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NIX0N0 DOKTRINA
ANTRIEJI JOS BANDYMO METAI

Praėjusią savaitę pre
zidentas Nixonas pasiun 
tė kongresui savo antrą 
metinį pranešimą apie 
šio krašto užsienio poli
tiką. Tai storoka, 180 
psl. knyga su 65.000 žo
džių. Akilam laikraščių 
skaitytojui ji neatneša jo 
kios staigmenos — tur
būt nė vieno krašto po
litika nesusilaukė tiek 
daug diskusijų ir kriti
kos kaip JAV. Nepaisant 
to, retkarčiais verta 
prie jos kiek ilgėliau su
stoti ir ją iš naujo įver-

ŠVEICARUOS LIETUVIAI MINĖJO 
VASARIO 14

Šveicarijos lietuvių 
bendruomenės nariai Va
sario 16 d. Lietuvos ne
priklausomybės paskel
bimo sukakties paminėti 
buvo susirinkę Zueriche 
vasario 21 d. Renginiui 
išskirtinai šventinį pobū
dį ypač suteikė Vakarų 
Europos lietuvių vysku
po Dr. Antano Deksnio 
dalyvavimas. Vyskupas 
pirmą kartą oficialiai ap
lankė Šveicarijos lietu
vius ir laikė iškilmingas 
pamaldas, asistuojamas 
kun. dr. P. Celiešiausir , 
Šveicarijos lietuvių ka
peliono kun. prof. dr. J. 
Jūraičio. Ryšium su vys
kupo apsilankymu pa
maldose šį kartą gau
siau nekaip paprastai da
lyvavo lietuvės vienuo
lės, gyvenančios išsi
sklaidžiusios kone po vi
są Šveicariją.

Po pamaldų vyko bend
ruomenės narių metinis 
susirinkimas, kuriam 
pirmininkavo J. Jakai
tis. Apie valdybos veik
lą pranešimą darė pir
mininkas dr. P. Radvila, 
revizijos komisijos var
du kalbėjo dr. K. Augevi- 
Čius. Į valdybą buvo per
rinkti ligšiolinis pirmi
ninkas dr. P. Radvila,vi
cepirmininkas dr. A. 
Dargužas (Hofer) ir sek
retorė - kasininkė I. Au- 
gevičiūtė-Kaestli, buv. 
Šveicarijos konsulo Lie
tuvoje žmona. Revizo
rium perrinktas dr. K, 
Augevičius.

Dr. A. Geručio pasiū
lymu buvo principe pri
imtas nutarimas, kad 
Šveicarijos lietuviai su 
dės aukų Vasario 16 gim
nazijos statomo bendra
bučio vienam kambariui 
įrengti (DM 4.000 —ver
tės).

Po susirinkimo vyko 
bendri pietūs. Jų metu 
vyskupą pasveikino dr. 
A. Gerutis, pabrėžęs, 
kad dr. Antanas Deks- 
nys yra nebe pirmas nau
jausių laikų Lietuvos vys
kupas, ėjęs mokslus Švei
carijoje. Jeigu trys vys
kupai buvo nelietuviai 
(Seinų vyskupas K.I. Lu 
bienskis, Ed. A. O’Rour 
ke — savaime Rygos vys
kupas, bet su lietuviais 
glaudžiai susigyvenęs, 
Vilniaus vyskupas E.von 
Roppas), tai kiti buvo su
sipratę lietuviai (arki-

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

tinti. Juo labiau, kad pre
zidentas Nixonas ją ža
dėjo pakeisti, paskelbda
mas savo doktriną.

Kaip žinome, tos dokt
rinos esmė yra sumažin
ti JAV įsipareigojimus 
visame pasaulyje. Ame
rika padėsianti tiktiems 
kurie patys sau padeda. 
Pasaulio policininko ro
lė jai ne prie širdies. 
Pagaliau ir norėdama, ji 
negalėtų būti atsakinga 

vysk. Jurgis Matulaitis, 
Vysk. Pranciškus P. Bu 
čys, vysk. Vincentas Pa- 
dolskis, vysk. Vincas Bo- 
risevičius, sovietų 1947 
m. Vilniuje nukankintas, 
vysk. Juozapas Labukas 
-Matulaitis). I jų eiles 
nūn įsijungė vysk. dr. An
tanas Deksnys, kurįŠvei 
carijos lietuviai su pasi
didžiavimu laiko saviš
kiu, nes jis čia, Šveica
rijoje, ėjo aukštuosius 
mokslus.

Toliau kalbėjo vysku
pas dr. A. Deksnyss^pri- 
siminęs savo studijų lai
kus Šveicarijoje. Baigęs 
studijas, jis jau nebesi
ryžo grįžti Lietuvon, nes 
tuo metu mūsų tėvynėn 
buvo įžengusi raudonoji 
armija ir okupavusi kraš
tą. Tuomet dar jaunas ku
nigas išvyko Amerikon 
dirbti pastoracinio dar
bo tarp išeivių lietuvių, 
į kurių eiles netrukus įsi
liejo naujų tremtinių ban 
ga. Paskirtas Vakarų Eu
ropos lietuvių vyskupu, 
jis pasiryžęs aplankyti 
visus laisvųjų vakarų 
kraštus, kuriuose yra su
radę prieglobstį mūsų 
tautiečiai. Vyskupas iš
reiškė ypatingą džiaugs
mą pabuvoti Šveicarijos 
lietuvių tarpe, nes jis šį 
kraštą laikąs tarytum sa 
vo antrąja tėvyne.

Po vyskupo kalbos, 
kuri, kaip ir pamaldų me
tu pasakytasis pamoks
las pasižymėjo giliu lie
tuvišku patriotizmu, kal
bėjo kun. dr. P. Celie- 
šius, supažindinęs daly 
vius su sielovados nusi
statymu sudaryti tam tik
rą tinkinčiųjų tarybą, į 
kurią įeitų visų lietuvių 
gyvenamų vakarų kraštų 
rinkti atstovai. Savaime 
šią tarybą sudarys netik 
dvasiškiai, bet ir pasau
liečiai. Po kun. dr. Celie- 
šiaus pranešimo tuojau 
pat buvo pasiūlyti pasau
liečių kandidatai. Išrink
ta med. dr. Jonė Pečiu- 
lionytė.

Pietų metu deklamavo 
ir smuiku pagrojo lietu
vių kompozitorių vieną^ 
kitą kūrinį Jakaičių ir 
Rothenbergerių sūnūs.

Vysk. dr. A. Deksnys, 
į Šveicariją atskridęs iš 
Amerikos, išvyko iš čia 
į savo rezidenciją Bad 
Worishofen, Vak. Vokie
tijoje.

už tvarką visame pasau
lyje.

Bet tąją doktriną yra 
lengviau išsakyti žo
džiais, negu pademons
truoti veiksmais. Imki
me, pavyzdžiui, taip ame 
rikiečiam s įgrisus į Indo
kinijos karą.

"Būdas, kuriuo mes no
rime baigti šį karą —* 
aiškino pats prezidentas 
per radiją duodamas šar
vo raporto santrauką — 
yra lemiamas mūsų pas
tangom užtikrinti taiką 
ateinantiems dešimtme
čiams. Teisingas kelias 
pasitraukimui iš Vietna
mo yra lemiamas ir mū 
sų pakitusiai rolei pasau
lyje".

"Mes turime surasti 
lygsvarą tarp darymo 
per daug, tuo pačiu ma
žinant reikalą pačiam 
gintis, ir staigaus dary
mo per mažai, tuo pačiu 
mažinant savim pasitikė
jimą. Mes norime duoti 
savo draugams laiko ir 
priemonių prisitaikyti 
psichologiškai ir mate
rialiai prie naujos Ame
rikos dalyvavimo pasau
lio reikaluose rolės".

Toliau prezidentas tei
gė: "Paskutiniais metais 
mes pažinome per dide
lio įsimaišymo (over- 
involvement) pavojų. Kil
tas pavojus — didelė ri
zika kurios mes norime 
išvengti — yrapermaža 
talka (under-involve- 
ment). Po ilgo ir nepo
puliaraus karo susilau
kiama pagundos atsigręž
ti atgal, į save — pasi
traukti iš pasaulio, pasi
traukti nuo mūsų įsipa
reigojimų. Tas viliojus 
naujo izoliacionizmo ke
lias galų gale tikrai ve 
da į karą. Mūsų užsie
nio politika šiandien lai
kosi pastovaus kurso 
tarp buvusių per didelio 
įsimaišymo pavojų ir pa
gundos visai nedalyvau
ti".

Nixono doktrinos pasi 
sekimas ar nepasiseki
mas priklauso ne tik nuo 
pačių amerikiečių. Įtam

ALT S-gos Clevelando skyriaus suruoštame Vasario 16 minėjime paskaitą skaitęs dr. J. Jakštas su 
grupe skyriaus narių. Sėdi iš kairės: skyriaus pirmininkas A. Garmus, dr. J. Jakštas, p. Garmienė, K. 
S. Karpius, A. Laikūnas. Stovi: J. Mockus, V. Stuogis ir V. Gedgaudas. J. Garlos nuotrauka

Vilties Draugijos valdybos pirmininkas Aleksas Laikinas ALT S-gos Clevelando skyriaus susirinki
me, skirstant Dirvos rėmėjams dovanas, įteikia Dirvos foto reporteriui J. Gar lai naujausią J. Gliau- 
dos knygą "Simas", kurią jis laimėjo burtų keliu.

PASKIRSTYTOS DOVANOS 
DIRVOS RĖMĖJAMS

Kasmet savo rėmėjams 
Dirva skiria eilę dovanų, 
kurios būna paskirstomos 
burtų keliu, šiemet toks do
vanų paskirstymas įvyko 
vasario mėn. 27 d. ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
susirinkime p. Garmų rezi
dencijoje.

Dovanų paskirstymui va
dovavo Vilties Draugijos

pai sumažinti neužtenka 
tik vienos pusės noro. 
Jei priešas nesielgia 
taip pat, bet nori pasi
naudoti Amerikos 'nuo 
vargiu’ sustiprindamas 
savo spaudimą, JAV ne
lieka kitos išeities kaip 
kovoti.

Kritikai gali teigti, 
kad jei JAV pakenčia ko
munistinę santvarką Ku 
boję ir gal greitai Čilė
je, kodėl nesutikti su to
kia pat santvarka Indoki 
nijoje. Be to, JAV paklo
damas tūkstančius gyvy
bių ir bilionus dolerių 
sukūrė didesnę Pietų 
Vietnamo kariuomenę ne
gu Šiaurės Vietnamo. Jei 
ji negali pati apsiginti 
— tegul Dievas vienas 

(Nukelta į 2 psl.) 

valdybos pirmininkas A. 
Laikūnas, talkinant Dirvos 
redaktoriui V. Gedgaudui, 
ir stebint susirinkusiems, o 
burtus traukė: p.p. Garmie
nė, Laikūnienė, Slabokienė, 
Stuogienė, Raulinaitienė, 
Kudukienė, Gedgaudienė, 
Eidimtas, Slabokas ir Laz- 
dinis.

Vieną savaitę atostogų 2 
asmenims Floridoje p. Jaz- 
čių vasarvietėje, Mary An- 
nette Motei, Miami Beach, 
Fla., laimėjo A. Daugelavi- 
Čius, iš Gote St. Luc, P. Q., 
Canada.

Dail. J. Paukštienės pa
veikslą laimėjo E. Unger, 
Clevelande.

8 tautodailės rankdarbius 
laimėjo: M. Knystautas, 
Danburg, Conn., R. Ramo
nas, Chicago, Ilk, J. Jasiū- 
nas, Evanston, Ilk, A. Gar
mus, Cleveland, O., P. Side- 
ravičius, Cicero, Ilk, I. šeš- 
plaukis, Los Angeles, Calif., 
A. Grinius, Detroit, Mich., 
S. Petrauskas, Elizabeth,
N. J.

Dekoratyvinę lėkštę lai
mėjo Z. Obelenis, Cleveland, 
Ohio.

45 knygas laimėjo:
S. Rūkienės "Grįžimas į 

laisvę": J. Juodis, Brooklyn 
N. Y., L. Almario, Lake- 

wood, N. J., V. Miškinis, 
Toronto, Ont., A. S. Trečio
kas, Orange, N. J., dr. A. 
Miliauskas, Eastlake, Ohio.

J. Gliaudės "The Sonata 
of Icarus”: K. Cicėnas, Hot 
Spring, Ark., V. Zdamp, 
Wethersfield, Conn., Dr. V. 
Gruzdys, Euclid, O., J. Kri
vis, Rochester, N. Y., S. Jo
naitis, Edinboro, Pa.

R, Spalio "Rezistencija": 
P. Bulkė, Hamilton, Ont., A. 
Mikoliūnas, Cleveland, O. 
J. Švoba, Madison Hts., 
Mich., S. Trinka, Chicago, 
Ilk, K. Zemeckas, Oshkosh, 
Wisc., A. Ryliškis, Brook
lyn, N. Y., K. Ralys Cleve
land, O., M. Meiliūnas, Wes- 
ton, Ont., J. Rekašius, De
troit, Mich., V. Degutis, 
Cleveland, O.

J. Gliaudos "Agonija": 
B. Paplėnienė, Chicago, Ilk,
O. Dailidienė, Syracuse, N. 
Y., J. Kyoartas, Brooklyn, 
N. Y., Dr. A. Grušnys, Wi- 
chita, Kan., J. žukas-Gliau- 
delis, Chicago, III.

J. Gliaudos "Simas": J. 
Guzulaitis, Omaha, Nebr., 
V. Poškus, Detroit, Mich., 
J. Vedegys, Chicago, Ilk, J. 
Garla, Cleveland, O., J. Vai
čaitis, Akron, O., Dr. A. 
Martus, Cleveland, O., K. 
Krulikas, Richmond Hill, 
N. Y„ A. Braškys, Sudbu- 
ry, Ont., Dr. A. Kisielius, 
Sidney, O., S. Vilinskas, 
Windsor, Conn.

Visiems rėmėjams, parė- 
musiems Dirvą auka, o ypač 
p.p. Jazbučiams už dovaną 
savaitę atostogų 2 asme- 
nius jų vasarvietėje ir p. 
dail. J. Paukštienei už pa
veikslą nuoširdžiai dėkoja
me.

NEW YORK
SIMO PRISTATYMAS 

NEW YORKE
ALT S-gos Richmond Hill 

skyrius kovo 21 d., sekma
dienį, 4 vai. p. p. Columbus 
Knight svetainėje rengia 
rašytojo Jurgio Gliaudos 
naujausios knygos Simas, 
kurią išleido Vilties leidyk
la, pristatymą.

Apie rašytoją Jurgį 
Gliaudą ir jo naujausi vei
kalą kalbės rašytojas Pra
nas Naujokaitis.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami knygos Simas 
pristatyme dalyvauti.
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P. A. Ivinskis

Australijos padangėje
ANTANAS LAUKAITIS 

MINĖJO VASARIO ŠEŠIOLIKTĄJĄ
Kaip ir visame mūsų išeivijos lietuviškame 

pasaulyje, taip ir pas mus, kiekvienais metais yra 
kuo iškilmingiau paskiruose miestuose paminima 
Vasario 16-ji diena. Šiais metais, ši reikšmingoji 
mums šventė, didžiausioje Australijos lietuvių ko
lonijoje Sydnėjuje, buvo pradėta bažnyčioje, kur jau
nimo organizacijoms dalyvaujant su savomis vėlia
vomis, iškilmingas pamaldas atlaikė kun. P. Butkus 
ir tai dienaipritaikintąpamoksląpasakėkun. P. Mar- 
tūzas, mišias palydint Br. Riverio vadovaujamam 
”Dainos” chorui.

Sekmadienio vakare iškilmingąjį minėjimą 
Bankstowno Lietuvių Namuose pradėjoSydnėjaus L. 
B. Apylinkės pirmininkas A. Reizgys. Tai yra dina
miškas, visų mėgiamas bendruomenės pirmininkas, 
paskutiniu metu įnešęs gyvumo ir darnumo Sydnė
jaus apylinkėje. Būdamas australų gimnazijos moky
tojas, jis suranda laiko ir lietuviškam gyvenimui 
bei visuomenei ir ją puikiai visur reprezentuoja.

Šios dienos paskai
tą skaitė Newcastle Uni 
versiteto filosofijos fa
kulteto lektorius P. A. 
Ivinskis, M.A. Jis yra 
jaunosios kartos vyras, 
mokslus baigęs Austra
lijoje, nuo lietuviško gy
venimo nepabėgęs, bet 
kartu su savo žmona Jū
rate visur mūsų lietu
viškoje veikloje mielai 
dalyvauja ir paprašytas 
niekuomet neatsisako pa 
dėti. Savojoje paskaito
je prelegentas be pagrin 
dinės įžangos apie mūsų 
istorinę reikšmę Vasa
rio 16-sios dienos, gana 
plačiai palietė ir dabar
tinį mūsų jaunimą, jo pažiūras ir svarbą ateityje. 
Šios paskaitos paskiras mintis, pasakytas mūsų jau
nojo akademiko, manau, bus įdomu ir jums išgirsti.

— Laikui bėgant ir mūsų vyresniųjų gretos ma
žėja ir retėja. Žmonės sensta ir tie, kurie anksčiau 
buvo pasiruošę dirbti, pamažu išpuola iš mūsų ei
lių. Niekas negali nustatyti kiek mes ilgai dar išei
vijoje turėsime gyventi, kai vis mažiau ir mažiau at
siranda žmonių, kurie turi energijos mūsų bendruo
menėje veikti ir vadovauti. Be organizuotos bend- 
ruomenės būtų labai sunku išlaikyti lietuvybę ir dar 
sunkiau kovoti dėl mūsų laisvės atstatymo Lietuvo
je, todėl mūsų bendruomenės veikla yra labai svarbi 
ir mes turėtume dėti visas pastangas jos geresniam 
išlaikymui.

Kadangi veteranų eilės mažėja, mums reikia la
bai rimtai susirūpinti kaip paruošti ir palikti įpėdi
nius, kurie jų darbą galėtų toliau tęsti, nes mūsų 
bendruomenės ateitis nėra niekur kitur, kaip tik jau
nimo rankose ir dėl to mes privalome atkreipti vi
są dėmesį į mūsų jaunimą. Daug kas buvo kalbėta, 
daug rašyta, tačiau praktiškai nelabai daug atsiekta. 
Teisybė, kad yra nemaža dalis jaunuolių, dalyvau
jančių lietuviškoje veikloje, organizacijose, tačiau 
yra ir labai didelis skaičius, nepriklausantis niekur. 
Mūsų pareiga yra kaip tik šiuos jaunuolius suįdo
minti su lietuviška veikla, kad jie patys į ją įsi
jungtų. Pastangos yra daromos, kaip jaunimo kon
gresai, jaunimo vakarai ir kita. Tas labai gražu, 
bet reikia tik daugiau intensyvumo.

Dažnai kyla klausimas, kodėl mums yra sunku 
pritraukti jaunimą? Priežasčių yra daug, tačiau vie
na iš pagrindinių yra ta, kad vyresnieji dažnai igno
ruoja jaunimo mintis, jų jausmus ir labai dažnai no
ri nustatyti dogmatiškai sąlygas, kuriose jaunimas 
turėtų veikti. Kai tą jaunuoliai atmeta, mes juos ap
kaltiname neturėjimu noro su mumis bendrauti. Ne 
vieną kartą privačiuose subuvimuose, kur būna ir 
jaunimo vyresnieji užpuola juos dėl jų apsirengimo, 
ar tai dėl ilgesnių plaukų, ar tai dėl ”moderniškų” 
idėjų ir kt. Ir jeigu toks jaunuolis bando teisintis, 
dažnai jam primetama, kad jis Lietuvoje nebaigęs 
mokslo mažai ką išmano apie lietuviškuosius reika
lus, kai tuo tarpu jo mokslinis išsilavinimas čia, lie
tuviškumo atžvilgiu yra labai dažnai ignoruojamas. 
Todėl negali būti nuostabu, kad daugelis jaunimo 
vengia bendrų subuvimų su vyresniaisiais, dėl ko 
daugumoje yra tik mūsų pačių kaltė.

Ne maža dalis vyresniųjų žmonių, kurie mums 
suteikė gyvybę, dar ir dabar mus globoja, vis dar 
gyvendami praeitimi, dažnai neatsižvelgiant į šių 
dienų naujus reikalavimus. Mes neieškome naujų 
atsakymų, kaip geriausiu būdu mes galėtume iš
spręsti dabartinių dienų problemas. Šiandien ypa
tingai yra svarbu pažiūrėti į gyvenimą, kuris stato 
visai naujus reikalavimus, nes jis šiomis dieno
mis keičiasi taip greitai, kad beveik neįmanoma su 
viskuo ir gerai susipažinti. Gyvename mes mokslo 
pasaulyje, kur, ypatingai technologijoje, yrapadary- 
ta milžiniška pažanga. Vakarų pasaulyje mes vis ieš- 
kome ir randame naujesnių, geresnių metodų, kaip 
pagerinti žmogaus gyvenimo sąlygas, kaip atsiekti 
mūsų tikslą ekonomiškiau ir t.t. Tai yra visai nauja 
era klausimų statymo, naujų metodų ieškojimo — 
tai yra mokslo amžius. Ir štai mes, gyvendami šio
je aplinkumoje, turėdami visas šias sąlygas, labai

VASARIO ŠEŠIOLIKTOJI ROCHESTERYJE
Lietuvos Nepriklau

somybės šventės minėji
mas Rochesteryje įvyko 
vasario 21 dieną, sekma
dienį. Rochesterio mies
to burmistras Stephen 
May ta proga paskelbė 
proklamaciją ir iškėlė 
mūsų trispalvę virš sa
vo rezidencijos. Lietu- 
tuvių delegaciją, kurią jis 
priėmė savo įstaigoje su
darė: ALT pirm. Juozas 
Jurkus, LB apyl. pirm. 
Rimas Liutkus, ALTsek- 
ret. Živilė Tamošiūnie
nė, kun. Liudas Januška, 
rašytojas Jurgis Jankus, 
prof. Virginija Krivytė 
ir radio klubo pirm. Pra 
nas Puidokas. Ta proga, 
ALT pirm. Juozas Jur
kus įteikė burmistrui 
dovanėlę — Pauliaus Au
gi aus monografiją.

Minėjimas prasidėjo 
11 vai. ryto šv. Jurgio pa
rapijos bažnyčioje iškil
mingomis pamaldomis. 
Šv. Mišias atnašavo ir 
tai dienai pritaikytą pa
mokslą pasakė kun. Liu
das Januška.

Pamaldose dalyvavo 
visos vietos organizaci
jos su vėliavomis. Baž
nyčioje matėsi, taip pat 
ir svečių — vietos val
džios atstovų.

Pagrindinis minėji-

Rochesterio burmistras Step. 
hen May, prie rotušės iškėlęs 
Lietuvos trispalvę ir Vasario 16 
paskelbęs Rochestery Lietuviu 
Diena, kalba minėjime.

mas prasidėjo 3 vai.p.p. 
šv. Jurgio parapijos salė
je, kurį atidarė prof. An
tanas Klimas. Invokaci ją 
perskaitė lietuviškai 
kun. Liudas Januška. 
Prof. A. Klimas,perskai 
tęs gautą iš valst. sek- 
ret. William Rogers laiš
ką, auditorijai pristatė 
svečius, federalinės ir 
vietos valdžios atstovus 
o po to, paprašė atsisto
ti ir mūsų Nepriklauso
mybės kovų savanorius - 
kūrėjus: pulk. R. Lior- 
moną, Z. Arlauską, Pet
rą Druseikį ir Edv. Pet
kevičių — jų pagerbi
mui.

mažai dėmesio kreipiame susipažinimui su šiais 
naujais metodais. Daugumai vyresniųjų visa tai 
yra svetima, galima pasakyti, nelietuviška, ati
tolstant nuo mūsų buvusių tradicijų ir papročių. Pa
ti tradicija yra geras dalykas, bet tik iki tam tikro 
taško ir ji neturi nutolti nuo praktiško gyvenimo. 
Laikykimės mes savųjų tradicijų, tačiau nenutolki- 
me ir nuo progreso.

Mes galime labai pasimokinti iš žydų tautos, 
kurie iš savo buvusio didžiausio priešo vokiečių 
pasimokino 'Lro strategijos. Gyveni

mas yra labai dinamiškas, jis nestovi vietoje, to
dėl vien su praeitimi mes negalime progreso dary
ti. Ir jeigu mes tikimės išsilaikyti bent kurioje ap
linkumoje, mes turime su gyvenimu judėti į priekį 
mes turime išmokti pritapti prie dabartinių gyveni
mo sąlygų. Bandykime sąmoningai ir atidžiai ap
svarstyti naujas idėjas, respektuokim kitų nuomonę 
ir būkim tolerantingi naujiems sumanymams bei 
pasiūlymams. Mūsų pagrindinis tikslas turi būti 
kaip surasti geriausią būdą, kuris būtų pritaikintas 
prie šių dienų gyvenimo, kaip išsilaikyti mums lie
tuviškoje dvasioje išeivijos sąlygose. Tai didelis už
simojimas, bet būtinai reikalingas.

Grįžtant prie mūsų jaunimo, aš norėčiau atsi
klausti kaip dažnai mes esame jo atsiklausę kaip jie 
supranta lietuvybę, kas ji tokia yra? Kaip dažnai mes 
jiems leidžiam pareikšti savo idėjas, kaip dažnai 
galvojame, kad gal ir jie turi idėjų, kurios mums bū
tų naudingos?

Mes labai gerai žinome, kad jaunimas šiandien 
yra pasikeitęs ne tik išoriniai, bet ir vidujiniai. Jie 
turi daugiau progos susipažinti su aplinkos tradici
jom ir tuo pačiu palaikyti ryšį su lietuviškom tra
dicijom. Mokslo atžvilgiu, naudojant naujus meto
dus, jaunuolis šiandien daugiau žino, kaip kad jau
nuolis žinojo, sakykim, prieš 30 metų. Kitas svar
bus šių dienų dėsnis yra tai, kad jaunuolis nuo pat 
pradžios mokyklos yra skatinamas vystyti origina
lią galvoseną, nagrinėjant bendrus gyvenimo klausi
mus. Tokioje atmosferoje užaugęs, jaunuolis,susi
dūręs su lietuviška veikla, atsiduria konflikto situ
acijoje, nes jam vyresnieji nustato veikimo rėmus, 
pasako ką ir kaip daryti ir mažai dėmesio kreipia į 
jo nuomonę. Ir todėl jaunuoliui lengviausias konflik
to išsprendimas yra tik pasitraukti iš šio konflikto 
situacijos, ką ne vienas ir padaro ir mes tuo praran
dame nemažą dalį jaunimo.

Atrodo, jog atėjo laikas konkrečiai sužinoti jau
nimo gilesnę galvoseną lietuvybės atžvilgiu. Vien tik 
per spaudą tai nagrinėti neužtenka, nes ne visi gali 
taip gerai lietuviškai rašyti ir skaityti. Savo bend
ruomenėje mes turime įvairių specialybių žmonių, 
psichologų, sociologų ir kt. Kodėl nepanaudoti jų ta
lentų. Esu tikras kad atsirastų grupė žmonių, kurie 
neatsisakytų pašvęsti kiek laiko šių klausimų nag
rinėjimui. Mano konkretus pasiūlymas būtų toks. 
Mokslo pagrindais padaryti tyrinėjimo anketą, ku
ri liestų mums svarbius jaunimo klausimus ir tą 
anketą išdalinti jaunimui, kas duos pirmutinį vaiz
dą jaunimo galvosenos.

Ilgai laukti mes negalime, nes laikas greitai 
bėga ir jis yra toks brangus, nes vien tik kalbų jau 
neužtenka. Mes esame atsakomingi už mūsų pri
augančią kartą ir tik nuo mūsų priklauso kaip mes 
ją paruošime tolimesnei lietuviškai veiklai, nes tik 
nuo jaunimo priklausys ir ateities Lietuva.

Šiais metais kongr. F. 
Horton’o minėjime nesi
matė. Jo asistentas Ar- 
thur Kelly perskaitė kon- 
gresmano laišką. Mies
to burmistras Stephen 
May ir Denis Livadas, 
resp. tautybių pirm., abu 
atvyko kiek pavėlavę ir 
atsiprašę, viens po kito, 
prabilo mūsų tautos var 
du gana šiltai ir nuošir
džiai.

Prof. A. Klimas, labai 
gražiai ir laisvai, prave
dė visą minėjimo eigą.

Vliko atstovas,Romas 
Kezys, atvykęs iš New 
Yorko, pagrindinę kalbą 
pradėjo šiais žodžiais:

"Lietuvos Nepriklau
somybės šventę šiais 
metais minime nepap
rastų įvykių atoslūgyje. 
Įvykių, kurie uždegė lie
tuvių tautą taip, kaip joks 
kitas įvykis to nėra pa
daręs nuo Lietuvos oku
pacijos laikų. Bražinskų 
smūgis sovietinei impe
rijai, Kudirkos kraujas 
ir jo kančia, Simokaičių 
drąsus bandymas ištruk
ti iš sovietinės vergijos 
tai įvykiai, kurie kaip 
Saturno raketa galingu 
balsu ir galinga jėga iš 
kilo virš mūsų nusisto
vėjusio, dažnai apsama
nojusio lietuviško veiki
mo.

Šiuos vyrus, ypatingai 
Simą Kudirką, galime 
drąsiai vadinti mūsų tau
tos didvyriais. Kudirkos 
kraujas ir auka padarė 
daugiau, negu visų laisvo
jo pasaulio lietuvių pas
tangos, per paskutinius 
30 metų, Lietuvos laisvi
nimo darbe, lietuviškos 
propagandos srityje, lie
tuviškos dvasios ugdyme < 
mūsų jaunimo tarpe. Ku
dirkos auka išugdė, taip 
pat, lietuviškos tautinės 
savigarbos ir pasitikėji
mo jausmą. Už tokius, 
nepaprastos apimties 
laimėjimus Simą Kudir
ką visai pagrįstai rikiuo
jame į Vinco Kudirkos, 
Jono Basanavičiaus irki- 
kitų mūsų tautos didvy
rių eiles"!

Kadangi prelegentui te 
ko pačiam įsijungti į šių 
vyrų gelbėjimo akciją ir 
kadangi tai buvo nepap
rastos reikšmės įvykiai 
mūsų tautai, jis atsklei
dė mums ir kai ką naujo, 
ko plačioji visuomenė ne
buvo dar patyrusi. Jis 
tęsė toliau, pabrėžda
mas , kad šiandieną mūsų 
didžiausias ir pagrindi
nis uždavinys yra, at
skleisti pasauliui ir ypač 
Amerikai, tikrąjį sovie
tuos veidą. Įrodyti, kad 
po sputnikais,po moder
niškais fabrikais ir ra
ketomis tūno didžiau
sias, modernioj istori
joj, žmonių ir tautų ka
lėjimas, kad vyksta tau
tų genocidas, kokio dar 
nėra mažiusi pasaulio is
torija. Išreikšdamas pa 
garbą Simui Kudirkai, 
kad šia prasme ledai yra 
pralaužti ir kad Kudirka 
ne vienam atvėrė akis, 
prelegentas kvietė visus 
žengti pirmyn Kudirkos 
pralaužtu keliu, nes šie 
įvykiai aiškiai įrodė, kad 
lietuvių tauta, ypatingai 
jos jaunesnioji karta oku
pantui nepasiduoda ir 
kad dėl laisvės ji nebijo 
ir mirti. Paminėjęs, taip 
pat, tėvo ir sūnaus'Bra
žinskų nepaprastą drą
są, kurie nė kiek nesu
abejojo savo žygio pras
mingumu — nė žingsnio 
atgal o tik pirmyn. Pir
myn į laisvę!

Vliko atstovas Romas Kezys 
minėjime pasakęs pagrindinę 
kalbą, kuri visų buvo su dide
liu dėmesiu išklausyta.

Kad tik tvirta valia ir 
gilus tikėjimas grindė jų 
kelią į laisvę. Ir kad ne 
minkštapilvių ir ne teš
lagalvių tauta išugdė to
kius didvyrius, bet lie
tuvių tauta. Tokių tik vy
rų dėka Lietuva tapo ne
priklausoma valstybė. Ir 
tik tokių vyrų dėka Lie
tuva ir vėl savo laisvę 
atgaus...

Po pagrindinės kalbos 
sekė rezoliucija, kurią 
skaitė Jūratė Krokytė.

Trumpos pertraukos 
metu buvo renkamos au
kos Lietuvos laisvinimo 
reikalams. ALT ižd. R. 
Kiršteino pranešimu, su 
rinkta arti $1300.00. Au
kos dar renkamos ir to
liau. Šimtinę aukojo Jo
nas Morkūnas, $50.00 
dr. VI. Lelis ir po $40 
dol. p. Pupininkai ir p. 
Šlapeliai. Prieš pat me
ninę dalį, buvo pagerbti 
ir apdovanoti: Roches
terio L. B-nės choro di
rigentas Jonas Adomai
tis, už nenuilstamą dar
bą kultūrinėje ir meno 
srityse ir ALT pirm. 
Juozas Jurkus — politi
nėje ir organizacinėje plotmėje.

Meninėje programoje 
L.B-nės choras vad. dir. 
J. Adomaičio padainavo 
keletą dainelių iš 4-sios 
dainelių iš 4-sios dainų 
šventės repertuaro.

Po minėjimo įvyko 
bendros vaišės,kurioms 
šeimininkavo senosios 
kartos veteranės, Vero
nika Vilimienė ir Juzė 
Leonavičienė. Tai mūsų 
bitelės darbininkės. Jos 
dūzgė virtuvėje dar tada, 
kada vyrai statė šią pa
rapiją ir nešė jiems lauk
nešėlio. Jas matome ir 
šiandien tebetriūsian- 
čias ir mums. Joms ten
ka ypatinga padėka ir pa
garba.

Padėka priklauso ALT 
valdybai ir jos energin
gam pirm. Juozui Jurkui 
ir visiems kitiems, ku
rie prisidėjo vienokiu ar 
kitokiu būdu šio minėji
mo pasisekimui, (pm) 

HKONO- 
DOKTRINA...

(Atkelta iš 1 psl.) 
jiems padeda. Tai pažiū
ra Nixono varžovo į pre
zidento postą 1968 me
tais H.H. Humphrey. Jei 
jis būtų laimėjęs tuos 
rinkimus, aiškino HHH 
per televiziją pereitą 
sekmadienį, šiandien 
Vietname nebūtų nė vie
no JAV kario. Nixonas, 
nors ir pats siekdamas 
to paties tikslo — JAV 
kariuomenės atitrauki
mo iš pietryčių Azijos, 
pasirinko daug sunkesnį 
kelią. Pietų Vietnamo ka
riuomenė turi būti netik 
didesnė skaičiumi, bet ir 
pajusti pergalės skonį. 
Pradėjus trauktis be są 
lygų sunku sustoti bet 
kur.
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ORGANIZACIJA 
IR JOS NARIAI

Organizacijoje susi
telkia žmonės vienam ku
riam tikslui siekti, ku
riai nors idėjai įgyven
dinti. O idėjos, anot Mai
ronio, jei didžios nemirš
ta, kaip žmonės. Gali 
tačiau dėl įvairių prie
žasčių būti laikinai pri
slopintos, kartais pri
klauso nuo nepalankių gy
venimo sąlygų, o kartais 
nuo organizacijos vado
vybių, nes čia juk dirba
ma savanoriškai įsi
pareigojus, iš anksto net- 
nenumačius, netikėjus, 
kad kiekvienas įsiparei
gojimas, koks jis bebūtų 
pareikalauja ne mažos 
asmeninės aukos ne tik 
iš vadovybių, bet ir iš 
kiekvieno organizacijos 
nario. Jei kiekvienas na
rys, nežiūrint, kur jis gy
ventų, pilnai atliks savo 
organizacines pareigas, 
tokia org-ja bus gyva, 
judri ir darbinga. Juk tos 
pareigos nėra sunkios, 
tik reikia nuolatinio pri
siminimo, kad esi ne 
vien savo, bet ir organi
zacinės šeimos narys ir 
tuos laisvu savo noru 
įsipareigojimus privalai 
bent minimum atlikti.

Viena iš didžiųjų išei
vijos org-jų yra Ameri
kos Lietuvių Tautinė S- 
ga, kuri pasiaukojančių 
asmenų savo narių tar
pe, atšventusi šiame 
krašte jau dvidešimtme
tį, nestokoja. Tai rodo, 
kad Sąjungos nariai sa- 
yo idėjų įgyvendinimui 
turi daug idealizmo, ryž 
to, jie aukoja daug savo 
poilsio laiko ir energi
jos, nes leidžia tautinės 
minties laikraštį Dirvą, 
žurnalą Naujoji Viltis, 
spausdina knygas ir t.t.

Taigi, ALTS-ga ne tik 
remia kitų išeivijos lie
tuvių atliekamus lietuvy
bei ir Lietuvai naudin
gus darbus, bet yra ir pa
ti giliai šaknis įleidusi 
į tautinio darbo barus, 
turi tinkamų priemonių, 
galimybių ir savo inicia
tyva daug atlieka politi
kos, kultūros ir lietuvy
bės išlaikymo srityse. O 
svarbiausia ji turi tom s 
pareigoms pasiaukojan
čių žmonių, kurie dirba 
aukodami savo poilsio 
laiką, eina tiesiu organi
zacijos seimuose narių 
nusistatytu keliu, be jo
kių asmeninių ambicijų, 
be nukrypimų į šunke
lius.

Svarbiausias ALTS- 
gos rūpestis yra laisvės 
ir nepriklausomybės at 
statymas sovietų paverg 
tai tėvynei Lietuvai, ku
ri jau 30 su viršum me
tų veda žūtbūtinę kovą 
dėl egzistencijos.Sąjun
ga siekia ginti Lietuvos 
laisvę visomis galimo
mis priemonėmis laisva
jame pasaulyje, remti 

Lietuvos laisvinimo dar
bus ir glaudžiai bendra
darbiauti su kitomis lie
tuvių organizacijomis, 
tų pačių tikslų siekiančio 
mis.

Nepakeliui Tautinei Są
jungai su tais, kaip jau 
paskelbė ALTS-gos va
dovybė ir Korp! Neo-Li- 
thania vyriausioji valdy 
ba, kurie bando bičiuliau
tis su Lietuvos okupan
tais. Čia žinau, atsiras 
tokių, kurie tuojau prie 
tų mano žodžių pridės: 
ne su okupantais,- bet su 
broliais lietuviais.

Tačiau, būkime atviri. 
Kas galėtų nemylėti sa
vo kraujo brolio lietuvio, 
tuo labiau atvykusio iš 
anapus, kenčiančio savo 
tėvynės okupanto įvai
rius persekiojimus, ne- 
dateklius. Mes visi juos 
mylime visus ir norime 
su jais bendrauti, bet, 
jei atsikviesim pav. į 
Jaunimo Kongresą, tai ta
me kongrese, gerbiant 
svečius negalės būti mū
sų trispalvė nei sugiedo
tas tautos himnas, nei 
svarstomi Lietuvos iš
laisvinimo klausimai.

Jeigu svečių palydo
vas pareikalaus, kad vi
si nepriklausomos Lietu 
vos simboliai būtų paša
linti, kaip jau kartą buvo 
atsitikę Kanadoj, nejau
gi mūsų akademinis jau
nimas tai vykdytų ir dar 
su kai kuriais LB-nės va
dovų palaiminimais?

O jei mes tokio reika
lavimo pildyti nemano
me, tai jie negaus nei lei
dimo atvykti. Jei kongre
sas vyks be tautinių, sim
bolinių, be laisvinimo 
klausimų svarstymo, tai 
bus pradėtas bendradar
biavimas ne su broliu 
lietuviu, bet su okupantu 
ir vykdomi jo pageidavi
mai. O gali okupantas at
siųsti ir tokių, kaip A. 
Sniečkus, kurio ir pati 
motina išsižadėjo ne kai
po brolio lietuvio, bet net 
kaipo tikro savo sūnaus.

Koks gali būti mūsų 
bendravimas gautas per 
okupanto bolševiko malo
nę, rodo štai ir toks dar 
nesenas priešo pareiš
kimas Vilniaus Tiesoje 
1970 m. gruodžio 5 d., 
kur vedamajame pats 
priešas ryškiai nusako 
savo siekius bei reikala
vimus iš mūsų pavergtų 
brolių. Tarp kitko rašo:

"Mūsų šalyje socia
lizmas pastatytas, bet 
tai dar nereiškia, kad vi 
siškai išnyko buržuazi
nės ideologijos atgyve
nos. Kova prieš kartais 
sunkiai pastebimas sve
timas liekanas reikalau
ja budrumo. Nuolaidų ir 
nusiraminimo nuotaikų 
čia negalima pateisinti. 
Juk kiekvienos, net iš pir

Z. Juknevičius kalba Buenos Aires mieste prie Argentinos išlaisvintojo gen. Jose San Martin pa
minklo,- kur lietuviai Vasario 16 proga padėjo vainiką. Nuotraukoje iš kairės: K. Misittnas, I. Padvals- 
kis, R. Stalioraitis, A. Mičiūdas ir Z. Uknevičius. A. Kirstuko nuotrauka

ARGENTINOS LIETUVIAI MINĖJO VASARI016
Šiais metais Vasario 

16 dienos minėjimas įvy
ko Lietuvių Centre Bue 
nos Aires vasario 13 d. 
9 v.v. Pradedant progra
mą lietuvių jaunimas su 
tautiniais rūbais įnešė 
Argentinos ir Lietuvos 
vėliavas. Atidarymo žo
dį tarė ALOS Tarybos 
pirm. Arthuras Mičiu- 
das.

Šv. Cecilijos ir Auš
ros chorai sugiedojo Ar 
gentinos ir Lietuvos him
nus, vadovaujant V. Ry- 
mavičiui, pianinu lydint 
L. Mikočionienei.

Susivienijimo Lietu
vių Argentinoje pirm. 
Raul Stalioraitis pasakė 
ispanų kalboje labai gra
žią, reikšmingą ir jaus
mingą kalbą apie Lietu
vos garbingą praeitį, 
apie Nepriklausomybės 
atgavimą ir dabar esan
čių rusų okupaciją. Ra
gino visus dirbti, kovoti 
už mūsų brolių, tėvų ir 
Lietuvos laisvę, nes gy 
vendami laisvame kraš
te tam turime galimybę. 
Jo kalba buvo priimta 
gausiu plojimu.

Toliau vyko sveiki
nimai draugiškų tautų or
ganizacijų atstovų: len
kų, rumunų, latvių ir ki
tų. Visi sveikintojai už
jautė lietuvius gyvenan
čius rusų pavergime.

Tautinių šokių grupė 
"Ateitis" vadovaujant M. 
Čikštaitei,palydint akor
deonu H.R. Povilauskui, 

mo žvilgsnio nekaltos iš 
buržuazinio pasaulio per 
mestos idėjūkštės tiks
las — žeisti tarybinio 
žmogaus sąmonę, raus
tis po didžiaisiais mūsų 
liaudies iškovojimais. Ji 
vistiek yra nukreipta 
prieš Tarybų valdžią, 
prieš socializmą. Štai ko' 
dėl kiekvieno tarybinio 
piliečio pareiga — duoti 
griežtą atkirtį bet ko
kioms ideologinėms di
versijoms ir tuo pačiu 
ginti savo konstitucines 
teises”.

Mūsų pertekliuje gy
venančių išeivijos lie
tuvių noras tokiu kvie
timo būdu pabendrauti, 
būtų tik naivus žaidi
mas statant į pavojų sa
vo brolių gyvybę.

Kongreso organizavi
mas nėra vien kelių as
menų užmojis. Jam rei
kia daug darbo žmonių 
talkos, o dar daugiau lė
šų, todėl ir jo planai bei 
numatomi darbai turi bū
ti iš anksto skelbiami vi
sai lietuvių visuomenei.

E. Čekienė

ĮUI 1Įafc ft”. -
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Prie paminklo padėjus gėles, kalba A. Mičiūdas. Salia vysk. A. 
Casanova. A. Kirstuko nuotrauka

pašoko įvairių tautinių 
šokių, visi tautiniais rū
bais. Visi šokėjai paro
dė didelį išssilavinimą, 
norą ir pasiaukavimątai 
iškilmingai šventei. 
Skaitlinga publika reiš
kė didelią padėką, prašy
dami dar daugiau šokti.

Po gražaus šokėjų pa
sirodymo kalbėjo lietu
vių kolonijos ir radijo va
landėlės Lietuvos Aidai 
vedėjas Zeferinas Jukne
vičius , lietuvių kalba. 
Kaip visada savo gražia 
jausminga ir patriotiška 
kalba apibudino Lietuvos 
praeitį, garbingą gyva
vimą ir jos pavergimą. 
Ragino lietuvius būti vie
ningais ir dirbti mūsų tė
vynės Lietuvos laisvei 
ir jos gerovei. Iš klausy
tojų susilaukė didelės pa
dėkos.

Antrą kartą scenoje pa
sirodė lietuvių kolonijos 
mylimi Šv. Cecilijos ir 
Aušros chorai, vadovau
jant V. Rymavičiui, pia
nu palydint L. Mikučio- 
nienei. Visi bendrai su 
dainavo, daug gražių, pa 
triotiškų dainelių. Nusto 
jus dainoms gausus plo
jimas, prašant pakarto
jimo.

Pabaigos žodį tarė Ko
miteto ruošimo vardu 
Liet. Centro pirm. V. 
Misiūnas. Turtingai pro
gramai vadovavo B. 
Brazdžionis ir E. Ru
dytė. Įeinant jaunuolės 
švečiams sagstė lietuviš
kas vėliavėles. Prie kon
trolės nuoširdžiai darba
vosi: Daratėnas, J. Šiu
šis ir S. Džiugis.

Vasario 14 d. sekma
dienis. 10 vai. Santo Do
mingo bazilikoje šv. Mi
šias atnašavo vyskupas 
A. Casanova, asistuojant 
kun. Augustinui Steigvy- 
lai. Laike mišių giedojo 
jungtinis Šv. Cecilijos ir 
Aušros chorai. Laike mi
šių vysk. Casanova pasa
kė labai gražų pamokslą 
atjaus damas Lietuvą
esančią pavergime ir 

lietuvių brolių visas 
kančias.

Laike Mišių Susivieni
jimo Liet. Argentijoe ir 
Ansamblio Ateitis jauni 
mas stovėjo su Argenti 
nos ir Lietuvos vėliavo
mis. Po mišių gausi pub
lika, visi dalyvavę baž
nyčioje, jaunimas su vė 
liavomis, vyskupas,kun. 
Steigvyla ėjo į Plaza de 
Mayo prie Laisvės pa
minklo ir ten dvi jaunuo 
lės padėjo didelį gėlių 
vainiką.

Z. Juknevičius ten ta 
r ė trumpą žodį, toliau 
kalbėti pakviesdamas 
ALOS Tarybos pirm. 
Artūrą Mičiudą.

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS

PREMIJA $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

LAIKAS. Paskutinė rankraščiui įteikti data: 1971 metų 
rugsėjo 1 d.

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

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

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui bus įteikta 500 dole
rių premija. Konkurso skelbėjas turi teisę premi
juotąją novelę be papildomo atlyginimo spausdinti 
Dirvoje atskiru leidiniu ar novelių rinkinyje. Auto
rius gali premijuotąją novelę spausdinti antruoju 
leidimu.

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

JURY KOMISIJA sudaroma iš trijų asmenų. Ji visai ne
priklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, kas 
premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. Jeigu 
komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateikta novelė 
nepremijuotina, premija tais metais neskiriama ir 
perkeliama į ateinančius metus.

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

Vasario 16 d. Plaza 
General San Martin, bu
vo padėtas vainikas prie 
paminklo. Dalyvavo daug 
lietuvių ir kitataučių. 

Pirmą žodį tarė ALOS 
Tarybos pirm. Arturas 
Mičiūdas Ilgesnei kal
bai sakyti buvo pakvies
tas Z. Juknevičius.

Lietuvai išlaisvinti 
Centro pirm. Z. Jukne
vičius labai jausmingai 
su faktais, įrodymais, 
ispanų kalboje nurodė vi
sus rusų padarytus žiau
rumus, skriaudas Lie
tuvių tautai ir kitoms pa 
vergtoms tautoms.

Nuoširdus lietuvių 
draugas rumunas Mihai- 
lescu kalbėjo irgi apie 
Lietuvos pavergimą. Da
lyvavo visų vietinių laik
raščių, televizijų ir ra
dijo atstovai. Sekančią 
dieną didieji Argentinos 
dienraščiai pirmuose 
puslapiuose patalpino fo
to nuotraukas ir aprašy
mus, kaip lietuviai gra
žiai minėjo 53 metų su
kaktį.

Juozas Šiušis

AUKOS DIRVAI
ĄUtaujindami prenume

ratą ir kitomis progomis 
aukojo šie Dirvos skaityto
jai:
B. Burba, Detroit............... 2.00
J. Žvynys, Chicago ........ 10.00
J. Jankus, Chicago .........  5.00
A. Matuzas, Chicago ...... 2.00
V. Zdanys, Wethersfield 7.00
V. Matonis, Phila................5.00
Z. Jankus, Cleveland .........1.00
J. Vaineikis, Chicago.......2.00
L. Dautartas, Cleveland ... 2.00
E. Rėklys, Warren............2.00
I. Budreckas, Chicago...... 2.00
A. Kuprevičius, Cleveland.. 2.00
I. Gestams, Australia..... 3.00
V. Butkys, Great Neck.......1.00
J. Radas, Livonia................2.00
B. Basiulis, Long Beach ...2.00 
B. Macijauskas, Point

Pleasant........................1.00
A. Repčys, Hamilton......... 2,00
K. Starinskas, Wickliffe ... 2.00
M. Thomas, Worcester .... 2,00
B, Steponis, Parma......... 2.00
H. Bitėnas, Elizabeth ....... 2.00
J, Gumbelevičius, St. Louis 7.00 
J. Juodikis, Chicago........ 5.00
V. Mažeikienė, Lake

Zurich......................... 7.00
B. Magdušauskas, Germany2,00 
V. Tiškus, Cleveland ....... 3.00 
J. Zubavičius, Clark........2,00
V. Bložė, Cleveland......... 7.00
E, Čapkevičius, Cleveland 5.00
P. Šidlauskas, Phila,.......5.00



DIRVA

Dalis ponių dalyvavusių ALTS-gos Clevelando skyriaus suruoštame Vasario 16 minėjime p. Garmų 
rezidencijoje vasario 27 d. J. Garlos nuotrauka

MANO AUGINTINIAI
Pviki prof. T. Ivanausko knygutė mokykliniam jaunimui

Žymusis Lietuvos zo
ologas , gamtos tyrinė- 
tojas, mokslininkas, dau
gelio knygų, straipsnių 
autorius prof. Tadas Iva
nauskas iki paskutiniųjų 
savo gyvenimo dienų (mi
rė 1970 m. birželio 1 d.) 
rašė, žvalgiai studijavo. 
Visad geras lietuvis.

Jo parašyta nedidelio 
formato iliustruota 83 
psl. knygutė "Mano drau 
gai" išspausdinta Kaune 
1966 m. 15.000 tiražu, 
yra nuostabiai miela 
skaityti ne tik vaikams. 
Suaugusiems žmonėms 
kartais reikia lengves
nių raštų.

Knygutėje paskelbta 
devyni atskiri rašinė
liai, kiekvienas apie skiru 
tingus gyvulėlius ar 
paukščius, kuriuos Lie
tuvoje prof. T. Ivanaus
kas (netoli Kauno) augi
no. Knygutei tegalima 
duoti geriausią atestaci
ją. Ją skaitydamas tar
si junti nepaprastą prof. 
Ivanausko gerumą, mei
lę gyvūnijai, visai gam
tai ir žmonėms.

Kai ką noriu pacituo
tu

KUKULIS
Taip vadino augintą 

meškėną.
”Jis buvo nepaprastai 

smalsus ir kaip mažas 
vaikas mėgdavo čiupinė
ti kiekvieną daiktą. Tai
gi, užsilipęs kam ant pe-

ALGIRDAS GUSTAITIS 

ties, jis išnagrinėdavo 
paeiliui mūsų ausis, no- 
s į, lūpas, vėl ausis, no
sį, įkišdavo savo letenė
lę už apykaklės arba mė 
gindavo nukąsti sagutę, 
iškrėsti kišenę ir t.t. Jis 
ypač domėjosi lūpų ju- 
dėsiais ir, mums bekal
bant, liesdavo jas savo 
pir ;tais ar snukučiu, 
tarytum norėdam as ge
riau suprasti žmogaus 
kalbos techniką". (7psl.)

"Kartais pavasarį, kai 
reikėdavo genėti vaisme
džių šakas, šalinti nu
džiūvusius stagarus, v 
mes eidavome drauge 
darbuotis į sodą. Aš anuo 
m et pasistatydavau tri
kojės kopėčias ir suplūk
iu, peiliu bei sekatorium 
lipdavau aukštyn. Kuku
lis darydavo tą patį: iš 
pradžių lipdavo kopėčio
mis, paskui — manimi, 
atsistodavo man ant pe
ties, o priešakinėmis ko 
jytėmis atsiremdavo 
man į galvą. Taip jam bū
davo patogiausia žiūrėti, 
ką aš dirbu". (12-13psl.).

KIAUNĖ IR VILKĖ
"Iš visų saldumynų jai 

labiausiai patikdavo me
dus. Ji suuosdavo medų 
nors ir slapčiausioje vie
toje. Vieną kartą indau
joje buvo šviežio, ką tik 
iškopto medaus. Pavaka 
ry kiaunutė, pabudusi iš 

dienos miego, tuoj paju
to, kad kažkur esama ge
ro daikto, pakėlė aukš
tyn snukutį ir ėmė trauk 
ti orą nuo indaujos pu
sės". (17 psl.).

"įdomiausia buvo tai, 
kad du tokie nelygaus 
ūgio žvėrys, kaip kiau
nė ir vilkė, mokėdavo la
bai švelniai žaisti. Ypač 
nuostabu, kad vilkė, kuri 
vienu akimirksniu būtų 
galėjusi sutriuškinti sa
vo baisiais nasrais tokį 
mažą žvėriuką, kaip kiau
nė, nedarydavo jai nieko 
pikto. Santykiai tarp mū
sų žvėriukų atrodė tik
rai nuoširdūs. Vilkei 
miegant, kiaunutė ją ki
bindavo tol, kol išjudin
davo ir sukeldavo norą 
žaisti. Kartais iš kokios 
aukštesnės vietos kiaunu
tė užšokdavo vilkei ant 
nugaros ir jodinėdavo po 
kambarį". (21 psl.).

MANO TAKSIUKAI, 
MUSE IR RUONIS

Turėjo du taksiuku 
apie vieną jų taip rašo:

"Kita mano Muselės 
aistra buvo pelės, žiur
kės, voverės. Su vovere 
vieną kartą įvyko nesu
sipratimas: aš turėjau 
prijaukintą voveraitę, ku- 
ri gyveno mano kambary 
je, o Muselė nenorėjo su 
tikti, kad tai naminis gy
vuliukas, ir nuolat jąper- 
sekiodavo, nors aš ją už 
tai bardavau. Vieną anks 

tų rytą pabudau nuo bai
saus triukšmo —matau, 
voveraitė užlipusi aukš 
tai ant lango užuolaidų, 
o ant stalo Muselė — pa 
sistiebusi žiūri aukštyn 
ir įniršusiai loja. Žiū
riu, kad ji tupi dėžutė
je su mano drugių rin
kiniu. Visi drugiai su
lamdyti, o ji pati.mosuo 
dama savo uodega, švais 
to juos į visas puses" 
(37 psl.).

KRUMKA
Taip vadino kranklį. 
"Krumka gerai žinojo 

pietų laiką ir ateidavo 
tuo metu į kambarį. Jei 
durys būdavo uždarytos, 
smarkiai pabelsdavo sa
vo snapu.

Mes su žmona sten
gėmės jį išmokyti gra
žiai elgtis, todėl per pie
tus prie stalo statyda
vome kėdę, kurios atkal 
tę atsukdavome į stalą — 
ten buvo Krumkos vieta, 
o ant kėdės patiesdavo- 
me popieriaus. Krumka 
šią savo vietą žinojo ir 
per pietus mandagiai elg
davosi. Už tai jis gauda
vo gabaliuką mėsos ant 
šakutės arba šaukštą 
sriubos su kruopomis ar 
makaronais. Kiekvieną 
kartą, prarijęs kąsnį, jis 
kranksėdavo švelniu bal
seliu, lyg tardamas ačiū.

Krumkai labai patik
davo, kai mes kasydavo
me jam pakaušį arba pa 
lei snapą — tai nuteikda
vo jį taikingai, sakytum, 
hipnotizuodavo". ( 48 
psl.).

"Mūsų Krumka dažnai 
ir parnešdavo visokių ra
dinių. Įsigydavo juos ne 
visuomet padoriu būdu 
— dažnai tiesiog pavog
davo. Turgaus pardavė
jams jis neretai prida
rydavo nuostolių pačiup
damas vieną kitą daik
tą — sagučių komplek
tą su visu kartonu, ada
tų pakelį ir t.t. Vienąkar 
tą nuo pardavėjos stalo 
jis pagrobė petnešas ir, 
pakilęs į orą, skubiai ga
beno šį ilgą, paukščiui 
nepatogų nešti daiktą. 
Tur būt, jis būtų man at- 
vilkęs šį naudingą atribu
tą, bet, deja, užkliuvo už 
telefono laidų, petnešos 
išsmuko jam iš snapo ir 
liko kaboti aukštai ore. 
Aplamai, turgus buvo jo 
mėgiamiausia vieta, nes 
čia jis turėjo kuo pasi
grožėti, pasidomėti, už 
sigardžiuoti ar tiesiog 
su kuo nors susipažinti. 
O pažinčių jis turėjo 
daug: visų pirma mėsi-

1971 m. kovo 5 d.

J. GRAUDA

Sugrįžimas į tėvynę
Sugrįžti įtėvynę nėra komplikuotas dalykas. Su

grįžti į dabartinę Lietuvą netgi lengva, jeigu esi mi
ręs. Reikia manyti, kad toks sugrįžtantis nabašnin- 
kas savotiškai patenkintas nauju jo nebylės buities 
faktu. Vis dėl to sm agiau poilsiauti gintaro krašte, 
kaip kad dolerių pragare.

Taip savo laiku tėvynėn sugrįžo Juozas Tyslia- 
va. Vyras nė sapnuoti nesapnavo, kad jo pelenai 
perskris Atlantą ir nutūps Rasų kapuose. Ir kas ne
pavydės tokiam sugrįžimui. Nereikia ieškoti lietu
viškos žemelės žiupsnio, kaip čia, pas mus, užpil
ti ant karsto dangčio. Beria lietuvišką žemelę ant 
karsto dangčio ištisais kastuvais.

Sic tibi terra sovietica levis... .
Dar prašmatniau sugrįžti tėvynėn savo knygos 

pavidale. Taip sugrįžo tėvynėn, kaip tvirtina Per
galė Algimantas Macus. Nereikėjo nė pelenų nu
skraidinti, nei grabnešių patarnavimo, nei lietuviš
kos žemės žiupsnių. Užteko tik tarybinių "pazva- 
nų".

Pazvanus atliko Pergalė, nes apsimokėjo, sa
vo laiku, a.a. Algimantui apraudoti Jureką ir nepa
stebėti Rainių pušynėlio.

Ne pelenus, bet knygą apie Jureką nuskraidino 
į Pergalės štabą Mackaus našlelė ir ten paskaitė ei
liuotus poeto posakius. Keli Pergalės štabo nariai 
paplojo. Faktas įvyko, viešai, ne kokiu nors Samiz
dato taku, sugrįžo poetas į tėvynę. Pats tas faktas 
išduoda poeto pergalę prieš Pergalę.

Prie Pergalės pazvanų, mes nužemintai linki
me:

Sic tibi terra sovietica levis.

ninkai, paskui plati vai
kų visuomenė, ypač ber
niukų, nes mergaičių ir 
moterų, aplamai, jis ne
mėgdavo". (51-52 psl.).

Ir taip per ištisą kny
gutę.

Negaliu pamiršti ber
niuko klausimą: "Kaip 
seniau žmonės praleis
davo vakarus, kai dar ne 
buvo televizijos?"

Skaitai prof. T. Iva
nauską, ir jauti tokią tik 
rą, tyrą žmogišką buitį 
nuoširdų dėmesį, meilę 
visiems gamtos gyvento
jams. Kiek tokios meilės 
beliko dabartiniame 
miestietyje, dabartinia
me moderniame žmogų*. 

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

je netgi mokslininke? 
Daugelis slepiasi nuo 
gamtos, nuo tikrojo 
džiaugsmo, pasinardina 
pigaus egoizmo kiaute, 
sumechanizėja, kratosi 
gražiosios praeities, 
šlykštisi dabartimi.

Bent lietuviai galėtų 
nežlugdyti savęs, ypač 
jaunimą saugoti nuo te
levizijos kėdėse pasken 
dimo. Bandykite sužadin 
ti juose meilę gamtos 
tvariniams, ne tik siau
riems asmeniškiems už 
geidžiams.

Narveliuose papūgėlių 
ar kanarėlių laikymas nė 
ra grįžimas prie gam
tos.

SOVIETINIS ŠPIONAŽAS (7)

ŽUDYK IR NEKLAUSK

Galutinai Okolovičius pasiūlė kreiptis ne į va
kariečių slaptąją tarnybą, bet į vieną svarbų asme
nį - amerikietį, kurį N.T.S. pažįsta asmeniškai. Jis 
galėtų kuo nors pagelbėti, arba patarti. Chochlo- 
vas, pasijutęs akligatvy, turėjo su tuo sutikti.

Abu vyrai persiskyrė paryčiais, pasiskirdami 
pasimatymą kitai dienai.

Kaip sutarta, kitą dieną atvykęs į pasimatymą, 
Chochlovas nustebo radęs Okolovičių savo automo
bily sėdin su keliais amerikiečiais, kurie jį nusi
gabeno į diskretišką amerikiečių žvalgybos vietą 
aptarti visas smulkmenas.Okolovičius jautėsi ne
jaukiai, lyg prasižengęs pasitikėjimui. Kas atsi
tiko? Chochlovas niekad nesužinojo tiksliai. Gali
mas dalykas, kad tas "svarbus asmuo", į kurį Oko*. 
lovičius kreipėsi pasiskubino painformuoti savo 
pažįstamus iš amerikiečių kontražvalgybos, o šie 
pajutę sensacingą radinį ėmėsi paprastai savo me
todų, nekreipdami dėmesio į Chochlovo jausmus.

Chochlovas iš karto buvo apipiltas klausimais: 
kokia jo tikroji misija, kokios nuotaikos Rusijoje,

kokia ten ekonominė padėtis ir panašiai.
Chochlovas stengėsi jiems išaiškinti, kad jis 

per Okolovičių atvykęs ne norėdamas pasitarnauti 
vakariečių slaptajai tarnybai, o tik sukliudyti žmog
žudystę ir įsijungti į N.T.S. eiles. Ir jo svarbiau
sias rūpestis tai šeimos likimas. Jis mielai sutin
kąs suteikti informacijų vakariečiams, kurios pa
dėtų kovoje prieš komunistinį režimą, bet kad tai 
nekenktų jo tėvynei, pavyzdžiui, jokiu būdu jis ne
norįs duoti informacijų karinio pobūdžio.

Su tokiu dėstymu nenorėjo sutikti jo pašneko
vai. Ir per besitęsiančius pasikalbėjimus jis vis 
daugiau buvo spaudžiamas suteikti visokio pobū
džio informacijų. Okolovičius, dalyvavęs pokalby, 
jautėsi nepatenkintas tokiu amerikiečių elgesiu. 
Ypač tūlu Leonardu, kuris atrodo vadovavo ap
klausinėjimui.

Per tretįjį pasimatymą, kai Chochlovas liko 
kambary vienas su Leonardu, šis staiga prie jo pri
siartino ir sušuko:

— Užtenka vaidinti komediją ir pasakyk, kas 
esi tikrumoje.

Chochlovas buvo nustebinąs tokiu elgesiu ir 
ramiai atsakė:

— Aš jums jau sakiau kas esu ir negaliu dau
giau nieko pasakyti.

— Aš jums įsakau pasakyti visą tiesą. Ir ne
pasakokite, kad esate sovietų žvalgybos karininkas.

— O kas norite, kad aš būčiau?
— Kaip tik tai ir noriu žinoti! Gal esate žur

nalistas, ar koks maniakas? Ir jei neapsispręsi- 
te kalbėti, aš jums s... sudaužysiu.

Chochlovui užvirė pyktis ir tokiu pat tonu at
sakė:

— Pabandykit, aš jums atgal kirsiu.
Leonardas kiek nurimo, paskui pašaukė du ka

reivius ir įsakė, kad saugotų tol, kol nutars kalbė
ti, uždrausdamas su bet kuo pasimatyti, net su 
N.T.S. nariais "tais beverčiais ir pretenzingais 
emigrantais, kurie neturi jokių priemonių ir jė
gos". Padaręs šią įžeidžiančią pastabą, Leonar
das dingo iš kambario.

Chochlovas pasijuto patekęs tarp girnų. Kas 
daryti? Staiga prisiminė, kad kitą dieną turįs pa
simatymą su savo dviem agentais, kurie turi jam 
duoti pakvitavimą apsaugoje palikto bagažo, kuria
me yra slaptasis ginklas, skirtas Okolovičiaus nu
žudymui. Tegu amerikiečiai leidžia jam nuvykti į 
pasimatymą ir tada jis jiems parodys tą paslap
tingąjį ginklą, kas įrodys, kad jis tiesą sako. Aiš
ku, jie turi pasilikti nuošaly diskretiški pasima
tymo metu.

Kontražvalgybos pareigūnai kiek pasvarstę su
tiko su planu. Bet dalykai vystėsi kitaip negu Choch
lovas buvo numatęs. Abu agentai buvo areštuoti ir 
be sunkumų sutiko "pereiti" pas amerikiečius. Pas 
vieną rado kvitą bagažo, kurį paėmė iš apsaugos ir 
atgabeno Chochlovui.

— Atidaryk.
(Bus daugiau)
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Diplomuotas miškininkas Z, Dautartas savo Orwell medelyne.

DEKORATYVINĖ SODININKYSTĖ
ZIGMAS DAUTARTAS

ISTORINĖ ŠILUVOS PILNYBĖ

IR JOS PASKIRTIS
Daipl. miškininkas Zigmas Dautartas — gimęs 1920.II.2 d. Kau

no aps. Raudondvario valsč. Šilelio k. Kauno suaugusių gimn. baigė 
7 klases. 1945-1944 m. mokėsi Vilniaus miškų mokykloje. 1946 m, 
baigė Muencheno lietuvių gimnaziją. Tais pačiais metais Įstojo į 
Freiburg i. Br. universitetą, Gamtos-Matematikos fakultetą, Miš
kininkystės skyrių, kurį baigė 1950 m. — gaudamas dipl. miškininko 
vardą. Tais pačiais metais atvyko Į JAV. 1952 m. įsteigė dekoraty
vinės sodininkystės Įmonę — "Garden’s Friend Co.”. 1960 m. savo 
ūkyje, Orwell, Ohio Įsteigė "Orwell Nursery" --dekoratyvinių,vai
sinių ir miško medžių medelyną.

Z. Dautartas yra narys "The American Forestry Association" 
Washington, D. C. Tais metais išrinktas pirmininku "The Cleve
land Horticultural Society Ine." Tai organizacijai priklauso Įvai
rūs, žemės Ūkio srityje dirbantieji, profesionalai.

Z. Dautartas jau apie 20 m. sėkmingai vadovauja Įsteigtai Įmo
nei. Medelyne su augalais daro Įvairius mokslinius eksperimentus - 
bandymus.

Šio straipsnio tikslas 
— supažindinti Dirvos 
skaitytojus su taip popu
liaria JAV dekoratyvi
nės sodininkystės profe
sija, kuri daugumoje ma
žai kam žinoma. Paro
dyti jaunuomenei, gal
vojančiai apie profesinį 
pasirinkimą, studijų ir 
uždarbių toje profesijo
je galimybes, apimtį ir 
kūrybingumą. Paskatinti 
jaunimą į savarankias 
profesijas bei verslus su 
rištus su žemės ūkio 
mokslais.

Skaitytojui žinomas 
Lietuvoje dažnai naudo
tas išsireiškimas: —Ne 
paslaptis, kad Lietuva 
yra žemės ūkio kraš
tas, arba, mes, lietu

viai, daugumoje, esame 
ūkininkų tauta!...

Kitas vaizdas gaunasi 
kada į tą "ūkininkų tau
tą", pažiūri JAV-se, ku
ri daugumoje sulindusi į 
dulkėtus miestų fabri
kus, tarnautojų įstaigas 
bei profesijas nieko bend
ro neturinčias su ūkinin
kų tautos charakteriu. 
Tuo tarpu JAV žemės 
ūkis su įvairiomis ūkio 
šakomis yra pirmaujan
tis pasaulyje, kuriame 
dirba tūkstančai aukš
tuosius mokslus baigu
sių miškininkų, agrono
mų, dekoratyvinės sodi
ninkystės architektų, so
dininkų ir įvairių kitų 
žemės ūkio specialistų 
— profesionalų.

Šį kartą paliesiu dvi, 
viena kitai giminingas, 
žemės ūkio šakas — 
landseaping - dekoraty
vinę sodininkystę ir de
koratyvinių augalų me
delynus JAV. Tose sri
tyse galėtų dirbti daug 
daugiau lietuvių, jei bū
tų pakankamai su jomis 
susipažinę.

Žodis landseape — 
gamtovaizdis, vokiečių 
kalboje — Landschaft, 
prancūzų — paysage. Pa 
gal Webster’s Dictiona- 
ry žodžio "landseaping" 
sąvoka — išreikšta se
kančia definicija: "Land 
scaping — to change na
tūrai features of (a plot 
of ground) so as to ma- 
ke it more attractive as 
by adding lawns, trees, 
busher etc."

Laisvas vertimas — 
"landseaping — pakeiti
mas natūralaus žemės 
ploto charakteristikos 
taip, kad jis būtų gražes
nis (patrauklesnis) su
darant pievas, pasodi
nant medžius, krūmus 
ir t.t." Tą definiciją pa
tiekiu skaitytojui todėl, 
kad daugumas lietuvių 
šią profesiją sumaišo su 
daržininkyste ar sodinin- 

(Nukelta į 6 psl.)

Krikščionis gyvenime 
knygų serijoje pasiro
dė Stasio Ylos studija 
Šiluva Žemaičių istori
joje. Tai bus kelių tomų 
serija, tuo tarpu turime 
pirmąją tos studijos da
lį: reformacija ir res
tauracija.

— Ne kartą teko sklai
dyti leidinius apie žymes
nes vietoves ir švento
ves kituose kraštuose, 
— knygos įvade rašo au
torius. — Kildavo pavy
dus klausimas, kodėl pa
našių leidinių neturime 
mes?

Tas klausimas auto
riui kilo apie 1957metus. 
Po to sekė susidomėji
mas viena iš žinomiau
sių mūsų šventovių, Ši
luva. Sekė metai nenu
ilstamų ir atkaklių stu
dijų, muziejų, bibliote
kų lankymų, kol paga
liau, detalės ėmė suei
ti į visumą.

— Medžiagos, kaip mo
zaikos akmenėlių visur 
pribarstyta, tik reikia 
laiko rankioti ir kompo
nuoti.

Bendradarbiavimas 
su mūsų istorikais dar 
labiau praplėtė medžia
gos sankrovas. Surink
tos žinios buvo naudoja
mos paskiriems raši
niams Aiduose, Tautos 
praeityje, Lietuvių En
ciklopedijoje. Kol, pa
galiau, gimė ši knyga, 
viena iš įdomiausių mū
sų istorinėse studijo
se.

Keli knygos skyriai: 
Miestelis tarp šilų ir ke
lių, Vytauto bendradar
bis steigia bažnyčią, Re
formų bangos liečia Ši
luvą, Šiluvos paslauga 
kalvinizmo atžalai, Teis
mo kova už prarastas 
bažnyčias, Kova dėl kry 
žiaus ir Lietuva kryžke - 
Įėję, Šiluva Žemaičių ir 
Lietuvos agonijoje, suda 
ro studijos turinį. Kny
gos pabaigoje pridėtas 
gausus šaltinių ir litera
tūros santrumpų sąra
šas.

Puikus knygos apipa
vidalinimas daro ją ma
lonią viešnia biblioteko
je ir bičiulišką skaity
tojui. Knyga gausiai ilius
truota.

JURGIS GLIAUDĄ
Šioje periodikos ap

žvalgėlėje, netenka ver
tinti knygos jos specifi
niu požiūriu. Tam nėra 
vietos, tam reikia ir reik
laus istoriko kvalifika
cijų.

Tačiau, greta tos spe
cifikos, ši Stasio Ylos Ši
luva sužadina skaitytojui 
nepaprastą apetitą mūsų 
istorijos kompleksui, is
torinio sudėtingumo bei 
spalvingumo mozaikai. 
Visa knyga taip sodriai 
prisodinta dešimtimis ir 
šimtais vardų, interesų 
sankryžų, aštrių kovų 
dėl įsitikinimo ir idėjų, 
kad, staiga, matote, tu
rį savo dispozicijoje šim 
tus siužetų istorinei be
letristikai, scenai ir isto
rinei tragedijai. Tartum 
sukoncentruoti čia išky
la, įsitempia ir išsi
sprendžia Balio Sruogos 
siužetai.

Autorius turėjo pla
taus skridžio užmojimą, 
kada, paėmęs Šiluvą sa
vo temos baze, jis išplė 

DOVANŲ IR BRANGENYBIŲ 
PREKYBA

TERRA
Viskas iš kristalo, porcelano, sidabro, 

keramikos; tautodailiniai odos ir medžio dar
bai; Lietuvos linas, lietuviški paveikslai ir 
knygos, meniškos Hummel, Cappe, Lladro, 
Hutchenreuther, Anri ir kt. figūros ir kt.

14 Kt. ir 18 Kt. aukso apyrankės, sagės, 
medalionai, auskarai, kryželiai, grandinėlės; 
Longines ir Wittnauer laikrodžiai, paprasti ir 
auksiniai; didelis gintaro puošmenų, prade
dant žiedais ir baigiant karoliais'ir apyrankė
mis, pasirinkimas.

žiedai su deimantais, akvamarinais, ame
tistais, opalais ir visais kitais brangiaisiais ir 
pusiau brangiais akmenimis; taip pat kultū
rinių perlų karoliai ir kiti papuošalai; ivory, 
koralai ir t.t.

Prekės importuotos iš Įvairių Vakarų Eu
ropos kraštų, atraktyvios, aukštos kokybės, 
neaukštomis kainomis.

Mūsų adresas:
TERRA, 3237 West 63rd Street, 
Chicago, Illinois 60629. 
Telefonas — 434-4660.

tė dėstymą į didikų gimi
nių kovas, koalicijas ir 
asmeniškas dramas. 
Tos dramatinės eros in
tensyvumas, kada kovota 
dėl pasirinkto tikėjimo, 
kai likimas suvedė brolį 
kovoti prieš brolį, gimi
nę prieš giminę, su šeks
pyriškos tragedijos įtam 
pa buvo realizuotas Šilu
vos įvykiuose istorijos 
bėgyje. Dabar sustojame 
prie to viso, lygprie se
no piliakalnio, kur reikia 
atidžiai įsiklausyti, ir su
gebėti išgirsti, kaip žvan
ga senieji ginklai, kaip 
aidi senieji šūkiai.

Į knygą įpintos medžia
gos gausa sudaro neiš
semiamą temų šaltinįka- 
da nors ateisiančiam 
kūrėjui.

Stasio Ylos Šiluva Že
maičių istorijoje, kaipo 
mūsų nuostabiai spalvin
gos praeities pažintinė 
knyga, turėtų rastis kiek 
vienoje mūsų biblioteko
je. Knyga, savo dėstymo 
metodu ir kalbos gyvumu 
teikia estetinį džiugesį.

AGNĖ LUKŠYTĖ

ČINČIRINČI
Ištrauka iš novelių rinkinio 'Kalnų velnias’

AGNE LUKŠTYTE — gimus Lietuvoje, Panevėžio.apskrity- 
je, Subačiaus miestelyje. Kūrybinius bandymus pradėjo gimna
zijos suole. Studijuodama universitete lietuvių ir vokiečių kal
bas, ir literatūras, spaudoje pradėjo reikštis novelėmis.

Tremties kelyje jos kūrybinis veržlumas kurĮ laiką kietų gy
venimo sąlygų buvo užgniaužtas, tačiau Įsikūrus Australijoje, 
maždaug nuo 1958 metų, Įsijungia Į vietinę lietuvių spaudą, pa
sisakydama literatūros, teatro, socialiniais ir tautiškais klau
simais. Rašo noveles, kurias spausdina: Lietuvių Dienos, 
Pradalgės, Draugas ir Tėviškės Aidai. Priklauso Lietuvių Žur
nalistų Sąjungai.

Kalnų Velnias yra pirmoji jos knyga.

— Činčirinči! Ankstyvos pavasario gėlės... 
kokios gražios, pirkit, — šaukia gėlių pardavėja 
Martyno aikštėje.

— Ponai, ponios, tik pažiūrėkit į žiedo lapelių 
baltumą... o vidurėliai auksu tviska, tarsi saulutė 
kiekvieno žiedo viduryje šviestų!

— Činčirinči! Činčirinči! Visą mėnesį išsilai
kys šviežios, jūsų širdį ir akį žavėdamos, tik van
denį kasdien keiskit.

— Činčirinči! — sušunka pardavėja praeinan
čio vyro paausy.

Jis sustoja. Pardavėja vėl prapliumpa:
— Pone, pirkite šią puokštelę, žiūrėkite, žie

deliai, rodos, šypsos... ir mergaitė jums taip malo
niai nusišypsos.

Vyras užmoka už gėles ir, vis dar paskendęs 
mintyse, eina. Pažiūri į gėlių puokštę rankoje. Už
pakalyje, lyg koks dainavimas, tolsta "činčirinči" 
... "činčirinči" ... "činčirinči"...

— Kažin ar Aldonai patiks? — paklausia jis sa
vęs mintyse.

Gėles ji nepaprastai mėgsta, bet gal reikėjo 
rožių, o ne šitų, keistai atrodančių, storais stiebe
liais žolių... Lyg ne gėlės būtų. Galų gale nuspren
džia, kad patiks. Gerai prisimena jos giedrią šypse
ną ir švelniai ištartus žodžius: "O, Jonai, kokios 
nuostabios", kai jai įteikė tokių sausų, raudonais 
didžiuliais žiedais gėlių uokštę, vvaratahpavadini
mu. Rodos tada pasakė mėgstanti keistas gėles.

Jis jau yra šimtus kartų pergalvojęs, apie ką 
su Aldona kalbės. Ypač aiški pradžia — paduos gė
les ir...

Nuotaika baisi... Taip, jiedu draugai, bet ji, 
turbūt, tik draugiškumą ir tejaučia. Draugiškumą 
dar anų laikų, kai lietuvių namuose tautinius šokius 
šoko. Šiaip lyg nutolę... Tiesa, tai viskas... Tai 
viskas? Jau kelias savaites jaučia savy stiprų no
rą išsiaiškinti su Aldona apie jų draugystę.

— O gal ji tą australą myli? Taip dažnai ten
ka ją su juo visur matyti... — baiminasi Jonas.

Taip, ji labai suaustralėjus. Kai tautinius šo
kius šoko — lietuviškai kalbėjosi; neprisimena ka

da jiedu pradėjo angliškai kalbėtis.
Važiuodamas traukiniu abejoja, ar neišmesti 

pro langą tą "kvailą" gėlių puokštę, dar tokiu "kvai
lu" pavadinimu: Činčirinči... Kaip gi lietuviškai va
dintųsi? Lietuvoj tokios gėlės neaugo, neįmanoma 
būtų joms lietuvišką vardą duoti; greičiausiai paim
ta iš aboridžinų kalbos.

Išlipęs iš traukinio, rodos, norėtų dar daug ką 
pergalvoti, bet Aldonos namai čia pat. Prie jos du
rų paskambina ir pasijunta lyg pasimetęs... Duris 
atidaro Aldona.

— Laba diena — pasveikina Jonas lietuviškai.
— Halo! — atsako Aldona.
— Prašau priimti tą kvailą gėlių puokštę... va

dinasi činčirinči... tų gėlių pavadinimas...
— Ačiū! Činčirinči! Skamba aboridžiniškai. La

bai įdomiai atrodo, tikrai gražios savo keistumu,— 
apžiūrėdama gėles Aldona kalba angliškai.

Jvedus Joną į gyvenamąjį kambarį, paprašo at
sisėsti, o pati išeina.

Iš namų išvykstant viskas atrodė taip aišku ir 
paprasta, bet dabar... Kažko negailėtų, kad niekada 
nebūtų sugalvojęs su Aldona rimtai kalbėtis.

Aldona atneša puokštę, įmerktą į stiklą ir giria 
gėles angliškai:

— Kokios dekoratyvios!
Jonas išgirsta savo paties balsą:
— Kaip tu suaustralėjai, Aldona! Kalbi tik ang

liškai.
(Bus daugiau)
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Dekoratyvinė sodininkystė
(Atkelta iš 5 psl.) 

kyste. Daržininkas — 
daržovių auginimo spe
cialistas. Sodininkas — 
asmuo, kuris baigęs so
dininkystės mokslus, dir
bantis vaisinių sodų au
ginime ir jų priežiūroje. 
Abu išsireiškimai,darži
ninkas ir sodininkas, ne
pritaikomi asmenims 
dirbantiems dekoratyvi
nės sodininkystės srity
je.

Toje profesijoje nau
dojami 3 išsireiškimai.

1. ”Landscape Archi- 
tect” — dekoratyvinės 
sodininkystės architek
tas. Jo pagrindinis už
davinys, — numatytai 
augalais dekoruoti vie
tai, paruošti planus ir pa
rinkti tinkamus augalus.

2. - ”Landscape Con
tractor” — asmuo, kuris 
išplanuotą projektą įgy
vendina — atlieka že
mės paruošimo, augalų 
sodinimo ir pievų suda
rymo darbus.

3. "Landscape Gard- 
ner” — asmuo, kuris 
užbaigtus darbus pri
žiūri. Jo pagrindinis už
davinys — pasodintų au
galų priežiūra, pievų 
piovimas, augalų genė
jimas, purškimas (ap
sauga nuo kenkėjų) že
mės kultivavimas, trę
šimas ir t.t! Jo pareiga 
sukurtą objektą laikyti 
sveikame, gražiame sto
vyje. (Maintenance ser- 
vice).

Dabar išryškėjo pa
grindiniai skirtumai 
tarp daržininko, sodinin
ko ir dekoratyvinės so
dininkystės architekto, 
lcont y'nlctoriaua ir sodi- 
ninko. Jeigu pirmųjų 
dviejų pagrindinis užda
vinys — maisto produk
tų gamyba, tai paskuti
niųjų trijų pagrindinį už
davinį sudaro grožio su
kūrimas gamtoje, kuris 
išreiškiamas gyvais au
galais, — tuos augalus 
tinkamai sugrupuojant, 
gaunama pageidaujamus 
efektus. Jų profesija — 
dekoravimas augalais pa
gal kliento norą ir natū
ralios gamtos reikalavi
mus bei to sukurto gro
žio palaikymas.

Čia išsiskleidžia tos 
profesijos didingumas, 
nes ji, būdama surišta 
su natūraliu, pasireiš
kiančiu gamtoje menu, 
turi didelę paklausą tarp 
vidurinės ir aukštos JAV 
piliečių klasės.

Jeigu gydytojo profesi
ją galima būtų pavadinti 
— žmogaus ligos, nelai
mių ir būtinybės profesi 
ja, tai dekoratyvinės so
dininkystės kontr akto
riaus — progreso ir ap
linkos liuksuso profesi
ja.

Pilietis šaukia deko
ratyvinės sodininkystės 
kontraktorių tik tada, ka
da jis turi pakankamai 
santaupų ir nori savo ap
linkai liuksuso — natū- 

dviem samdytais darbi
ninkais, jo uždarbis per 
9 darbo mėnesius, žie
mos metu nedirbama, 
gali būti 10-15.000 dole
rių. ”Landscape Archi- 
tect" — per tą patį dar 
bo periodą gali uždirbti 
$15-20.000 ir "Landsca- 
pe Contractor" — 25- 
30.000 dol.

Uždarbio dydis pri
klauso nuo asmens suge
bėjimo paruošti tinka
mą darbo planą, turėti 
tinkamas mašinas ir ge
rai paruoštus darbui dar
bininkus. Tas pats as
muo gali būti ir archi
tektas ir kontraktorius, 
o jo suorganizuotos dar
bininkų grupės atlikti 
priežiūros darbus. To
kiu būdu pajamos dar pa
didėja, uždarbis, per tą 
patį laiką, gali būti 30- 
40.000 dol.

Asmuo, kuris šalia de 
koratyvinės sodininkys
tės gali užveisti ir au
ginti savo medelyne de
koratyvinius augalus, ku 
riuos vėliau gali panau
doti paimtiems darbams 
ar tiesioginiai parduo
ti — turi neribotas pa
jamoms galimybes. De

ATEIKIM SAVO JAUNIMUI 
I

Visų mūsų akys krypsta į jaunimą. Ir suprantama 
kodėl: jis užima vyresniųjų vietas, perima jų dirbamus 
darbus, kuria naują ateitį. Mums rūpi, kad ši ateitis būtų 
lietuviška ir atitiktų tuos siekimus, kuriais gyveno bei 
sielojosi mūsų tautos pirmatakai, ugdydami tautinę są
monę, kurdami tautinę kultūrą, organizuodami savą 
valstybę. Tad ir mūsų jaunimas turės tęsti kovą už Lie
tuvos laisvę ir apsispręsti už svetur gyvenančio lietu
vio ištikimą savo tautoje.

Šiam dideliam tikslui yra būtina turėti savo jau

nimą organizuotą, sąmoningą ir suvokiantį tautinę bei 
kultūrinę savo ateities misiją. Tam jį visų pirma rengia 
jaunimo organizacijos, ir joms turi būti skiriamas pir
masis mūsų dėmesys. Bet tam taip pat reikia ir plates
nės tautinės jungties, ir tokią jungtį sudaro pasaulio 
lietuvių jaunimo kongresai.

1966 m. įvykęs pirmasis pasaulio lietuvių jaunimo 
kongresas savo uždavinį atliko. Jis parodė, kad jaunimo 
tautinis pajudėjimas visuotiniu mastu yra galimas ir rei
kalingas. Dabar esam pakeliui jau į antrąjį kongresą, 
kuris įvyks 1972 m. Šis kongresas remsis turima patir
timi ir turės tautinius jaunimo uždavinius papildyti, 
praplėsti, pagilinti ir vykdyti. Kongresas turės sutraukti 
daugiau jaunimo ypačiai iš kitų kraštų. Turės apžvelgti 
jaunimo dirbamą tazitinį darbą ir pasiektus kūrybinius 
laimėjimus. Turės smaigstyti gaires ateičiai. Todėl jam 
reikia sudaryti tvirtą moralinę ir materialinę atramą. 
Tai kiekvieno lietuvio pareiga ir uždavinys. Todėl ir 
kreipiamės į visų kraštų lietuvių bendruomenes, į visų 
kraštų lietuvių organizacijas, į visų kraštų lietuvių 
spaudą bei radijo valandėles, į visų kraštų 
lietuvius:

Stokime visi į II-jo Pasaulio Lietuvių 
Kongreso organizavimo talką!

Teikime visi šiam kongresui visą galimą 
bei materialinę pagalbą!

Ženkime visi kartu su savo jaunimu lietuviškos 
ateities keliu!

paskirus

Jaunimo

moralinę

Stasys Barzdukas
Pasaulio Lietuvių Bendruomenės Valdybos
Pirmininkas

Dr. Juozas Kazickas
II-jo PLJK Finansų Komisijos 
Pirmininkas

Romas Sakadolskis
II-jo PLJK Komiteto Prezidiumo 
Pirmininkas

1971 Vasario Šešioliktosios d.

koratyvinių augalų pa
klausa JAV labai didelė. 
Paklausa —didelė todėl, 
kad dekoratyvinė sodinin 
kystė yra tapusi "būti
nybe” kiekvienam, tinka
mai įsikūrusiam, gyven
tojui. Šalia to, JAV, yra 
steigiami ir dekoruoja
mi įvairūs parkai, žaidi
mo aikštės, bažnyčios, 
fabrikai, kapinynai, ke
liai, alėjos ir tt. Tai vis
kas reikalauja daug au
galų, kuriuos augina įvai
rūs dekoratyvinės sodi
ninkystės medelynai.

Pavyzdžiui paminėsiu 
vieną iš didžiųjų medely 
nų JAV — "Musser Fo- 
rest" Indiana, Pennsyl- 
vania. Tas medelynas 
per metus pagamina apie 
20 milijonų įskaitant dai
gus miškams želdinti, au 
galų. Medelyno metinė 
apyvarta — 2-3.000.000 
dol. To medelyno vedė
jas, — dipl. miškinin
kas R. Bedger, kurį pa 
žįstu asmeniškai, uždir
ba per metus apie 30. 
000. 20.000 — pagrindi 
nė alga ir apie $10.000 
— produkcijos nuošim
čiai, kurie susidaro pa
ruoštus augalus parduo
dant. Tas medelynas kul
tivuoja virš 1000 akrų že
mės plotą, kuriame augi

na įvairius dekoratyvi
nius ir miško medžių au
galus .

Tokių ir mažesnių me
delynų, JAVpriskaitoma 
keli tūkstančiai, kurių 
metinės, grynos paja
mos, kiekvienam atski
rai, svyruoja tarp 10.000 
ir 1.000.000 dol. Tas pri
klauso nuo medelyno dy
džio ir pardavimo gali
mumo. Daugumoje to
kiems medelynams vado
vauja tų medelynų savi
ninkai, arba samdyti, 
miškų, agronomijos ar 
hortikultūros mokslus 
baigę, medelynų vedėjai, 
kurių metinis atlygini
mas gali būti — 10-20. 
000 dol. Kalbėdamas 
apie uždarbių galimy
bes, turiu pažymėti, kad 
kalbu apie kompanijų sa
vininkus ir aukštuosius 
mokslus baigusius tar
nautojus minėtose srity
se.

Paprasti darbininkai
— atlyginami pagal rin
kos paklausą ir darbinin
ko sugebėjimus, kaip ir 
kitoje pramonėje.

Iš to kas pasakyta, 
skaitytojas gali susida
ryti vaizdą, kad baigus 
tų profesijų mokslus, ir 
dirbant minėtose žemės 
ūkio srityse, galima ne
mažiau uždirbti — kaip, 
kad uždirba advokatas, 
daktaras ir inžinierius. 
JAV-se tų pof. specia
listams paruošti egzis - 
tuo j a įvairios aukštojo 
mokslo mokyklos, ku
rios užtinkamos šalies 
valstijose. Pavyzdžiui 
Ohio valstija turi savo 
"The Ohio Statė Univer 
sity” Columbus, Ohio. 
Be kitų departamentų 
universitetas turi ir se 
kančius 3 departamen
tus: ”Department of
Agronomy”, ”Depart- 
ment of Horticulture” 
ir "Department or Col- 
lege of Landscape Archi- 
tecture". Tame univer 
sitete galima studijuoti 
agronomiją, hortikultū- 
rą ir dekoratyvinę archi
tektūrą. Mokslas — bū
tinas, nes ateities kar
toms didžiausios reikš
mės turės ne įvairūs 
”Izmų" bei abstraktinių 
teorijų kūrėjai, bet re
alių gėrybių gamintojai
— gamtininkai ir gamtos 
turtų bei jėgų panaudo
to jai - inžinieriai. Tik 
tos tautos ir valstybės 
dominuos pasaulį, ku
rios konkrečių gėrybių 
gamyboje ir technologi
joje bus pirmaujančios.

***
Dirvos redakcijai pra

šant, dipl. mišk. Z. Dau
tartas ateityje pažadė
jo rašyti apie augalų so
dinimą, priežiūrą, ap
saugą nuo kenkėjų, for
mavimą, genėjimą ir t. 
t.

Taip pat atsakinės kon
krečius Dirvos redakci
jai patiektus raštu, de
koratyvinę sodininkystę 
liečiančius klausimus.

• K. Ališausko stambus 
veikalas "Kovos dėl Lietu
vos Nepriklausomybės” 11., 
redaguotas Prano Čepėno, 
jau įpusėtas spausdinti. 
Knygoje aprašoma Lietu
vos kariuomenės ir valsty
bės organizavimasis, kovos 
su rusų bolševikais ir ber
montininkais. Knygoje bus 
ir fotografijų, o kautynių 
aprašymai pailiustruojami 
brėžiniais. Kietais viršeliais 
knygos kaina 12 dolerių.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

Licensed by VNESHPOSYLTORG
Gerai pažįstama firma, kuri, per daugelį metų skubiai ir 
tiksliai patarnauja savo skaitlingą klijentūrą, siunčiant

DOVANAS-SIUNTINIUS Į LIETUVĄ, LATVIJĄ, 
ESTIJĄ, UKRAINĄ IR T.T.

GAVĖJAS NIEKO NEMOKA. 
TŪKSTANČIAI KLIJENTŲ PATENKINTI. 
VISI SIUNTINIAI APDRAUSTI.
GARANTUOTAS SKUBUS IR TIKSLUS PRISTATYMAS.

Visuose mūsų skyriuose rasite didelį kiekį įvairių aukštos 
kokybės prekių prieinamomis kainomis.

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP. 
affiliated with PODAROGIFTS, INC. 

priima užsakymus DOVANŲ PAŽYMĖJIMAMS, automo
biliams, šaldytuvams, televizijų aparatams, radijo tran- 
sistoriams, magnetofonams (tapė records) ir daug kitiems 
dalykams, taip pat BUTAMS savo giminėms ir draugams 

gyvenantiems Lietuvoje ir Sovietų Sąjungoje.
Informącijų ir nemokamų katalogų prašykite mūsų 

vyriausioje įstaigoje ir visuose mūsų skyriuose.

COSMOS PARCELS EXPRESS 
CORPORATION

45 WEST 45th STREET, NEW YORK, N. Y. 10036
Tel. (212) 245-7905

SKYRIAI;
New York, N. Y. 10003, 39 Second Avenue___ Tel.: 254-5456
New York, N.Y., 10011, 135 W. 14 St........................... CH 3-2583
Brooklyn, N. Y. 11211, 370 Union Avenue_ _____  384-4952
Boston, Mass. 02118, 271 Shawmut Avenue   542-1767 
-Boston, Mass. 02127, 389 West Broadway________ 268-0068
Buffalo, N. Y. 14206, 232 Fillmore Avenue__________ 856-2674
Chicago, III. 60622, 2222 West Chicago Avenue_____ 278-6966
Chicago, III. 60608, 3333 S. Halsted Street_______925-2737
Cleveland, Ohio 44134, 5879 Statė Road________ 884-1738
Irvington, N. J. 07111, 762 Springfield Avenue__ 372-4685
Irvington, N. J. 07111, 1082 Springfield Avė.-------374-6446
Grand Rapids, Mich. 49504, 636-38 Bridge St. N.W. 458-2256 
Hamtramck, Mich. 48212. 11333 Jos. Campau Avė. __365-5255 
Hartford, Conn. 06114, Franklin Avenue ---------- 246-9274
Lakewood, N. J. 08701, 241 Fourth St. ________ 363-8569
Los Angeles, Calif. 90022, 960 S. Atlantie Blvd. 261-2994 
New Haven, Conn. 06519, 509 Congress Avenue 562-1446 
Newa-rk, N. J. 07106, 698 Sanford Avė.__________ 373-8783
Passaic, N. J. 07055, 176 Market Street________ 472-6387
Paterson, N. J. 07505, 99 Main Street---------------- 274-6400
Philadelphia, Pa. 19122, 1214 N. 5th Street___ ,^_763-4818
Pittsburgh, Pa. 15203, 1307 E. Carson Street_____ 481-2750
San Francisco, Calif. 94115, 2076 Sutter Street___ 346-1571
Waterbury, Conn. 06708, 905 Bank Street________ 756-6766
Worcester, Mass. 01610, 169 Millbury Street____ 798-2868
Youngstown, Ohio 44503, 309 W. Federal Street___ 743-0440

Iš anksto užsisakydami, 
ir'sumokėdami už ją 12 do
lerių, palengvinsite autoriui 
ją išleisti. Knygos leidimo 
rėmėjai, paaukoję ne ma
žiau kaip 25 dolerius ir kny
gos mecenatai, paaukoję ne 
mažiau, kaip 200 dolerių, 
bus su dėkingumu autoriaus , 
paskelbti knygos pabaigoje.

Pinigus ir užsakymus 
prašoma siųsti: K. Ališaus
kas, 7312 So. Washtenaw 
Avė., Chicago, III. 60629.

ralaus grožio. Jis sumo 
ka kad ir aukštas kainas, 
jeigu tik jo užgaidos bū
na patenkintos. Dekoraty 
vinės sodininkystės pro
fesija yra pelninga, įdo
mi ir kūrybinga. Skai 
tytojui patieksiu kelius 
pavyzdžius iš kurių ga
lės susidaryti vaizdą, — 
kiek jis galėtų toje srity
je uždirbti, jeigu jis stu 
dijuotų tą profesiją ir įs
teigtų savo įmonę — kom
paniją.

”Landscape gardner”, 
kuris dirba pats su

- h- INSURED

Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK R D., CHICAGO. ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskaa, Pnsident TeL 847-7747

Paid and
Compoundad 

Quarterly

0N 8AVIN6S CEBTIFICATES 

0F $10,000.0R NORE.

2 YEAR MATURITY

5%
KR ANNUU

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOW INSURED TO $20,000.
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CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• Pianisto Andriaus Kup

revičiaus koncertas, turėjęs 
įvykti vasario 9 d., bet dėl 
sniego pūgos atidėtas, įvyk
sta kovo 9 d., antradienį, 8 
vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement salėje.

Programoje bus išpildyti 
Bach, Mozart, Weber, Cho- 
pin, Faure ir Rachmaninof 
kūriniai. Įėjimas laisvas.

• L.V.S. Ramovė Cleve
lando skyrius kovo 7 d., 12 
vai. Lietuvių Klubo apati
nėje salėje kviečia skyriaus 
narių informacinį susirinki
mą. L.V.S. Ramovės antro
jo dešimtmečio knyga išei
vijoje yra ruošiama išleidi
mui, todėl visus narius, sa- 
vanorius-kūrėjus, Klaipėdos 
krašto atvadavimo dalyvius 
prašoma gausiai dalyvauti 
— darysime nuotraukas šiai 
ruošiamai knygai.

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

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės į Ed. ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242/

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS Į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

savo gimines jus aplankyti! Greitas mūsų teletvpe 
susisiekimas su Maskva suteiks jums žinias apie ke
lionės paruošimą. Atsilankykit arba skambinkit mū
sų įstaigai gavimui pilnų smulkmenų!

GROGER TRAVEL BUREAU
152 THE OLD ARCADE TELEF. 621-6036

CLEVELAND, OHIO 44114

SUPERIOR 
SAVINGS 

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka

5 %% H 6 %
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 

$20,000.00.
Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR SAVINGS 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums bus paaiš
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, kad gavus 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid)

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO {STAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th Street
361-1763 531-7770

Grupė viešnių, dalyvavusių ALT S-gos Clevelando skyriaus suruoštame Vasario 16 minėjime p. Gar
mų rezidencijoje. Iš kairės: p.p. Gatautienė, Stuogienė, Laikūnienė, Augustinavičienė, Matienė, Gedgau
dienė Raulinaitienė, Kudukienė, Garmienė .(dešinėje stovi) Slabokienė ir Lazdinienė.

’ J. Garlos nuotrauka

DIRVA

ALT S-gos Clevelando skyriaus pirm. A. Garmus atidaro tradicinį skyriaus susirinkimą, skirtą Va
sario 16 minėjimui. J. Garlos nuotrauka

GRAŽIAI PAMINĖJO LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS
ATSTATYMO SUKAKTĮ

ALT S-gos Clevelan
do skyrius kiekvienais 
metais po bendro Vasa
rio 16 minėjimo suruo
šia dar atskirai vieną mi
nėjimą savo skyriaus na
riams ir svečiams.

Šiais metais toks Lie
tuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas 

ypatingai gražiai praėjo 
sutraukęs apie 80 sky
riaus narių ir svečių, va
sario 27 d., šeštadienį, 
į skyriaus pirmininko A. 
Garmaus rezidenciją.

Minėjimą atidarė 
skyr. pirm. A, Garmus, 
pakviesdamas sugiedoti 
Lietuvos himną. Po trum
pos ir turiningos įžan
gos apie šią brangią kiek
vienam lietuviui sukaktį, 
jis pakvietė dr. J. Jakš
tą skaityti paskaitą.

Paskaita buvo įdomi ir 
visų su dideliu dėmesiu 
išklausyta. Prie jos turi
nio plačiau nesustosi
me, nes prelegentas su
tiko duoti ją atspausdinti 
Dirvoje, kas bus padary
ta vėliau.

Tarp susirinkusiųjų 
svečių buvo ir Lietuvos 
kariuomenės savanoris 
- kūrėjas Eidukevičius, 
kurį pirm. A. Garmui 
pristačius, susirinkusie
ji pagerbė. Dar pirm. 
A. Garmus susirinku
siems pristatė Vilties 
draugijos valdybos pir
mininką Aleksą Laikū- 
ną, daug besirūpinantį 
Vilties leidyklos ir Dir
vos reikalais, tą dieną 
švenčiantį savo varda
dienį. Susirinkusieji ta 
proga sugiedojo ilgiau
sių metų.

Po šios oficialiosios 
dalies, pirm. A. Gar
maus pakviesti, svečiai 
perėjo į kitą kambarį, 
kur p. Garmienė paruo
šė vaišes. Čia besivai- 
šindami svečiai dar il
gai savitarpy diskutavo 
įvairias problemas, ta
me tarpe dalyvaudami ir

Dirvos rėmėjams dova
nų paskirstyme (žiūr. 1 
puslapy).

Šiame susirinkime bu
vo platinama ir neseniai 
išleista J. Gliaudos nau
jausia knyga "Simas", 
nustebinusi ne vieną sa
vo tokiu greitu pasirody
mu.

Dėl tokio pasisekusio 
minėjimo visų padėka 
priklauso veikliai sky
riaus valdybai, įrodžiu
siai, kad kiekvieną jų 
rengiamą pobūvį lydi pa
sisekimas.

Į LIETUVIŠKOS DAINOS 
MENO MYLĖTOJUS

Šiais metais, liepos 4 d. 
Chicagoje įvyksta didinga 
Amerikos ir Kanados Lie
tuvių Ketvirtoji Dainų 
šventė, į kurią suplauks 
šimtai mūsų tautinio dai
nos -meno mylėtojų — cho
ristų, priaugančio jaunimė
lio chorai, tūkstančiai tau
tiečių ir kitų tautybių žiū
rovų.

Clevelandiečiai taip pat 
ruošiasi dalyvauti šioje 
įspūdingoje šventėje — šv. 
Jurgio parapijos choras va
dovaujamas šios parapijos 
vargonininko muz. Pr. Am- 
brazo ir abiejų lituanistinių 
mokyklų mokinių chorai 
paruošti muz. A. Mikulskio.

Praeitose rengtose Dainų 
Šventėse c 1 e v e 1 andiečiai 
gražiai reprezentavosi kaip 
dalyvių skaičiumi taip ir 
sėkmingu Dainų šventės re
pertuaro išpildyme.

Dedamos pastangos, kad 
ir šiais metais clevelandie
čiai dalyvautų skaitlingu 
choru. Numatyto repertua
ro išpildymui darbas jau 
pradėtas sutikus įsijungti

23 akrai žemės, tekantis upelis, gražios apylinkės. 
Kaina 11,900.

Kirtland 3^2 akrų žemės, du vienos šeimos namai, 
tvartas arkliams laikyti, puikus pirkinys. Savininkas tar
nybos reikalais išvyksta kitur.

Turime didelį pasirinkimą naujų ir pusiau naujų na
mų, įvairaus dydžio, visokio styliaus (split levels, rangės 
ir colonials).

Taip pat jei netolimoj ateityje galvojat parduoti, 
prašome skambinti mums. Tikrai būsit patenkinti mūsų 
geru ir sąžiningu patarnavimu.

ČIPKUS REALTY
Tel.; 943-0910

31601 Vine St. Willowick, Ohio 44094
Narys: United Multiple Listening Service ir Lake Count 

Multiple Listening Service.

dainos meno pajėgoms G. 
Karsokienei ir J. Kazėnui.

LB Clevelando 1-os ir 2-os 
Apylinkių Valdybos ir pa
sirengimo šiai Lietuvių Dai
nos šventei minėti vadovai 
kviečia ir prašo jungtis pa
pildymui šv. Jurgio parapi
jos chorą dalyvavimui šioje 
Dainų šventėje.

Visi tautiečiai-tės, nežiū
rint amžiaus, kurie esate 
dalyvavę bet kada ir bet ko
kiame chore ir galintieji 
dainuoti kviečiami regis
truotis pranešant asmeni
niai ar telefonu: Pr. Am- 
brazui — 261-3694, G. Kar
sokienei — 531-9131 ir J. 
Kazėnui — 486-3406. Da
lyvaukime mūsų kultūrinio 
gyvenimo pasididžiavime ir 
tautos garbei.

Tegu skamba mūsų dai
nos po šalis plačiausias ...

JAV LB Clevelando
1-os ir 2-os Apyl.

Valdybos,
Amerikos ir Kanados 
LDš choro vadovai 

Clevelande

Visais gyvybės, sveikatos 
bei pensijų draudimo, o taip 
pat ir akcijų - investavimo 
(mutual funds) reikalais 
kreipkitės į V. Giedraitį — 
tel. 944-6835.

CLEVELANDO PARENGIMU 
_ _ _  KALENDORIUS _ _ _

KOVO 7 D. BALFo vakarienė 
ir dr. E. Armanienės praneši
mas apie Bražinską bylos eigą. 
Naujos parap. apat. salėje.

KOVO 14 D. Clevelando šau
liai rengia Putvio minėjimą.

KOVO 20 D. Kaziuko mugė 
Nauj. parapijos salėje.

KOVO 27 D. Stefanijos Ro
kienės paskaita Nauj. parapi
jos salėje. Rengia Amerikos 
Lietuvių Konservatorių Klu
bas.

BLANDŽIO 17 D. Tradici
nis Vysk. M. Valančiaus lit. 
mokyklos balius.

BALANDŽIO 25 D. DLK Bi
rutės D-jos Clevelando sky
riaus parengimas.
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AKRON
NEPRIKLAUSOMYBĖS 
ŠVENTĖS MINĖJIMAS
Birutės Studijų Draugija 

Akrone rengia Lietuvos ne- 
p r i klausomybės atkūrimo 
minėjimą š. m. kovo mėn. 
14 d., sekmadienį, 4:30 vai. 
p. p. šv. Petro parapijos sa
lėje, kampas Biruta St. ir 
East Avė.

Programą atlikti pakvies
tas Vyskupo Valančiaus Li
tuanistinės Mokyklos moki
nių kanklių orkestras iš 
Clevelando, vadovaujamas 
Onos Mikulskienės, kuris iš
pildys keletą lietuvių liau
dies dainų ir lietuvių kom
pozitorių kūrinius. Taip pat 
yra pakviesta solistė I. Gri- 
galiūnaitė.

Pagrindiniu kalbėtoju yra 
paprašytas U. S. senatorius 
W .Saxbe, atstovas Cleve
lande inž. R. Kudukis.

Po minėjimo bus renka
mos aukos Lietuvos laisvės 
kovai remti.

• Birutės Studijų Drau
gija Akrone įstojo į Lietu
vių Fondą su šimtu doleriu, 
tuo būdu tapo pirmoji drau
gija Akrone įstojusi į Lie
tuvių Fondą. Piniginiai pa
rėmė draugiją įstoti į fon
dą: dr. A. Baltrukėnas, S. 
Lucas, dr. S. Sviderskas ir
J. P. Vaičaitis.

• Čiurlionio Ansamblio 
išvykai į Pietų Ameriką pa
remti aukotojų skaičius 
kasdien didėja. Išvykos 
vykdomasis komitetas nuo
širdžiai dėkoja jau aukoju
siems ir kviečia visus pa
gal išgalės išvyką paremti.

Aukojusių sąrašas:
Po 100 dol.: Dr. D. De

gėsy s, K. Karpius, O. Kar- 
nėnienė, A.L.B. švietimo sk.

Po 50 dol.: S. ir V. Knis- 
tautai, Dr. Miliauskas, Dr. 
Skrinska.

22 dol. — R. Bublys.
Po 20 dol.: J. Rastenis ir

V. Petkus.
Po 15 dol.: R. Babickas,

VI. Plečkaitis, S. Matas.
Po 11 dol.: D. Ješmantas, 

L. Nagevičius, P. Mikoliū
nas, R. Pauliukonis, V. Ja
nonis, R. Ramūnas, J. Stu- 
ras, V. Rociūnas, A. Kryge- 
ris, J. Augustas, B. Snars- 
kis, A. Sušinskas, J. Gudė- 
nas, D. Trimakas, E. Mal- 
cenas, K. Civinskas, B. Ste- 
ponis, A. Liutkus ir B. Ma
želis.

Po 10 dol.: Kun. Gurec- 
kas, L. Kazėnas ir A. ir J. 
Šiaučiūnai.

Po 5 dol.: A. širvaitis, J. 
Lozoraitis, Z. Zamelienė ir 
P. šūkis.

• Ice Follies spektaklis 
"The New Ice Age", kuris 
šiuo metu iki kovo 7 d. vyk
sta Clevelando Arenoje, 
3717 Euclid Avė. tarp įžy
mybių turi Peggy Fleming, 
buvusią olimpinę čempijo- 
nę, garsųjį Mr. Frick, Rika 
ir Lucien Boyer, pantomi- 
nistus Buddy ir Baddy ir 
eilę kitų. Bi
lietui nuo 5.50 iki 3 dol. gau
nami Arenoje ir pas Rich- 
man’s mieste.
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LOS ANGELES

"SIMO” PRISTATYMO 
DETALĖS

Jurgio Gliaudos parašy
tos knygos "Simas” prista
tymas lietuvių visuomenei 
įvyks kovo 14 d., sekmadie
nį, 2 vai. p. p. Lietuvių Tau
tinių Namų salėje (3356 
Glendale Blvd.).

Pristatyme dalyvaus kny
gos autorius, rašytojas Jur
gis Gliaudą, generalinis 
konsulas dr. J. Bielskis, bu
vęs JAV ministeris Lietu
vai dr. O. C. Norem, istori
nių studijų autorius č. 
Gedgaudas (jis yra pagrin
dinis knygos pristatytojas), 
inž. U. Kubilius (apžvelgs 
lietuviškos demonstracinės 
veiklos taktiką) ir Ramunė 
Jurkūnaitė - Vitkienė (pa
skaitys ištrauką iš "Simo" 
puslapių).

Pristatyme bus galima 
gauti naujai pasirodžiusią 
knygą ir gauti autoriaus 
autografą.

Visuomenė kviečiama kuo 
gausiau dalyvauti ir tuo pa
gerbti Simo Kudirkos tra
gediją.

Los Angeles lietuvių vi
suomenei, kur gyvena kny
gos autorius, taip tenka 
pradėti "Simo" knygos pri
statymų vajus, kurie ren
giami kituose miestuose, 
kartu ir kelti knygos verti
mą anglų kalbon.

Pristatymą rengia ALT 
Sąjungos Los Angeles sky
rius, vadovaujamas dr. J. 
Jurkūno, ir nariams valdy
bos A. Mažeikai ir B. Dū
dai, (ed)

venezuela
• Prof. kun. Stasys Yla 

vykdamas Kolombijon, va
sario 10 d. buvo sustojęs 
Venezueloje ir arčiau susi
pažino su Caracas, Maracay 
ir Valencijos lietuviais, ta 
proga minėtuose miestuose 
atnašaudamcas šv. Mišias 
ir pasakydamas jų gyveni
mui pritaikintus pamoks-

Prof. kun. Stasys Yla tarp Maracay (Venezuelos) lietuvių. Sėdi iš kairės: Kukanauza, J. Bieliūnas, 
prof. kun. S. Yla ir inž. V. Venckus.

Buvusiam Nepriklausomos Lietuvos Karo La

kūnui, Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos veik

liam nariui, nepalaužiamam kovotojui už Lietuvos 

laisvę

SIMUI MOCKŪNUI

mirus, Jo žmonai JADVYGAI, sūnui LIŪTUI, se

sutei ONAI DAVIDONIENEI su šeima reiškiame 

gilią užudjautą ir kartu liūdime

A.L.T. S-gos Philadelphijos Skyrius

lūs bei dalyvaudamas lietu
vių parengimuose.

Vasario 14 dieną dalyva
vo LB Maracay apyl. litua
nistinės mokyklėles oficia
liame atidaryme, kuri pra
dėjo veikti H. L. St. Gavors- 
kų namuose, Avė. Miranda 
Nr. 15-Este. Patalpas su vi
sais patogumais duoda ne
mokamai p. Gavorskai, o 
mokyklai vadovauti mielai 
sutiko mokyt. Juozas Kuka
nauza. šią mokyklėlę pasiū
lyta pavadinti SIMO KU
DIRKOS vardu.

SĖKMINGAS 'RŪTOS' BENDROVES 
PŪTIMAS

Margame įvairių sta
tybų apste jau kyla nau
jas masinąs projektas — 
namai lietuviams pensi
ninkams, bent 25 butai, 
kiekvienas dviem arba 
vienam gyventi.

Jeigu juo toliau, juo 
gausiau lietuviai persi
krausto į Kaliforniją, tai

5) kiekvienas butas tu
rės privatų balkoną į so
do pusę,

6) sodas bus su suole
liais, darželiais, trykš- 
liais (fontanais) ir kt.

7) keltuvai į visus aukš 
tus,

8) šilti hidrantų van
dens masažo tvenkiniai,

9) karšto garo pirtys 
ir sauso (sauna) — mau
dynės,

10) koplyčia ir bendra 
poilsio menė — skaityk- 
los-knygyno, televizijos 
ir kortavimo kambariai,

11) elektrinis šildy
mas, vėsinimas ir oro 
koštuvai ir

12) butai bus žymiai pi
gesni, negu bet kur kitur.

Be to, planuojama 
svarbūs palengvinimai: 
įmokėjus iš anksto ganė 
tiną santaupų dalį, inves 
tuotojas galės gyventi vi 
siškai nemokėdamas nuo
mos, nes nuoma būtų 
mokama iš procentų, ku 
rie yra dvigubai didesni 
negu bankuose; gyvento
jui pasitraukus iš buto, 
investuoti pinigai grąži
nami.

Šitokie siūlymai tikrai 
puikūs. Netenka abejoti, 
jog sąlygos atrodo pri
imtinos kiekvienam mū
sų tautiečiui, norinčiam 
ramiai ir patogiai gy
venti šiltame krašte.

Dera sveikinti "Rū
tos” vadovybę, prasmin
gai vystančią tokius nau
dingus pradmenis ir 
kruopščiomis bei talen
tingomis pastangomis 
darniai veikiančią vis la
biau plintančiuose baruo- 
se> V. Galiūnaitis

Buvusiam Nepriklausomos Lietuvos Karo La

kūnui Amerikos Lietuvių Tautinės Sąjungos na

riui, Lietuvių Veteranų Sąjungos "Ramovė" veik

liam nariui, karštam, nepalaužiamam kovotojui už 

Lietuvos laisvę

SIMUI MOCKŪNUI
mirus, Jo žmonai JADVYGAI, sūnui LIŪTUI, se

sutei ONAT DAVIDONIENEI su šeima reiškiame 

gilią užuojautą ir dalinamės liūdesiu

Juozas ir Aleksandra česoniai

Savo viešnagės metu Ve
nezueloje prof. kun. St. Yla 
buvo apsistojęs ir mielai 
globojamas Caracas — kun. 
Antano Perkumo SDB, Ma
racay p.p. Bieliūnų ir Ga- 
vorskų šeimų, o Valencijoje 
p. Vandos ir Mečio Balučių.

• Danutė ir Jūratė Rosa- 
les puikiai išvertė ispanų 
kalbon visą reikalingąją 
medžiagą apie Čiurlionio 
Ansamblį, kuris š. m. bir
želio mėn. atvyksta Vene- 
zuelon, dalyvauti meninėje 
programoje, minint 150 me
tų sukaktį nuo istorinio Ca- 
rabobo mūšio pergalės, nu- 
tiesusiai kelią į Venezuelos 
nepriklausomybę.

BRUNSWICK
NUOŠIRDUS AUKŲ 

RINKĖJAS
Kazys Čiurlys, gyvenąs. 

North Brunswick, New Jer
sey, kuris yra L. B. Eliza- 
betho apylinkės valdybos 
narys, Prano ir Algirdo 
Bražinskų bylos reikalams 
surinko $1072, kurie per J. 
Veblaitį buvo pasiųsti Tau-

čia bus dar didesnė pa- 
trauka norintiems nenu
tolti nuo lietuvybės cent
rų, lietuviškos visuome
nės ir naudingos veiklos, 
kadangi namai bus stato
mi arti Los Angeles šv. 
Kazimiero bažnyčios ir 
glaudžiai bendradarbiau
jant su šia parapija.

Pažvelkime bent kiek 
į reikšmingesnius metme
nis:

1) klimatas labai palan 
kus,

2) Kalifornijos valsty
bė remia neturinčius ki
tokių pajamų pensinin
kus,

3) krautuvės ir autobu
sai šalia artimiausio gat
vės kampo,

4) butai su nuodugniai 
ištyrinėtais visokerio
pais patogumais,

tos Fondui New Yorke. Ji
sai vienas išvažinėjo po 
įvairius New Jersey kaimus 
ir miestukus gaudamas au
kų ir iš daugelio amerikie
čių.

Brangiai Motinai
A. A.

KAZIMIERAI MELNIKIENEI
Lietuvoje mirus, jos dukteriai JONEI KARALIE
NEI ir visai jos šeimai gilią užuojautą reiškia

Birutė ir Julius 
Smetonai

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

Jūs gaunate Kalifornijos 
valstybės įstaigose įregis
truotą nuosavybės lakštą, 
be Jūsų sutikimo ar su Ju
mis neatsiskaičius niekam 
neperleidžiamą. Dėl smul
kesnių informacijų kreip
kitės į mus, lietuvių įkur
tą ir vadovaujamą inves
tavimo Bendrovę

RŪTA Ine., 3002 Santa Monica Blvd.
Santa Monica, Calif. 90404
Tel.: (213) 828-7525

A. A.

ELENAI JANUŠKIENEI
Lietuvoje mirus, jos sūnui VYTAUTUI JANUŠ-
KIUI ir šeimai, gilią užuojautą reiškia

Eugenijus, Vytautas ir motina 
Ignai

Kviečiame įsigyti naują Jurgio Gliaudos 
knygą apie Simą Kudirką — SIMAS, ku
rią išleido Vilties leidykla.

Kaina 3 dol. GAUNAMA DIRVOJE

EUGENIJĄ ir VYTAUTĄ MEŠKAUSKUS ir 
jų artimuosius, gedinčius mylimos motinos ir 
uošvės

A. + A.

EMILIJOS RUČINSKIENĖS 
mirtį, giliai užjaučia

Valerija ir Bronius Nemickai

A. A.
PRANUI STEMPUŽIUI 

mirus Argentinoje, giliai užjaučiame Clevelande 
gyvenančius sūnus JUOZĄ ir PRANĄ, jų šeimas, 
Lietuvoje gyvenančią dukrą ir visus artimuosius

Argentinos Lietuviai 
ALOST pirm. A. Mičiudas 

ir J. šiušis

Siunčiu .............. dol. ir prašau atsiųsti man

..........egz. SIMAS $...................

Maro adresas....................................................................
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