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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PULTI AR TRAUKTIS?
DISKUSIJOS, KĄ DARYTI SU VIETNAMU ^TĘ
SIASI TOLIAU. — KAI VIENI BŪTŲ LINKĘ 
PASITRAUKTI, KITI AIŠKINA, KAD SYKĮ 
PRADĖJUS KOVOTI, PASITRAUKTI JAU NE
GALIMA. — ĮKLIMPTA BUVO TODĖL, KAD 
KENNEDY NORĖJĘS PARODYTI CHRUŠČIO

VUI, JOG JO NEBIJO.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
Praeitą savaitę buvo 

smarkiai diskutuojamas 
klausimas, ką toliau daryti 
Vietname. Tuo tarpu, kai 
toks ’repreze nta n t i n i s’ 
spaudos organas kaip New 
York Times reikalavo to
liau tęsti šiaurinio Vietna
mo bombardavimo pertrau
ką— „Continue the Pause”, 
kitas žinomas dienraštis N. 
Y. Herald Tribūne tą pačią 
dieną (ketvirtadienį) kon
statavo :

„Tie,kurie siūlo toliau be 
jokios ribos pratęsti sulai
kymą (bombardavimo), ne
galėjo įrodyti tam rimto 
pagrindo.”

Kas nauja

* Š. VIETNAMO KARINIU 
TAIKINIU BOMBARDAVIMAS vėl 
buvo pradėtas sausio 30 d., tuo 
reikalu P. Vietnamo vyriausybei 
ir JAV ambasadai paskelbus ben- 
rą komunikatą.

37 dienas trukęs bombardavi
mų sustabdymas siekė pagelbėti 
JAV "taikos ofenzyvai" ir pri
versti 5. Vietnamo vyriausybę 
apsigalvoti dėl taikos derybų. Ko
munistai į tai nereagavo.

* I-ji JAV KAVALERIJOS DI
VIZIJA, kartu su vietnamiečiais 
ir kitų valstybių pagelbiniais da
liniais, sėkmingai tęsia kovas su 
š. Vietnamo partizanų daliniais 
t. v. Operation Masher valymo 
akcijoje.

* RYTINĖS JAV VALSTIJOS 
PARALIŽUOTOS sniego audrų 
ir netikėtų šalčių. Pietinėse vals
tijose temperatūra pasiekė re
kordinius šalčio skaitmenis. Sos
tinėje Washingtone vieną dieną 
neveikė įstaigos, aerodromai.

* P. VIETNAMO VYRIAU
SYBĖ NUTARĖ paleisti 24 S. 
Vietnamo karo belaisvius, paro
dant "humanišką gestą, gerus 
norus ir kilnią dvasią". 3 pa
leistųjų nutarė likti P. Vietna
mo pusėje. Likusieji perėjo upę 
į S. Vietnamo pozicijas. Tie geri 
norai buvo pagrįsti viltimis, kad 
ir ž. Vietnamas paleis dalį be
laisvių karių, kurių tarpe yra ei
lė JAV lakūnų.

FRANCO: — ...ir neužmiršk, Jose, jei tu rasi, mes būsime turtingi ir garsūs!

pertrauka, 
atnešė ne- 
šiauriniam 
tarpu ’tai- 

moralinis

Mat, kaip ten bebūtų, 
bombardavimo 
kariniai žiūrint, 
mažai naudos 
Vietnamui, tuo 
kos ofenzyvos’ 
laimėjimas yra daugiau ne
gu abejotinas, žinant bent 
kiek komunistų pasaulėžiū
rą nesunku suprasti, kad 
jie bombardavimo sulaiky
mą palaikė silpnumo ženk
lu.

Užtat tame pačiame N. 
Y. T. numeryje veteranas 
Washingtono koresponden
tas Arthur Krock dėsto vi
sai kitą pažiūrą negu veda
masis (editorialas). Pasak 
Krock’ą, prezidentas nega
li pasinaudoti neprašytu at
sargos generolo Gavin’o pa
tarimu pasitraukti į jūros 
pakraštį ir ginti tik tam 
tikrus prietilčius dėl tos 
paprastos priežasties, kad 
jis iškilmingai pasižadėjo 
ginti visą pietinį Vietnamą. 
Pagaliau ir pats Gavin’as 
pasitraukimą į pakraštį ne
rekomendavo kaip vienin
telę galimybę. Jis numatė 
ir eventualų šiaurinės Man- 
džūrijos bomba rdavimą. 
Generolo pagrindinė tezė 
skambėjo taip: ”Atėjo lai
kas apsispręsti ką toliau 
daryti, ir tai nutarus pa
ruošti jėgas to nutarimo 
įgyvendinimui”. Anot 
Krock’o ,kariai turi ir kitų 
išeities planų,kaip pvz. su
naikinimą partizanų nau
dojimo kelio per Laosą, ku
riuo iš šiaurinio Vietnamo 
gabenami 'savanoriai’ ir 
ginklai, bei šiaurinių Viet
namo uostų užminavimą.

Kiekvienu atveju, kari
nių veiksmų pagyvinimas 
Vietname gali daugiau pri
artinti taiką negu jų sulai
kymas — tokią tezę atsto
vauja kolumnistas ir re
daktorius David Lawrance.

Tuo tarpu Walteris Lipp- 
mannas pataria prezidentui 
pasitraukti,nes šiaip ar taip, įsipareigojimų. 
JAV padariusios klaidą įsi- 
traukdamos į Vietnamo ka
rą. Dabar, esą, nelieka nie
ko kito, kaip padarytą klai
dą ištaisyti, nes karas ne
gali būti laimėtas paken- 
čiame kaina.

„Kadangi mes negalime 
visur būti ir nesame visa
galiai, tai net mes, ameri
kiečiai, negalime visados 
laimėti. Tačiau man atrodo, 
kad nors ir būdami ambi
cingi, parodydami sveiko 
proto (atseit — pasitrauk
dami) padarysime gerą 
moralinę investiciją atei
čiai.’’

Tą Lippmanno meliodiją 
toliau tęsė senato užsienio 
reikalų komisijos pirminin
kas J. W. Fulbright komisi
jos posėdyje, penktadienį 
k 1 a u sinėdamas Valstybės 
Sekretorių Dean Rusk’ą. 
Girdi, JAV neesančios pa
saulio policininku ir nega
linčios visame pasaulyje 
įvesti Pax Americana. 
Rusk’as su tuo sutiko, ta
čiau gynė JAV įsipareigo
jimo tezę. Jei jau pradėta 
pietinį Vietnamą ginti, tą 
pasiimtą pareigą reikią ir 
išpildyti.

Čia reikia prisiminti, kad 
pre zidentas Eisenhoweris 
įsipareigojo padėti pieti
niam Vietnamui ūkiškai, 
bet ne kariškai. Tą pažadą 
davė ir karius į Vietnamą 
pradėjo siųsti prezidentas 
Kennedy. Kodėl, neseniai 
paaiškino New York Times 
associate editor James Res- 
ton per televizijos inter- 
view. Pagal Restoną, Ken
nedy Vienos viršūnių kon
ferencijos su Chruščiovu 
metu jam skundėsi, kad su 
Chruščiovu labai sunku su
sikalbėti, nes jis — Chruš
čiovas, manąs, kad galįs 
JAV prezidentą išgąsdinti 
— „Khrushchev tried to 
bully him”. Kennedy supra
tęs Chruščiovo drąsos šal
tinį. Girdi, Maskvos valdo
vas nutaręs, kad tas, kuris 
taip blogai pasirodė Kubos 
invazija (Kiaulių Įlankoje), 
gali būti ir toliau gąsdina
mas. Kad atgrąsius Chruš
čiovą nuo naujų avantiūrų, 
Kennedy pasiuntęs daugiau 
kariuomenės į Vokietiją ir 
padidinęs karo biudžetą. 
Tada jis ir nutaręs pasiųsti 
12,000 'patarėjų’ į Vietna
mą. Tuo jis norėjęs įrodyti 
savo pasiryžimą (to prov e 
diplomatic point, not a mi- 
litary point). Nuo to laiko 
ir prasidėjo JAV klimpimas 
į Vietnamo pelkes. Kitaip 
sakant, jei laisvųjų kubie
čiu invazija būtų pravesta 
kaip reikia, su visa JAV ka
rine pagalba, nebūtų nei 
Kubos krizės, nei Vietnamo

Tai žinoma, nereiškia, 
kad tuo atveju pietinis 
Vietnamas iš tikro galėtų 
džiaugtis savo nepriklauso
mybe. Komunistai vistiek 
jame siektiį įsigalėti, bet

Korp. Neo-Lithuania Filisterių Sąjungos New Yorke veiklieji nariai. Sėdi iš kairės: dr. Algirdas 
Budreckis, Stepas Mackevičius, Antanas Diržys ir Jonas Valiukėnas. Stovi: Juozas Maurukas ir An
tanas Senikas. L. Tamošaičio nuotrauka

KORP! NEO-LITHUANIA FILISTERIAI REMIA 
STUDIJUOJANČIUS KORPORANTUS

S. m. sausio 16 dieną, A. ir 
E. Jurgėlų rezidencijoj, Brook- 
lyne, N.Y. įvyko metinė Filis
terių Sąjungos sueiga.

Pirm. Stepas Mackevičius ati
daręs sueigą į prezidiumą pak
vietė K. Siliūną, pirm, ir J. Va
liukėną, sekretorium. Praeitų 
metų veiklos pranešimus padarė 
pirm. S. Mackevičius, sekr. J. 
Valiukėnas ir ižd. J. Maurukas. 

"'Filisterių S-gos narių sąrašuo
se New Yorke yra 60 asmenų, 
iš kurių ne visi tačiau sudaro 
aktyvą gyvendami per toli nuo 
New Yorko, bet aktyviai reiš
kiasi gyvai atsiliepdami į valdy
bos raštus, pageidavimus ir stro
piai moka nario mokestį ir re
mia valdybos darbus bei planus.

Filisterių S-gos valdyba pa
laikė nuolatinį kontaktą su Korp! 
Neo-Lithuania ir jos vyriausia 
valdyba Čikagoje su buvusiu pir
mininku V. Mažeika priešaky.

Susirinkimas išreiškė padėką 
filisteriams, aukojusiems Korp! 
Neo-Lithuania leidinio išleidi
mui po 100 dolerių, kurių tarpe 
yra: leidinio redakcinės komisi
jos pirm. Antanas Diržys, Biru
tė Paprockienė, Antanas Senikas 
ir dr. S. Virkutis. Kiti leidinį 
parėmė taip pat ne mažu įnašu 
paaukoję po 50 dol.: V. Abraitis, 
V. Didžiulis, S. Mackevičius, J. 
Maurukas ir K. Siliūnas. Pla
čiau apie leidinį painformavo A. 
Diržys, užakcentavęs, kad šiomis 
dienomis jau pasirodys. Leidinys

pamokyti Kuboie. iie būtų 
žvmiai atsargesni ir turėtų 
žvmiai mažesnius apetitus, 
žodžiu, neryžtas ginti savo 
interesus vos 90 myliu nuo 
JAV pakraščiu, privedė prie 
sunkios kovos už 9,000 my
lių.

PROTESTAS DĖL 
KONSULIARINĖS 

SUTARTIES
Senato abiejų partijų va

dovybėms (sen.Mansfieldui 
ir šen* Dirksenui) buvo 
įteikta byla su 5500 para
šais, protestuojant prieš 
JAV sudarytą su Sov. S-ga 
konsuliarinę sutartį, pra
šant Senato jos neratifikuo
ti. Parašai po peticija dar 
teberenkami. Jų tiek įteik
ta tam, kad paskubėti su 
protestu prieš pradedant tą 
klausimą svarstyti Senate. 
Parašų rinkimo akcijoje 
aktyviai dalyvauja Baltijos 
valstybių ir kitų pavergti! 
tautų organizacijos. 

yra liuksusinis, 328 psl.,spausdi
nama 600 egz.

Komisijos sąstatas per eilę 
metų keitėsi, aš esu jau trečias 
komisijos pirmininkas, -- sakė 

tu laiku įsikurs ir kituose mies
tuose. Jaunimui nėra įdomu kar
tu su vyresniaisiais bendrai 
svarstyti įvairias problemas, o 
taip pat kartu su amžiumi kei-

A. Diržys, -- ir šiai paskutinei 
k-jai, kurią sudaro 7 nariai: A. 
Diržys -- pirm., P. Ališauskas, 
S. Jakštas, dr. B. Nernickas, D. 
Penikas, A. Sodaitis, irč. Tamo-

Korp. Neo-Lithuania Filisterių Sąjungos New Yorke naujai iš
rinktas pirmininkas Antanas Diržys (kairėje) perima pareigas iš 
buvusio pirmininko Stepo Mackevičiaus, sausio 22 d. įvykusiame 
posėdyje. L. Tamošaičio nuotrauka

darbą užbaigti ir išleisti, o tai 
pareikalavo ne tik ilgo įtempto 
darbo ir aukos, bet nemažos su
mos ir lėšų, apie 5000 dol. New 
Yorko filisteriai jau įmokėjo 1000 
dol. spaustuvei ir 300 dol. sti
liaus bei kalbos pataisymui.

Susirinkime dalyvavę redakci
nės komisijos nariai pareiškė, 
kad korporacijosleidinysruoštas 
keletą metų,pagaliau pasirodys 
tik A. Diržio neatlaidaus užsis
pyrimo dėka, kuris pats dirbo 
ir nuolat judino visus redakcinės 
kolegijos narius, o iš jų itin daug 
pasidarbavo Česlovas Tamašaus
kas iš Philadelphijos ir daug sie
los įdėjo korporacijos garbės fi
listeris poetas Stasys Santvaras.

NAUJA FILISTERIŲ SĄJUNGOS 
VALDYBA

Valdybą rinkti sueiga nutarė iš 
trijų asmenų, kad lengviau bū
tų susirinkti įvairių klausimų 
sprendimui. į Naują Korp! Neo- 
Lithuania Filisterių Sąjungos 
valdybą New Yorke vienbalsiai 
išrinkti: Antanas Diržys, pirmi
ninku, Antanas Senikas, sekreto
rium ir Juozas Maurukas iždi
ninku.

Abi valdybos š.m. sausio 22 d., 
A. ir D. Senikų rezidencijoj bu
vo susirinkę perimti pareigų ir 
bendrai aptarti veiklos gairių 
ateičiai.

S. Mackevičius posėdžio metu 
pažymėjo, kad Filisterių S-ga 

New Yorke buvo įsteigta remti 
dar tebestudijuojančius korpo- 
rantus moraliai ir materialiai. 
S-ga veikia jau keturi metai. Rei
kalas bręsta ir tikimės, kad gr ei -

kė S. Mackevičius. Štai Sąjunga, 
kaip buvo pranešta, stambiomis 
sumomis parėmė korporacijos 
leidinį, buvo neolituanų stovyklos 
globėja Pennsylvanijoje. Efektin
gai parėmė lapkričio 13 d. jau
nimo žygį ne vien materialiai, 
bet ir visu atsidėjimu pasišventę, 
talkino įvairiose komisijose A. 
Diržys, J. Maurukas ir k., o 
dr. Algirdas Budreckis --vienas 
iš penkių iniciatorių. Tenka pa
minėti filisterių Sąjungos ir pa
vienių narių didelį įnašą Ameri
kos Lietuvių Tautinei Sąjungai, 
leidžiant A. Merkelio parašytą, 
A. Smetonos monografiją, kur iš 
filisterių itin daug pasidarbavo 
Antanas Senikas, o dauguma bu
vo garbės prenumeratoriais.

Naujas pirm. A. Diržys savo 
žodyje atkreipė dėmesį, kad jie 
perima pareigas Jaunimo metais 
ir atrodo, -- sakė jis, kad jau
nimui reiktų skirti ne vienus, o 
25 metus. Teeina jis į priekines 
gretas, o me prižadėkim, kad ne 
tik nepaliksim to avangardo, bet 
stengsimės ir neatsilikti, remsi
me juos visais būdais. Antra, 
man džiugu, -- kalbėjo primi- 
ninkas, kad mes pradėsim darbą 
netuščiomis rankomis, o ateinam 
su dovana jaunimui -- leidiniu. 
Džiugu ir ui, kad lietuviškos stu
dentijos aplinkoj Korp! Neo-Li
thuania būdavo retai minima arba 
paskutinėj vietoj. Dabar ji taip

(Nukelta į 2 psl.)



Nr. 13 — 2 DIRVA 1966 m. vasario 2 d.

KARAS IŠ ANAPUS uu

Vokiečiai prie Leningrado
Jelnos kautynės, kurios tęsė

si visą rugpiūčio mėnesį, nebuvo 
vokiečių-sovietų karo didžiausiu 
epizodu, bet žiūrint į 1941 m. 
vasaros situaciją, tai buvo svar
bus rusams gyvybiniai ir mora
liai įvykis. Jei sovietinė, spauda 
ir propaganda tam mūšiui pri
duoda tūkstantį kartų didesnę 
reikšmę, negu jis to vertas, gal 
dėl to, kad tai buvo raudonosios 
armijos pirmoji pergalė prieš 
vokiečius ir pirmą kartą buvo at
siimta 300 kv. kilometrų ploto.

Paėmę Smolenską, vokiečiai 
buvo sulaikyti kelyje į Maskvą. 
Bet už tai jiems geriau sekėsi 
pietuose.

Pagal vokiečių gen. Guderia- 
no pasakojimą, vokiečių karinėj 
vadovybėj dėl tolimesnių opera
cijų suskilo nuomonės. Vieni no
rėjo ginti Jelną, kiti evakuoti. 
Pagaliau buvo nutarta evakuoti, 
kas vokiečiams pridarė daug 
nuostolių ir galima sakyti, kad 
rusai išstūmė vokiečius iš jų 
pozicijų po kelių savaičių sunkių 
kautynių. Bet ūžtą pergalės pres
tižą kovos lauke rusai paliko daug 
savo karių ir spalio mėnesį, kai 
vokiečiai pradėjo didžiąją ofen
zyvą prieš Maskvą, rusai buvo 
pasmerkti apsupimui, vien dėl 
to, kad jie neteko daug savo karių 
prie Jelnos.

Iki tam laikui Maskvoje gyve
ną vakariečiai laikraštininkai ne
galėjo lankytis fronte. Bet rusams 
rūpėjo Jelnos pergalę išgarsinti 
viso pasaulio spaudoje ir rugsė
jo 15 d. aštuoni vakariečiai žur
nalistai išvyko iš Maskvos auto
mobiliu aplankyti centrinį fron
tą. Jų kelionė tęsėsi savaitę. 
Jie matė fronte sovietų kariuo
menės atsitraukimo chaosą. Kai
mai ir miesteliai buvo su žeme 
sulyginti. Išlikę gyvi civiliai slė
pėsi žemėj iškastuose rūsiuose. 
Viazmoj laikraštininkus priėmė 
Konievo štabo viršininkas gene

rolas Sokolovskis, kuris jiems 
išdėstė padėtį centriniame fron
te, užakcentuodamas, kad vokie
čių veržimasis sulaikytas ir ke
letą jų armijų buvo sunaikintos, 
kad rusai atsiėmė didelį dalį 
teritorijos ir vokiečių karo ma
šina nebesisuka taip kaip pir
momis dienomis. Sokolovskis bu
vo įsitikinęs, kad vokiečių ryšiai 
su užnugariu nėra saugūs dėl rusų 
partizanų veiklos ir rusų arti
lerija viršija vokiečių, nors prie
šas dar turįs didelę persvarą 
tankais. Jis pažymėjo, kad visi 
rusų kareiviai jau gavo "polu- 
šubkas" (avies kailių švarkus) 
ir kitokius žieminius rūbus, ko 
vokiečiai neturi. Bet po trumpos 
Paužos jis pastebėjo, kad kalbąs 
tik apie centrinį frontą, nes apie 
Vorošilovo vadovaujamą šiaurė
je ir Budienino pietuose jis ne
turįs informacijų, tačiau turįs 
pripažinti, kad padėtis ten esan
ti labai rimta.

Tuo metu kai rusams sekėsi 
sulėtinti vokiečių veržimąsi prie 
Smolensko, šiaurės ir pietų fron
te padėtis pasidarė tokia bloga, 
kokios negalėjo tikėtis. Vokiečių 
plane buvo numatyta greitai pra
siveržti per Pskovą, Lugą, Ga- 
činą iki Leningrado. Suomiai tu
rėjo pulti iš šiaurės. Kita vokie
čių armijos dalis turėjo veržtis 
aplink Ilmenio ežerą link Pe- 
trozavodsko ir rytuose prie La
dogos ežero vokiečiai ir suomiai 
turėjo susijungti.

Vorošilovo armija skubiai 
traukėsi iš Pabaltijo respublikų 
ir iš 30 divizijų tik penkios be
turėjo pilną skaičių ir apginkla
vimą. Liepos 10 padėtis buvo to
kia bloga, kokia nebuvo ir blo
giausiu momentu centriniame 
fronte. Kad dalinai sulaikius vo
kiečių artėjimą prie Leningrado, 
rusai į mūšį metė ne tik vi
sus savo rezervus, bet ir pagel-

binius dalinius, sudarytus iš dar
bininkų, studentų ir net gimna
zistų. Buvo sumobilizuoti šim
tai tūkstančių civilių kasti prieš
tankines kliūtis aplink Leningra
dą. Išorinė gynybos linija ėjo pa
gal Lugos upę. Rusai turėjo pri
sipažinti, kad toj srityj neturėjo 
jokių fortifikacijų. Sovietų Rusi
jos vyriausybė daug rūpinosi dėl 
Leningrado saugumo, dėl to 1939 
m. žiemą buvo pradėtas karas su 
suomiais, kad toliau juos nuo Le
ningrado atstumus, bet niekas 
Maskvoj nepagalvojo, kad Lenin
gradas vieną dieną galės būti 
grasinamas iš pietvakarių.

Vokiečiai greit pasiekė Lugą, 
pirm negu rusai spėjo ten įsis
tiprinti. Sutrauktos septynios ru
sų divizijos sulėtino tolimesnį 
vokiečių veržimąsi. Bet tuo me
tu kitos vokiečių jėgos prasiver
žė per Estiją, vakariniu Peipus 
ežero krantu pasiekdami Suomi
jos įlanką. Kita vokiečių armijos 
dalis apėjo Peipus ežerą iš ry
tų ir per Narvą sudarė rimtą 
pavojų Leningradui. Suomiai tuo 
metu pralaužė frontą dviejose 
vietose prie Ladogos ežero ir 
prie Onego ežero. Talinno kil
poj uždaryti rusai bandė pabėg
ti jūros keliu ir apie mėnesį 
laikėsi Talinne. £ uostą buvo 
sutrauktas rusų laivynas, ban
dant kareivius evakuoti laivais. 
Tai buvo lyg sovietiškas Dun- 
kerąue, tik be orinės priedangos, 
nes visi rusų lėktuvai buvo prie 
Leningrado, kur padėtis buvo kri
tiška.

Rugpiūčio 19 vokiečiai pradėjo 
puolimą prieš Talinną, bet rusai 
su laivų artilerijos pagalba dar 
savaitę atlaikė. Pagaliau sovietų 
vyriausioji vadovybė davė įsaky
mą iš Talinno atsitraukti. Ru
sams buvo svarbu dėl Leningra
do kautynių išgelbėti kiek galima 
daugiau žmonių ir laivų. Vokie
čiai sako, kad Taliną neapleido

A. A. Jeronimo Žiginsko karstą į paskutinę poilsio vietą neša: 
Augustas Medžiausis, Česlovas Liutikas, Vladas Grigaliūnas, Me
čys Cibulskis, Jonas Pečiulaitis. Karstą seka našlė Elena Žigins- 
kienė ir dukterys Aldona ir Danutė.

Dvi skaudžios mirtys N. Zelandijoje
Mažą lietuvių koloniją Naujo

je Zelandijoje ištiko skaudi ne
laimė. Nepilnų dviejų mėnesių 
tarpe mirė du taurūs lietuviai. 
Aucklande 1965 m. lapkričio 27 
dieną Jeronimas Žiginskas ir šių 
metų sausio 17 dieną škotiškaja
me Dunedin’e Bronius Kuzma. 
Abu ne amžiaus naštos prislėg
ti (bet širdies negalavimų palauž
ti. J. Žiginskas ir B. Kuzma 
drauge su savo šeimomis 1949 
m. tuo pačiu laivu -- Dundalk 
Bay atvyko į Naująją Zelandiją 
ir dabar, turbūt, nenorėdami vie
nas kito palikti, drauge išplaukė 
amžinybėn...

Jeronimas Žiginskas gimė 1906 
m. kovo 4 d. Marijampolės 
apskrityje. Lankė Marijampolės 
Rygiškių Jono gimnaziją kurią 
baigęs stojo į Vytauto Didžiojo 
Universiteto teisių fakultetą ir 
tuo pat laiku pradėjo dirbti Val
stybės Kontrolėje. Buvo Neo-Li- 
tuanijos korporacijos narys -- 
filisteris. Naujoje Zelandijoje vi
są laiką buvo veiklus lietuvis, 
vienu laiku vadovavo Naujosios 
Zelandijos Lietuvių Bendruome

The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Ką liepsna, ir tik liepsna teikia maistui...
tą liepsna teikia ir Stroh’s, 
ir tik Stroh’s

nė vienas rusų laivas, bet ru
sai tvirtina, kad keliems laivams, 
įskaitant ir sunkųjį kreiserį 
Minsk, pavyko prasilaužti pro 
vokiečių minų laukus ir keli tūks
tančiai kareivių pasiekė Lenin
gradą.

Vorošilovas visai prarado gal
vą ir rugsėjo mėn. į Leningra
dą pasiuntė gen. Žukovą, kuris 
atvykęs pradėjo iš pagrindų or
ganizuoti miesto gynybą, kuri te
sėsi beveik pustrečių metų, pa
rodžiusi didelį žmonių užsigrū
dinimą.

Kitame numeryje: Chruščiovas 
prieš Staliną...

nei, vėliau buvo Aucklando apy
linkės pirmininkas ir ėjo visą 
kitą eilę pareigų. Taipogi eilę 
metų dirbo įvairi .ose pareigose 
Naujosios Zelandijos pabaltiečių 
organizacijos — New Zealand 
Baltic Club egzekutyve.

Bronius Kuzma, Lietuvos karo 
aviacijos kapitonas,mirė turėda
mas 55 metus. Naujoje Zelandi
joje buvo NZLB Krašto Valdy
bos pirmininkas, vėliau Dunedino 
apylinkės pirmininkas, padėjo 
leisti NZLB neperijodinį organą 
"Naujosios Zelandijos Lietuvį" 
ir ėjo kitas pareigas.

J. Žiginsko ir B. Kuzmos mir
tis skausmu ir liūdesiu prislė
gė ne tik jų likusias šeimas 
bei kitus artimuosius. Giliai liū
di visi Naujosios Zelandijos lie
tuviai, nes amžinybėn iškeliavę 
buvo vieni iš tų, kurie prilaiko 
mūsų namo sieną...ir kažin ar 
jų vietoje tolimajame Pacifiko 
krašte atsiras nauji. Liūdna, 
kad jie jau nesugrįš į auksinių 
rugių banguojančius Lietuvos 
laukus | matytus savo jaunystėje, 
neskraidys savo gimtinės padan
gėse. Jų žingsniai nurimo toli 
nuo tėvynės f kurią jie abu mylė
jo.

Ramiai ošia, ritmingai plauda- 
mos Auckland’o ir Dunedin’o 
miesto krantus, Pacifiko bangos. 
Vienur ir kitur įkalnėje supilti 
du nauji lietuvių kapa’i. Dar no
rėjosi pasakyti neskubėkite, pa
laukite — suspėsite...Bet jau per 
vėlu. Pasiliko tik atminimas, liū
desys ir šis pavėluotas -- su- 
dievu.

G. Procuta.

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

Neo-Lithuania 
filisteriai...

Joks kitas amerikoniškas alus neda-

PLANINGAS TAUPYMAS

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

mes apmokam visas pašto 
persiuntimo išlaidas.

Tai tradicinis Senojo Pasaulio bū
romas liepsnoje. Tik Stroh’s. O kodėl ? 
Labai paprastai. Ką liepsnos prisilie- 
tėjimas teikia gerai mėsai... liepsna 
teikia Stroh’s skoniui. Darymu betar
pe liepsna išgauna geresnio skonio iš

das darant gerą alų. Jūs jaučiate skir
tumą. Iš pirmo karto. Po to, nesvar
bu, kokį alų būtumėte vartoję, daug 
galimybių, kad pereisite į Stroh’s. 
Tai todėl, kad Stroh’s yra vienintelis 
amerikoniškas alus su liepsnoje dary-

LIEPSNOJE DARYTO SKONIS
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(Atkelta iš 1 psL) 
aktyviai reiškiasi ir neolituanai 
yra vieni iš pirmųjų bendrojo 
studentijos darbo baruose. Lap
kričio 13-ji parodė visuose mies
tuose jų tvirtą to žygio rėmimą 
ir pastangas jo įgyvendinimui.

Dr. A. Budreckis, vienas iš 
jaunųjų filisterių ir manifesta
cijos organizatorių, patvirtino 
neolituanų veiklos pagyvėjimą, 
sakydamas, kad manifestacijos 
komiteto pirm. Antanas Mažeika, 
važinėdamas po lietuvių koloni
jas, pastebėjo, kad greičiausiai 
ir nuoširdžiausiai iš jaunimo jun
gėsi į žygio darbus neolituanai. 
Todėl dėkodamas organizacijoms 
už talką . pirmenybę teikė pagal 
jų pasidarbavimą. Visiškai šal
tai į tą reikalą žiūrėjo tik Švie- 
sos--Santaros sambūris, išsky
rus vieną kitą išimtį,—pabrėžė 
A. Budreckis.

J. Maurukas apibudino korpo
racijos įsisteigimo pradžią New 
Yorke 1957 m., kurios pirmuo
ju junioru buvo Algis Sperauskas, 
dabar filisteris, dalyvavęs su 
žmona Milda ir šiame posėdyje.

--Studentų Sąjungos suvažia
vime buvo nusiskundžiama, kad 
ideologinės organizacijos trukdo 
bendrą darbą, todėl esančios ne
reikalingos. Kaip žiūrite Jūs į 
tai ilgą laiką stovėjęs neolitua
nų jaunimo priešakyje ir šiuo 
metu vėl į tas pareigas grįžęs? 
-- paklausiau filisterių pirmi
ninką A. Diržį.

--Jei kurios org-jos atstovai 
taip galvoja, tai tuo pripažįsta 
ir savo kenksmingumą ir įsi
pareigoja savo siūlymą panaikin
ti ideologijas, vykdyti pirmieji, 
o Korp! Neo-Lithuania gyvena 
savo tradiciniame supratime ir 
stipriam įsitikinime, kurie yra 
įrašyti jos herbe ir vėliavoj: 
Vivat crescat floreat Korp! Neo- 
Lithuania in eternum. Tame gy
venime esu ir aš.

—Ne viena lietuvių org-ja yra 
pasisakiusi prieš bendradarbia
vimą su Lietuvos okupantu, kaip 
į tai žiūri Filisterių Sąjunga?

į šį klausimą negaliu atsakyti 
Sąjungos vardu, kol visa S-ga 
nėra svarsčiusi šio klausimo, 
kol ji nėra padariusi oficialaus 
nutarimo rekomenduotino savo 
nariams. Tačiau, kaip Sąjungos 
priešaky stovįs galiu pasakyti 
mūsų bendrą veikimo principą: 
filisteriai visada paslankūs tam, 
kas svarbu, o taip pat, kas lie
tuvių tautai būtų neabejotinai 
įmanoma ir naudinga.

--Kokie artimiausi naujos val
dybos uždaviniai?

--Pirmas rūpestis yra prap
lėsti Sąjungos rėmus, kad jie 
apimtų visus esančius ir būsian
čius korporacijos filisterius. 
Antras rūpestis eiti talkon stu
dentams jų pastangose išleisti 
periodinį leidinį — žurnalą. Tai 
svarūs neeiliniai permanentiniai 
reikalai, kurių jau užtenka, kai 
prie jų prisidės atsitiktinių dar
bų, kurie organizacijoj yra atlie
kami ir jie neskaičiuojami iš 
anksto, -- baigė pirmininkas.

Posėdyje buvo svarstoma įvai
rūs Korp! Neo-Lithuania ir Fi
listerių Sąjungos veikimo klau
simai, kuriuose aktyviai reiškė
si tiek vyresnieji tiek jaunieji 
filisteriai. Buvo paskaitytas iš 
Garbės Nario B. K. Balučio gau
tas laiškas.

Baigiant, pirmininkas dėkojo 
Antanui ir Danutei Senikams už 
malonų posėdžiautojų priėmimą 
ir pasidžiaugė, kad sau bendra
darbiais turės patyrusius ne tik 
Korp! Neo-Lithuania veikloje,bet 
ir aplamai plačiai žinomus visuo
menininkus, tikrus idealistus, 
kurie tautinės idėjos tęstinumui 
aukoja lėšas, laiką ir jėgas.

Antanas Senikas, teisininkas, 
buvęs LNF pirm., dabar sekreto
rius, BALFo centro valdybos iž
dininkas, praeitus keturis metus 
buvęs ALTS-gos vicepirminin
kas, Teisininkų dr-jos vicep., 
aktyvus bendruomenininkas, Vil
ties dr-jos šimtininkas, aukščiau 
minėto leidinio šimtininkas ir 
stambiomis sumomis kasmet re-
miąs korporacijos stovyklas.

Juozas Maurukas taip pat il
gametis korporacijos darbuoto
jas, LNT narys, daug pasidar
bavęs organizuojant PLB Seimą 
New Yorke, dabar 13 lapkričio
ir kitur. E. Čekienė

Skaityk ir platink
DIRVĄ
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ŽVILGSNIS Į DE GAULLE IŠ
SKIRTINGU POZICIJŲ
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ZIGMAS DAUTARTAS

Šiuo traipsniu pažvelkime į de 
Gaulle ir jo veiklą iš skirtingų 
pozicijų. (Žiūr. V. Meškausko 
straipsnį "Dar apie de Gaulle", 
tilpusį sausio 14 d. Dirvos lai
doje.

V. Meškauskui atrodo nuos
tabus mano teigimas, kad de 
Gaulle laimėjo rinkimus abu kar
tu. Man ir be nustebimo aišku, 
skaičiuojant vien matematiškai.

Tauta turėdama pasirinkimą iš 
6 kandidatų, vis tik atidavė dau
giausiai balsų už "nuodėmingą" 
tvarkos ir vienybės "ardytoją", 
senį de Gaulle, bet ne už kitus 
geruosius.

Sekant amerikonišką spaudą ir 
tikint jos propagandai, tikrai 
prancūzų tauta turėjo tokį "me- 
galomaną" nušluoti nuo politinio 
kelio pirmais rinkimais. Bet tai 
neįvyko! Todėl laikau jį laimė
jusiu pirmus rinkimus. Jis ne
surinko 50.001% todėl, kad su
siskaldę 6 kandidatų balsai. An
trus rinkimus laimėjo prieš jau
ną, socialistų, radikalų ir komu
nistų remiamą kandidatą - Mit- 
terbrand, kuris nepriklausė jo
kiai partijai, nors ir buvo re
miamas kairiųjų. Tikrai, galėjo 
turėti gerą pasisekimą.

V. Meškauskas sako: "Z. Dau
tartas klaidina savo skaitytojus 
teigdamas, kad Europos ūkinės 
bendruomenės "vežimas" įklim
po dėl to, kad kiti nariai — ne 
Prancūzija nesilaikė susitarimo 
ir nenori įnešti savo įnašus." 
Jis toliau teigia: "Tiesa yra to
kia, kad de Gaulle nenori pripa
žinti jokių teisių Briuselyje vei- 
kiančiom institucijos bendrom 
įstaigom, kurios turėtų pagal su
sitarimą tuos įnašus padalinti. 
De Gaulle bijo, kad tos įstaigos 
kaip ir Vakarų Europos seimas, 
galėtų sudaryti V. Europos poli
tinės vienybės branduolį, tuo tar
pu jis pats siekia ne vienybės, 
bet hegemonijos Europoje".

Į šį V. Meškausko teigimą 
atsakymą suteikia G. Galvos 
straipsnis, tilpęs 1965 m. liepos 
14 d. Drauge, "Ūkinė bendruo
menė braška".

Tame straipsnyje sakoma: 
"Nesutarimai iškilo ūkiniais, tei
siniais ir politiniais klausimais. 
1962.1.14 d. sutarta dėl žemės 
ūkio gaminių, kviečių, mėsos, 
vaisių ir daržovių tvarkymo. 
Anuo metu,ūkinės bendruomenės 
kraštai pasirašė susitarimą, kad 
finansiniais klausimais žemės 
ūkiui remti turi būti susitarta 
iki š. m. birželio 30 d. Pran
cūzija reikalavo, kad šis įsi
pareigojimas būtų tęsėtas ir 
kraštai, svetur perkantys žemės 
Ūkio gaminius, įmokėtų atitinka
mus įnašus į bendruomenės iždą. 
De Gaulle, svečiuodamasis Bono
je, sutiko svarstyti Europos po
litinio apjungimo klausimus, ta
čiau reikalavo, kad žemės ūkio 
klausimai būtų nevilkinant spren
džiami. Vokietija, Italija, gali
mas dalykas, buvo iš šalies pa
veiktos politiniais klausimais nu
stumti žemės Ūkio politikos

svarstymą ir atidėlioti šešiose 
valstybėse bendrą žemės ūkio 
politikos įgyvendinimą. Neabejo
tina, kad Prancūzija, besiremda
ma ankstesniais susitarimais, 
siekia savo tikslų, kurie nemalo
nūs ūkinės bendruomenės daly
viams. Jų aplinkiniai ėjimai, 
šnektos apie politinį apsijungi- 
mą sulaukė prancūzo Couve de 
Mourville, užsienio reikalų mi- 
nisterio atkirčio: "Bendruomenė, 
kai jos nariai vengia savo įsipa
reigojimų, jau ne bendruomeniš
ka. Kuriam galui šio pakrikimo 
metu turi būti kviečiamas pirmū
nų pasitarimas, kai mes neranda
me šnektos klausimams, kuriems 
esame įsipareigoję".

V. Meškauskui turiu pasakyti, 
kad Ūkio bendruomenės sutartis 
apima tik bendruomenės ūkio 
klausimus, bet ne politinio apsi- 
jungimo. Bent koks mėginimas 
susijungti su "Vakarų Europos 
Seimu" ir sudaryti "Vakarų Eu
ropos politinės vienybės bran
duolį" yra kai kurių Bendruome
nės narių sauvaliavimas, išėji
mas iš Ūkio Bendruomenės kom
petencijos ribų, neatlikus pirmi
nio uždavinio ūkio politikoje.

Vėliau jau po Prancūzijos at
stovo iš Ūkinės Bendruomenės 
atšaukimo, vadovaujant prof. 
Hallsteinui, buvo mėginama su
daryti Ū. Bendruomenės Fondą, 
kuriam vadovavo pats prof. Hall- 
steinas, kuris leidosi į įvairias 
politines kombinacijas, nepri
klausančias jo kompetencijai. 
Prancūzija, tai patyrusi, pareiš
kė jam savo nepasitikėjimą, to
dėl ir jo siūlomų lėšų nepriėmė. 
Kaltė, kad Ū. Bendruomenės "ve
žimas" įklimpo, glūdi narių savi
valiavime, bet ne de Gaulle "he
gemonijos" siekime!

V. Meškauskas teigia, kad ne
teisinga sakyti, jog "Su V. Vo
kietija santykiai bus šalti, kol į 
Erhardo vietą ateis Adenauerio 
masto politikas". Leiskime atsa

kyti pačiam K. Adenaueriui, 
kuris švęsdamas 90 metų gimta
dienį, žurnalistams padarė se
kančio turinio pareiškimą, tilpu- 

> sį Draugo sausio 7 d. 1966 m. lai
doje: "Esu įsitikinęs, jog esą tarp 
Sovietų Rusijos ir Amerikos susi
tarimų, apie kuriuos mes nieko 
nežinome". Tai gali nuvesti į at
naujintą izoliacionizmą Jungtinė
se Amerikos Valstybėse. Stipriai 
buvo pabrėžta mintis, kad Vokie
tija turi greitai pašalinti savo 
skirtumus su Prancūzijos prezi
dentu de Gaulle. Tai jau ne pir
mas Adenauerio šios rūšies po
litinis perspėjimas."

Tai pasaulinio masto politiko 
perspėjimas savo tautai, kuris, 
manau, nebūtų buvęs reikalingas, 
jei Erhardo vadovaujama V. Vo
kietijos politika eitų tikruoju ke
liu.

K. Adenaueris su de Gaulle pa
sirašė bendradarbiavimo sutartį, 
apimančią karinį, politinį ir eko
nominį bendradarbiavimą — tarp 
Vokietijos ir Prancūzijos, kuri 
dar nėra neatšaukta, nors ir 
vyksta įvairūs nesklandumai.

V. Meškausko teigimas, kad 
"ir jis pats(Adenaueris) pasta
tytas prieš pasirinkimą tarp 
Prancūzijos ir Amerikos, apsis
pręstų už paskutiniąją", neati
tinka K. Adenauerio paskutiniems 
pareiškimams ir realybei.

Kas atšaldė Vokietijos ir Pran
cūzijos santykius? Tai Erhardo, 
kuris save kartais vadina "ame
rikonų atrastu kancleriu", pasi
rinkimas JAV vietoje Prancūzi
jos. Tuo jis atitolo nuo pasira
šytos sutarties dvasios ir at
šaldė santykius, sulaikė V. Eu
ropos apjungimą ir tuo pačiu 
Vokietijos apjungimą. Erhardo 
noras padaryti JAV Europos do
minuojančiu partneriu -- de Gaul
le visai nepriimtinas, nes jis ta
me įžvelgia Yaltos politikos 
tęstinumą -- JAV dominavimą 
V. Europoje, paliekant Sovietų 
Rusijai dominuoti R. Europoje. 
De Gaulle nepasitiki JAV nei po
litinėje nei karinėje srityje.

Pareiškimas, kad de Gaulle 
nori išlaikyti padalintą Vokieti
ją, taip pat neturi pagrindo. Tuo 
klausimu 1965 m. vasario 5 d. 
"The Plain Dealer" laidoje til
po straipsnis pavadintas: "De 

Gaulle Challenges U.S. Lead". 
De Gaulle Paryžiuje, spaudos 
atstovams padarė sekantį pa
reiškimą: "President de Gaulle 
made proposals yesterday for 
reform of the United Nations, 
the reunification of Germany and 
changes in the world monetary 
system. All the plans challenge 
US policy. Negotiation of German 
reunification as an "essential 
objective" of French policy by 
Europe itself, since unity is a 
European ąuestion".

Panašūs pareiškimai vėliau bu
vo padaryti ir Prancūzijos už
sienio reikalų ministerio Couve 
de Mourville Prancūzija nori 
matyti sujungtą Vokietiją dėl 
dviejų priežasčių. Prancūzija ti
ki, kad apjungta Vokietija, dėl 
savo aukšto pragyvenimo lygio, 
netaps komunistine ir tuo sus
tiprins pačios Prancūzijos sau
gumą. Sujungus Vokietiją, nebus 
pagrindo JAV pasilikti Europoje, 
Europa taps europietiška, ko de 
Gaulle visomis savo jėgomis ir 
siekia. Geri santykiai su Sovie
tų Rusija, tai santykiavimas pre
kybos srityje, demonstravimas 
savarankios de Gaullepolitikos ir 
žaidimas tomis pačiomis korto
mis, kuriomis žaidžia ir JAV 
santykiaudama su Sovietų Rusija. 
Prancūzijai nėra reikalingi suta
rimai su Sovietų Sąjunga "norint 
išlaikyti padalytą Vokietiją", nes 
tai atlieka Sov. Rusiją ir be Pran
cūzijos pritarimo ir rūpesčio. 
Jei Prancūzijai nepasiseks su
kurti nepriklausomos V. Eu
ropos, tai Prancūzija sudarys 
atskiras sutartis su atskiromis 
valstybėmis ir tuo garantuos savo 
tautai saugumą. De Gaulle siekia 
Jungtinės Europos, kurioje ir 
mažos tautos išlaikytų savo cha
rakterį, be pašalinių prievarta
vimų. Tokioje Europos koncep
cijoje matau ir Lietuvos lais
vės galimybes.

Atsakant V. Meškauskui dėl 
Vokietijos atominio apginklavi
mo, prie kurio de Gaulle "neno
ri prileisti", reikia pastebėti, 
kad de Gaulle žiūri į mišrių tau
tybių atomine jėga apginkluotą 
laivyną, kaip į JAV bandymą to 
laivyno priedangoje pastoviai 
pasilikti Europoje, todėl jam ir 
nepritaria. Tokio laivyno buvi
mas ir jo panaudojimas karo me
tu sprendžiamas JAV preziden
to. Toks pat efektas kaip ir tų 
JAV 5000 atominių užtaisų pa
naudojimas — kada juos galima 
būtų panaudoti, nuspręstų JAV 
prezidentas, kuriam de Gaulle 
netiki, kad jis rizikuotų Ame
rikos sunaikinimą, ginant V. Eu
ropą, todėl ir stengiasi turėti 
savo atominę jėgą, kuri be ka
rinės reikšmės turi ir mokslinę 
bei prestižo reikšmę.

Prieš de Gaulle vedama JAV 
propaganda prasidėjo Roosevelto 
laikais, kuri dar ir dabartiniu 
metu yra tęsiama. De Gaulle 
yra kaltinamas prielaidomis, kad 
jis tą ar kitą dalyką padarys, 
bet ne faktais.

Pagrindinis de Gaulle "nusi
kaltimas" yra jo noras matyti 
savarankią, ekonomiškai ir ka
riškai pajėgią Prancūziją ir su
jungtą Europą be pašalinių įta
kų, europiečių Europą su jai vi
somis priklausančiomis, kaip 

krikščioniškos kultūros motinai, 
privilegijomis.

Baigdamas tuo klausimu disku
sijas turiu pasakyti, kad mano 
teigimai apie de Gaulle politikos 
veiklą ir kryptį yra pagrįsti gau
namomis per "Association Natio
nal" tiesioginėmis informacijo
mis. Si sąjunga tarnauja de Gaul
le politikos įgyvendinimui. Tos 
sąjungos informacijos politiniais 
klausimais ir yra ta tikroji Pran
cūzijos politikos kryptis. Turiu 
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pasakyti, kad tų informacijų ti
krumui neturiu nei mažiausios 
abejonės, todėl man sunku pati
kėti, kad JAV spauda, ar V. Meš
kauskas žinotų geriau apie Pran
cūzijos politiką, kaip pats de 
Gaulle ar jo valdančioji partija. 
Dėl minėtų priežasčių ir faktų, 
žvelgdamas į de Gaulle iš mano 
pozicijų, matau jame tik garbingą 
karį, kovojantį už Prancūzijos 
savarankiškumą ir krikščioniš
kos Europos garbę.

PASKUTINIS ŠŪVIS
-------------------- PAULIUS ŽIČKUS -----------------

(5)
Tais pačiais vingiais, kuriais atėjo į salą, pasiekė 

upelį, išsitraukė plaustą ir vėl pasileido pasroviui. Pasie
kęs mišką, paslėpė plaustą, o pats ėjo į kaimą pas senutę. 
Beeinant sutemo. Naktis buvo tamsi ir krapnojo lietus. 
Senutę pasiekė visai tamsoje. Senutė nei nebandė atkal
binėti nuo ėjimo miestelin. Ji padėjo ant stalo gabalą rū
kytos dešros, duonos ir ąsotėlį pieno. Jonui valgant, se
nutė papasakojo kaip pasiekti miestelį. Eiti pakluoniais, 
per daržus ir nurodė vietą, kur Rozalija turėjo laukti. Iš
gėręs pieną ir sukirtęs dešras, Jonas pašoko, apkabino 
senutę, pabučiavo ir išėjo.

Nėjo keliu, o per laukus. Kiekviena vietelė ir net 
krūmas buvo pažįstami. Nurodytoj vietoj prie tvoros ra
do stovinčią moteriškę. Tyliai pasakė savo vardą. Senutė 
net neatsiliepusi pradėjo eiti daržo patvoriu, o jis sekė 
iš paskos. Jie tyliai užlipo į palėpę, kurioje senutė gyveno. 
Palėpės langelis buvo tiesiai į turgaus aikštę. Jonas pri
ėjo prie jo ir žiūrėjo. Buvo tamsu ir nieko nesimatė. Jis 
girdėjo tik žingsnius, žingsniai buvo rusų, saugančių 
partizanų lavonus. Rozalija pasakė, kad partizanai tebe
guli toje pačioje vietoje. Dieną ir naktį saugo stipri sar
gyba. Vakar ir šiandien per visą dieną varę iš apylinkių 

žmones. Daug suėmę, šios dienos vakare kratę aplinki
nius namus, bet nesigirdėję, kad ką būtų suėmę. Taip 
senutė išpasakojo savo žinias.

Jonas stovėjo prie lango. Vasaros naktis buvo trum
pa. J mažą langeli jau veržėsi pirmoji priešaušrio balzga
na. Lietus nebelijo. O kai išaušo, dangus buvo skaisčiai 
mėlynas. Kažin kur už namų turėjo būti ir saulė, nes 
pirmieji jos spinduliai jau žaidė baltuose bažnyčios bokš
tuose. Miestelis buvo lyg išmiręs, tik akmenuotu grindi
niu kaukšėjo sargybinių batai. Partizanų lavonai gulėjo 
per kokį metrą viens nuo kito. Sargybiniai vaikščiojo ge
rokai atokiau. Tokiame karštyje lavonai turėjo dvokti. 
Stovėdamas atokiau nuo lango jis stebėjo savo kritusius 
draugus, vaikščiojančius sargybinius, miestelio grindinį, 
baltus bažnyčios bokštus ir saulės spindulius, žaidžian
čius juose. įėjusi Rozalija pasiūlė valgyti. Jonas atsisakė.

Enkavedistai ir stribai pradėjo varyti kaimiečius. 
Ėjo vyrai ir moterys, seni ir net maži vaikai. Kiekvienas 
iŠ jų turėjo sustoti prie lavono, pasižiūrėti ir eiti prie 
kito. Enkavedistai stebėjo einančiu veidus. Mažiausias 
susijaudinimas ir nusivesdavo. Vaikai eidami užsiimda
vo nosytes. Kai papūsdavo vėjas, kvapas siekė ir pastogę, 
kurioje Jonas lindėjo. Miestelis buvo pilnas kareivių ir 
enkavedistų. Jie varė žmonės grupėmis, matomai ištisus 
kaimus kartu. Jau buvo praėję daug tokių grupių. Jonas 
tebestovėjo prie lango ir stebėjo aikštę ir šį baisų vaizdą. 
Ėjo nauja grupė. Jos priešaky senutė moteris. Ji jau buvo 
praėjusi keletą lavonų. Ties vienu neišlaikė ir susmuko. 
Enkavedistai puolėsi prie jos. Moteris, apsikabinusi la
voną, klykė baisiu balsu ir nepaleido. Kirto enkavedistas 
šautuvo buože nėr galvą. Nuo smūgio jos rankos atsi
leido, bet ji ir pati nebejudėjo. Valandėlę enkavedistai 

nežinojo ką daryti. Pribėgęs karininkas įsakė nutempti 
moters lavoną į šalį ir apsupti visą grupę. Visus nusive
dė į NKVD patalpas.

Kai enkavedistas kirto buože moteriškei, Jono skruos
tai ir lūpos pradėjo trūkčioti ir virpėti. Jis pats net nepa
juto, kad jo veidu ritasi ašaros.

Tą dieną daugiau nieko nebeatvarė, matomai tardė 
nusivarytus. O pavakarėjant pradėjo niauktis ir lyti. Lie
tus ir nakties mišinys rado Joną tebestovintį toje pačioje 
vietoje ir prie to paties langelio.

Kai jau buvo gerokai sutemę, Jonas pasiėmė duon- 
maišį, išsiėmė surištas granatas, patikrino. Keletą palai
dų pranatų įsidėjo į kišenes ir nulipo laiptais. Per dar
žus, tvoras, jis pasuko mokyklos link, kur stovėjo NKVD 
dalinys. Gatvėje ties mokykla vaikščiojo sargybinis. Kie
mo pusėj nesimatė ir nesigirdėjo nieko. Patvoriu Jonas 
atsirado prie mokyklos pastato. Vienoje klasėje degė 
žibalinė lempa. Jos šviesoje pamatė stovintį NKVD ka
rininką, o klasė buvo pilna enkavedistų. NKVD karinin
kas kažin ką aiškino ir mosikavo rankomis. Jonas artėjo 
prie lango. Jis visai negalvojo, kas atsitiks su juo, jo 
mintis buvo viena — prieiti prie lango ir visu smarkumu 
sviesti granatas į vidų. Jau buvo likę tik keli žingsniai, 
kai iš tamsos suriko: Kto tam? Tuo metu Jonas patraukė 
pritaisytą virvutę ir sviedė granatų ryšulį vidun. Kai 
jis metė granatas, pasigirdo šūvis ir Jonas susmuko pa
tvory. Sprogdamos granatos išnešė visus mokyklos kam
bario langus.

Lietus tebelijo ir plovė Jono kraujuotą veidą. Jis bu
vo miręs. Taip buvo užverstas vienas naujai rašomos Lie
tuvos istorijos lapas.

(Pabaiga)
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LAIKYKIME VADŽIAS!
Praeitais metais po ALT 

S-gos ir Vilties Draugijos 
suvažiavimų pradėtasis va
jus, kad ir lėtai išriedė- 
jęsj metų galą atnešė gra
žių rezultatų. Tai vis senų
jų ir naujųjų Vilties drau
gijos narių indėlis savųjų 
pastangom paremti, ALT 
S-gos narių idėjiškumo ir 
bendrojo susidrausminimo 
konkrečiam tikslui supra
timas, kartu ir ALT S-gos 
valdybos ir jos pirmininko 
inž. J. Jurkūno nepailsta
mos pastangos priminti sa
vo nariams, kad be bendrų 
žygių, be aktyvesnio skyrių 
ir jų narių prisidėjimo ne 
kažin ką atsieksime. Vilties 
Draugijos valdyba su pir
mininku Al. Laikūnu daro 
viską, .kad ūkiškoji organi
zacijos pusė būtų vykdoma 
racionaliai, sutartinai, ir 
kad visas laikraščio leidimo 
procesas nebūtų paremtas 
vien proginių aukų pagrin
du. Prie tų pastangų prisi
deda Vilties spaustuvė ir 
nuo praeitų metų rudens 
pradėjusi veikti krautuvė. 
Tos dvi pridėtinės priemo
nės, ypač pastaroji, praei
tais metais žymiai prisidė
jo prie apyvartos pagyvėji
mo.

Abi valdybas daugiausia 
džiugina tas faktas, kad 
pakilo prenumeratorių skai
čius. Svetimomis kalbomis 
leidžiamų laikraščių istori
joje tai retas atsitikimas ir 
tas faktas žymiai priside
da prie lietuvių tautinės 
grupės prestižo kilimo kitų 
tautybių akyse.

Tą faktą iškeliant čia 
būtų per mažai vietos ir 
tinkamų žodžių skirti vi
siems tiems, kurie vienu ar 
kitu būdu prie to prisidėjo. 
Tai skaitytojų, platintojų 
nuopelnas. Kartu tai nuo
pelnas tų mūsų pasišventė
lių — pastoviųjų bendra
darbių, kurie sudaro laik
raščio turinį, skaitymui me
džiagą. Tai ir yra laikraš
čio nugarkaulis, smegenys 
ir — kas tik norit.

Prie laikraščio išlaikymo 
žymia dalimi prisideda tos 
mūsų organizacijos, kurios 
pilnai supranta savo veik
los garsinimo prasmę ir es
mę. Jos iš anksto paruošia 
laikraščiui skelbimus ir lai
ku už juos atsiskaito, žino
ma, ne visų organizacijų 
vadovybės vienodai tai su
pranta. Pasitaiko, nežiūrint 
pa k a rtotinų paaiškinimų,
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kad kai kurios organizaci
jos ar jų vadovybės vis tiek 
dar nesupranta laiku pa
duoto ir paruošto skelbimo 
prasmės ir jo naudos. Apsi- 
garsinimo reikalas nustu
miamas į paskutinę minu
tę, dažnai pavėluojamas, o 
atsilyginimo reikalas palie
kamas priklausomu nuo pa
rengimo pelno. Kitaip ta
riant, laikraštis vėl palie
kamas tarnaitės vaidmeny, 
už jo darbą atlyginant pa
žadais ar sugebėjimu ren
giamo baliaus apyskaitą 
suvesti taip, kad pelno ne
liktų. Tie žmonės sunkiai 
įtikinami, kad laikraštyje 
skelbimas sudaro komerci
nę įmonės dalį. Sykį jis įdė
tas, kas nors už jį vistiek 
turi atsiskaityti. Tokie da
lykai jokiame laikraštyje 
nėra ir negalimi tvarkyti 
"draugiškais pagrind a i s”. 
Jie ir nebus taip tvarkomi 
ateityje, ar kam tas patiks 
ar ne. Tokia padėtis negali 
ilgai tęstis, kai už neatsi
skaitytus skelbimus sumos 
pasiekia kelis tūkstančius 
dolerių, didžiąją dalį tos 
sumos sudarant to reikalo 
nesuprantančioms mūsų or
ganizacijų vadovybėms.

Negalima nuneigti ir to 
reiškinio, kuris iškyla sie
kiant tobulesnio, įvairesnio, 
aktualesnio laikraščio ir 
tai išreiškiant kritika, pa
stabomis, kartais net prie
kaištais. šitame reikale 
reikia įsidėmėti, kad visada 
yra medalio dvi pusės. Pa
geidavimai ir priekaištai 
tada tik turi vertės, kai jie 
išplaukia iš realios padėties 
supratimo, o ne vien tik iš 
lokalizuoto noro, neatsižvel
giant į visas aplinkybes. 
Gyvenimiška kritika, gerais 
norais grįstos pastabos ran
da atgarsį ir įvertinimą. 
Bet viską įvykdyti ne vie
nos redakcijos ir adminis
tracijos galioje.

Viską sudėjus, tuo tarpu 
galima pasidžiaugti visa ei
le naujų prenumeratorių, 
sparčiu atsiskaitymu už 
laikraštį, augančia ir akty
via Dirvos atstovų Įvairio
se vietovėse talka ir bend
radarbių ištikimybe. Iš sa
vo pusės, kiek aplinkybės, 
sąlygos ir sveikata leis, da
rysime viską, kad lietuviš
kojo laikraščio vardas liktų 
pagarboje ir mielas bei lau
kiamas svečias visų mūsų 
skaitytojų namuose.

NUOMONĖS IR PAŽIŪROS

Tarp jausmų ir proto
Atrodo, kad santykiavimo su 

tėvynėje likusiais lietuviais klau
simas išeivijoje sukėlė daugiau 
ginčų ir kivirčių, nesusipratimų 
giminių ir geriausių draugų tar
pe, negu iš tikro būtų reikalin
ga. Tai atsitiko turbūt todėl, kad 
kai kuriais atvejais asmeniško 
smalsumo, sentimento ar kokių 
kitų reikalų patenkinimas buvo 
bandyta surišti su visos tautos 
gyvybės ar mirties klausimu. Ir 
daugelis savo abejotinos vertės 
žygiui norėjo gauti visos tautos 
ar ben didelės išeivijos dalies 
pritarimą.

Dabar kilusius nesusipratimus 
nesunkiai galėjai numatyti jau 
prieš kelis metus. Asmeniškai 
pirmą skambutį pajutau bene 1962 
m. Tabor Farmoje per samarie
čių suvažiavimą. Tada ten Vin
cas Trumpa kalbėjo tema: Elitas 
ir ‘grįžimas į liaudį*. Jo mintys 
buvo išspausdintos 1963 m. Met
menų 7 Nr.,tokiu būdu nėra jo
kio pavojaus suklysti dėl to, ką 
jis kalbėjo, kas gali atsitikti kal
bant apie A.J. Greimo pažiūras, 
kurių autentiškas tekstas dar nėra 
niekur pasirodęs.

Paraidžiui, ir net iš esmės 
žiūrint, Trumpai būtų sunku ką 
nors prikišti. Paskaita kaip pas
kaita. Tačiau pasaulinės įvykių 
raidos ir išeivijos nuotaikų fone 
V.T. pabertos mintys buvo labai 
aliarmuojančios. Padaręs kai ku
riuos priekaištus išeivijos orga
nizuotos visuomenės vadovaujan
čiam sluoksniui ar elitui, pre
legentas baigė šia kun. J. Tu
mo citata:

"Kone nuo kūdikio lopšio ir iki 
pasenusios lazdos aš nieko tiek 
konkrečiai nemylėjau, deja, nė 
paties Pono Dievo, prisipažįstu 
(nors ir be prisipažinimo visiems 
aišku), kiek slieko širdžia tą 
velėną, po kuria aš štai jau septin
tą dešimtį metų landžioju. Man 
viena tikrai tebuvo skanu ir ma
lonu -- čėploti, kad ir nešvarų, 
bet tautinį čiulpiką. Vyžota, lo
pyta mano Lietuvėlė , bet mano. 
Lininiai, arielkininkai, mėšluo
čiau dažnai padlecai tie lietu
viai, bet mano broliai."

Patriotiška? Labai! Ir jei V. 
Trumpa su tokiu ’credo’ grįžtų, 
sakykim į patį skurdžiausią so
vietinės Lietuvos kolūkį pasida
linti kolūkiečių vargais, aš jaus
čiau jam gilią pagarbą.

Tačiau iš tikro tai nebuvo at
sisveikinimas su konservatyvia 
išeivija, bet tik patriotinis pa
gražinimas jo sekančių pasiūly
mų: "reikėtų...nedidinti prarajos 
tarp emgrantinės visuomenės ir 
anapus...šiandien daugiau negu 
bet kada turėtumėm gyventi, at
sigręžę veidu į tautą. Ko mums 

iš inercijos pastumtas T. Blins- 
trubo energija... Ponas Razma 
skiria didžiausią padėką asme
nims, kurie tik ką pradėjo dirb
ti. Ir kai L. Fondą perėmė ant 
gero kelio stovint.

Kodėl, Tamsta, taip greit pa
miršai LF kūrimosi pradžią?

Paprastai, kai pasitraukia va
dovaujantis asmuo iš kokios nors 
organizacijos, tai naujojivaldyba 
arba jos pirmininkai kokiu nors 
būdu padėkoja pasitraukusiam. 
Bet šį kartą, kai T. Blinstrubas 
pasitraukė iš LF pirmininko pa
reigų, nieks nieko niekur nepa
sakė. Lyg jo visai nebūtų buvę. 
Kodėl?

P. Augustinas 
Chicago

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

šiandien daugiausia trūksta, tai 
gaivališkos Lietuvos žemės ir 
Lietuvos žmogaus meilės".

Ironiška, kad tos pastabos bu
vo padarytos ir atspausdintos, 
gali sakyti, intelektualiai aukš
čiausiam stovinčiam išeivijos 
sambūryje ir jo, kad ir neofi
cialiame, organe. Patriotizmas, 
žinoma, yra didelė dorybė, ta
čiau žmonės amžių bėgyje per 
dideles aukas yra susikūrę ir 
kitų vertybių, kurios yra nema
žiau gražios ir kurių vien dėl 
patriotizmo išduoti nevertėtų. 
Per dažnai patriotizmo skraiste 
dengiama tai, ko iš tikro nerei
kėtų. Ir ne tik pas mus. Samu
elio Johnsono ciniškas posakis: 
Patriotism is the lašt refuge of 
a scoundrel -- tinka visom tau
tom.

A.J. Greimo mintys šiuo reika
lu buvo paprastesnės, logiškes- 
nės ir net garbingesnės (jei dar 
kas tiki į tokį buržuazinį prie
tarą kaip garbė). Lietuvybės iš
laikymo našta ar pareiga šian
dien yra atitekusi lietuviams ko
munistams, už tat jie verti viso
keriopos paramos, kuri jiems 
galėtų padėti būti pranešesniais 
už rusus.

Tai ką Trumpa ir Greimas pa
sakė viešai, daug kas buvo pats 
sugalvojęs anksčiau. Atrodo, kad 
Lietuva ilgesniam bus pavergta, 
tai bent būtų gera, kad ji liktų 
lietuviška. Kaip gali prikišti lie
tuviui stojančiam į kompartiją, jei 
tai padeda išsaugoti, sakykim, 
universiteto rektoriaus postą nuo 
kokio nors ruso. Taip galvojant, 
reiktų sutikti, kad toks Palec
kis, gen. Vitkauskas ir kiti jiems 
panašūs buvo didžiausi patrio
tai, nes jie numatė ateitį. Bet 
tai būtų himnas sliekams, kurie 
bet kuria kaina nori landžioti po 
gimtąją velėną. Ir tarp kitko bū
ti nepaprastu slieku, bet auk
štesniu, turinčiu tam tikras pri
vilegijas ir geresnį gyvenimą. 
Nejaugi ir toks ‘patriotizmas* 
yra kilnus ir sektinas?

Už tat, man rodos, galima 
suprasti tuos, kurie prieš tokią 
galimą galvosenos eigą visu 
smarkumu protestuoja. Ir čia 
dar vienas dalykas neužmiršti
nas. Paprastai retai kas galvo
ja, kas būtų geriau mano tautai, 
bet daugiau rūpinasi savo as
meniška padėtimi. Caro laikais 
daug lietuvių inteligentų išva
žiavo į Rusijos miestus ne dėl 
to, kad jie nebūtų galėję gyven
ti Lietuvoje, bet todėl, kad ten 
buvo geriau gyventi. Dar blogiau, 
kai kurie jų net veržėsi į Ru
sijos imperijos pakraščius būti 
ten rusų ‘kulturtraegeriais’, nes 
tie postai buvo palyginti gerai 
apmoka mi, o pačių rusų kandi
datų trūko. Užtat būtų labai nai
vu tikėti, kad kas nors stojo į 
kompartiją, kad padėjus lietuvių 
tautai, o ne sau pačiam.

Ir santykiavimo su anapus li
kusiais klausimais paprastai yra 
sprendžiamas išeinant iš tautos 
interesų, bet grynai asmenišku. 
Juk natūralu, kad kas nors vyks
ta aplankyti savo giminių, senų 
tėvų, našlaujančios motinos,gim
tojo kaimo. Žmoniška, kad kas 
nors pats nuvyksta pasirodyti ir 
gal net pasigirti, kad man Ame
rikoje visai neblogai einasi. Blo
giau, kai ta proga pradedama aiš
kinti, kad aš noriu apkabinti ne 

tik savo tikrą giminę, brolį ar 
seserį, bet ir visus lietuvius, nes 
jie visi yra mano broliai ir 
seserys, kad savo nuvykimu aš 
juos visus sustiprinu morališ
kai, ir kad mano tokiam grynai 
asmeniškai pilnai suprantamam 
ir pateisinamam žygiui, būtinai 
turėtų pritarti visi mūsų veiks
niai. Tokiais atvejais visai be- 
reikalo pertempiamas siūlas ir 
sukeliama visai nereikalinga er
zelynė.

Čia jau priėjome prie tokių 
klausimų, kuriems spr ęsti ne- 
^lime išvesti bendrų taisyklių. 
Ginčai apie tokių taisyklių ir 
nuostatų nustatymą man primena 
viduramžių teologų ginčą, kiek 
velnių galima susodinti ant vie
nos adatos smaigalio!

Man rodos, kad situacija gali
ma išsiaiškinti vienu pavyzdžiu

Mažosios Lietuvos Draugijos spaudos kioskas Klaipėdos uosto 
mugėje Chicagoje.

A. SMETONOS
MONOGRAFIJA,

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 
čekį ar pašto perlaidą:

K. POCIUS
3908 Fir Street
East Chicago, Indiana 46313 

arba
DIRVA
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103

KAINA — 12,50 DOL. 

ne iš lietuvių, bet rusų gyvenimo. 
Mielas, skaitytojau, visai nepa
triotiškai įsivaizduok, kad tu esi 
rusas. Ir štai du tavo tautiečiai 
gavo Nobelio premijas. Mihailas 
Šolochovas ("Tykusis Donas"), 
kuris laikėsi partijos linijos ir 
Borisas Pasternakas (Dr. Ži- 
vago), kurį Enciclopaedia Bri- 
tannica dar prieš Nobelio premi
jos gavimą charekterizavo kaip 
’greatest...truly European and 
truly Russian of living poets*. 
Kas atsitiko su Pasternaku, jam 
paskyrus Nobelio premiją, atsi
mename. Dabar tą premiją gavęs 
Šoholovas pareiškė, kad Paster
nakas buvęs ‘vidinis emigrantas*. 
Suprask, jis tik fiziškai gyveno 
Rusijoje, jo siela buvo už Ru
sijos ribų ir savo Dr. Živago 
jis ’iššmugeliavo’ į Vakarus. Bū
damas rusas, kuriuo tautiečiu 
Tu daugiau didžiuotumeis? Į tai 
atsakydamas gali suprasti, kad ir 
vidinė ir išorinė emigracija, kai 
kurių santykių vengimas, kartais 
tautai gali daugiau pasitarnauti 
negu slieko psichologijos Ug
dymas.

LAIŠKAI/

ATVIRAS LAIŠKAS
DR. A. RAZMAI

Perskaičius Jūsų parašytą 
straipsnį "Lietuvių Fondas jau 
turi arti ketvirčio milijono"... 
atspausdintą Dirvoj, nr. 9, gau
nasi labai liūdnas vaizdas dėlei 
Tamstos neobjektyvumo ir netei
singumo reiškiant padėką A. Rė
klaičiui ir Br. Z. Ašokliui už 
nuopelnus L. Fondui, buvusiam

ir įvedusiam į geras vėžes T. 
Blinstrubui, nieko! Lyg jis būtų 
nieko nepadaręs?

T. Blinstrubas perėmė L. Fon
dą kūrimosi stadijoj, su kelioli
ka tūkstančių dol. pradinio kapi
talo.

Pradžia buvo labai sunki. Dau
gumas tam nepritarė ir laikė 
tik svajone. Daug reikėjo įdėti 
darbo ir nervų, kol visuomenė 
buvo įtikinta LF reikalingumu ir 
suorganizavimo galimumu.

Didelio pasiaukojimo ir 
kruopštaus darbo dėka, T. Blin
strubas, po trijų su puse metų 
vargo, surinko 190.000 dol. ir 
įvedė LF į geras vėžes.

Dabar, kada LF gali važiuoti

VIEŠĖDAMI fIHiC.lGn.IE PIRKITE VAI.JO.IE MfIDERMOJE 
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĖJE

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

Savininkai: J. Ja n ūsaitis ir J. MažeikaPARAMA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIŲ

1.
2.
3.
4.
5.

Import. German VSOP Brandy .... 5th — 4.98
Krupnikas — Honey punch .......5th — 3.69
Napoleon Imp. French Brandy .... 5th—3.35
Cream De Banana Liųueur .......5th—3.19
Chianti I'mp. Wine ............... Full Q. — 0.98

6. Imp. German Wines
(May Wine, Liebfm.)

7. Imp. German Zeller
Schwarze Katz ...............................5th — 1.29
Be to, didžiausias pasirinkimas importuotų 

maisto produktų iš viso pasaulio kraštų.

5th — 0.98
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• Juozas Mull - Muliolis, 
Cuyahogos apskrities de
mokratu partijos vadovybės 
sekretorius, darbštus ir sa
vo principuose nenuolaidus 
kovotojas, ne kartą iškyla į 
tokias vietas ir postus, ku
riuose pageidaujamas dar
bas, bet — be atlyginimo.

Miesto rinkiminėje tary
boje atsiradus kelioms ap
mokamoms vietoms, Į vie
ną iš jų buvo minimas ir J. 
Muliolis. Savo ilgamete pa
tirtim ir darbu demokratų 
tarpe jis tikrai jau yra už
sitarnavęs apmokarfio pos
to. Bet ir šį kartą partijos 
bosai jį aplenkė, į rink, ta
rybą išrinkdami buvusį 
County Auditor Carney.

• Tradicinis ALT S-gos 
Clevelando skyriaus rengia
mas Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės minėjimas 
įvyks vasario 12 d., 7 vai. 
vak. Čiurlionio Ansamblio 
namuose — Magnolia Dr.

Programoje — filmo de
monstravimas apie prezi
dento Antano Smetonos gy
venimą ir veiklą Ameriko
je ir laidojimo iškilmės.

Po programos — vaišės.
Minėjime kviečiami da

lyvauti ALT S-gos skyriaus 
nariai su šeimomis, Korp! 
Neo-Lithuania nariai ir 
Clevelando visuomenė.

Perk’u, neapsivylė. Savo 
įstaigoje jis sutaupė dide
les sumas pinigų, apkarpęs 
n e r e i k a lingus politinius 
postus, riebiomis algomis 
apmokamus,bei kitas berei
kalingas išlaidas.

Įstaigoje, kur tvarkomi 
gyventojų turto reikalai ir 
mokesčiai , būtina, kad prie
žiūroje būtų ir opzicinės 
partijos atstovas.

R. J. Perk’o darbas paro
dė, kad tas principas ir bal
suotojų pasirinkimas buvo 
tikrai naudingas ir išmin
tingas.

Paskelbus R. J. Perk’o 
kandidatūrą naujiems rin
kimams, tikimasi, kad bal
suotojai ir šį kartą pasisa
kys už darbštų, gyventojų 
interesų boianti kandidatą, 
savo darbu įrodžiusi jo tin
kamumą užimamai vietai.

• Dail. Viktoras Petravi
čius, kurio grafikos kūrinių 
paroda šiuo metu vyksta 
Clevelande Gallerv Interna- 
tional natalpose. vietos 
amerikiečių spaudoje gavo 
gražius atsiliepimus apie 
savo kūrybą. Be dienraščio 
Plain Dealer. labai gražius 
įvertinimus davė Fine Art 
žurnalas ir Sun Press. Pa
roda uždaroma vasario 12.

• Meškeriotojams leidi
mus išduodąs Cierk of 
Court Emil J. Masgay skel
bia, kad 1965 m. išduoti 
leidimai nustoja galios 1966 
m. vasario 28 d. Nauji meš
keriotojams leidimai reika
lingi nuo 1966 m. kovo 1 d.

70 m. amžiaus sulauku
siems meškeriotojų leidi
mai duodami visam amžiui 
už 1,25 dol.

Leidimai išduodami New 
Courthouse, Ontario ir 
Lakeside gt. kampas, kamb. 
150.

• Rumunų tautinių šokių 
trupė, susidedanti iš 80 šo
kėjų, dainininkų ir muzi
kantų pasirodys vasario 13

TĖVYNĖS GARSŲ RADIO 
PROGRAMOJ GIRDĖSITE 
ĮDOMIAS DISKUSIJAS

J. Stempužis, T. G. radio ir 
Vysk. Valančiaus mokyklos vedė
jas supažindino mokinius su A. 
Budreckio straipsniu, tilpusiu 
Dirvoje sausio 24 d. (9nr.). Kilo 
įdomios moksleivių diskusijos 
straipsnyje iškeltų minčių temo
mis. Diskusijos buvo Įrašytos 
į juostą ir bus perduotos radio 
klausytojams vasario 4 d.

Tai rodo, kaip mūsų jaunimas 
domisi lietuviško gyvenimo ak
tualijomis ir kartu visuomenei 
pristatoma pasiklausyti autentiš
ki pareiškimai. Nauda mokyklai, 
naudinga ir visuomenei susi
pažinti su mūsų jaunimo nuotai
komis.

HELP WANTED MALĖ

OPPORTUNITY
DIF CAST

DIE REPAIRMAN
Apply

White Industries
46 Sheldon Rd., Berea, Ohio

(9-13)

HOUSEKEEPING 
MEN

Full time positions for con- 
scientious, reliable men. 
Salary plūs store benefits. 
Apply Personnel office Sec- 
ond Floor.

HIGBEE 
WESTGATE

(11-13)

CAREER 
OPPORTUNITIES 

Grovving company in the fastener in- 
dustry has interesting and challend-
ing jobs for EXPER1ENCED—

d., 3 vai. p. p. Music Hali.

Cold Headermen 
Trimmer set-up men 
Pointer set-up men
Cook and economy shaver 
operators
Centerless grinders 
Machine repairmen

ATEITIES KLUBO

1966 m. sausio 5 d., šeštadienį, 7 v.
JURGIO PARAPIJOS SALĖJE

Koncertinę vakaro dalį

išpildo:

virtuoze smuikininkė

ALGIRDAS BRAZIS

Bilietai: nuo 3 dol. iki 1.50 dol. gaunami pas ATEI
TIES KLUBO narius ir prie įėjimo.

E. KUPREVIČIŪTĖ ir
A. BRAZIS.

Prie pianino GERTRUDE KUEHEFUHS.

HELP WANTED FEMALE

WA1TRESSES
Experienced Preferred

Will Train
Apply in Person
2 P.M. to 5 P.M.

Brown Derby 
Skyway

4998 Rocky River Dr. -

v.

ELENA KUPREVIČIŪTĖ

Metroplitan operos solistas

Šokiai, grojant geram orkestrui ir vaišės.

• Sąžiningiausią patarna
vimą visais draudimo rei
kalais. gausite paskambinę 
patyrusiam draudimo at
stovui V. Giedraičiui tel. 
944-6835.

MALĖ

Bilietus iš anksto galima 
įsigyti Cleve. Opera Assoc. 
kasoje — 2816 Euclid Avė., 
Burrows krautuvėje — 419 
Euclid Avė ir Higbee krau
tuvėje.

• LB Clevelando I-mai 
Apylinkai priklausanti e j i 
lietuviai prašomi užsimo
kėti LB solidarumo įnašą.

Užsimokėti galima val
dybos nariams bet kokiu 
laiku kiekvieną sekmadienį 
po liet, pamaldų šv. Jurgio 
parapijos salėje, arba pa- 
siunčiant paštu valdybos 
iždininkui A. Jonaičiui — 
13415 Milan Avė., Cleve
land, Ohio 44112.

Taip pat galima įnešti 
mūsų einamon sąskaiton 
#12529 — Superior Savings 
Ass., paliekant (būtinai) 
raštelį su pavarde, adresu 
ir kiek įmokama.

Solidarumo įnašas pri
imamas už 1965 ir 1966 
metus. Solid. mok.: šeimai 
3 dol., viengungiui 2 dol. ir 
nedirbančiam 1 dol me
tams.

Būkime salidarūs LB 
tikslų parėmimui atliekant 
daliną tautinį įsipareigoji
mą.

LB Clevelando I-os 
Apyl. Valdyba

Good hourly rates, excellent incentive 
programs and attractive fringe ben
efits.

WAITRESSES
Experienced. Full or part time open
ings for luncheon and dinners. Meals 
and uniforms provided. Good clientile. 
Good Tips. Entrance from Carnegie 
Medical Bldg.

SHERVVIN’S UNIVERSITY INN 
10501 Carnegie 

Formerly
CROSBY'S RESTAURANT

(H-13)

THE FERRY CAP & SĖT 
SCREW CO.

2151 Scranton Rd. 771-2533
(11-13)

MECHANIC
Experience in general factory main
tenance. Pine fitting, machine repair 
etc. Mušt be able to read blueprints. 
See Mr. Karams at

NYLONGE CORP.
1294 W. 70th St.

Cleveland, Ohio
(9-15)

SALAD GIRL
Experienced. Full or part time open
ings for luncheon and dinners. Meals 
and uniforms provided. Entrance 
from Carnegie Medical Bldg.

SHERVVIN’S UNIVERSITY INN 
10501 Carnegie 

Formerly 
CROSBY’S RESTAURANT 

(H-13)

• County Auditor Ralph 
J. Perk šiemet vėl kandida
tuoja į jo dabar užimamą 
postą.

1962 m. didele balsų per
svara išrinktas County Au
ditor vietai respublikonas 
R. Perk buvo kartu įspėji
mu demokratų valdomai 
įstaigai, kad atėjo laikas 
atstatyti gyventojų pasiti
kėjimą įstaigai, kurioje bu
vo įsigalėjęs protekcioniz
mas ir stambiųjų nekiln. 
turto valdytojų įtaka, 
skriaudžiant ir neatsižvel
giant į mažųjų namų savi
ninkų interesus.

Cuyahoga apskrities, tai
gi, ir Clevelando miesto mo
kesčių mokėtojai, parodę 
didelį pasitikėjimą Ralph J.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

ASSEMBLERS
and

MACHINISTS

TURRET LATHES

MILLING MACHINE

MAINTENANCE

DRILL PRESS

GROWING COMPANY

S-P MFG. CORP.
30201 Aurora Rd.

Solon, Ohio

CH 8-6141

MALĖ HELP WANTED

WANTED AT ONCE 
All round class A & B 

MACHINISTS to vvork 
ARLINGTON SHOP 

COMPANY
Benefits on permanent basis 

for right men. Reserved 
parking. Pay commensurate. 

Apply — 78 Bow St., 
Arlington, Mass. 

or call — MI 8-9600 
Evening appointments 

available
(12-13)

WANTED

JOURNEYMEN
DIE MAKERS

Job shop experience. Long pro
gram. 58 hours per vveek. Fringe 
benefits.

J. W. TOOL & DIE CO.
21260 W. 8 Mile
South field, Mich.

(8-14)
(13-14)

BALTIMORE, MI).
WANTED AT ONCE

EXPERJENCED:— 
MACHINISTS 

TOOL-MAKERS 
Good vvorking conditions. 
Liberal company benefits.

Please vvrite or call 
M R. BELTZER— 

FINKEL OUTDOOR 
PRODUCTS 

141 Lanza Avė., 
Garfield, N. J.

201 — 772-7700 
(13-19)

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

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

INDIANAPOLIS DROP
FORGE CO.

1300 Madison Avė.
Indianapolis, Indiana 

(13-19)

ALL AROUND 
MACHINISTS (4) 

lst CLASS TURRET 
LATHE OPERATORS (2) 

BORING MILL 
OPERATOR (1) 

BRIDGEPORT MILLING 
machine operators (3) 

Mušt be able to read blue prints, 
set-up and vvork to close toler- 
ances, 50-55 hr. vveek, top vvages, 
steady vvork, 8 paid holidays. 
Blue Cross insurance.
R & A MACHINE CO INC.

TOOL DESIGN— 
DETAILERS

FOR DIE CAST & TRIMDIES
MAINTENANCE— 

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

Apply in Person or Call
Congress Division

3750 E. Outer Drive 
Detroit, Mich.

213 — 891-3400
(11-17)

BORING MILLS
BENCH TOOLMAKERS 

HORIZ. MILLS 
GRINDERS

(O.D., l.D. AND SURFACE)

W & S TURRET LATHE 
Enterprise Machine 

Parts Corp.
Enterprise Machine Parts Corp. 
wants you full time if you have had 
precision toolmakers job shop ex- 
perience. Top rates, fringes. Apply: 
2 7 3 1 Jerome

Detroit 12, Mich.
313 _ 892-7900

(9-14)

100 Grove St., Worcester, Mass.
(13-15)

DIE MAKERS
DAY & NIGHT SHIFT 

Overtime, paid holidays, long 
programs, fringe benefits. 
Gathen Industries Ine.

8833 E. 10 Mile Rd. 
Center Line, Mich.

(9-14)

______________MALĘ & FEMALE_______________
FACTORY HELP 

GROW WITH PHALO
Phalo, a major vvire & cable supplier of the fast grovving 
computer industry is expanding. We have openings on all 
shifts. Experience is no reųuirement as vve vvill train you in 
the skills necessary for this dynamic industry.

Majority of female openings are at our Worcester Plant 
at r8 Grafton St., vvhile the malė openings exist at the 
Shrevvshury Plant.

We invite you personally.
To come in & discuss these opportunities.

PHALO CORPORAT1NG
(SUB OF TRANSITRON EI.EC. CORP.) 

Shrevvshury, Mass. — M 4-4021 —
An Equal Opportunity Employer

(13-15) 

ATTENTION

ALL JOURNEYMEN

ELECTRICIANS
If you are interested in permanent employment 
vvith the best of vvorking conditions and earn- 
ings—Champion Spark Plug Co.Ceramia. Division 
has and immediate opening for you.
Insurance, pension plan, and other liberal benefits 
are available.

APPLY

CHAMPION SPARK PLUG CO.
8525 BUTLER

HAMTRAMCK, MICH.

An Eųual Opportunity Employer



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SLA PILDOMOSIOS 
TARYBOS NOMINACIJŲ 

DUOMENYS
1965 m. gruodžio mėnesį 

vykdytų SLA kuopose Pil
domosios Tarybos nomina
cijų balsams skaityti, prez.
P. P. Dargio ir sekret. B. 
Pivaronienės paskirta ko
misija — Jurgis Kiaunė, 
Bronė Spudienė ir Liucija 
Sperauskienė, 1966 m. sau
sio 8-9 dienomis SLA cent
ro patalpose, 307 W. 30th 
St., New York, N. Y. skai
čiavo minėtų nominacijų 
balsus.

Čia pateikiame komisijos 
raporto duomenis, kurie ro
do, kas, kiek ir kuriom pa
reigom daugiausiai yra ga
vę balsų:

Prezidento pareigom: P. 
P. Dargis — 1,691.

Viceprezidento pareigom: 
S. Gegužis — 1,269, A. Kal
vaitis — 362.

Sekretoriaus pareigom: 
B. Pivaronienė — 1,681.

Iždininko pareigom: E. 
Mikužiūtė — 1,248, J. Juo
dikis — 354.

Iždo globėjų pareigom: 
S. Bredes — 1,263, J. Mile- 
riūtė — 382, M. Klimas — 
262, S. Būdvytis — 223, S. 
Jokūbaitis — 217, N. Bayo- 
rienė — 187.

Daktaro kvotėjo parei
gom: Dr. S. Biežis — 1,416, 
Dr. P. P. Zalatoris — 242.

• Baltijos Tarybos Ka
nadoje prezidiumas nutarė 
kreiptis i Montrealyje 1967 
metais ruošiamos tarpt, pa
rodos vadovybę, kad įvai
riu programų dienotvarkė
je įtrauktų 1 savaitę Balti
jos tautų pasirodymams.

Toronte nusirašyta estų, 
latviu ir lietuvių karo vete
ranu draugiškumo ir bend- v
redarbiavimo sutartis. Iš
kilmės buvo suruoštos To
ronto estų namuose sausio 
15 d. Trvs lietuvių ir 3 lat
viu veteranai g«vo po spe
cialų estų medalį. Meninėje 
programos dalvie dalyvavo 
i»' baritonas Algis Simana
vičius. Po iškilmingo akto 
buvo estų suruoštas balius.

DETROIT

• Detroito šaulių kuopos 
narių susirinkimas įvyks 
vasario mėn. 6 d. (sekma
dienį), 12:30 vai., Lietuvių 
namuose. Bus renkama 
1966 metams valdyba ir ki
ti darbo pareigūnai. Po su
sirinkimo vaišės, šauliai 
dalyvauja su savo šeimos 
nariais, ar pasikviestais 
svečiais.

AUKOS DIRVAI
A. Burokas, Chicago . . . 1.00
K. Gasparaitis, Cleveland . 3.00
J. Kalvaitis, Cleveland . . 1.00 
F. Juras, Cleveland . . . 2.00
St. Stulpinas, E. Chicago . 4.00 
J. Montvila, Chicago . . 4.00
L. Kronas, Lyons, III. . . 4.00
J. Vinciūnas, Chicago . . 1.00
Pr. Mačernis, Chicago . .4.00 
S. Jurgutavičius, Cleve. . 4.00 
St. Česnavičius, Chicago . 3.00 
X. Y. Elmhurst, III. . . 2.00
V. Graužinis, Chicago . .4.00 
H. Lukauskas, Toronto . .2.00 
E. Mažys, Cleveland . . 4.00
K. Veikutis, Detroit............. 2.00
V. Sutkienė, Toledo . .4.00
O. Jokūbąitienė, Santa

Monica, Calif. . 1.00
L. Vilimas, Novelty.Ohio 4.00
K. Germanas, St. Charles 4.00 
A. Vasiliauskas, Cleveland 1.00
L. Raslavičius, Chicago . .3.00
V. Kalytis, Great Neck . .5.00 
V. Bankauskas, Chicago . 4.00 
V. Šarka, Omaha . . . 2.00
J. Pročkys, Chicago . .4.00
Chicagos Anglijos Liet.

Klubas . 5.00
J. Šermukšnis, Baltimore . 4.00 
V. Navickas, Hamilton . . 2.00

NEW YORK
• 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 
redakcinės kolegijos narės 
Emilijos čekienės žodis.

Meninė dalis ir vaišės.

CHICAGO

PASISKIRSTĖ 
PAREIGOMIS

LB Gage Parko (Chica
gos) Apylinkės naujai iš
rinktoji valdyba pasiskirs
tė pareigomis taip: Stasys 
Gečas — pirmininkas; Dr. 
kun. J. Kubilius — vicepir
mininkas kultūros, ir švie
timo reikalams; B. Baras 
— sekretorius; A. Povilai
tis — kasininkas ir J. Kau
nas — vald. narys Lietuvių 
Fondo reikalams.

Naujoji valdyba yra nu
mačiusi šių metų savo veik
los plane suaktyvinti apy
linkės kultūrinę veiklą, at
gaivinti sekmadienio kul
tūrines popietes. Artimiau
siu laiku bus suruošta vie
šų diskusijų paskaita dėl 
bendradarbiavimo su oku
puota Lietuva. Pakviesti 
keturi žymūs politikai pro-

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis su ponia sausio 23 d. Jaunimo Centre Chicagoje atidarė 
uosto mugę. Nuotraukoje iš kairės: Z. Juškevičienė, LJS Vyr. Skautininke A. Gasnerienė, LJS Vyr. 
Skautininkas E. Vengianskas, p. Daužvardienė, dr. K. Aglinskas ir gen. kons. dr. P. Daužvardis.

M. Nagio nuotrauka

Lietuvos gen. konsulas dr. P. Daužvardis ir svečiai susipažįsta su Lietuvių Jūių Skautijos istorija, 
kuri- buvo pavaizduota nuotraukomis ir leidiniais viename Klaipėdos uosto mugės kambaryje.

L. Knopfmilerio nuotrauka

fesoriai kalbėtojais ir opo
nentais. Taip pat rudeniui 
numatyta pakviesti kurį 
nors žymesnį teatro vienetą 
pastatyti atitinkamą veika
lą.

MADŲ PARODA
Vasario 6 d., 4 v. p. p. šv. 

Antano parapijos salėje 
Ciceroje, M. N. Pr. Seserų 
Rėmėjos ruošia Madų Pa
rodą. šį kartą rodysis tarp 
anksčiau matytų ir visai 
nauji modeliai: R. Trima- 
kienė, B. Rašimaitė, J. Pu- 
pelis ir J. Prusa. Jos mo
deliuos savo, o taip pat J. 
Dočkienės, V. Sabalienės ir 
L. Radvilienės megztus rū
bus. Anksčiau matytų po
nių tarpe yra E. Blandytė,
O. Jameikienė, J. Mačiulie
nė, M. Memėnaitė ir M. Re
inienė.

KLAIPĖDOS UOSTO MUGĖ 
CHICAGOJE

Klaipėdos krašto atvadavimo 
ir prijungimo prie Didžiosios 
Lietuvos metinėms atžymėti, š. 
m. sausio mėn. 23 d. Chicagos 
jūrų skautija — LJS jūrų skau
čių Juodkrantės, jūsų skautų 
Baltijos Jūros tuntai, LJS korp. 
Gintaras, talkininkaujant Mažo
sios Lietuvos Lietuvių Dr-jai, 
surengė Klaipėdos Uosto Mugę,

• VKLS Chicagos sky
rius šeimyninį Vasario 16 
minėjimą rengia vasario 12 
d., 7:30 v. Jaunimo Centre. 
Meninę dalį praves jau
nesnės kartos vilnietė stu
dentė D. šukelytė. Be kitų, 
pasirodys mokyt. Smie- 
liauskienės vadovą u j a m i 
"Grandies” šokėjai.

Ten pat bus renkamos 
Amerikos Lietuvių Tarybai 
aukos. Aukokime, kad ir ne
daug, bet aukokime visi 
šventam tikslui — Lietu
vos išlaisvinimui iš raudo
nojo demono. Negalį minė
jime dalyvauti, aukas siun
čia ,J. Vinciūnui, 6948 So. 
Talman Avė., Chicago, III. 
60629.

Skyriaus valdyba prašo 
visus vilniečius su savo bi
čiuliais minėjime dalyvauti.

skaučių Juodkrantės tunto rankdarbiai Klaipėdos uosto 
L. Knopfmilerio nuotrauka

kuri pasižymėjo įvairumu, gau
siais muginukais ir dideliu sve
čių bei aplankiusiųjų skaičiumi.

Kaip kad buvo iš anksto skel
biama, 11 vai. 30 min. ryto LJS 
Klaipėdos Uosto Mugė buvo ati-

daryta. Atidarymo apeigas, išsi
rikiavusioms jūrų skautų-čių 
gretoms gerbiant, pradėjo dr. G. 
Balukas ir pakvietė Lietuvos Gen. 
Konsulą dr. P. Daužvardį Klai
pėdos Uosto Mugę atidaryti. Dr. 
P. Daužvardis savo žodyje, pasi
džiaugęs gražiomis Lietuvių Jū
rų Skautijos tradicijomis, palin
kėjo jas tęsti ir išlaikyti tol, 
kol bus galimybė jas nuvežti 
prie Laisvojo Baltijos pajūrio, 
laisvą Tėvynę Lietuvą -- per
kirpo mugės atidarymo juostą.

Atidarymo apeigoms praėjus, 
svečių minia sugriuvo į mugės 
patalpas, Jaunimo Centro di
džiąją salę, kuri buvo pripildy
ta pačių jūrų skautų, jūrų skau
čių pagamintais darbais, rank
darbiais, drožiniais, keramikos 
dirbiniais, juostomis, kraičių 
skryniomis ir visokiausiomis ki
tomis gėrybėmis.

Čia pat, ant sceno buvo įreng
ta Korp. Gintaras kavinė, kurioje 
apsilankę galėjo pailsėti, kavu
tės išgerti ir skaniais pyragai
čiais pasivaišinti. Mugės metu 
veikė keletą stalų, kur kiekvie
nas galėjo savo laimę išbandy
ti, meno kampelis, -- kur ant 
popierio patėškęs dažų galėjai 
"abstraktaus meno” dailininku 
pasidaryti ar būti grakščių jūrų 
skaučių vietoje nufotografuotas. 
Susirinkusi minia, mugės lanky
tojai, spaudėsi prie stalų, rinkosi 
jiem patinkamus muges dirbi
nius, šnekučiavosi ir stebėdamie
si džiaugėsi jūrų skautų-čių iš
radingumu.

Lankytojų patogumui, apatinė
je Jaunimo Centro salėje, buvo 
įrengta ir veikė LJS tėvų komi
teto aptarnaujama valgykla.

Besidomintiems Lietuvos Jūrų 
Skautijos veiklą ir istorinės rai
dos apraiškomis, greta didžio
sios salės, buvo įrengtas Lietu
vių Jūrų Skautijos istorijos kam
barys. Čia, ant paruoštų stalų 
buvo išdėstyti išeivijos veiklą 
vaizduojančios nuotraukos, albu
mai, laikraščių iškarpų albumai 
ir kt. Ant sienų buvo iškabinė
tos organizacinės schemos, gar
bės ir kitų jūrų skautijos ženk
lų rinkiniai, atliktų kelionių jūro
se pagaminti jūrlapiai ir Lietuvių 
Jūrų Skautijos vėliavos su vim- 
pilais. Šis kambarys, gražiai pa
ruoštas, kėlė didelio susidomėji
mo lankytojų tarpe ir buvo susi
domėjimo centru tų, kurie do
mėjosi Lietuvių Jūrų Skautijos 
istorine ir veiklos raida Lie
tuvoje bei išeivijoje.

Reikia paminėti ir Mažosios 
Lietuvos Lietuvių D-jos įrengtą 
bei gražių lietuvaičių-klaipėdie- 
čių aptarnaujamą lietuviškos 
knygos platinimo kioską, kuris 
savo meninių drožinių papuoši
mais kėlė pasigerėjimą mugės 
lankytojų tarpe. , x

G. Vakario ir E. Gerulio sukurtas tolimos Baltijos kampelis 
Klaipėdos uosto mugėje. L. Knopfmilerio nuotrauka

Ruošiamos madų parodos vasario 6 d., 4 v. p.p. Ciceroje reikalais tarėsi: pirmoj eilėj iš kairės 
M. Remienė, O. Venclovienė, Br. Kazlauskienė, J. Pupelis, J. Dočkienė. Antroje eilėje; S. Kisielienė, 
G. Arštikienė, A. Prapuolenytė, L. Radvilienė ir A. Grinienė. V. A. Račkausko nuotrauka

> Jūrų
mugėje.
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