sunku tikėtis tiek dvasinės stip
rybės krūtinėje ir tiek musku
lų kūno galūnėse, kad mes galė
tume išsigelbėti nuo galutinio 
pribloškimo.

Ponas Sidzikauskas, nors ir 
senas žmogus, ir didelis, ir gar
sus, ir prityręs, šilto ir šalto 
matęs, ir visą pasaulį daugiau 
kartų ir greičiau apkeliavęs, negu 
Julės Verne nuotykių apysakos 
tarnas Paspartutas, -- yra tik 
vienas žmogus, su viena galva 
ir vienos makaulės smegenimis, 
todėl turi teisę visur nebesuspė- 
ti, gali kokios problemos ir ne- 
beapžioti, mums aklesniems tin
kamai neišaiškinti ir pagaliau 
net turi, anot P. Stravinsko, ne
liečiamąją žmogaus teisę šen ten 
suklysti. Tai dar suprantama, 
ir tokios smulkmenos nebūtinai 
mums turi kelti nerimo.

Bet kai 1966 m. sausio 22- 
23 dienomis į Clevelandą, Chio, 
susirenka lygiau keturios dešim
tys galvų (žr. Dirvos Nr. 11 
V. Pliodžinsko dokumentinę nuo
trauką) suvažiuoja rinktiniai at
stovai svarbiausių Lietuvos lais
vinimo institucijų ir šiaipjau mū
sų gyvenimo reikšmingų senų ir 
jaunų organizacijų, susėda prie 
stalų lygiai tiem patiem klau
simam svarstyti ir nuospren
džius miestams ir pasauliui pa
skelbti, -- tai visos anos vieną 
asmenį švelninančios aplin-

LIETUVOS PASIUNTINYBĖS ŽINIOS

Sausio 20 d. Lietuvos Atsto
vas ir Ponia O. Kajeckienė da
lyvavo Valstybės Sekretoriaus ir 
Ponios Dean Rusk suruoštame 
Dinner Valstybės Departamento 
Dipl. Misijų Šefų ir jų žmonų 
garbei.

Sausio 21 d. VVashingtone įvy
ko Baltijos valstybių Dipl. Ats
tovų pasitarimas, Latvijos Atsto
vo kvietimu.

i
Lietuvos Atstovas pareiškė 

užuojautą Nigerijos Ambasado
riui dėl Nigerijos Respublikos 
Ministerio Pirmininko Sir Abu- 
babar Tafawa mirties.

Sausio 24 d. p. p. Kajeckai 
dalyvavo Prezidento Kabineto 
kvietimu Ponios Johnson globo
jamame Evening with Mark 
Twain, su Holbrokk, Valstybės 
Dep-to Auditorijoje.

Sausio 25 d. p. p. Kajeckai 
dalyvavo Laos Ambasadoriaus ir 
Princesės Khampan išleistuvi
niame — atsisveikinimo priėmi
me.

Sausio 27 d. jie dalyvavo N,
C.W.C. Moterų Katalikių Nacio
nalinės Tarybos suruoštame pri
ėmime pagerbti tos organizacijos 
pirmininkę P. Kilch ir valdybos

kybės nebegali būti Imamos dė
mesin.

Čia įvyko ne tik Amerikos 
ir Kanados, bet viso pasaulio 
laisvųjų lietuvių rinktinių atsto
vų ir pareigūnų seimas, nes Vli
kas, Pasaulio Lietuvių Bendruo-
menė ir Lietuvos Diplomatinė 
Tarnyba tikrai "globališkai" api
ma visus.

Ir ką šis seimas po dviejų 
įtempto darbo ir nagrinėjimo die
nų nutarė, kokių išvadų priėjo? 
Tatai jis oficialiu būdu (per El
tą) paskelbė visuose laikraščiuo
se išspausdintu Veiksnių Pa
reiškimu.

Ką iš jo sužinojome?
O gi maždaug viską, ką kiek

vienas, kelis lietuviškus laikraš
čius skaitantis tautietis galėjo 
ir privalėjo žinoti prieš metus, 
kitką prieš 20, likusius dalykus 
prieš 25 metus. Žinoma, rašinį 
galima pavadinti, kaip nori, net 
ir Veiksnių Pareiškimu. Bet jo 
redakcija, stilius ir forma to
kie, kad nebus jokio skirtumo, 
jeigu jį pavadintum diskusiniu 
žurnalisto straipsniu ar, gal tiks
liausiai, normaliu kasdieniniu 
laikraštininko reportažu.

Beveik keturiuose Pareiškimo 
penktadaliuose svarstomas lais
vųjų lietuvių su okupuota Lietuva 
ir su "LTSR" santykiavimo klau
simas. Svarstomas jis rimtai, 
sausai, tai paprastais, tai vėl 
moksliškais žodžiais. Ir, kaip 
jau mūsų įprasta, -- ne kon
krečiai, bet bendrybėmis, ne 
"pragmatiškai", bet "skolastiš- 
kai", vis minint kietus ir kil
niai abstraktiškus principus, 
tarptautinės teisės dėsnius, Lie
tuvos suverenumo tęstinumą ir 
t. t. Visa esminė argumentaci
ja, daugelis žodžių, sąvokų ir 
aptarimų paimta kone tiesiai iš 
pernykštės Vlikopirmininko pra
kalbos.

Taigi, tas pats reikalas, tapa
ti tema, tas pats idėjų ir gink
lų sandėlis, -- tik kitoje vieto
je, vėl kitame seime...

nares.

John Carrol Draugijos Advoka
tų Komiteto kvietimu -- p. p. 
Kajeckai dalyvavo specialioseŠv. 
Mišiose, žinomose Raudonųjų 
Mišių vardu, Šv. Mato Katedro
je, Arkivyskupui O’Boyle prezi- 
duojant, š. m. sausio 30 d.

Pastarosiomis dienomis p. p. 
Kajeckai taip pat dalyvavo Cey- 
lono Ambasadoriaus ir Ponios 
Weerasinghe priėmime Nepri
klausomybės paskelbimo sukak
ties proga bei Vokietijos amba
sados Ministerio ir Baronienės 
von Stackelberg priėmime.

REIKALINGA
PARAMA

Visų lietuvių didžioji proble
ma — lietuvybės išlaikymas. Ir 
ieškome kelių ir visų galimų bū
dų ir priemonių padėti išlaikyti 
lietuvybę. Kalba eina tik apie pri
augantį jaunimą. Svarbiausia, kad 
tas jaunimas kaip galima ilgiau 
išlaikytų lietuvių kalbą. Kai iš
nyks lietuvių kalba, išnyks lietu
viški laikraščiai, knygos, lietuvių 
kultūrinis gyvenimas, išnyks ir 
pati lietuvybė. Mūsų pareiga pri
laikyti lietuvišką vežimą, kad ne

riedėtų per daug greitai nulietu- 
vėjimo pakalnėn. Sustabdyti rie
dėjimo negalima, bet sulėtinti ga
lima.

Nežiūrint, kad namuose su tė
vais jaunimas bandys kalbėti lie
tuviškai, bet jeigu nebendraus su 
lietuvišku jaunimu, jis smarkiai 
riedės nulietuvėjimo pakalnėn. 
Vasaros stovyklos yra viena iš 
priemonių atžalynui pagyventi sa
vu gyvenimu ir savųjų tarpe. Tin
kama mergaitėms stovyklavimo 
vieta yra Putname, kur seselių 
ir vadovių priežiūroje mergai
tės praleidžia keletą vasaros sa
vaičių gražioj gamtoj ir lietuviš
koj aplinkoj. Čia jaunos lietuvai
tės suvažiuoja iš visos Ameri
kos, nors jos ir nepriklauso jo
kiai organizacijai. Deja, sese

ATVAŽIAVĘ Į CHICAGĄ 
aplankykite 

”69” MENO GALERIJĄ 
VIRŠ 200 LIET. DAIL. 

PASKUT. DARBŲ

KAILIŲ PREKYBĄ 
ĮVAIRŪS KAILIAI

”SPARTA” atstovybę 
RADTJO, RAŠOMOS IR 

SKAIČIAVIMO MAŠINOS
MUZIKOS NAMUS

PIANAI IR VARGONAI
Valandos: 12-8 v. v. Tel 778-0505

Sav. STASYS ORENTAS

2612 W. 69 ŠT. CHICAGO, ILL. 60629

H. Seigan

DĖMESIO
Pas mus Jūs rasite vyrų pasauli! — Mes 

aprengsime Jus nuo galvos iki kojų.
Puikiausias pasirinkimas geriausių gaminių 

vyrų aprangai.
BOTA N Y .,500” kostiumai ir paltai, 

M A N11A TT A N marš kiniai, 
LEE ir DISNEY skrybėlės.

Krautuvėje Jūs laukiami 
kasdien, 

o sekmadieniais 
nuo 10 iki 4 vai.

VYRIŠKU RŪBŲ IR BATŲ KRAUTUVĖ
4640 S. Ashland Avė., Chicago 9, III. Telef. YA 7-1272

Čia gausite geras prekes pigesne kaina ir ilges
niam išsimokėjimui be nuošimčių!

Mandagus patarnavimas lietuvių kalboje.

Dirvos bendradarbiai S. ir V. Orentai, jau praėjusį rudenį pas
kyrė nemokamai Dirvos bendradarbių klubui naudotis Meno Gale
rijoje "69" Marąuette Parke, Chicagoje, kambariu. Dirvos ben
dradarbių klubo valdyba numato užprenumeruoti užsienio spaudos 
bendradarbiams tame klube pasiskaityti. Nuotraukoje bendradarbių 
klubo valdybos nariai V. Račkauskas ir J. Našliūnas, meno pa
veikslais išdekoruotame Orentų Meno Galerijos "69" klubui skir
tame kambaryje.

Y

lės neturi pakankamai stovyklai 
pastatų, kad sutalpintų norinčias 
stovyklauti mergaites. Jos krei
pėsi į buvusias stovyklautojas, 
kurios jau yra sukūrusios savo 
šeimas, kurios pačios užsidir
ba vieną kitą atliekamą dolerį, 
ir į stovyklavusių mergaičių tė
vus, prašydamos šiam svarbiam 
lietuvybės žindiniui - stovyklai 
pastatų įrengimui, paramos. Šį 
reikalą paremti pareiga ne vien 
tų, kurie turi mergaites ir jas ten 
siunčia, bet kiekvieno gero lietu
vio.

Seselių adresas: Sisters of the 
Immaculate Conception of the 
Blessed Virgin Mary, R.F.D. 2 
Putnam, Conn.

Paulius Žičkus

įtrauktas suvažiavimo dalyvių iš
laikymas. Iš minėtos sumos 
12.000,- DM yra leista Krašto Val
dybai panaudoti administraci
niams reikalams. Atsiskaitymas 
su vokiečių įstaigomis už Šias 
gautas sumas turi būti vykdomas 
atskirai.

Baigiant prelegentas inž. V. 
Adamkavičius pastebėjo, kad mū
sų spaudoje keltos mintys, susi
rūpinimas, kritika gimnazijos 
adresu tarnavo vienam tikslui 
— užtikrinti gimnazijos ateitį ir 
išbristi iš pasitaikančių netikslu
mų.

Prezidiumo pirmininkas T. 
Blinstrubas prelegentui padėkojo 
visų vardu už atliktą kruopšti] ir 
sąžiningą gimnazijos tikrinimo 
darbą.

Toliau sekė klausimai ir disku
sijos. O po diskusijų susirinki
mas priėmė re
zoliuciją PLB Centro Valdybai 
ir spaudai.

Susirinkime dalyvavo per 200 
žmonių.

JEIGU RUOŠIATĖS VAŽIUOTI Į EUROPĄ, PIETŲ SALAS, FLORIDĄ, 
KALIFORNIJĄ AR TIK Į NEW YORKĄ

KREIPKITĖS Į
TRANS-ATLANTIC TRAVEL SERVICE

390 WEST BROADWAY 
SOUTH BOSTON, MASSACHUSETTS 02127 

Tel. 268-8764
Ši įstaiga turi visus įgaliojimus iš tarptautinių (užsienio) ir vietinių susi

siekimo linijų. Mes išduodame bilietus, užsakome viešbučius, sudarome kelionės 
planus pavieniams ir grupėms. VISI PARNAVIMAI SUTEIKIAMI BE PA
PILDOMO MOKESČIO.

Įstaiga lietuviška — kreipkitės lietuviškai.

Darbo valandos:
Kasdien nuo 9 vai. iki 5 vai. p. p. 
Ketvirtadieniais nuo 9 vai. iki 7 vai. vak. 
šeštadieniais nuo 8 vai. iki 12 vai. pietų.

Vedėjas: Jonas Adomonis



1966 m. vasario 14 d. DIRVA Nr. 18 — 5

Dvaras į kurį nebegrjžom... m
Pluoštas išgyvenimų pas Borisg Melngailį

Borisas Melngailis savo kilme 
buvo latvis. Tikras jo tėvo brolis 
— komp. Emilis Melngailis — 
latvių muzikiniame gyvenime turi 
panašią reikšmę, kaip mūsuose 
komp. St. Šimkus. TačiauBorisas 
su dėde mažai tesigiminiavo ir 
labai retai susitikdavo. Bent man 
niekad neteko girdėti, kad komp. 
Melngailis būtų kada nors savo 
brolvaikį aplankęs Lašmen-Pa- 
mūšy. Be abejonės, tas silpnino 
Boriso ryšius su Latvija. Nesti
prino jų ir motina, kuri buvo ki
lusi iš baltų baronų giminės, tai
gi pagrinde buvo vokiečių kraujo 
ir kultūros moteris.

Pats Borisas tvirtai apsis
prendė už Lietuvą. Jis ne kartą 
man yra kalbėjęs: "Aš gimiau ir 
augoj Lietuvoj. Ir visa tai, kas 
yra gražu ir miela žmogaus gy
venime, aš patyriau Šiame krašte. 
Antra vertus, o koks čia skirtu
mas tarp latvio ir lietuvio? Be
veik ta pati žemė, beveik ta pati 
kalba ir tikrai ta pati istorinė 
lemtis.."

Kurį laiką B. Melngailis ben
dradarbiavo latvių spaudoj, rašė 
eilėraščius latvių kalba, bet 
ilgainiui tos jo pastangos atvėso, 
jis pradėjo gilintis į lietuvių 
kalbą ir pradėjo ta kalba rašyti. 
Kai jį prislėgė sunkumai, kai 
teko net Lašmen-Pamūšį parduo
ti, jis galėjo persikelti į Latvi
ją ir gal neblogai ten įsikurti. 
Tačiau velionis to nepadarė, savo 
apsisprendimo nepakeitė, jis ap
sigyveno Šiauliuose, džiaugėsi 
kiekvienu mūsų kultūriniu laimė
jimu, sielvartavo dėl tų nelaimių, 
kurias "geri" kaimynai mums pa
rengė...

Tikrai nebeprisimenu Boriso 
gimimo metų. Man rodosi, jis tu
rėjo gimti 1903-1907 m. laikotar
py. Tačiau gerai menu jo feno- 
menalinę atmintį. Raštu ir žo
džiu jis gerai mokėjo keturias 
kalbas -- lietuvių, latvių, vokie
čių ir rusų. Kaip žinom, be au
sies ir be atminties kalbos yra 
labai sunkiai pakeliami akmenys. 
Lietuviškai jis kalbėdavo tru
putį su latvišku akcentu. Ką skai
tęs -- visada prisimindavo iki 
smulkmenų. Tiesiog išprusęs 
buvo matematikoj. Ne vieną kar
tą draugų būry darydavo tokius 
bandymus: mes keli pa imdavom 
pieštukus ir popięrio lapus, o 
Borisui duodavom, pvz. tokį už
davinį: 47385 x 39658. Nebuvo- 
atsitikimo, kad kuris nors iš 
mūsų popiery būtumėm davę šį 
daugininko atsakymą anksčiau už 
Borisą. Daugindamas mintinai, 
jis tą atsakymą visad pasakydavo 
pirmas. Panašiai jis operavo ir 
su kitais aritmetikos veiksmais. 
Tuo požiūriu jis buvo fenomenas, 
beveik mūsų dienų kompiuteris...

Borisas Melngailis buvo aukšto 
ūgio, tamsių ir tankių plaukų, 
būdingų veido bruožų. Iš prigim
ties buvo trumparegis, todėl dė
vėdavo pailgų stiklų akinius, pa
prastai įrėmintus sidabriniuose 
rėmuose. Tuo išoriniu bruožu 
jis primindavo vieną ar kitą Lie
tuvos kleboną. Ypačiai būdinga 
buvo jo eisena: dažniausia vis 
kur nors skubėdavo, o tada jo 
strėnos pakrypdavo dešinėn pu
sėn ir atrodydavo, kad jis eina 
Šonu, beveik skersas...

STASYS SANTVARAS

men-Pamūšio ponai mirė: vienas 
sukrito ant tako, peržengęs ne- 
platų atskirų Ūkių žemes ski
riantį ravą, kai grįžo namo iš 
Balsių; kitas sukniubo ir mirė 
pagiry, tik įžengęs į savo lau
ką po sėkmingos medžioklės...

Žinoma, gali tokiom pasakom 
tikėti, gali ir netikėti. Ir aš tada 
galvojau, kad Borisas nori mane, 
bailų gaivalą, truputį pabauginti, 
nes, pagal senus mūsų papročius,

Borisas Melngailis 1958 m.
Vienoje.

Lietuvos dvarai buvo apipinti 
legendom. Savo legendų tupėjo 
ir Lašmen-Pamflšis. Velionis B. 
Melngailis vieną kartą man pa
sakojo, kad visi šio dvaro savi
ninkai miršta ant savo žemės 
ribos. Ir jis parodė man porą 
vietų, kur ankstybesnieji Laš-

staiga miręs žmogus turi būtinai 
vaidintis...

Bet reikėjo gi taip nelemtai at
sitikti, kad ir Boriso patėvis Ma- 
nekas taip pat mirė ant savo dva
ro žemių ribos! Grįžo jis su žmo
na iš Pakruojaus, užvažiavo ant 
Lašmenos tilto, kuris yra dvaro 
riba, staiga karietoj sugriuvo ir 
jau nebeatsikėlė. Išimtį sudaro 
Borisas, iškilęs į nežinomus kraš
tus Vienoj, betgi jis jau nebuvo 
Lašmen-Pamūšio valdytojas...

Kita Lašmen-Pamūšio legen
da juodom rudens naktim man 
kartais ir šiurpuliais per nuga
rą nueidavo. Borisas Melngai
lis tą legendą pasakodavo labai 
vaizdžiai, lyg pats būtų viską ma
tęs ir išgyvenęs.

Prieš tai, kai Lašmen-Pamū- 
Šį nupirko jo tėvas, ten gyveno 
sena lietuvių bajorų giminė. Pas
kutinysis ponas turėjęs tris duk
teris. Visos jos buvusios gra
žios ir šaunios merginos, bet 
jauniausioji buvo pati dailiausia 
ir smarkiausia. Atsitiko taip, 
kad ji neteko proto ir savo pa
mišime buvo labai audringa. Ta
da vienam kambary grandinėm 
ją prirakino prie sienos ir grin
dų. Toj nelaisvėj, baisiai nusi
kamavusi, jinai ir mirė.

Merginos kambarys buvo erd
vus ir tik siena atskir tas nuo 
dvaro bibliotekos, todėl, kai aš 
atvažiuodavau įLašmen-Pamūšį, 
tenai būdavo mano nakvynė. Tik
ra tiesa, tame kambary prie sie
nos tebekarojo stambi grandinė, 
o viena grandis buvo stipriai 
įtvirtinta parkete. Matyt, mer
gaitė, bus buvusi ne tik daili, 
bet ir didžiai stipri. Borisas 
Melngailis pats vienas ilgą lai
ką tuose kambariuose gyvenęs, 
niekad neparodė jokio ženklo, 
kad tie praeities įvykiai jam da
rytų kokį nors įspūdį, nors šiaip 
netrūko jam nei polinkio į mis
tiką, nei kitokių keistumų, kurių 
kiekvienas turim. Bet aš, kai 
ateidavau gulti, kartais prieš sa
vo valią vis pažvelgdavau į tą

kertę, kur jauna bajoraitė buvo 
prirakinta, kur ji nesveikatos 
priepuolių ištikta, daužėsi, kol 
pati užsimušė. Ir šiandien nega
liu pasakyti, jog tie reginiai man 
būtų buvusi gera pradžia į nakties 
poilsį..

Kai ilgesnį laiką Lašmen-Pa- 
mūšy paviešėdavai, pasidarydavo 
kaž ko ilgu, susikaupusią energi
ją norėdavosi kur nors išnešti ir 
sudeginti. Matyt, abu su Borisu 
buvom panašių nuotaikų pagauti, 
todėl vieną rudenį sutarėm aplan
kyti jo žinomus kaimyninius dva
rus gana plačiam plote šiaurės 
Lietuvoj.

Jaunystėj daug nesvarstoma ir 
nesvyruojama, tad ir mudu, su
manymo apsvaiginti, pradėjom 
rengtis kelionėn. Vieną popietę 
lineikon buvo pakinkytas pats eik
liausias Lašmen-Pamūšio žir
gas, ir mudu iškilom į žygį, ku
ris tęsėsi apie porą savaičių.

Kelionė buvo pilna nuotykių ir 
įspūdžių. Ją lengvino aplinkybė, 
kad Lašmen-Pamūšio ponaitis 
buvo pažįstamas plačiuose to 
krašto ponijos sluoksniuose. Tai
gi dvarų ir dvarelių durys mud
viem atsiverdavo su reveransu, o 
ypač ten, kur būdavo jaunų dvari
ninkaičių. Atsimenu, aplankėm tik 
dailų barono Roppo Pakruojaus 
dvarą, nes ten, anot Boriso Meln- 
gailio, tegyvenusi atkari ir ne
maloni senatvė (tai sakydamas, 
greičiausia turėjo galvoj vokiškų 
junkerių dvasią).

Lietuvos dvarų mistika nuo ma
žens mane svaigino. Ji vertė mane 
domėtis dvarų praeitimi, jų me
no turtais ir bibliotekom, jų iš
taigingu ir mįslingu gyvenimu. 
Kelionė su Borisu buvo ta vie
nintelė proga, kada aš akis akin 
susidūriau su Lietuvos dvarų žmo
nėm, su jų papročiais, manie
rom, gyvenimo būdu ir jų vaišių 
skobniais. Didžiai gaila, kad aš 
tada nerašiau dienoraščio, šian
dien atminty yra nuskendę ir Žmo - 
nių pavardės, ir vietovių vardai. 
Liko tik bendras įspūdis — Lie
tuvos bajorija tuo metu gyveno 
poreforminėm nuotaikom ir rū
pesčiais, į ateitį žvelgė su nepa
sitikėjimu ir net grauduliu. Ta
čiau ten aš dar mačiau apstą 
brangių stilingų baldų, daugelį 
vertingų paveikslų, eilę senų ir 
turtingų bibliotekų, nekalbant 
apie pačius rūmus ir jų sodus bei 
parkus. Reikia šaukte šaukti, kad 
to niekad daugiau nebematysim, 
nes XX-jo amžiaus barbarai Lie
tuvos dvarų turtus išgrobė ir ga
lutinai juos sunaikino. Pradingo 
ir visi tie kultūriniai lobiai, ku
rie per amžius Lietuvos didžio
siose sodybose buvo sutelkti. Jei 
kas bandytų sakyti, kad tie tur
tai dabar yra sukrauti Lietuvos 
muziejuose, tai tokiam nesunku 
būtų atsaką rasti: patys muziejai 
akivaizdžiai liudija, kad ten su
rinktos tik nuobiros, tik trupinė
liai, tik viena kita vertybė, ku
rios okupantai nespėjo išsivežti 
ar vietoj kojom sutrypti. Atro
do, panašaus likimo laukia (jei 
dar nesulaukė) ir Lietuvos bažny
čių kultūriniai turtai.

Aš anksčiau galvodavau ir da
bar tebesu tos pačios nuomonės, 
kad lietuviai rašytojai, ypač be
letristai ir dramaturgai, iki šiol 
tebėra pražiūrėję nepaprastai įdo
mų temų šaltinį — Lietuvos di
dikų ir bajoru gyvenimą, Lie
tuvos dvarų gyvenimą. Tai nė
ra menkesnė tematika už rusų di
duomenės buitį, kurią taip šau
niai pavaizdavo Turgenevas, Go- 
golis, Dostojevskis, Tolstojus, 
Čechovas ir kt. rusų rašytojai. 
Esu tikras, nemažai amerikie-

Lietuvių Teisininkų Draugijos centro valdyba New Yorke. Sėdi iš kairės: V, Sidzikauskas, pirm. J. Šle
petys, A. Ošlapas. Stovi: A. Diržys, dr. Br. Nemickas, A. Senikas ir A. Sodaitis. Nuotraukoje trūksta 
M, Brako. L. Tamošaičio nuotrauka

LIETUVIU TEISININKU DRAUGIJOS VEIKLA
Lietuvių Teisininkų Draugijos 

centro valdyba savo posėdyje, 
įvykusiame š.m. sausio 29 d. 
kolegos A. Seniko rezidencijoje 
Great Neck, N.Y., svarstė aktu
alius organizacijos reikalus. Vie
nas svarbesnių buvo Lietuvos 
Teisės Metraščio išleidimo klau
simas. L.T. Metraštį ruošti ir 
išleisti Centro V-ba yra nutarusi 
savo kadencijos pradžioje. Tuo 
reikalu buvo sudaryta redakcinė 
komisija, kuri kreipėsi į atskirų

Čių, kurie žiūrėjo Karo ir taikos 
filmą, susidarė įspūdį, kad Rusi
ja yra šalis aristokratų, mokančių 
gyventi, išdaigauti ir kovoti.

Mūsų turtai tuo požiūriu tebė
ra neatkasti. Savo kaime mes jau 
gerokai pasivaikščiojom ir gero
kai tuo kaimu pažaidėm. Aišku, 
ir čia dar ne viskas išsemta, 
betgi turėtų ateiti diena, kad lie 
tuvis rašytojas atsigrįš ir į sa
vo krašto buvusią diduomenę. Pa
dirbėti reikės sunkiai, nes gy
vų pavyzdžių nebeliko, bet pajė
giam talentui a la Katiliškis, 
man regis, tas triūsas nebūtų 
beprasmis.

Kad mūsų diduomenė nudžiū
vo, kaip medžio sužeista šaka, 
kad ji atitrūko nuo savo tautos 
Šaknų, dėl to mes galėtumėm tik 
padejuoti, bet ne rūstauti. Pats 
išsigimimas ir apsikrėtimas sve
tima kalba bei kultūra geram ro
manistui taip pat galėtų būti ne
bloga medžiaga, nesgi ir tai vy
ko ne be vidinės kovos ir kon
fliktų. Antra vertus, juk ir po 
Jonušo Radvilos dar buvo nema
žai tokių diduomenės šeimų, ku
rios kovojo dėl Lietuvos savaran • 
kūmo. Daug varsų, daug tragi- 
kos ir heroizmo, daug linksmy
bės ir humanizmo buvo tame gy
venime, tik reikia visa tai sudė
ti į talentingai parašytų knygų 
lapus...

Tartos mintys atgijo, kai pri
siminiau kelionę su Borisu Meln- 
gailiu per šiaurės Lietuvos dva
rus ir dvarelius. Nors radom juo
se prielankumo ir šilimos, bet 
neradom to, ko abu tada ieško
jom -- jokio intymesnio bičiulys 
tės ryšio su dvarų žmonėm. Ak, 
tada gyvenom savo pavasarį, tai 
juk ir moterų žvilgsniuose ieš
kojom atgarsio, bet ir tose ma
riose niekur neužkliuvom...

(Bus daugiau)

teisės sričių specialistus prašant 
jos užplanuotomis temomis pa
rašyti straipsnius ir atsiųsti ko
misijai.

Tą klausimą posėdyje refera
vo redakc. komisijos narys A. 
Sodaitis. Paaiškėjo, kad komisi
ja, į kurią įeina J. Bražinskas 
ir V. Vaitiekūnas, metraščiui 
straipsnius iš autorių jau baigia 
surinkti ir artimiausiu laiku met
raštį pradės redaguoti. Knyga, 
kaip yra numatyta, turės apie 
360-400 6x9 formato puslapių.
Skaičiuojama, kad jos išleidimui 
reikės 3000 dolerių.

Centro valdyba gerai supras
dama tą nelengvą uždavinį, lė
šom pradėjo jau anksčiau rūpin
tis. Yra sudaryta lėšom telkti 
komisija iš C. v-bos narių dr. 
B. Nemicko, A. Ošlapo ir A. Se
niko. Greta kitų pastangų CV nu
tarė kreiptis ateityje į LTD-jos 
skyrių valdybas, narius ir į vi
suomenę kviečiant materialiai pa
remti ir tuo prisidėti prie met
raščio išleidimo.

Buvo nuodugniai apsvarstytas 
ir antras svarbus klausimas — 
Teisininku Žinių tolimenis leidi
mas. T. Žinias iki šiol redaga
vo L. Šmulkštys ir redakcinė ko
misija Chicagoje. L. Šmulkščiui 
dėl rimtų priežasčių, toliau TZ 
redaguoti nesutikus, C. valdyba 
nutarė kviesti jų redaktorium ra

šytoją J. Gliaudą. C. valdybos 
pirm. J. Šlepetys v-bos yra pra
šytas tirti galimybę ir sąlygas gal 
bus patogiau ir prasmingiau TŽ 
spausdinimą vykdyti Los Ange
les, Calif. Nutarta kreiptis į LT 
d-jos skyrius, kad kiekvienas jų 
(bent didesni) sutiktų parūpinti 
lėšų ir išleistų bent po vieną 
TŽ numerį. Lėšų reikalu rūpinsis 
ir centro valdyba.

Suėjus Teisininkų Draugijai 45 
metams nuo jos įsteigimo Lietu
voje ir 20 metų nuo jos atstei- 
gimo tremtyje, centro valdyba 
drauge su New Yorko teisininkų 
skyriumi sutarė organizuoti tų 
sukakčių minėjimą New Yorke. Mi - 
nėjimas bus suruoštas š.m. gavė
nios laiku. Numatyta šaukti iškil
mingą teisininkų susirinkimą,pa- 
kviečiant į jį lietuvių visuomenę. 
Minėjimo programoje: trumpa 
LTD-jos veiklos apžvalga,paskai
ta — Lietuvos teisinės padėties 
klausimu ir kt.

Posėdžiui pirmininkavo J. Šle
petys, dalyvavo V. p. V. Sidzi
kauskas, dr. B. Nemickas, A. 
Ošlapas, A. Senikas ir A. Sodai
tis. Buvo kviestas ir 
teisin. New Yorko sk. 
Diržys.

Visi darbotvarkėje
LTD-jos reikalai buvo apsvarsty
ti darbingoje ir darnioje nuotai
koje. (r s)

dalyvavo 
pirm. A.

pažymėti

DIRVOS NOVELES KONKURSAS
'TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turini 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.

VIESĖBAMl (HIC1G0JE PIRKITE UEJIJE MIUIERMOJE
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

ČIA GĖRIMUS P1RKS1TE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

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 viso pasaulio kraštų.

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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Naujai išrinkta Detroito Balfo skyriaus valdyba. Sėdi: vicepirm. K. Jurgutis, Balfo direkt. E. Paura- 
zienė, skyr. pirm. A. Musteikis, vicepirm. R. Ražauskienė ir sekr. V. Staškus. Stovi: vicepirm. K. 
Sragauskas, ižd. P. Dalinis, reviz. kom. narys K. Ražauskas, fin. sekr. Č. Šadeika ir kartotekos ved. 
V. Lelis.

DETROITO ŽURNALISTU VEIKLA
Sausio 30 d. Marijos Sims na

muose įvyko skyr. narių susirin
kimas. Susirinkimą pravedė VI. 
Mingėla, sekretoriavo St. Sližys. 
Pereitų metų veiklą apžvelgė VI. 
Mingėla. Buvo kreipiamas ypa
tingas dėmesys į kiekvieno nario

HELP VVANTED MALĖ

JOURNEYMEN

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

STF.ADY VVORK & 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 PRODUCTION, 
INC.

26290 W. 8 MILE 
SOUTHFIELD, MICH.

(16-22)

MACHINE
OPERATORS
HARDINGE-MILL-

LATHE-HONE
AND LAP

aPermanent positions in 
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)

Bridgeport Mill Hands
AND

Shaper Hands
Surface

Grinder Hands (6)
DAY SHIFT

JOURNEYMEN STATUS 
OR EtJUIVALENT

Langlois Corporation
12730 ARNOLD COR. GLENDALE

DETROIT 39, MICHIGAN
(15-18)

WANTED
JOURNEYMEN

DIE LEADERS
DIE MAKER BENCH

NIGHT SHIFT
HANDS

HANDS

benefits.

DIE MAKER RENCH
DAY SHIFT

63 hour vveek. Frintre

UNIVERSAL DIE & 
MFG. CO.

1421 E. 10 Mile 
Madison Heights, Mich. 

(15-21) 

pasireiškimą spaudoje ir visuo
meniniame gyvenime. Be žurna
listų plunksnos neapsiėjo nė vie
nas Detroito lietuvių stambes
nis ir reikšmingesnis parengi
mas (pvz. Pasaulio gydytojų su
važiavimas; New Yorke Įvykusi 
Lietuvos laisvės manifestacija, 
lapkričio 13 d.; Dailės parodų 
reklama ir kritika; Dramos mė
gėjų sambūrio teatrinės veiklos 
pristatymas) ir šiuo metu ypa
tingas dėmesys atkreiptas Į Lie
tuvių Fondo vajaus sėkmingumą 
Detroite. Draugijos jau yra 
Įpratusios bet ką ruošiant kreip
tis į skyrių prašant pagalbos. 
Detroito žymieji veikėjai ir va
dovai -- Dainavos, Lietuvių Na
mų, JAV L.B. Detroito apylin
kės, Gydytojų s-gos --kieksykių 
davė interview. Pasikalbėjimai 
buvo dedami: Drauge, Dirvoj ii 
Naujienose.

Šiuo metu Detroito visuomenė 
labiau pageidauja trumpų repor
tažų negu ilgų publicistinių 
straipsnių, užtat daugumas kole
gų našiai pasidarbavo trumpai 
informuodami per spaudą lietu
vių visuomenę. Buvo aprašinėja
mos paskaitos, parengimai, kon
certai, vaidinimai, baliai. Ypatin
gai našiai pasireiškė foto kores
pondentas inž. Jonas Gaižutis. 
Daug ryžto parodė patiekdamas 
spaudai iliustracijų - nuotraukų 
K. Sragauskas. Per visus metus 
našiai reiškėsi šie spaudos ben
dradarbiai: Alfonsas Nakas, Vla
das Selenis, Stasys Sližys, Vla
das Mingėla, Antanas Grinius, 
Marija Sims (daugiau poetinėje 
kūryboje), Petras Januška (Ka
nados lietuvių spaudoje) ir Felik
sas Motuzas (spaudos vetera
nas) irgi neleidžia plunksnai rū-

MALĖ

TOOLMAKERS
FULL OR PART TIME. LONG 

PROGRAM.

McDONALD MACHINE 
TOOL CO.

7326 McDONALD 
DETROIT, MICH.

313 — TY 7-2200
(18-24)

WANTED AT ONCE

TOOL MAKER
LATHE HAND

RADINL DRILL OPERATOR 
MACHINISTS

Job shop experience required. Days, 
58 hours. benefits.

WYOMING TOOL & MACHINE
CO.

25905 GLENDALE
313 — 537-0950

X

SIUNTINIAI I LIETUVA
C-

Licenzijuotų lietuviu Įmonė , registruota 
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARQUETTE GIFT PARCELS SERVICE 

2608 ir 2501 W. 69 St., Chicago, III. 60629. 
Telef. WA 5-2737

3212 So. Halsted St.. Chicago, III. 60608.
Telef. 225-1864

DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje 
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu 

kitur kainomis.
KREJPKITĖS į mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

DIRVA

dyti. Našiai reiškėsi Vyt. Alan
tas (Dirvoj, Aiduos ir kt.), nors 
dėl darbų gausumo uždirbant duo
ną kasdieninę, nepavyko visų už
mojų įvykdyti, tačiau 1965 m. pir
mą kartą pasiekė sceną Vyt. Alan
to komedija "Žmonos portretas", 
kuri buvo pirmą kartą suvaidin
ta Detroite, o vėliau Clevelande. 
Gražiai reiškėsi visų metų bėgy
je Karyje, Drauge ir kitur K. 
Kodatienė. Jos str. mielai skai
tomi ir vis daugiau ji iškelia pa
triotinių ir ypač moteris liečian
čių temų. Skyriui reikia palinkė
ti tolimesnio našaus lietuviško 
darbo spaudos puslapiuose.

Kontrolės k-jai atstovavo ir 
kasos patikrinimą padarė k-jos 
pirm. inž. Vyt. Kutkus. Rasta 
viskas tvarkoj, tik nutarta iš
braukti tuos narius, kurie nesi- 
reiškia žurnalistinėje veikloje ir 
neužsimoka 2 metus nario mo
kesčio.

Rasta kasoje grynais 39.08 dol. 
Be to, skyrius turi didelį aliejinį 
dail. Jadv. Paukštienės dovanotą 
paveikslą 100 dol. vertės.

Išrinkta nauja valdyba. Atsi
sakius pirmininkauti VI. Mingė- 
lai, pasiskirstant, šias pareigas 
apsiėmė eiti Marija Sims; Vla
das Selenis sekretorius ir VI. 
Mingėla sutiko būti iždininku; Vla
das Pauža -- kandidatas. Kontro
lės k-jon išrinkti: pirm. Vyt. Kut
kus ir sekr. P. Januška.

Ateity numatyta surengti dail. 
Varno kūrinių parodą Detroite; 
valdyba Įpareigota su juo susi
tarti. Be to, pavesta naujajai 
skyr. valdybai (jeigu sąlygos 
leistų) surengti smuikininkės- 
virtuozės Elenos Kuprevičiūtės- 
Bergienės koncertą Detroite. Su
sirašinėjimą veda VI. Mingėla.

Vyt. Alantui negalėjus dėl dar
bo į susirinkimą atvykti, jo pa
ruošta paskaita atidėta kitam su
sirinkimui. (jp)

SUDARYTAS KOMITETAS
JAUNIMO KONGRESUI REMTI

LB apylinkės pirm. dr. Vyt. Ma _ 
jausko iniciatyva jo namuose va
sario 6 d. buvo sukviestas orga
nizacijų, visuomenės ir spaudos 
žmonių pasitarimas jaunimo kon
greso parėmimo reikalu.

Po ilgesnių diskusijų buvo iš
rinktas tam reikalui komitetas: 
pirmininkas inž. Vacys Urbonas,
I vicepirm. dr. Vyt. Majauskas,
II vicepirm. Rimantas Griškelis, 
iždininkas Alfonsas Juška, finan
sų sekr. inž. Algimantas Rudžiū- 
nas, sekretorius Jonas Urbonas, 
nariai — Jonas Valiukėnas, dr. 
Martyna Miškinienė, inž. Jonas 
Gaižutis, Žibutė Zaparackaitė, 
Rožė Ražauskienė, Kazys Ražaus 
kas; į spaudos ir informacijos 
sekciją St. Garliauskas, Al. Na
kas ir VI. Selenis.

Komitetas numato surinkti

LIETUVOS KULTŪRININKUS PRISIMINUS
Lankant lietuvių kolonijas ten

ka nugirsti tokių pasakymų: gal 
nevertėtų perdaug sielotis Lietu
vos nepriklausomybės atstatymu. 
Juk visvien i rums neteks sulauk
ti Lietuve > prisikėlimo. Kiti gi 
sako, kad ir laisva Lietuva bū
tų, vistiek nevažiuočiau , nes 
ten viskas okupanto bus nunio- 
kiota, sugriauta.

Jeigu anais priespaudos metais 
mūsų tautos sūnūs bei dukros 
būtų taip galvoję, tai vargiai 
būtume turėję Lietuvos nepri
klausomybę.

Žinome, kad erškėčiai nuklotu 
keliu, atėjome į Nepriklausomy
bę. O, netrumpas buvo tas erš
kėčių kelias! Juo veržėsi aušri
ninkai, varpininkai, viltininkai. 
Ne patrankomis, ne bombone
šiais jie kariavo su daug galin
gesniu priešu, ne, jie žodžiu, 
lietuviškąja mintimi kovojo su 
engėjais. Toje kovoje daug dar
bo, daug vargo, daug naktų ne
miegojo, kad tik Lietuvai švie
sesnę ateitį iškovoti.

Kudirką, Biliūną, Vaičaitį,Bie- 
linį ir kitus per ankstį išplėšė 
mirtis. Jie nesulaukė Lietuvos 
nepriklausomybės paskelbimo.

Lietuvai atbundant, kartu su 
vyrais kovoti dėl lietuviško raš
to ir jo kurti išėjo ir keletas 
gabių moterų rašytojų: Julija Žy- 
mantienė-Žemaitė, Marija Peč- 
kauskaitė-Šatrijos Ragana, Sofi
ja Pšibiliauskaitė- Lazdynų Pe
lėda ir kitos.

Jonas Basanavičius per visą 
gyvenimą krovė mokslo ir rašto 
turtą Lietuvai. Jis nuo pat Auš
ros pasirodymo ir Nepriklauso
mybės atgavimo, kad ir kitur 
gyvendamas, vadovavo lietuvių 
kultūriniam gyvenimui, suburda
mas apie Aušrą visas inteligen- 
tines jėgas. Jis buvo lyg visos 
tautos vienybės simbolis. Basa
navičius nuo jaunų dienų pi r mon 
vieton statė Lietuvos reikalus. 
Jis šaukte šaukė, kad visa, kas 
lietuviška reikia sujungti, surink
ti ir išaiškinti žmonėms, kad 
žinotų, kas esame, ko turime 
siekti ir kuo turime būti.

Petras Vileišis, dar studentu 
būdamas darė žygių, kad būtų 
grąžinta lietuviškos spaudos lais
vė. Jis buvo aiškus gyvenimo 
praktikas: rašė kaimui naudingas 
knygeles, pinigais tepė rusų val
dininkus, kad tik šie nepastotų 
kelio lietuviškam spausdintam 
žodžiui. Jis buvo garsus inži
nierius, tiltų ir geležinkelių sta
tytojas, su pinigais nelabai skai
tėsi. Jeigu jam nebūtų rūpėję 
Lietuvos reikalai, būtų galėjęs 
tapti milionierium.

Juozas Tumas-Vaižgantas, 
tautinio atbudimo aušrai auštant, 
dar moksleivių būdamas, supra
to lietuvio šviesuolio uždavinius. 
Būdamas Kaune kunigų seminari
joje, tampa slaptu iš Prūsų par
gabentų lietuviškų raštų globėju. 
Ne tik platina uždraustą spau
dą, bet taip pat į ją rašo įvai
riais klausimais. Tapęs kunigu, 
rusų valdžios buvo mėtomas iš 
vienos parapijos į kitą, kad tik 
labiau būtų sutrukdytas lietuvy
bės darbas. Tačiau tas jo ne
atbaidė. Jis pasidarė pačiu gy
viausiu ir d rąsiausiu kovotoju dėl 
spaudos, dėl tautinės kultūros. 
Visur, su visais lietuviais jis 
rasdavo Įvairiausių reikalų, ras
davo bendrą kalbą. Kur tik lie
tuvių reikalai, kur tik koks ben
dras darbui susibūrimas, ten ma
tomas ir Tumas-Vaižgantas. Kai

2.000 dolerių jaunimo kongresui 
paremti. (vs)

LIETUVIAI TARPT AUTINĖJE
APLINKOJE 

Detroito Tautinių šokių grupė 
šilainė, vadovaujama Galinos Go- 
bienės, sausio 28 d. dalyvavo 
tarptautinėje parodoje Michiga- 
no universitete. Publika, kaip ir 
kiekvienais metais, labai šiltai 
priėmė lietuvišką jaunimą, ši
lainė turėjo progos sušokti tris 
tautinius šokius meninėje pro
gramoje, kurią išpildė įvairūs 
Europos ir Azijos tautų studen
tai.

šioje tarptautinėje parodoje be 
meninės programos buvo ir įvai
rių tautų atskiros parodėlės. Lie
tuvos skyriuje buvo išstatyta rank
darbių, gintaro papuošalų ir me
džio drožinių.

Programos pranešėju buvo 
studentas Albertas Karvelis.

(rb)

buvo spauda jau leista, jis per 
tą spaudą ryžtingai, drąsiai 
skleidžia kultūrą ir šviesą žmo
nėse. Kad visa, kas išgyventa 
dėl ko kentėta ir dirbta, nežū
tų, kad visa paliktų literatūroj 
Įamžinta.

Kazys Būga, nepaprastų ga
bumų mokslininkas, dar studeni 
ta ūda ma s atkreipė žymių užsie
nio mokslininkų dėmesį. Jam rū
pėjo netik patsai kalbos grynu
mas, bet ir jos vieta, jos san
tykiai su kitomis kalbomis. Būga 
Į kalbą žiūrėjo ne vien tik kaip 
į sužinojimo priemonę, bet ir 
kaip Į dokumentą tautos dvasiai 
pažinti. Šis didelis kalbos žino
vas, tyrėjas iš žodžių kilmės, 
iš vietų vardų, nūdien jau ne- 
bežinia ką reiškiančių, tyrė ir 
lietuvių tautos praeitį. Ir tikrai: 
juk kalba yra šios rūšies tau
tos veidrodis, ji yra daugelio 
amžių sudėtas visos tautos lo
bis. K. Būga išgarsino Lietuvos 
vardą svetur ir kėlė žymių moks
lininkų tarpe didelį susidomėji
mą lietuvių tauta, mūsų kalba.

Jonas Jablonskis, visą gyve
nimą atsidėjęs dirbo lietuvių kal
bai nuo svetimybių valyti, moks
liškai ir praktiškai gyvenimui 
bei raštui pritaikyti. Jo sudary
toji lietuvių kalbos gramatika 
yra pagrindinis lietuvių mokyk
loms veikalas. Tą darbą jis pra
dėjo dar spaudos draudimo lai
kais. Tirdamas lietuvių kalbą, 
Jablonskis skersai ir išilgai iš-

Vasario 16 minėjimo prasmė
Vasario 16-toji mums liudija 

Lietuvos valstybės prisikėlimą, 
tautos laisvės troškimą ir tau
tinės vienybės simbolį. Ji lietu
vių tautai, tarytum anų laikų 
šviesioji žvaigždė parodžiusi ke
lią į naują žmonijos erą. Kaip 
krikščioniškas pasaulis kiekvie
nais metais mini Kristaus atė
jimą, o tuo pačiu ir naują žmo
nijos dvasinį laikotarpį, taip mes 
švenčiame Vasario Šešioliktąją. 
Ją švęsdami prisimename ne vien 
tik anuomet dėtas pastangas lais
vei laimėti, *bet gyvendami lais
vame pasaulyje, nuolat keliame 
Lietuvos išlaisvinimo klausimą. 
Šia švente neleidžiame laisvojo 
pasaulio vadams Lietuvos bylos 
numarinti. Vedame iš naujo lais
vės kovą nepriklausomai savo 
valstybei atstatyti. Į Vasario 16- 
tos minėjimą susirenkame ne 
vien prisiminti savo mielą šalį, 
bet kartu ir ryžtą atnaujinti, jau
najai kartai priminti tėvų šalies 
garbingą praeitį, jos vargus ir 
kovas už jos laisvę. Tuo metu 
mes pasijuntame esą visi vie
nos lietuvių tautos sūnūs ir duk
ros.

Praėjusieji metai mums pa
rodė džiuginančių reiškinių. Vy
resniųjų veiklą pamažu pradeda 
perimti jaunoji karta. Jaunimo 
organizuoti žygiai į Washingto- 
ną ir Jungtines Tautas pagyvino 
lietuvių tautos laisvės kovą.

šie metai paskelbti Jaunimo 
Metais. Tuo laikotarpiu turės 
iškilti lietuvių tautos išlikimo 
problemos plačiąja to žodžio 
prasme ir rasti atitinkamų 
sprendimų įgyvendinimo, suju
dinti jaunąją kartą didesniu są
monėjimu tautinėj dvasioj ir įsi-

MIAMI

VASARIO 16-TOS 
MINĖJIMAS

ALT Miami skyrius Lie
tuvos Nepriklauso m y b ė s 
šventę rengia vasario 20 d., 
2:30 vai. po pietų, Lietuvių 
Klube, 3655 N. W. 34th St.

Apie šventės reikšmę 
trumpai kalbės dr. Tamo
šaitis. Kalbės ir miesto bur
mistras, bet ilgų kalbų ne
bus. Meninę dalį išpildys 
dainininkė, atvykus iš Pa
ryžiaus ir dabar viešinti 
Miami Beach, lietuvaitė 
Joan Francez-Borisas. Ji 
turi labai gražų ir malonų 
balsą. Bus ir kitų netikėtu
mų. Minėjimas įvyks ban
keto formoje — prie stalų.

Malonūs lietuviai, iš arti 
ir toli čia suvažiavę, mylin
tieji savo kalbą, savo tautą 
ir senąją tėvynę Lietuvą, 
maloniai esate prašomi da
lyvauti ir pagerbti šventę 
didžiosios aukos ir ryžto 
ženkle kovoje už Lietuvos 
laisvę.

1966 m. vasario 14 d.

važinėjo visą Lietuvą ir užra
šinėjo retesnius nugirstus žo
džius, kuriuos naudojo lietuvių 
kalbos mokslo reikalams. Pas
kutiniu laiku, būdamas parali- 
žuotas, ant ratelių vežiojamas 
mokė gimtosios kalbos studen
tus universitete.

Joną Mačiulį-Maironį vadina
me Lietuvos pavasario dainiu
mi. Maironio visi dainos žo
džiai pataikydavo Į lietuvio šir
dį. Jo daugelis dainų ir šian
dien skamba tarp svetur gyve
nančių lietuvių. Jei vyskupas An
tanas Baranauskas dar baudžia
vos laikais, neaiškiai spėjo Lie
tuvą atgimstant, jei liaudies dai
nius Strazdelis dainomis lengvi
no kaimiečio baudžiauninko var
gą, ramindamas greitai ateisian
čiu pavasariu, Maironis jau aiš
kiai dainos žodžiais skelbė pri- 
sikelsiančią Lietuvą.

Tai tik keli anų laikų kultū
rininkai ir tautos žadintojai, ku
rie aukštai iškėlę galvas nedve
jodami dirbo su dideliu atsidėji
mu ir pasišventimu Lietuvos lais
vei ir tautinei sąmonei. O tokių 
buvo ne dešimtys, o šimtų šim
tai, kuriuos jau seniai priglau
dė lietuvių krauju sumirkyta že
mė. Jie mirė, bet jųjų idėjos 
gyvos. Su nemirštamosiomis idė
jomis drąsiai.ženkim į Lietuvos 
atgimimą ir naują Tėvynės pa
vasarį.

Jonas Miškinis

gauti didesnę atsakomybės samp
ratą už savo veiksmus prieš lie
tuvių tautą bei valstybę.

"Lietuva, Tėvyne mūsų, tu did
vyrių žemė..." Tai prasmingi 
mūsų himno žodžiai. Amžiai bė
ga, o didvyriai vis keičiasi, atei
na nauja karta, kad tauta amžiais 
gyventų.

Kaip visokeriopai pažangai 
reikia darbą meile ir kieta kant
rybe persunkti, taip ir pats ken
tėjimas yra pirmoji sąlyga iš
tverti tikslo siekiant. Šia proga 
tinka J. Tumo-Vaižganto žo
džiai: Garbė žuvusiems už Tė
vynę ir garbė, kad yra kam už ją 
žūti.

(j. b.)

MALĖ HELP WANTED

BALTIMORE, MD.
WANTED AT ONCE 

EKPERIENCED:— 
MACHINISTS 

TOOL-MAKERS 
Good working conditions. 
Liberal company benefits. 

Please write or call 
MR. BELTZER—

FINKEL OUTDOOR 
PRODUCTS 

141 Lanza Avė., 
Garfield, N. J. 

201 — 772-7700 
(13-19)

AUTOMAT1C SCREW MACHINE 
OPERATORS and set-up men, at 
least 10 years experience, day of 
night shift, overtime, excellent 
working conditions and all fringe 
benefits.

INTERNAT1ONAL SCREW 
MACHINE CORP.

16 DELANCY ST.. NEVARK, N.J.
MA 3-4010

(15-18)

EMPLOYEES-FACTORY 
W0RKERS

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

MR. JANONIS -- 201 - 933-7800

CRAFTOOLS, INC.
I 1NDUSTR1AL ROAD 
WOODR1DGE, N. J.

(17-23)

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

DRAFTMAN
H. S. graduate with 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)
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• LB CIevelando Vos apy
linkės metinis visuotinas 
susirinkimas įvyks kovo 13 
d. (sekmadienį), 12 vai. 
Lietuvių svetainės viršuti
nėje salėje. Darbotvarkėje: 
metinės veiklos pranešimas, 
iždininko apyskaitinis pra
nešimas, kontrolės komisi
jos patikrinimo daviniai, 
naujos valdybos ir kontr. 
komisijos rinkimai.

• Schools of Nursing, pri
pažintos slaugių ir seselių 
mokyklos CIevelando rajo
ne, išvardintos sąraše, kurį 
galima gauti Nursing Care- 
ers, 3300 Chester Avė., Cle
veland, Ohio 44114.

Būsimos tų mokyklų lan
kytojos gali susipažinti su 
visa mokslo programa ir 
mokyklų sistema prašant 
informacijų minėtų adresu 
ar skambinant telefonu — 
432-0555.

• Jau yra gauta V. Dau- 
girdaitės-Sruogienės Lietu
vos Istorija, šeštoji laida. 
Terros išleista. Kietais vir
šeliais. Kaina 6 dol. Galite 
Įsigyti Dirvoje.

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

PADĖKA

Sausio 29 d., Clevelande, šv. 
Jurgio parapijos salėje, Lie
tuviams Budžiams Remti Valdyba 
suruošė solistės Krištolaitytės 
koncertą ir balių. Parengimas 
sutraukė daug svečių ir praėjo 
dideliu pasisekimu.

Dėkojame solistei Krištolaity- 
tei-Daugėlienei už atliktas lietu
viškas ir pasaulinių kompozito
rių dainas ir arijas, G. Karso- 
kienei už akompanavimą. Nuošir
di padėka už maisto gaminimą 
ir saldumynų aukojimą: Nakelie- 
nei, E. Barkauskienei, Jonaitie
nei, Kalvaitienei, Jarašūnienei, 
Navickienei, Čiuprinskienei, 
Naurušienei. Už saldumynų auko
jimą: Langienei, Balienei, Paško- 
nienei, Dailidienei. Už didelę tal
ką padėka priklauso studentėms 
G. Stuogytei ir B. Pautienytei. 
Dėkojame už pakvietimų plati
nimą: P. Venciams, Barkauskie
nei, Langienei, Balienei ir Ber- 
žinskienei. J. Kalvaičiui, P. Stan
kevičiui, Barkauskui ir V. Rut
kauskui už talką bufete. Taip pat 
nuoširdžiausiai dėkojame sve
čiams už atsilankymą ir parė
mimą Lietuvių Budžių jaunimo.

Lietuviams Budžiams Remti 
Valdyba

• Prieš atnaujindami sa
vo namų arba taip vadina
mų ”Homeowners”, draudi
mus palyginkite savo mo
kesti paskambindami V. 
Giedraičiui tel. 944-6835.

DAYTON

CIEVELANDO PARENGIMU 
— KALENDORIUS -

MAISTO 
KRAUTUVĖ 

(SUPERMARKET)
Mūrinis namas ir aikštė 

automobiliams.
Broadvievv-Brookpark ra

jone. Gerai einąs biznis — 
pilna maisto prekyba. C-2 
leidimas.

Sav. išvyksta kitur.
Skambinti po 7 vai. 

vak. telef. WH 6-0778.

LIETUVIŠKOS KNYGOS, 
PLOKŠTELĖS, 
MEDŽIO DROŽINIAI, 
AUDINIAI, GINTARAS

ir įvairios kitos importuotos dovanos!
Visa tai galite įsigyti, atvykę į naujai atidarytą 

DIRVOS krautuvę, 6907 Superior Avė.
Krautuvė atidaryta kasdien nuo 9 vai, ryto iki 6 vai. 

vak., šeštadieniais nuo 9 vai. ryto iki 2 vai. p. p.

VASARIO 20 D. Aukuro an
samblio išvykoms paremti pie
tūs. Rengia Vysk. Valančiaus mo
kyklos tėvų komitetas.

VASARIO 27 D. Prel. M. Kru
pavičiaus 80 m. amžiaus su
kakties minėjimas -- rengia ALT 
CIevelando skyrius.

KOVO 6 D, Kaziuko mugė. Ren
gia Neringos Skaučių Tuntas.

* KOVO 12 ir 13 d. d. Mika
lojaus Ivanausko liepsnos tapy
bos dailės paroda Naujosios pa
rapijos salėje.

KOVO 13 D. Naujosios parapi
jos choro pagerbimas. Rengia 
LB II-ros apyL valdyba.

KOVO 19-27 D. M.K. Čiurlio
nio kūrinių reprodukcijų paroda 
Čiurlionio Ansamblio namuose.

KOVO 20 D. M.K. Čiurlionio 
90 m. gimimo ir 55 m. mirties 
sukakties minėjimas - koncer
tas Čiurlionio Ansamblio namuo
se. Rengia Čiurlionio Ansamblio 
Sidabrinio Jubiliejaus komitetas.

KOVO 27 D. Bv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos rengiami pietūs 
Naujosios parapijos salėje.

BALANDŽIO 3 D. A ukuro an
samblio metinis koncertas.

BALANDŽIO 16 D. Vysk. Va
lančiaus mokyklos abiturientų, 
tėvų ir rėmėjų balius.

BALANDŽIO 17 D. Margučių 
ridinėjimas. Ruošia Vysk. Va

lančiaus mokykla.
BALANDŽIO 23 D. PLB spe

cialus parengimas.

GEGUŽES 1 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Rengia Neringos Skau - 
čių Tuntas.

GEGUŽES 7 D, Dirvos balius 
Carter viešbutyje.

GEGUŽĖS 8 D. Motinos Dienos 
minėjimas. Ruošia Vysk. Valan
čiaus mokykla.

BIRŽELIO 5 D. 1966, Bv. Ka
zimiero Lituanistinės Mokyklos 
mokslo metų užbaigimas.

BIRŽELIO 19 D. Vysk. Valan
čiaus mokyklos gegužinė.

Rugsėjo 24 d,, Dirvos Vakaras 
Bv. Jurgio parapijos salėje.

RUGSĖJO 25 D. Tautos šventė- 
Lietuvių Diena. Rengia Lietuvių 
Bendruomenė.

SPALIO 15 D. Bv. Kazimiero 
Lit. Mokyklos parengimas.

SPALIO 22 D. Lithuanian Vil- 
lage inc. parengimas Lietuvių sa
lėje.

LIETUVOS NEPRIKLAU
SOMYBĖS MINĖJIMAS 

DAYTONE
Vasario 16-tos minėjimas 

Daytone, kuris įvyks vasa
rio 20 dieną, žadama pra
vesti jaunimo ženkle, lei
džiant daugiau pasireikšti 
vietinėms jaunosioms jė
goms.

Pagrindiniu kalbėtoju pa
kviestas Albertas Druktei- 
nis, Cincinnati Xaver uni
versiteto studentas, daito- 
niškių dr. Edmundo ir Al
donos Drukteinių sūnus. 
Meninę programą, kuri ža
da būti labai įvairi ir įdomi, 
atliks Lietuvos Vyčiai ir ki
tos jaunosios jėgos.

Antra kalbėtoja bus Vy
čių 96 kuopos naujai išrink
ta pirmininkė Judita Petro- 
kaitė. Tai labai veikli Vytė.

Šventė bus pradėta 10 
vai. pamaldomis 'šv. Kry
žiaus bažnyčioj ir vainiko 
padėjimu prie naujai pasta
tytų trijų paminklinių kry
žių ir bus tęsiama 3-čią va
landą p. p. parapijos salėje 
iškilmingu posėdžiu ir me
nine dalimi.

Laukiama svečių ir iš ki
tų lietuviškų kolonijų.

Minėjimą rengia L. R. K. 
Draugijų Sąryšis. (d)

HELP WANTED MALĖ

SĖT UP MEN

Punch Press and power 
brakes. Mušt read blue- 
prints, sėt up and operate. 
New plant. No layoffs, 
benefits.

BUD RAD1O, INC.
4605 EAST 355 St., 

WILLOUGHBY, OHIO
(16-18)

MACHINISTS
Able to sėt up and operate and work 
from blueprints on

TURRET LATHE

MILLING MACHINES

VERTICAL 
BORING MILLS 

Able to work any shift

FITTERS

ASSEMBLERS
(STRUCTURAL)

Mušt be experienced in heavy struc- 
tural parts and ability to assemble 
from structural blueprints.

LAYOUT MEN
Experienced in structural layout

Bartlett-Snow-Pacific
6200 Harvard Avė.

An Equal Opportunity Employer

KELLER-HYDROTEL
CONTOURING AND PROF1L1NG 

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
GERAS VALANDINIS 

ATLYGINIMAS IR PRIEDAI 

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

TOOL CO.
3784 E. 78 St. 

341-1700r
An Equal Opportunity Employer

DESIGNERS
DRAFTSMEN
ENGINEERS

MECHANICAL
STRUCTURAL
ELECTRICAL

Permanent position with 
expanding company. 

Fringe benefits. 

AMERICAN
MONORA1L

1111 E. 200 St. 486-5C00

An . Equal Opportunity Employer

(18-19)

ELECTRICIAN
Panel and machine tool wiring 
experience. Permanent position, 
good company benefits, apply in 
person.

AMERICAN 
MONORA1L CO.

1111 E. 200 St. Phone 486-5000

An Equal Opportunity Employer

HELP WANTED FEMALE

APIE LIETUVIUS 
SPORTININKUS 
Amerikoje turėjome eilę spor

tininkų, daugiausia atletų stip
ruolių, imtininkų iš ankstyves
nės ateivijos, kurie čia pamėgę 
sportą, pradėjo pasižymėti ame
rikiečių tarpe jau prieš 50 me
tų. Kiek vėliau, ypač po I Pasau
linio karo, atvyko keletą toje 
profesijoje prasimušusių Rusijo
je, keli prasilavinę ir Lietuvoje.

Greta jų, priaugo čia girnių lie
tuviukų, kurie reiškėsi ne tik im
tynėse, bet kumštynėse, futbole, 
krepšinyje, plaukime, golfe ir ki
tose srityse, ypač universitetų 
studentai.

Tik dabar sulaukėme apie juos 
knygos: Amerikos Lietuvių Spor
to Istorijos. Tai knygai medžia
gą surinko ir išleido pats jauno
se dienose plačiai pasižymėjęs 
atletas, imtininkas, pagelbėjęs 
daugeliui jaunuolių pasiruošti 
sportui, Jonas Jakubauskas, gy
venąs Chicagoje. Jeigu ne jis, 
vargu ar viso labo tokia knyga 
būtų kieno kito buvus išleista.

Jakubauskas, gimęs 1892 m., 
Žiežmarių par., į JAV atvyko jau
nas vyrukas 1911 metais. Gyven
damas Bostone, netik mokslą ėjo, 
bet lankė kūno kultūros kolegi
ją, ir 1916 metais laimėjo Bos
tono studentų sunkaus svorio im
tynių čempionatą. Nuo tada iki 
šiai dienai su sportu palaiko ry
šius.

Surankiojęs apie 200 lietuvių 
sportininkų vardų vienus pamini 
tik keliomis eilutėmis, kitų įdė
jo nuotraukas ir platesnį aprašy
mą, pažymėdamas jų sporto sri
tis. Nors daugelis jaunesnių pra
garsėjo suamerikonintomis pa
vardėmis, autorius paduoda ir jų 
lietuviškas pavardes. Ir jis pats 
vadinosi John Jakubs.

Knyga pradėta su stipruolio 
Antano Kandroto (gimęs 1882 m., 
Jezno par.), aprašymu ir nuo
trauka, kuris, atvykęs į šį kraš
tą 1901 metais, išaugęs į stiprų 
vyrą, apie 1910 m. pradėjo pra
garsėti sunkių svorių kilnojimu 
ir imtynėmis, nugalėdamas žy
mius Europos profesionalus. 
Kandrotas visada buvo veiklus 
Brooklyno lietuvių tarpe, gausiai 
rėmė Lietuvos reikalus.

Knyga 156 puslapių. Joje, pa
baigoje, dalį apie paskutiniais 
laikais atvykusių jaunuolių spor
tininkų veikimą, apimant ir krep
šininkus vykusius į Australiją, su 
nuotraukomis, pridėjo Edvardas 
Bulaitis. Pažymėta ir sportinin
kų žygių stambieji rėmėjai.

Knyga baigiama sudėtine nuo
trauka Lietuvos I Olimiados Kau - 
ne 1938 metais vaizdų, kur daly
vavo ir amerikiečių lietuvių jau - 
nimas, su Prezidentu Antanu Sme
tona tame vaizde.

Knygos kaina $4. Galima už
sisakyti pasiunčiant $4 adresu: 
J. Jokūbaitis, 2735W,43St.,Chi
cago, III. 60632.

K.S. Karpius

TYPIST
AN ENEERGET1C TYPIST W1TH 

AN ACCURATE
45 WPM W1LL FIND OUR LARGE 

EAST SIDE OFFICE 
ATTRACT1VE AND ABOUNDING 

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

ALLSTATE INC. CO.

NEUŽMIRŠKIT
LAIKU 
ATNAUJINTI
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

SHEET METAL MEN 
BRAKE LAYOUT, ASSEMBLY 

WELDER—HELIARC 
Worked 48 to 52 hrs. All of 65 will 
be busier in 1966 overtime. East Side 
Plant.

CRESCENT METAL 
PRODUCTS 

12711 TAFT UL. 1-6800
(18-19)

SHAKER HGTS., OHIO 
991-9000

(17-18)

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)

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

LIETUVIŲ SALĖ-SVETAINĖ

6835 Superior Avė., Cleveland, Ohio 
Tel. EX 1-1143

Tai sava, lietuviška pastogė įvai
riems parengimams, koncertams, susi
rinkimams, parodoms, vaidinimams, šo
kiams rengti.

REMDAMI SAVUS — REMIATE 
SAVE.

parašyta A. Merkelio, 
sukėlė didelį tuo leidiniu susidomėjimą. Veikalas 
plačiai pasklido lietuvių visuomenėje, spaudoje 
komentuojamas, nagrinėjamos jo gerosios pusės 
ir iškeliami trukumai.

Liko nedidelis to veikalo kiekis dar neišpla
tintas.

Kol dar ne vėlu, užsisakykite tą didelio for
mato, 786 psl., kietais viršeliais leidinį, siunčiant 
čeki ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL.



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• 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.

CHICAGO

Sekmadienį, 
vasario 20 d. 

Jaunimo Centro 
Didžiojoje salėje 
4 vai. po pietų

LST KORP! NEO-LITHUANIA
RUOŠIA IŠKILMINGĄ

kalbės ROMAS KEZYS

Skaityk ir platink
DIRVA

• R imas Kezys, kuris at
vyksta į Chicagą ir kalbės 
Vasario 16 d. minėjime, 
Jaunimo centro didžioje sa
lėje, vasario 20 d., 4 vai. po 
pietų, turės eilę pasitarimų 
organizaciniais reikalais.

Po paskaitos apie 5 min. 
bus demonstruojama juos
ta, kurioje užrekorduotas 
momentas, kada 10 mūsų 
jaunųjų studentų pertraukė 
Jungtinių Tautų Saugumo 
Tarybos posėdį ir reikalavo

JAUNIMO 
METAI

Lietuvai laisvės.
Minėjimą ruošia LST 

Korp! Neo-Lithuania. Vi
suomenė šiuo minėjimu ro
do gyvą susidomėjimą.

Vienas iš žygio į Jungtines Tautas
organizatorių.

PO PASKAITOS BUS 
TRUMPA MENINĖ 

PROGRAMA.
KVIEČIAMA VISUO
MENĖ, JAUNIMAS, 

STUDENTIJA.

JAUNIMO 
METAI

• Poetas Alfonsas Nyka- 
Niliūnas, iš Baltimorės, so
listė Aldona Stempužienė, 
iš Clevelando, aktorė Dalia 
Juknevičiūtė - Mackuvienė, 
iš New Yorko, režisorius 
Jurgis Šlekaitis, iš Wash- 
ingtono, kompozitorius Da
rius Lapinskas, iš Bostono, 
kompozitorius Jonas Šve
das, iš Clevelando atvyksta 
į Chicagą dalyvauti "Vaka
ro Algimanto Mackui" pro
gramoje, kuris įvyks vasa
rio 26 d., 8 vai. Jaunimo 
Centre.

mokyklos absolventė moky
toja Virginija Bobinaitė. 
Meninę dalį atliks visų kla
sių mokiniai.

Tėveliai ir visuomenė yra 
kviečiami gausiai dalyvauti.

• Kazys Dobilas, Nepri
klausomybės kovų karys-sa- 
vanoris, dalyvaus Cicero 
Aukšt. Lit. Mokyklos Vasa
rio 16 d. minėjime ir pasa
kys sveikinimo žodį Lap
kričio 13 žygyje dalyvavu
sių mokinių ir mokytojų 
pagerbime.

MIRĖ PRANAS
LAPATINSKAS

TOMAS KISIELIUS, Dr. Alfonso ir ponios Kisielių sūnus, priima iš 
dr. William M. Burke pažymėjimą, kaip geriausias studentas pra
dedančiųjų studentų tarpe Notre Dame Universitete. Už pažangą 
moksle jis jau buvo atžymėtas Border Foundation New Yorke. Jau 
gimnazijoje (Sidney Hiįi School) jis buvo iškilęs visais A laips
niais ir gavęs įvairias premijas.

• Cicero Aukšt. Lit. Mo
kyklos Vasario 16 d. minė
jimas įvyks vasario mėn. 19 
d., 12 vai. p. p. šv. Antano 
parapijos salėje.

Minėjimą ruošia VHI-tos 
klasės mokiniai, vadovau
jant iš mokinių tarpo iš
rinktai komisijai, kurią su
daro: Gražina Giniotytė — 
pirm., Nijolė Žemaitytė — 
sekr. ir Raminta 
— dekoratorė.

Minėjimo metu 
gerbti mokytojai
niai dalyvavę Lapkričio 13 
žygyje. Jaunimui kalbės

Baukytė

bus pa- 
ir moki- r*

A, A. Pranas Lapatinskas

CHICAGIŠKĖS 
NUOTRUPOS

Po ilgesnės pertraukos lietuviškoji Chicaga vėl užvirė. Visi 
gandonešiai dirba ‘full time*. Dvi svarbiausios temos: Draugo kultū
rinio priedo sudeginimas ir inž. A. Rudžio konfliktas su Margučiu 
dėl reporužo su dr. J. Valaičiu.

Kiek galima susigaudyti iš atskirų pranešimų versijų, buvo maž
daug uip. Jonas šoliūnas, kontraversinis Draugo bendradarbis,įtei
kė Draugo kultūrinio priedo redaktoriui K. Bradūnui straipsnį, ku
riame kiek kritiškai atsiliepta ir apie ruošiamą jaunimo kongresą ir 
buvusį žygį į Jungtines Tautas. Atrodo, kad K. Bradūnas suprato, jog 
kun. A. Garšva nieko neturi prieš tą straipsnį ir davė jį surinkti. Ta
čiau vėliau buvo apsižiūrėta ir nutarta jau išspausdintą priedą neiš- 
siuntinėti skaitytojams, bet sunaikinti. Skaitytojai gavo naujai iš
spausdintą priedą be J. Šoliūno straipsnio ne šeštadienį, bet antra
dienį. J. Soliūnas, kalbama, multiplikuoja savo straipsnį privačiomis 
priemonėmis. Reikia pastebėti, kad Šoliūnas kritikavęs ne pačio kon
greso idėją, bet daugiau jo paruošimo būdą, kas žinoma, yra gerokai 
pavėluota -- kongresas jau nebetoli.

CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

stato

Verdi 3-jy veiksmu operą

LA TRAVIATA
MARIJOS MOKYKLOS SALĖJE

SPEKTAKLIAI:
1966 m.

kovo 20 d., 3 vai. p. p. 
kovo 26 d., 8 vai. vak.
kovo 27 d., 3 vai. po pietų 
balandžio 2 d., 8 vai. vak.

Bilietų kainos: 7, 6, 5, 4 ir 3 dol.

BILIETAI gaunami kasdien 
MARGINIUOSE, 2511 W. 69 St., 

nuo 9 iki 6 vai. vak.;
pirmad. ir ketvirtad. 9-8 vai. vak. 

sekmadieniais 10-1 vai. p. p.
Telefonas: PR 8-4585

Paštu bilietai užsakomi:

LITHUANIAN OPERA OF CHICAGO

7000 So. Fairfield Avė.. Chicago, Illinois 60629

Užsakant paštu, prašome siųsti atitinkamai sumai čekį, 
nurodant spektaklį ir bilieto kainą.

Nupirkti bilietai negrąžinami ir nekeičiami,

Visus kviečia atsilankyti.

L CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA

Š. m. sausio mėn. 27 d. staiga 
nuo širdies smūgioChicagojemi
rė veterinarijos d-ras Pranas 
Lapatinskas, 69 m. amžiaus. Bu
vo gimęs Juodvalkiu km. Žaga
rės valsč., Šiaulių apskr. Prieš 
pirmąjį pasaulinį karą mokėsi 
Mintaujos rusų gimnazijoje, o po 
pirmojo pas. karo Šiaulių lietu
vių gimnazijoje, kurią ir baigė 
1923 m. ir tais pačiais metais įs
tojo į Lietuvos universitetą Kau
ne. Studijavo veterinarijos moks
lus ir įgijęs veterinarijos gydy
tojo diplomą buvo paskirtas Tra
kų apskr. veterinarijos gydyto
ju, kur ir dirbo virš 10 metų iki 
pat II-jo pas. karo. Per pirmąjį 
bolševikmetį išvengė arešto, nes 
laiku sugebėjo pasislėpti. Vokie
čiams okupavus Lietuvą, Pranas 
Lapatinskas dirbo savo profesi
joje. Artėjant antrą kartą bolše
vikams, 1944 m. pasitraukė susa^. 
vo šeima į vakarus. Vokietijoje 
dirbo savo profesijoje, kaipo ve
terinarijos daktaras. Į Ameriką 
atvyko 1949 m., kur įvairiose 
valstijose dirbo veterinaro dar
bą iki išėjimo į pensiją.

Būdamas studentu Kaune įsto
jo į L. St. T. Korp! Neo-Lithu
ania ir Chicagoje gyvendamas 
priklausė korporacijai ir buvo

H

Dr. J. Valaitis grįžęs iš Clevelando jungtinių veiksnių konferen
cijos, davė du pasikalbėjimus Margučiui, įkalbėtus į juostelę. Pirma
sis lietė konferenciją ir buvo visai, kaip sakoma, nekalto pobūdžio. 
Antrasis lietė ALT veiklą, kurio valdybos nariu - vicepirmininku yra 
pats daktaras. Kai atėjo laikas numatytai transliacijai, stotis atsisakė 
perduoti pasikalbėjimą su dr. Valaičiu, nes inž. Rudis kreipėsi į stotį 
kaip ALT pirmininkas ir net grasinęs teismu jei pasikalbėjimas bū
tų patiektas. Rudžio motyvas: ALT vardubet kokius pareiškimus galįs 
duoti tik jis pats --kaip jo pirmininkas. Likimo ironija tačiau norėjo, 
kad dr. J. Valaitis kalbėtų ne ALT, bet savo paties vardu ir po 
gana nekalto pranešimo net pasakytų komplimentą pirmininkui: ‘Nau
ja šluota gerai šluoja’. Tas reportažas buvo perduotas trečiadienį, 
vasario 9 d.

‘Juoda katė* tarp Rudžio ir Valaičio perbėgo kiek anksčiau dėl 
pažiūrų į taip vadinamą ‘bendradarbiavimą*. Šiuo reikalu Rudis yra 
‘konservatyvių’, o Valaitis ‘liberalių* pažiūrų ir dėl ALT Vasario 16 d. 
atsišaukimų (ypač angliškojo) teksto. Už tat Rudis būkštavęs, kad Va
laitis padarysiąs pareiškimą, kuris visai neatitiks ALT daugumos nu
sistatymo.

Šio kivirčo ar nesusipratimo rezultatas Margučiui yra gana skau
dus. Nuo dabar jis turės patiekti stočiai ‘dėl rekordo’ visų savo pa
sikalbėjimų ir pranešimų anglišką tekstą. Tai yra numatyta įstatymu, 
tačiau iki šiol į tą reikalavimą buvo žiūrima pro pirštus. Išversti kiek
vieną pasakytą žodį sudaro nemažai sunkumų, kas verčia daugiau pa
sitenkinti plokštelių muzika, negu ieškoti originalių pasireiškimų. 
Tarp kitko, dėl tos priežasties, t.y. dėl nuolatinių kivirčų emigran
tų tarpe, kurie stotims yra nesuprantami, stotys ir vengia duoti lai
ko kitoms -- ne angliškoms -- programoms. (vm)

taip pat kaipo Korp! Neo-Lithua
nia filisteris Lietuvių Tautinio 
Akademinio Sambūrio narys. Po 
jo mirties likosi jo žmona Jadvy
ga, sūnus inž. Vytautas ir dukra 
Gražina Varnaitienė ir 3 anūkai.

A.a. Pranas Lapatinskas buvo 
doras, ramaus būdo, kuklus, nie
kur nelįsdavo į pirmąsias vietas, 
draugiškas ir širdingas, neturėjo 
priešų ir savo draugų buvo mė
giamas. Buvo aiškus lietuvis-pa
triotas, rūpinosi ir sielojosi Lie
tuvos reikalais.Būdamas Ameri
koje, ne vien žodžiais, bet dar
bais ir pinigais paremdavo lietu
viškus reikalus. Yra paaukojęs 
Lietuvių Fondui — $1000, Liet. 
Stud. Taut. Korp! Neo-Lithuania,
kaipo filisteris, visuomentparem- kapines, 
davo žymesnėmis pinigų sumo
mis, ar ui studentų stovyklai 
surengti, ar kitokiems studentų 
reikalams niekuomet neatsakyda
vo ir buvo duosnus.

Laidojimo koplyčioje prie jo 
karsto stovėjo Korp! Neo-Lithu
ania garbės sargyba. Atsisveiki
nimo žodį tarė Korp! Neo-Li
thuania, Lietuvių Tautinio Akade 
minio Sambūrio ir gimnazijos 
mokslo draugų vardu filist. J. 
Našliūnas ir Veterinarijos gy
dytojų d-jos išeivijoje vardu jos 
pirmininkas d-ras R. Giniotis. 
Velionio karstą nešė jo mokslo 
draugai ir kolegos Korp! Neo- 
Lithuania filisteriai: I. Andra- 
šiflnas, E. Balceris, V. Mažeika, 
J. Montvila, J. Našliūnas ir P. 
Stoncelis. Ilga vilkstinė automo
bilių ir didelis būrys a.a. Prano 
Lapatinsko giminių, bičiulių ir 
kolegų palydėjo jį iš Marquette 
parko bažnyčios į Sv. Kazimiero

Tegu būna lengva Amerikos že
mė priglaudusi amžinam poilsiui 
gerą žmogų ir širdingą lietuvį 
patriotą.

(jn)

AMERIKOS LIETUVIU TAUTINES SĄJUNGOS I-SIS 
IR XI-SIS SKYRIAI NEW YORKE RUOŠIA

DIRVOS 50 METŲ SUKAKTIES

MINĖJIMĄ,
5 kuris įvyks š. m. kovo 12 dieną, šeštadienį, 7:30 vai. vak.,
S Winter Garden jaukiai atremontuotoj saloj, 1883 Madison 

Street, Brooklyn, N. Y.
Prof. Jonas Tuzinas iš Philadelphijos, skaitys paskaitą "Lietuvių spaudos

■ apžvalga" ir žurnalistė Emilija čekienė "Dirva auksinio jubiliejaus ženkle".
Meninėj programoj sol. Aušra Vedeckaitė, iš Worcester, Mass., padainuos 

J akompanuojant muz. A. Mrozinskui, Irena Vėblaitienė, iš Elizabeth, N. J. pa-
■ deklamuos.

Po programos vaišės.
Maloniai kviečiama visa New Yorko ir jo apylinkių lietuvių visuomenė at-

■ silankyti.
■ ALT S-gos 1-jo ir 11-jo skyrių vadovybė J
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