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TUŠTUMOS TRAUKA
PAAŠTRĖJUSIOSE DISKUSIJOSE DĖL VIET
NAMO KARO DAŽNAI UŽMIRŠTAMAS FAK
TAS, KAD AMERIKIEČIUS Į PIETRYČIŲ AZI
JĄ ĮTRAUKĖ NENORAS KOVOTI Už PIETŲ 
VIETNAMO NEPRIKLAUSOMYBĘ:, BET TEN 
SUSIDARIUSI JĖGOS TUŠTUMA, KURI f SAVE 
AUTOMATIŠKAI ĮTRAUKĖ IR JAV IR SOVIE

TŲ SĄJUNGĄ.

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

Rasiniai neramumai 
Amerikos didmiesčiuo
se labai išpopuliarino 
mintį, kad bilijonus do
lerių, kurie dabar išlei
džiami Vietnamo karui, 
verčiau būtų išleisti ka
rui su skurdu. Tokią pa
žiūrą sustiprino prezi
dento prašomas mokes
čių pakėlimas bei kariuo
menės Vietname padidi
nimas. Tai paskatino 
laikraščių komentato
rius išvesti ligšiolinių 
pastangų balansą ir pri
eiti toli gražu ne opti
mistiškų išdavų.

Per paskutinius du 
metus amerikiečiai ten 
patyrė 87.000 nuostolių 
žmonėmis, iš kurių per 
12,000 buvo užmušti. Te
ritoriją, kuri tik kiek di
desnė už New Yorko vals
tybę, gina netoli vieno 
milijono dviejų šimtų 
tūkstančių vyrų armija, 
tačiau priešas, nepai
sant 200.000 užmuštų, 
vis dar puola! New Yor
ko Times R.W. Applejr. 
tokio nepasisekimo prie ■ 
žastimi laiko faktą, kad 
pietiniame Vietname nė
ra tokios politinės jė
gos, kuri galėtų tą kraš
tą pažadinti naujam gy
venimui.

Aišku, jei visi pietų 
vietnamiečiai kaip vie
nas stotų už Saigono vy
riausybę, komunistų par

ŠIANDIEN IR RYTOJ
KINIJA nuo Marco Polo laikų nenustoja vakariečių stebinusi. 

Atrodo, kad vakariečiai niekad jos nepažins ir ji liks jiems svetima, 
uždaru pasauliu.

šiandien viena kitai prieštaraujančios žinios iš komunistinės 
Kinijos nepadeda suprasti tikrosios padėties. Jos leidžia tik konsta
tuoti, kad ten niekas dar nelaimėjo. Mao dar negali šaukti laimėjęs. 
Krašte vyksta smarkus konfliktas tarp maoistų ir jų priešininkų, 
vadinamų "anarchistais". Tai partijos kairiojo sparno ekstremis
tai. Ir tie "anarchistai" kelia rūpesčių ne tik maoistams, bet ir Liu 
Shao-chi šalininkams, vadinamiems "revizionistams".

Nemažiau reikšmingą vaidmenį vaidina ir anoniminė grupė, 
kurios ideologinė linija dar nenustatyta, tai kariškiai. Neužėmęaiš
kios pozicijos vienos ar kitos grupės atžvilgiu, jie dar negali būti 
apšaukti išdavikais, bet kontroliuodami kai kurias provincijas, kaip 
seniau buvę "warlords", pagal savo norus pildo arba ignoruoja cent
ro įsakymus.

Kinų armijos organas Jiefangjun Bao rašo apie susirėmimus 
tarp armijos ir partijos. Pagal laikrašti,padėtis prieš maoistus pa
gerėjo, bet kova su revizionisuis dar turi sunkumų. Pekino radijas 
paskelbė, kad Wuhan srities kariškiai prisipažino klydę ir prisijun
gė prie Mao jėgų. Bet ši žinia nepatvirtinta. Ir tas parodo kad pačioj 
armijoj yra nesutarimų. Visas kraštas pavojujeatsidurti civiliniame 
kare. Chaosas Kinijoje toks didelis, kokio nebuvo nuo 1950 metų kai 
ten įsigalėjo komunistinis režimas. Tas veikia | krašto ekonomiją ir 
užsienio politika. Tad ne nuostabu, jei iki šiam laikui Pekinui drau
gingi kaimynai pradeda atitolti nuo Kinijos, šiaurės Korėja jau per
kėlė šautuvą ant kito peties. Tą patf ketina daryti ir šiaurės Vietna
mas.

Dėl visos tos padėties Amerika gali tik džiaugtis, nes tas duoda 
vilties, kad Kinija negalės pilnai užsiangažuoti Vietname.

☆
KAUNE du darbininkai tarpusavy diskutuoja.
-- Pas mus paskutiniu laiku daug dalykų pasikeitė, -- sako Jo

nas.
-- Tas tiesa, -- patvirtino Antanas. -- Seniau užteko pasakyti 

žod| ir tuoj atsidūrei Sibire.
--šiandien kitaip, --dėsto Jonas.--Jei pasišalini iš darbo, ei

ni | darbininkų sindikatą ir tau duoda kitą darbą.
Po trumpos tylos Antanas klausia:
-- Ar tu nemanai, kad pirmiau buvo daug lengvesnis kelias pa

tekti Į Sibirą? (VR)

tizanai nustotų bet kokių 
galimybių savo veiklai 
ir karas pasibaigtų. Ta
čiau to neįmanoma pa
siekti dėl tos paprastos 
priežasties, kad Saigono 
politikai krašte nėra nei 
populiarūs, nei iš viso ži
nomi, o kraštas faktinai 
beveik 20 metų yra karo 
padėtyje. Be to, ameri
kiečiai iš viso siekia ne
pasiekiamo — jie nori 
demokratinės Pietų Viet
namo valstybės tuo metu, 
kai ten nėra jokių pagrin
dų demokratijai: tvar
kos, tradicijų, atitinka
mo švietimo ir ūkinės ge
rovės lygio. Juk daugiau 
ar mažiau demokrati
niams idealams ati
tinkančio režimo nera
si nei pietryčių Azijoje, 
nei arabų pasaulyje, nei 
Afrikoje. Turi praeiti 
bent keliolika metų, kol 
tie demokratinei santvar
kai reikalingi elementai 
galėtų atsirasti Pietų 
Vietname. Čia dar pri
simintinas įdomus ku
riozas: Pietų Vietnamas 
turi būti, pagal patvar
kymus iš Washingtono, 
demokratinis, šiaurinis 
... komunistinis. Jau 
vien ta aplinkybė įneša 
daug painiavos ne tik 
Vietname, bet ir Vokie
tijoje bei Korėjoje,ku
rios irgi yra taip pada
lintos.

Ciniškai žiūrint, at
rodo, kad pietinis Viet
namas, Vakarų Vokie
tija ir Pietų Korėja tu
ri būti demokratijos tvir- 
tovės tik tam, kad... lai
kytųsi JAV šono. Taip 
pažiūrėję prieisime iš
vados, kad tie kraštai 
JAV yra reikalingi ne dėl 
noro išgelbėti ar įkurti 
juose demokratinius re
žimus, bet dėl tos pap
rastos priežasties, kad 
jie turi pasitarnauti pa
čių JAV saugumui. Ko
munistinis režimas tuo
se kraštuose reikštų są
jungą su Maskva ir tuo 
pačiu JAV-bėms mirti
nai pavojingą jos įtakos 
ir galios padidėjimą.

Amerikiečius Vokie
tijoje, bei Korėjoje pri
vertė pasilikti ir naujai 
juos įtraukė į pietryčių 
Aziją reiškinys vadina
mas 'jėgos tuštuma' 
(power vacuum). Tuštu
ma, kaip žinia, į save 
traukia aplinkos jėgas, vi
sai neklausiant jų noro. 
Faktinai tą reiškinį 
prieš antrą pasaulinį ka
rą juto visa Vidurio ir 
Rytų Europa, suskilusi 
į daugelį mažų valsty
bių, nesišskiriant ir Lie
tuvos. Paskutiniais ne
priklausomybės metais 
didesni kaimynai nepap
rastai sustiprino kovą už 
įtaką į vadovaujančius 
Lietuvos sluoksnius, 
nors daugelis to dar ne
buvo supratę. Sovietai 
(ir lenkai) buvo savo dė 
mesį nukreipę į intelektu
alus ir patyrė nemažų 
laimėjimų, o vokiečiai 
turėjo pasisekimo sau
gumo įstaigose. Žinia, 
lenkams ir vokiečiams 
kliudė tai, kad vieni at
ėmė Vilnių, kiti — vi
sai neseniai — Klaipė
dą. Sovietai tokių kliū
čių neturėjo — jie buvo 
'tradiciniai draugai' 
nors ir visai kito plau
ko. Apie tai, žinia, ne
malonu kalbėti ir net ga
lima ginčytis dėl sveti
mųjų įgytos įtakos didu
mo, bet, deja, ne dėl pa
ties fakto.

Ta maža ekskursija į 
mūsų praeitį labai pa
deda suprasti dabartinę 
situaciją pietiniame že- 

(Nukelta į 2 psl.)

JULIUS GAIDELIS yra vienas stipriausių Neprikl. Lietuvos iš
ugdytų kompozitorių. Jo kūryba daugiausia simfoninė ir kamerinė. 
Nuo pat pradžios pasireiškęs savo originaliu stiliumi. Savo būdu 
'nikius, iFiveržlus. nesimuša į populiarumą, kiekvieno savo darbo 
skardžiom dūdom neapdainuoja. Bostonas, kur jis gyvena, kur jis 
savo bendruomenei taip sąžiningai tarnauja, nėra nieko iškilmin
gesnio jam dovanojęs.

ŠILIMA, KURIOJ
DIRBAM IR KAISTAM

ARBA KAIP JI ATRODO PRO KOMP.

JULIŲ GAIDELĮ IR JO DARBUS

Petras

Žmogiškoji būtybė jau lopšy 
patiria, kad be saulės, vandens 
ir motinos glamonėsiu neleng
va būtų išsilaikyti šioje erdvių 
dulkėje. Patamsy ir šalty net ir 
žolė pranyksta.

Saulė, vanduo ir motinos gla- 
monėsiai yra didžiai reikalin
gi ir kiekvienam kuriančiam 
žmogui, čia tuos išsilaikymo 
elementus sudaro šeima, drau
gai, aplinka, visuomenė. Vie
nu žodžiu, visa tai, kas kūry
bini polėkĮ skatina ir gundo, o 
ne jo sparnus laužo.

Emigracija, savojo krašto 
praradimas, neteikia natūralių

Moderniškas šokis

Gandras

sąlygų kūrybiniam darbui. Jei
gu tose sąlygose kas nors ver
tingesnio yra sukuriama, ui 
dažniausia tie darbai būna at
skirų individų atnašavimas ar 
auka savajam pašaukimui ir, 
kas itin pabrėžtina -- sava
jai tautai. Likimo į tas 
buvimo sąlygas išblokšti žmo 
nės, šiuo atveju -- lietuviai, 
rodos, neraginami turėtų pa
justi ir suprasti, kad savam 
kūrėjui tik jie gali būti saulė, 
vanduo ir druska, tie motinos 
glamonėsiai.

Šilima, kurioj dirbam ir kais 
tam, yra slogi ir kartais tie-

ALT Sąjungos 
skyriams ir nariams

• Amerikos Lietuvių Tau
tinės Sąjungos Seimas š. 
m. birželio 3 ir 4 d.d. įpa
reigojo S-gos Valdybą per
žiūrėti S-gos įstatus ir jų 
pakeitimo bei papildymo 
projektą pateikti kitam sei
mui.

S-gos Valdyba mano, kad 
prieš rengiant keitimo pro
jektą reikėtų išklausyti Są. 
jungos narių pastabas ir 
pasiūlymus.

Todėl S-gos Valdyba pra
šo šiuo klausimu pasisaky
ti :

1. Visų S-gos Tarybos 
narių ir

2. Visų skyrių pirminin
kų bei valdybų.

Skyrių pirmininkai yra 
prašomi tą klausimą iškelti 
narių susirinkimuose ir juo
se sudaryti skyriaus pasiū
lymus. Be to, jie yra pra
šomi nurodyti savo sky
riaus nariams, kad kiek
vienas S-gos narys gali ir 
tiesiai savo pastabas bei 
pasiūlymus siusti Sąjungos 
Valdybai.

Visi tie siūlymai reikia 
S-gos Valdybai prisiųsti iki 
1968 m. sausio 1 d.

S-gos Valdyba kartu pra
šo, kad raštuose, kuriuose 
bus pasisakoma įstatų klau
simu, nebūtų liečiami kiti 
reikalai, nes tuo klausimu 
gauta medžiaga yra numa
tyta perduoti specialiai ko
misijai.

S-gos Valdyba tiki, kad 
gauti pasisakymai sudarys 
pagrindą pilnesniam ir tik
slesniam S-gos įstatų keiti
mo projektui sudaryti, ir 
todėl iš anksto už juos dė
koja.

Teodoras Blinstrubas,
ALT S-gos Pirmininkas

Bronė Paplėnienė,
S-gos sekretorė

siog žudanti. Toj "šilimoj" sly
pinti mūsų meninės kūry
bos žmonių ir mūsų visuome
nės bei jos orgąnizacijų san
tykių problema gal nėra tokia 
didelė, kiek neorganizuota ir 
palaida, veikiau slopinanti negu 
skatinanti meninę kūrybą. Šiuo 
atveju neturima tikslo tą pro
blemą "griebti už ragų", o tik 
bandoma pažvelgti l ją pro 
komp. Julių Gaidelj ir jo dar
bus. Ir tai ne visus, o tik tuos, 
kurie jau buvo minimi viešu
moj.

Komp. Julius Gaidelis, tegu 
jis atleidžia už storžievišką pa
lyginimą, yra kantrus šėmas 
darbo jautis. Iš pažiūros, kuri 
anaiptol nėra atletiška, neat
rodytų, kad jis galėtų prie įtemp
to kūrybinio darbo išsėdėti per 
dieną po šešiolika valandų. Bet 
jo gyvenime taip dedasi ne vie- 
neri metai! Dažnai gali j| ap
tikti sėdinti prie didžiulio šu
lo apkrauto pundais gaidų rašo
mojo popierio, kurio vieną ar 
kitą kampą prislėgia jo išti
kima rainuota katė. Ir kompo
zitoriaus reikalavimai yra mik 
roskopiški -- jis mažai valgo, 
su saiku skystimus vartoja, o 
ir ilgesnių valandų miegui taip 
pat neturi. Savo būdu kuklus, 
neveržlus, nesimuša | populia . 
rūmą, kiekvieno savo darbo 
skardžiom dūdom neapdainuo
ja. Jei yra ubako pypkei pri
kimšti, šis tas ant liežuvio pa
dėti, jei atsiranda koks "sava
noris" kuris apie jo darbus 
nors retkarčiais spaudoj pa
šneka, tai to jam per akis už
tenka. Juk net Bostonas, kur 
jis gyvena, kur jis savo bend
ruomenei taip sąžiningai tar
nauja, nėra nieko iškilminges
nio jam dovanojęs.

(Nukelu | 3 psl.)



Nr. 87 — 2

PIEVELIŲ ĮRENGIMAS, TRĘŠIMAS
IR PRIEŽIŪRA oi Dr. Agr. ALEKSANDRAS ŠEŠTOKAS

Lietuvių Agronomų Są
junga Chicagoje yra iš
leidusi dr. agr. Aleksand
ro šeštoko labai kruopš
čiai ir kondensuotai pa
rašytų knygelę ”Sodybų 
pievelės”, kurioj galima 
rasti labai daug praktiš
kų patarimų pievelėms 
įrengti ir užlaikyti.

Iki šiol bet kokios lite
ratūros apie sodybų pie
veles lietuvių kalba, ro
dos, ir neturėjome, tad 
Ši Lietuvių Agronomų Są
jungos išleista knygelė 
yra naudinga visiems 
tiems, kurie norėtų savo 
žinias apie pievelių įren
gimą ir priežiūrą papil
dyti.

Čia paduodame keletą 
ištraukų iš tos knygelės.
Pievų žolių yra labai 

daug. Kiekviena žolė turi 
savo klimatinę zoną. Vie
nos jų auga karštame kli
mate, o kitos — šaltame 
arba vėsiame. Taip pat jos 
turi ne vienodus žemės 
drėgmės ir saulės šviesos 
reikalavimus, žinant pievų 
žolių augimo reikalavimus, 
galima jos parinkti ir pri
taikyti prie savo turimo že
mės sklypo.

Vėsaus klimato zonos 
pagrindinės žolės yra šios: 
Common Kentucky Blue- 
grass, Merion Kentucky 
Bluegrass, Red Fescue, 
Chevvings Fescue, Colonial 
Bentgrass, Creeping Bent- 
grass.

Vėsaus klimato zona, su 
mažom išimtim, tęsiasi per 
visą šiaurės Ameriką nuo 
vakarų iki rytų. 1 vėsaus 
klimato zona įeina šios vals
tybės: VVashington, Oregon, 
Idaho, Utah, Minnesota, 
Iowa, Kentucky, Pennsyl- 
vania, Nevv York, Massa- 
chusetts ir nuo Massachu- 
setts į šiaurę visos mažos 
valstybėlės.

Montana, N. Dakota ir 
Nebraska turi skirtingas

TUŠTUMOS

TRAUKA...
(Atkelta iš 1 psl.)

mės pusrutulyje. Britų 
ir prancūzų imperijoms 
subyrėjus, ten atsirado 
jėgos tuštuma, į kurią 
buvo įtrauktos ir JAV 
ir Sovietų Sąjunga. Vi
duržemio jūroje atsi
rado JAV šeštasis lai
vynas, o Maskva sten
gėsi įsigalėti arabų vals
tybėse. Indijos Vande
nynas, kuris dar nese
niai buvo britų nuosa
vas ežeras, irgi virto jė
gos tuštuma, kurios ne
gali užpildyti pati didžiau 
šia to rajono valstybė — 
Indija. Kai britai tik 
paskelbė, kad iš ten pa
sitrauks, tuoj į jų vietą 
pradėjo skverbtis sveti
mieji — kovos Adene da
bar tai labai gražiai pa
demonstruoja. Ir JAV tu
rėjo skubėti į pietryčių 
Aziją, nes būta labai rim
to pavojaus, kad kitu at
veju ten įsigalėtų Mask
va ar Pekinas. Pekino 
įtaka dėl suirutės vidu
je dabar sumažėjo, bet 
Maskva už tai padidino 
savo pastangas.

Taip žiūrint, amerikie
čių nuostoliai Vietnamo 
džiunglėse darosi pras
mingesni. Jie žuvo ar 
buvo sužeisti ne už de
mokratijos įvedimą Pie
tų Vietname, bet už pa
čių JAV gyvybinius sau
gumo interesus.

klimatines sąlygas ir minė
tos žolės auga kur yra pra
vesta žemės irrigacija.

Kentucky Bluegrass (Poa 
pratensis — pievinė mig
lė) daugiametė žolė, plačiai 
paplitusi šaltesniame kli
mate. Leidžia į šalis pože
minius stiebus — ataugas. 
Iš ataugų išauga nauji 
ūgiai. Nebijo mindžiojimo. 
Pieva atrodo žalia pavasarį, 
rudenį ir net žiemą. Per 
sausras linkusi paruduoti, 
bet gavusi vandens, greitai 
atsigauna. Gerai auga prie
molyje, priesmėlyje ir mo
lio žemėje. Mėgsta saulėtą 
vietą, bet, gerai patręšta ir 
pakankamai palieta, neblo
gai auga ir daliniam pavė
syje, tačiau nėra pavėsio 
žolė, šaknys eina gana gi
liai (6-9 inčiai), bet 2J3 
šaknų randasi 2-jų inčių gy
lyje. Suvartoja daug azoto, 
fosforo ir mažiau kalio. 
Mėgsta azotą amonium ni
trato pavidale. Iš mikromi- 
neralinių dalių suvartoja 
daug kobalto ir vario, že
mės rūgštingumas geriau
siai tinka silpnai rūgštus, 
neutralus ar silpnai šarmi
nis (pH S.8-8.2). Nupiauta 
trumpiau kaip 1(2 inčio, la
bai nukenčia, išretėja. Taip 
pat labai nukenčia kai plau
nama peraugusi. Todėl ne
duoti užaugti aukštesnei 
kaip 3 inčiai. Vidutiniškai 
atspari ligoms.

Pagerinta Kentucky Blue 
grass rinkoje platina šiais 
vardais: Merion, Delta,
Nevvport ir Arboretum.

Merion Kentucky Blue
grass turi tamsesnę žalią 
spalvą. Atsparesnė ligoms. 
Per sausras išlaiko, žalią 
spalva, nes šaknys eina gi
liau. Reikalauja geresnės 
žemės ir suvartoja daugiau

The Stroh Brewery Company, Detroit, Michigan 48226

Kaž
kas 
nauja

Stroh pristato naują 8 paketą 
trauktuku atidaromų blekinių specialiai Clevelandui

yra _ 
pridėta

DIRVA

trąšų. Reikalauja daugiau 
saulės ir netinka pavėsyje. 
Turi platesnius lapelius, su
daro tankesnę velėną. Tuo 
tik ir skiriasi nuo Kentucky 
Bluegrass. Pirmą kartą pa
sirodė rinkoje 1952 m. Pla
čiai vartojama Illinois vals
tybėje. Merion yra viena iš 
pačių geriausiųjų žolių ge
rose žemėse ir saulėtose 
vietose.

Rough Bluegrass (Poa 
trivialis — paprastoji mig
lė) daugiametė žolė, paken
čia pavėsį ir yra naudinga 
pačioje JAV šiaurėje. Jos 
šaknys laikosi žemės pa
viršiuje, todėl nepakenčia 
mindžiojimo ir labai nuken
čia nuo sauso ir karšto oro. 
Panaši į Kentucky Blue
grass, tik yra šviesesnės 
žalios spalvos ir blizga, nes 
lapai laikosi horizontalioje 
padėtyje. Auginama iš sėk
lų. Turi antžemines trum
pas ataugas, kurios sklei
džiasi j visas puses. Iš atau
gų išauga šaknys ir nauji 
ūgiai. Gerai auga pavėsyje, 
drėgnoje žemėje, kur ma
žai mindžiojama.

Canada Bluegrass (Poa 
compressa — plokčioji mig
lė) yra daugiametė žolė. 
Auga smėlio ir net žvyro 
žemėse. Nepakelia aukšto 
žemės rūgštingumo ir trum
po nupiovimo. Piauti neže- 
miau kaip l’/j inčio. Pasė
ta viena, paviršių padengia 
reta ir plona veja. "Mindžio
jimui yra labai atspari, to
dėl ji vartojama mišiniuose 
žaidimų aikštėms užželdyti.

Red Fescue (Festuca ru- 
bra — raudonasis eraiči- 
nas) ir Chewings Fescue 
(Festuca rubra var. com- 
mutata) yra daugiametės 
šalto ir drėgno klimato žo-* 
lės. Savo populiarumu sto
vi tuojau po Kentucky Blue

įsigijai Nauju Stroh’s astuonių paketu 
dviem daugiau ... dvi papildomas blokines 
Stroh’s liepsnoje daryto skonio. Žinot, kad 
Stroh’s alus daromas tiesioginėje liepsnoje. 
O liepsna suteikia skonį. Taigi, sekantį 
kartą naudokit Stroh’s astuonių paketą. 
Tai patogus būdas gėrėtis vieninteliu 
Amerikoje liepsnoje darytu alum.

grass. Red Fescue turi po- 
žemines ataugas, iš kurių 
išauga ūgiai, o Chewings 
Fescue auga kupsteliais. 
Pieva įrengiama iš sėklų. 
Daug vartojama mišiniuose. 
Gerai auga pavėsyje. Pa
kenčia aukštą žemės rūgš
tingumą. Jos reikalauja 
drenuotos žemės, bet gerai 
auga lengvoje ir sausoje 
žemėje. Turi kietus, stačiai 
augančius, lapelius. Auga 
lėtai. Tankiai pasėtos, su
daro tankią velėną. Vabz
džių ir rūdžių užpultos sun
kiai gyja. Nepakenčia že
mesnio kaip H/2 inčio plo
vimo. Red Fescue pagerin
tos sėklos rinkoje yra šiais 
vardais: Pennlawn, Illahee 
ir Rainier.

Chewings Fescue page
rintos sėklos rinkoje nėra.

Tali Fesccue (Festuca 
arundinacea — nendrinis 
eraičinas) daugiametė, kup
steliais auganti žolė. Turi 
stiprią šaknų sistemą. Au
ga gerai sausoje ar šlapio
je, rūgščioje ar šarminėje 
žemėje, žinoma, geriausiai 
auga derlingoje žemėje. 
Neblogai pakelia karštą ir 
drėgną orą. Atsparesnė li
goms už kitas Fescue. Var
tojama žaidimų aikštėms, 
aerodromams, nes gerai pa
kelia mindžiojimą. Dalinis 
pavėsis nekenkia.

Colonial Bentgrass (Agro- 
stis tenuis — paprastoji 
smilga) pavasarį pradeda 
augti vėlai ir anksti rude
nį sustoja augusi. Tačiau 
vasarą auga labai greitai ir 
mišiniuose nustelbia kitas 
žoles. Reikalauja geros že
mės, daug vandens ir trą
šų. Geroje žemėje, jei gau
siai laistoma, dažnai tręšia, 
ma, trumpai ir dažnai plau
nama, sudaro velėną kaip 
kilimą. Laikoma brangia 
pieva, nes jos priežiūra 
daug daugiau kainuoja ne
gu kitų žolių. Labai neat
spari ligoms. Kai piaunama 
aukščiau negu 3 4 inčio, su
formuoja nepageidaujamą 
velėną; t. y. minkštos žo-

liepsnoj daryto skonis

1967 m. rugpjūčio 16 d.

Kūryba reikalauja didelio susikaupimo.
Uosio Juodvalkio nuotrauka

lės sluoksnį kaip kempinė. 
Labai paplitusi šiose vals
tybėse: New England, Wa- 
shington ir Oregon.

Pažymėtinos atmainos: 
Highland ir Astoria. High- 
land yra mėlynai žalios 
spalvos. Ji yra patvariau
sia atmaina. Auga viduti
nišku greitumu. Astoria 
šviesiai žalios spalvos, ne
atspari sausroms ir reika
lauja daugiau priežiūros.

Creeping Bentgr a s s 
(Agrostis palustris) turi 
antžemines ataugas. Iš 
ataugų išauga šaknys ir 
nauji ūgiai, kurie sudaro 
tankią pievą. Reikalauja 
nerūgščios, derlingos gerai 
drenuotos žemės. Jei regu
liariai tręšiama, laistoma, 
gerai prižiūrima — sudaro 
gražų pievos paviršių. Daž
nas ir 3 16-3 8 inčio plovi
mas apsaugo pievą nuo ne- 
pageid a u j a m o s velėnos. 
Daugiausia vartojama gol
fo aikštėms.

Redtop (Agrostis alba — 
baltoji smilga) yra daugia
metė žolė, tačiau trumpai 
piaunama. retai išgyvena 
ilgiau kaip du sezonus. La
bai plačiai vartojama miši
niuose kaip dengiamasis 
augalas, nes greitai augda
ma sudaro apsaugą kitoms 
žolėms nuo smarkaus lie
taus ir piktžolių. Gerai au
ga visokiose žemėse ir yra 
nejautri temperatūros svy
ravimams.

Velvet Bentgrass (Agro
stis canina — smilga šuni
nė) stiebai driekiasi pagal 
žemę ir suformuoja tankią 
velėną. Laikoma aukštos 
rūšies pieva. Plačiai papli
tusi New England valsty
bėje ir šiaurėje JAV-se prie 
Pacifiko vandenyno. Augi
nama iš sėklių ir vegetaty
viniu būdu. Auga visokiose 
žemėse, bet geriausiai tarp
sta derlingoje drenuotoje ir 
silpnai rūgščioje žemėje. 
Jos augimas lėtesnis negu 
kitų Bentgrass. Ji reikalau
ja labai rūpestingos prie
žiūros, dažno laistymo, trę
šimo ir nuolatinio trumpo 
nupiovimo.

Rvegrass (Lolium — 
svidrė). Pažymėtinos dvi 
rūšys: Italian arba Annual 
Rvegrass (Lolium multiflo- 
rum — gausiažiedė svidrė) 
vienmetė žolė ir I’erennial 
Rvegrass (Lolium perenne 
— daugiametė svidrė) dau
giametė žolė. Jos dygsta la, 
bai greitai. Auga sausose ir 
drėgnose vietose, gerai au
ga ir nederlingoje žemėje. 
Gerai tinka kaip dengiama
sis augalas, nes greitai pa

dengia paviršių ir tuo su
laiko piktžolių augimą. Be 
to, apsaugoja lėtai augan
čią žolę nuo išplovimo. Pav., 
Merion Bluegrass lėtai dyg
sta per 2-3 metus, o Peren- 
nial Rvegrass per 2-3 me
tus išnyksta.

Zoysia — šilto klimato 
žolė. Dėl jos gerų savybių, 
kai kurios kompanijos yra 
pritaikiusios šaltesniam kli
matui ir rekomenduoja iki 
šiaurinio Wisconsin. Rinko
je eina Meyer Zoysia var
du. Jšaknis leidžia labai gi
liai, todėl lengvai pakelia 
sausras ir mažai reikalauja 
laistymo. Velėna gana tan
ki, malonios, lygios, beveik 
auksinės spalvos. Labai at
spari ligoms. Tanki velėna 
sulaiko piktžolių dygimą ir 
augimą. Net didžiausias 
pievų priešas Crabgrass jos 
nenugali. Užtenka nuplau
ti vieną kartą per savaitę ir 
tik per dideles sausras pa
laistyti. Bet turi vieną blo
gą savybę — rudenį, po 
pirmų šalnų, paruduoja ir 
tik vėlyvą pavasarį prade
da žaliuoti. Sėklų rinkoje 
nėra. Pievą užvesti galima 
vegetatyviniu būdu: ūgiais 
(Sprigs) velėnos gabalėliais 
(Plugs) ir užvelėnuoti. Ve
lėnos gabalėliais ar ūgiais 
Įrengta, pilnai suauga per 
2-3 metus. Dažnas ir gau
sus laistymas pievai ken
kia. Tręšti tik kada yra Šil
tas oras. Azotinės trąšos 
per karščius labai pagerina 
pieva.

Zoysia vėsiame klimate 
yra nauja ir dar mažai iš
bandyta žolė. Su jos užve
dimu reikia būti atsar
giems, nes yra pavojų iš
šalti. Pievos užvedimas ve
lėna gana brangus.

(Bus daugiau)

MALĖ & FEMALE

LINTON HOSPITAL 
LINTON, NORTH DAKOTA 

reąuires 

TWO MDs
ONE DENTIST 
TWO NURSES

For a 30 bed hospital in a town of 
2,000 people vihere there is a new 
high school, an elghth parochial 
school, all kinds of sporte, fishing, 
boaling, hunting, golf, swimming 
pool, softball and tennis, 
Starting wages for nurses, $42$.
For further information write:

The Administrator, 
Linton Hospital, 
Linton, North Dakota, U.S.A.

We are now in the procese of buid* 
ing a 4 doctor clinic to be completed 
by November |$. (85-91)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Modernioji politika
Amerikiečių nuomone, politika yra ”big 

business" — kartu šiurkštus ir negailestingas 
biznis. Matome politikus ant rankų iškeltus vai
kučius bučiuojant, ranką spaudžiant žmogui "iš 
liaudies", šypsantis minioj. Bet tai tik fasadas iš 
anksto numatytoje schemoje dirbančio ambicingo 
vyro. Dažniausia gi tik asmeniškos ambicijos su
daro trauką, kurios srovėj plaukia politikon įsi
jungę vyrai, teikią toms ambicijoms, o ne tautos 
gerbūviui, pirmenybę. Bet — gera ar bloga toji 
politika, ji jau sudaro integralinę šio krašto gyve
nimo dalį. Ji jau pasidarė ir daugelio literatūri
nių veikalų pagrindine tema.

Prityrusio rašytojo rankose politikas pasida
ro intriguojančia asmenybe savo intrigų ir jį su
pančių asmenybių tinkle.

Neseniai pasirodė James D. Horan,daugelio 
istorinių veikalų autoriaus, knyga "The Right 
Image", kurioje realistinėje formoje nušviečia
mas politiko kelias, įvedąs į jo siekiamąją vir
šūnę, vedąs į vaizduotėje galingo ir įtakingo vy
ro susikurtą įtakos išnaudojimo pasaulį.

"The Right Image" knyga yra fikcija, auto
riaus sukurtas veikalas. Netikėtum tos knygos tu
rinio gyvenimiškumu, jei nerastum gyvenime pa
našių vaizdų ir pavyzdžių. Bent jau su Amerikos 
politiniu gyvenimu bent kiek susipažinęs žmogus 
ras toje knygoje labai gyvenimiškų, labai realių 
vaizdų ir asmenybių.

Žinoma, knygoje kalbama pie Amerikos poli
tinį gyvenimą. Bet joje tas realusis gyvenimas 
spinduliuoja į visus, kurie tik bando politikuoti 
"alkūnėmis", kurie bando sukurti tokią atmosfe
rą, kurioje savaime iškiltų ne pats tikslas, o ko
voj ančiojo pavardė.

Amerikoje politikavimas susietas ne tik su 
politine, bet ir ūkine jėga. Neveltui didžiosios 
galingosios įmonės turi savo neoficialius "politi
kos stebėjimo" skyrius. Tie ryšiai beveik kiek
vienam jau yra savaime suprantami.

Bet ką naudingo, ką prasmingo užkulisine 
veikla ir "alkūnių jėga" paremta politika teikia lie
tuviškoje orbitoje, galėtų išaiškinti tik tokio mas
to ir garso rašytojas, kaip James D. Horan.

Bet gi ir Mykolas Šleževičius 1917 m. Naujo
sios Lietuvos 27 nr. rašė, jog "ne visuomet tas 
teisingas, kas pagalį turi rankoje" (žiūr. A. Sme
tona, Monografija 172 psl.).

Kalbant apie mūsų politiką ir jos tikslus, tu
rėtų būti aišku, jog ir "sumodernėjusios politi
kos" amžiuje tie tikslai nedaug tepasikeitė nuo to 
laiko, kada Antanas Smetona skelbė, kad "kiekvie
nas pirštu baksi į mūsų kraštą, bet nežino, kas 
per tauta tenai gyvena ir ko ji siekia". Anot jo 
(žiūr. Monografija 133 psl.) "negana to ar kito no
rėti, negana aukšti idealai statyti. Tai padaryti 
lengva. Visų sunkiausia yra pristatyti toks idea
las, kurs yra aukštas ir betgi įmanomas, gali
mas. Lietuva privalo laisvės, lietuviai trokšta 
geresnės ateities, tai visi žinome. Bet kokia for
ma, kokiomis sąlygomis ta laisvė gali įsikūnyti, 
kiek mes esame ją priaugę, tai pareina ne vien iš 
nepastovių aplinkybių, kurių negalime kol kas nu
matyti (rašyta Vaire 1914 m.), bet ir nuo mūsų 
vidujos kultūros ir nuo mūsų mokėjimo susi
klausyti".

dliittifi rašo
APIE PIRŠTŲ LAIŽYMO 
PRAMOGAS

Paskaičius aprašymą apie 
mūsiškių "pabendravimą su Lie
tuvos žmonėmis", Montrealio 
EXPO 67 progą, Sovietų pavil
jone rengtoje "Tarybų Lietuvos 
dienoje", ir kad u progą Sovie
tų komisaras buvo surengęs

bendravimo ieškantiems vai
šes, sugrįžau mintimis j tuos 
laikus, kada Kaune, Sovietų pa
siuntinybėje. slaptai lankydavo
si gaivalai pasiryžę savo tėvynę 
išduoti. Jie buvo girdomi ir so
čiai pašeriami, po ko, laižyda
mi savo pirštus, pasitenkinę 
strapaliodavo namo.

Jų judošiškas darbas buvo 
Įvykdytas visu bolševikišku žiau
rumu. Jie pasiryžę būti sveti
mo vergais, už tai buvo įstaty
ti j vietas kuriose geriausia 
gali bolševikiniamokupantuipa
sitarnauti.

Jų judošystės dėka, tūkstan
čiai lietuvių neteko gyvybių iš
trėmime ir kalėjimuose. Laiku 
pasišalinę svetur, galėję pa
bėgti, gyvenam šiame laisvame 
krašte.

Dabar, kai Montrealyje Krem
liaus smurtininkai surengė "Ta
rybų Lietuvos dieną", ir u pro
ga "Sovietų Sąjungos parodos

Šilima, kurioj dirbam
(Atkelta iš 1 Psl.)

Tuo tarpu komp. Julius Gai
delis, ir tą sakant nereikia bū
ti pranašu, bus vienas tų mūsų 
muzikos kūrėju, kurio paliki
mas (sąlyga — jei klaidžiose 
pakelėse jo darbai nebus su
naikinti) visą mūsų čionykštį 
buvimą padarys turiningesnį ir 
prasmingesnį.

Dabar atverstam antrąją pi
nigo pusę.

Visuomenės ir kultūros vei
kėjai nuolat kartoja, kad lietu
vių išeivių kūrybiniai darbai už
pildo tą tuštumą, kurią okupuo- 
toj Lietuvoj sudaro Maskvos cen
zūros varžtai. Mintis laki ir 
net pagirtina! Nuogam gyveni
me us teigimas lyg ir į realų 
pagrindą atsiremia — ištikro, 
tą tuštumą tik mes, nors dali
nai, ir tegalim savo dvasinėm 
pastangom užpildyti. Lygtis, 
kaip rodosi, uip pat nėra sun
kiai atmezgama: reikėtų, kad 
visi į lemties mums skirtą už
davinį vieningiau įsijaustumėm 
ir stipriau suglaustom jėgom 
pradėtumėm veikti.

Deja, tikrovė yra daug šiurkš
tesnė negu lakus šūkis! šūkiai 
mūsų buity nuolat ir nuolat spro
ginėja, kaip muilo burbulai. Ne 
vienu atveju regimi ir dar nie- 
kingesni reiškiniai: viena kal
bam, o kita darom!

Ne vieną kartą spaudoj buvo 
keliamas neatidėliotinas 
reikalas išleisti nors geresniuo
sius ir stambesniuosius lietuvių 
kompozitorių kūrinius, sukurtus 
vadinamoj tremty. Jau baigiasi 
23 tos tremties metai, o dar 
beveik niekas į tą reikalą kon
krečiai nepažvelgė, niekas nie
ko konkrečiai neorganizavo. Iz. 
Vasyliūnas savo užsmuikuotom 
lėšom išleido Banaičio ir Gai
delio smuiko sonatos ir keletą 
Jer, Kačinsko muzikinių minia
tiūrų, Vyt. Rastonio pastangom 
išleistos Banaičio Lietuviškos 
idilijos, dar vienur kitur pasiro
dė chorinių ir solinių dainų są
siuviniai, tai ir viskas.

Tiesa, Chicagos Lietuvių Ope
ra šiemet išleido J. Karnavi- 
čiaus Gražinos klavirą (sic!). 
Pats išleidimas nebūtų smerk
tinas, jeigu, pvz., rankraščiuo
se negulėtų V.K. Banaičio Jūra
tė ir Kastytis, Jul. Gaidelio Da
na ir kt., kurių visam svietete- 
turim tik po vieną kopiją. 
J. Karnavičiaus Gražina Lietu
voj buvo gal daugiau negu šimtą 
kartų vaidinto, jos partitūra ir 
klaviras yra multiplikuoti irbib- 
liotekuoti, veikalas galėtų ding
ti nebent tik tuo atveju, jei Lie 
tuvą nusiaubtų atominis karas. 
Tuo tarpu tie kūriniai, kuriais 
norėtume "užpildyti tuštumą", 
atrodo, nei mūsų domina, nei 
jaudina, nei įpareigoja, šėtoniš
kai nesmagu, betgi ir minimas 
faktas parodė, kad mes su at
kaklumu mėgstam groti Krylo
vo Kvartetą!

Kiek toliau nuo muzikinio gy
venimo stovinčiam gali kilti 
klausimas: ar tokių išleistinų 
kūrinių mūsų kompozitoriai tu
ri? Be abejonės, daugumos stal
čiai yra prikrauti. Jų turi Ži
levičius, Jakubėnas, Gaidelis, 
Kačinskas, Budriflnas, jų liko 
ir V.K. Banaičio rankraštyne.

Niekad mūsų muzikinė kultū
ra nebus garsi ir didelė, nie
kad mes neišeisim iš savo mu
zikinio kiemo, kol to pobūdžio 
darbus laikysim sukrovę palė
pėse. Teisybė, muzikinės kom
pozicijos veikalai į leidėjų ki
šenes neprižers aukso, bet tau
tai jų paplitimas platesniuose 
baruose gali būti deimantų kal
nas. Sutelkus lėšų, gal tam rei-

Komisaras Borisov surengė Lie
tuvos (?) delegacijai priėmimą", 
tas, aišku, buvo daryta tam tik
riems laikraštininkams ir kola
borantams "veikėjams" pavai
šinti.

Jie, žinodami kas buvo jų gy
venimo tragedijos kaltininkais, 
ėjo, kaip anie kauniečiai išdavi
kai į Kremliaus budelių vaišes.

Ir jie, kaip anie, prigirdyti 
ir prisivalgę, taip pat, linksmi 
išeidami, laižė savo pirštus!

Kas tikrins, kad torpanų kau
niečių ir dabartinių "svečių", 
kurie vieni pardavė savo tėvy
nę, antri savo dalyvavimu tose 
vaišėse tai užgyrė, yra koks 
skirtumas!

K. S. Karpius

kalui fondą sudarius (jei esa
mieji nesiryš Į talką stoti), bū
tų galima tartis su kuria nors 

JAV muzikinių kūrinių leidykla, 
pamokėti spausdinimo išlaidas, 
o tada ji pati rūpinsis, kad vei
kalai šen ir ten rastų rimtes
nių vertinimų ir atlikėjų. Savai
me suprantama, čia kalbama 
apie aukšto meninio lygio mu
zikines kompozicijas.

Julius Gaidelis lietuvių išei
vijoj yra vienas pačių kūrybin
giausių kompozitorių, kaip mi
nėto, nepaprasto, tiesiog legen. 
dinio darbštumo vyras, didelio 
talento kompozicinio meno 
meistras. Amerikoj jis jau yra 
sukūręs keletą simfoninių po
emų, keletą simfonijų, pluoštą 
solinių ir chorinių dainų bei 
giesmių, keletą kamerinės mu
zikos vienetų, kantatinio pobū
džio kūrinį Gedimino sapną 
(tekstai B. Sruogos), Kantatą 
apie Lietuvą, prologo ir trijų 
veiksmų operą Daną, kurios net 
ir orkestracija jau yra baigta. 
Tai tik bendras tų kūrinių vaiz
das, ištikro didžiulė krūva pri
rašyto gaidų popierio, o ne jų 
atpa rimas, kuriam reikėtų skir
ti ilgas studijų valandas.

Tikrai nesmagi yra šio raši
nio autoriaus pareiga liudyti, 
kad visi tie komp. Jul. Gaidelio 
darbai tuo tarputėratikrankraš - 
čiai, be išimties -- rankraš
čio viena kopija, kenčią 
gaisro ar kitokio negando pa
vojų, tik retai kada išklystą iš 
kuklių kompozitoriaus namų.

Išklydimai yra tikri. Dirigen
tas Vyt. Marijošius New Yor
ke ir Hartforde, Conn., yra sta
tęs J. Gaidelio porą simfoni
nių kūrinių, Iz. Vasyliūnas pa- 
smuikavęs jo smuiko sonatą 
Town Hall'e N.Y. Ir visais at
vejais tie išklydimai egzaminą 
išlaikė: amerikinėj spaudoj su
silaukė šiltų ir teigiamų atsi
liepimų (imtinai su The New 
York Times).

Pats komp. Jul. Gaidelis su 
savo choru Bostone, o Dainava 
Chicagoj rūpestingai paruošė ir 
padainavo Kantatą apie Lietuvą. 
Vienas kitos choras dainuoja tą 
ar kitą komp. J. Gaidelio dai
ną. Visa tai yra šis tas, bet ar
gi tik tokio atpildo kūrėjui ir pa
kanka? Koks bebūtų atsakymas l 
tą klausimą, žinoma, jis lietu
viško pasaulio žmogaus nejau
dins.

Sunkiai besuprantama, tie
siog skaudi naujiena: Chicagos 
Lietuvių Opera,kaipatrodo,Jul. 
Gaidelio Danos statymą atidėjo 
ad calendam grecam, nors vei
kalas specialiai tam sam
būriui rašytas, norspada- 
rytos operos vadovo pageidau
tos pataisos, orkestracija pa
rašyta sumažintam orkestrui 
(nes tokia buvo sutarta ir pa
geidauta), nors atsakingų ir įta
kingų operos žmonių pažadai ir 
Įsipareigojimai, kaip atrodė, bu
vo rimti, nuoširdūs ir neveid
mainingi.

Tiesa, pasikeitė Operos val
džia, Gražina padarė nemenkų 
nuostolių, bet, jei norima toliau 
gyventi ir dirbti, ar tos nesėk
mės jau turėtų būti pagrindas 
pažadams ir įsipareigojimams 
laužyti, kelių metų žmogaus dar. 
bui kertėn nuspirti?!

Kalbos nėra, tokie klausimai 
nebus paguoda Cfceros žmonėms 
kurie kaip čia rašantysis galvo
ja, ryžtasi J dar gilesnį nepasise
kimų liūną bristi (duok, Dieve, 
jog tai būtų klaida!). Tačiau, 
pro pagyrų ir liaupsių fanfa
ras, kuriomis Cfcera iki šiol nau
dojosi, kas nors turi ir tiesų žo
dį tarti, nes būtų nedora tylėti, 
kai susitarimai be atodairos ir 
be respekto partneriui yra lau
žomi. Jei organizacija yra rim
ta, kuo daugumas išeivių lietu
vių iki šiol tikėjo, tai ji turi lai
kytis pažadų ir įsipareigojimų, 
nors jie ir nebūtų notaro įstai
goje antspauduoti.

1968 m. scenon Įžengusi, Jul. 
Gaidelio Dana, reikia manyti bū
tų sustiprinusi ne tik Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo 
sukaktuvinių metų iškilmes, bet, 
galimas dalykas, ji būtų buvusi 
ir stambokas lopas uždengti ker. 
tei tos tuštumos, apie kurią 
mes nuolat deklamuojant. Byla 
dar nėra per daug su
vėluota, kas nors kur 
nors turėtų apie tai labai 
rimtai pagalvoti.

Jei žodis nebus išgirstas, te. 
bus galima tik taip sampro
tauti ir jausti: žmonės yra žmo
nės, o tuštuma, jeigu ir toliau

ir kaistam
taip bus vairuojama mūsų lai
vė, gal tik tada šiek tiek prisi
pildys, kai mes visi išmirsim, 
o lemtis bus didžiai gera, di
džiai rūpestinga -- iš apker
pėjusių archyvų (jeigu tie ar
chyvai nepateks į atlaidų de
ginimo ugnį!) ji vieną kitą mū
sų darbą sugrąžins į dienos švie
są... Netenka aiškinti, tokio pa
veikslo akivaizdoj iškilmingi pa
reiškimai apie tai, kad mes čia 
kultūrinių vertybių tuštumą už- 
pildom -- tėra tik pora stam
bių nulių. Na, ir vieno kito vei
kėjo skambi ir blizganti auto- 
reklama.

Kompozitorius Julius Gaidelis (dešinėje su pypke) ir poetas 
Stasys Santvaras peržiūri Kovotojus. P, Ausiejaus nuotrauka

Atbėga Lietuvos nepriklau
somybės atstatymo 50 metų su
kaktis. Kiek akis užgriebė, ren
giamasi tuos metus labai iškil
mingai švęsti, minimos stam
bios pinigų sąmatos reklamai 
(kuri, veikiausia, rytoj bus pa
miršta), planuojami atsišauki
mai bei manifestai, tik beveik 
niekas iki šiol neprabilo, kad 
visų pirma Lietuvos nepriklau
somybės atstatymą derėtų, kiek 
mūsų jėgos Įveikia, atžymė
ti išliekančiais darbais. 
Pvz., padėti J. Kapočiui išleisti 
lituanistinės enciklopedijos ang
lų kalba pirmąjį tomą (atseit, 
gyviau ją prenumeruotis), 
kur galima ir pajėgų nestinga — 
surengti stipresnių dramos vei
kalų vaidinimus, didesnėse ko
lonijose surengti lietuviškų kan
tatų (Sasnausko, Gaidelio, Bud- 
riūno) koncertus, išleisti sukak
čiai paminėti poezijos antologi
ją, statyti Jul. Gaidelio 
operą Daną ir pan. Tai tik 
keletas pavyzdžių; aišku, kad jų 
gali ir daugiau atsirasti. Svar
bu, kad išliktų sukaktuvinių me
tų paminklinis akmuo, kurio ir 
sunkūs laiko ratai nesuskaldo.

Deja, kiek sukaktuvinių planų 
iki šiol yra paskelbto, nei vie
nas jų apie išliekančius pamink
lus nebyloja. Tenka sunkiai 
suabejoti, kad tautai žūtbūti
nėj kovoj mes padėsim, jei tik 
kasdieninėm ir greit pamiršta
mom menkystėm tesirūpinsim, 
jei nesiliausim vieni kitiems su
kinėti sprandų.

Retą ir net nuostabią išimtį 
pasirengimų triukšme sudarė 
ALT-bos Chicagos sk. pirminin- 
kas Julius Paklaka. Jis jau šių 
metų aknstybą pavasarį pradė
jo rūpintis, kad Lietuvos nepri
klausomybės atstatymo 50- 
čiui paminėti būtų sukurtas at
skiras muzikinis veikalas. Tam 
darbui parinktos komp. Jul. 
Gaidelis. Pastarasis, daug jėgų 
išsėmęs beorkestruodamas Da
ną, siūlė su orkestru statyti 
Kantatą apie Lietuvią, bet J, 
Pakalka prašė naujos kantatos, 
kaip kūrinio, kuriame atspin
dėtų lietuvių tautos kovos dėl 
laisvės. Po vieno kito telefo
ninio pasitarimo kantatos teks
tus sutiko rašyti S. Santvaras. 
Kadangi laiku pradėto tuo dar
bu rūpintis, tai šiandien jau ir 
derlių galim į kluonus krauti 
-- komp. Jul. Gaidelis naujo
sios kantatos klavirą baigė kom
ponuoti liepos mėn. pabaigoj.

Jul. Pakalkos stipriai spau
džiamas, komp. Jul. Gaidelis 
savo artimiesiems Bostone by
lojo: "Esu pavargęs. Ir ką ge
resnio už Kantatą apie Lietu
vą aš dar galėčiau parašyti?" 
Ištikro, jis buvo įsipareigojęs 
suorkestruoti operą Daną iki šių 
metų pavasario, dirbo septy
nis mėnesius, kartais po kelio - 

lika valandų per dieną, tad ne
tenka abejoti, kad intensyvus 
darbas gerokai jo jėgų nusėmė.

Tačiau, kol St. Santvaras var
go su tekstais, komp. JuL Gai
delis porą ar trejetą savaičių 
"atostogavo" (jis verčiasi mu
zikos pamokom, tad tų negalė
jo nutraukti). Gavęs žodžius, 
su jais kurį laiką pagyveno, o 
paskui kibo į kantatos kompo
navimą, palikdamas vasarą ir 
vasaros poilsį už pravirų langų. 
Kadangi tekstų autorius gyvena 
čia pat, tai ir iškylančios prob
lemos būdavo tuojau aptaria mos 
ir išsprendžiamos.

Šiandien, kai naujoji kantata 
jau iškeliavo Chicagoj, komp. 
Jul. Gaidelis kalba: "Pats ne
tikėjau, kad šią kantatą parašy

siu. Dabar džiaugiuosi, kad įvei
kiau save. Tiesa, kantata bus 
statoma Chicagos Lyric Ope
ros rūmuose su orkestru, tad 
orkestracijai parašyti dar tu
rėsiu porą gerų mėnesių pa
sėdėti. Bet šiame darbe yra 
daugiau mechanikos negu kū
rybos".

Toj karčioj šilimoj, kurioj 
mes dirbam ir kaistom, malonus 
faktas -- Chicagos ALT ir Jul. 
Paklaka laimėjo jų iniciatyvos 
dėka gimė naujas muzikinis kū
rinys, kuris savo meninę jėgą 
atskleis 1968 m. Vasario 16 d. 
iškilmėse Chicagoj. Galimas da
lykas, kad kiek vėliau naujoji 
komp. Jul. Gaidelio kantata su
skambės ir Bostone.

Pažvelgę iš arčiau į dvi J. 
Gaidelio kantatas -- Kantatą 
apie Lietuvą ir Kovotojus (Ko
votojai tai tas naujasis komp. 
Gaidelio veikalas) — nesunkiai 
atpažįstam tą patį muzikos kū
rėją, jo kūrybinę fantaziją bei 
išradingumą, jo formą, stilių ir 
meistriškumą, bet gan greitai 
iškyla ir veikalų skirtingumai, 
jų pobūdis ir muzikinės kal
bos atspalviai.

Kantata apie Lietuvą yra dau
giau lyrinis - epinis kūrinys, 
išsiliejąs plačiom melodinėm 
linijom ir spalvinga ritmika,tik 
vienoj kitoj vietoj atskambąs 
dramą (pvz., choras Žengia, 
žengia), savo stilium lygus ir 
iki pabaigos išlaikytas,atomaz
goj prabylantis efektingu gai- 
deliniu kontrapunktu. Lietuvių 
muzikinėj literatūroj Kantata 
apie Lietuvą turėtų išlikti netik 
kaip brandus komp. Jul. Gaide
lio veikalas, bet ir kaip XX a 
antrosios pusės vienas iš mū
sų muzikinės kūrybos laimėji
mų.

Kovotojai yra skirtingo polė
kio kūrinys. Visų pirma jis im
ponuoja savo darnumu ir vien
tisumu. Nors komp. Jul. Gaide
lis Kovotojus padalino į tris da
lis, savo dvasia toji kantata yra 
giliai dramatiška pjesė. Lyriz
mu ir emocija suskamba tik vi
durinioji dalis — Ronda, bet 
ir tos filnalas yra stipriai dra
matiškas. Kūrinys baigiasi la
kia ir išieškoto fuga, kuri lie
jasi greitais ir grakščiais rit
mais, vietomis tekstus išreikš
dama plačiom ir galingom me
lodinėm linijom.

Kantata Kovotojai yra sukur
ta dramatiniam sopranui, teno
rui, bosui (turėto galvoj D. Stan 
kaitytė, St. Baras ir J. Vazne- 
lis), moterų, vyrų ir mišriems 
chorams, bus palydima simfo
ninio orkestro. Aišku, ne vieni 
autoriai, bet ir kantatos atlikė
jai lems tą įspūdį, kuri veika
las turėtų padaryti klausytojų 
salėj. Dainavos dirigentas P. 
Armonas, rimtos ir iškilus mu-

(Nukelto Į 4 psl.)
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J. AUDĖNO "PASKUTINIS POSĖDIS”

Šiandien turim ganė
tinus duomenis apie ne
priklausomos Lietuvos 
žlugimą. A. Merkelio mo
nografija 'Antanas Sme
tona’, I. Šeiniaus 'Raudo
nasis tvanas', V. Šlioge
rio 'Antanas Smetona', 
J. Savickio 'Žemė dega' 
ir, pagaliau J. Gliaudos 
'Agonija' — tai vis jau 
tokie rašytiniai šaltiniai 
iš kurių ne tik žinovas 
istorikas gali išvest ne
šališką faktų vertinimą 
ir sukurt teisingą Lietu 
vos valstybės žlugimo 
vaizdą, bet tūlas ir iš 
mūsų, gyvenąs pilieti
niu žingeidumu, taigi, ne 
specialistas, gali nebe- 
pasimest aname Lietu
vos istoriniame įvykyje.

Mes turime taip pat 
27-rių metų atstumą nuo 
anų žlugimo įvykių, ku- 
rien, nors ir tebedilgina 
mus, vis dėlto taip pat 
yra ir užgrūdinę ra
miam, nuosekliam tų įvy
kių vertinimui ir įverti
nimui.

Va, šitokiose aplinky
bėse pasirodo J. Audė
no autobiografiniai bruo
žai, kuriuos autorius pa
ruošė, kaip jis pats sa
ko, jausdamas pareigą 
tai padaryti, ir knygai da’ 
vė tą neįprastinį vardą, 
dėl kurio pakraipys gal
vą kiekvienąs,kastikšią 
knygą perskaitys.

Iš visos rašytinės me
džiagos ši J. Audėno kny
ga atkreipia į save dė
mesį tuo, kad autorius 
yra paskutinės nepriklau
somos Lietuvos Minist
rų Tarybos narys ir jis 
savomis akimis matė ir 
savomis ausimis girdė
jo, kas dėjosi toje aukš
čiausioje valstybės ins
titucijoje Lietuvos žlu
gimui artėjant, pagaliau, 
Lietuvos valstybei ir 
žlungant. Dar daugiau.

A. DIRŽYS

Jis ne tik matė ir girdė
jo bet taip pat buvo ak
tingas Ministrų Tarybos 
narys, taigi ir jis, tiek 
individualiai, tiek soli- 
darinėje M. Tarybos at
sakomybėje buvo tikra
sis indėlininkas į tai, kas 
nutiko Lietuvai žlungant.

Kad J. Audėnas buvo 
šalininkas Maskvos ulti
matumą priimt, tą jispa- 
tvirtina ir savo knygoje. 
Nors tai lietuvių visuo
menei nebe naujiena, ta
čiau labai naudinga, kai 
tai patvirtina pats minist
ras jog apie jįkalbėjęki- 
ti žmonės sakė teisybę.

Man rodos, kad 'ulti
matumo priėmimas' ir 
yra ta didžioji dilgėlė, 
kuri ne tik erzina bet 
taip pat ir skaudina, kai 
tik mintimis prisilieti 
jos. Ta dilgėlė nepavyto 
per 27-rius metus, ji 
liks šviežia tol, kol nau
ja Lietuvos laisvės ban
ga nepaskandins jos. 
Ties tuo 'ultimatumo pri
ėmimu' sustoju ir dabar, 
ir čia turiu J. Audėnui 
vieną pageidavimą: pa
sakyti visai lietuvių tau
tai atvirai ir nuošir
džiai — kokia buvo tik
roji priežastis ultimatu
mui priimti.

J. Audėnas sako: ... 
"pasakiau, kad reikia 
skaitytis su visai aiškia 
ir labai žiauria sunaiki
nimo realybe, kuri ištiks 
Lietuvą ir jos gyvento
jus išėjus į žinomai pra- 
laimėtiną karą, nors jis 
ir būtų apsigynimo ka
ras. Be to, turėdamas 
galvoje tarptautinę pa
dėtį, pasisakiau, kad ši
tokiose sąlygose kariau
ti negalima ir todėl ul
timatumą reikėtų pri
imti be karinio pasiprie

šinimo" (212 p.). Taip 
kalbėjo Audėnas M. Ta
rybos posėdyje.

Kiek toliau J. Audė
nas pasakoja ir taip: 
"Nepasakysiu, kad vy
riausybė būtų diskusavu- 
si klausimą: pasilikti, ar 
pasitraukti? Jis posėdy
je savaime iškilo ir, sa
vaime suprantama, iš
sisprendė, kad vyriau
sybė lieka krašte. Kas 
nori, tegu pasitraukia. 
Negalėčiau atpasakoti 
nei pasilikimo sumetimų 
nes jie nebuvo aptarti. 
Jie daugiau buvo juntami 
ir kiekvieno veide išskai 
tomi. Kraštą užpuolė ne
nugalimas priešas. Kraš
to vyriausybė už tai buvo 
atsakinga. Kaip dabar 
pamesti tautą, kariuome - 
nę, valdžios aparatą ir 
viską, ką taip sunkiai bu - 
vo sukurta? Kodėl oku
pacijos grėsmėje turi lik
ti visa tauta, o vyriau
sybė turi grėsmės iš
vengti? Ar negeriau, kad 
ir vyriausybė turi akis 
akin susidurt su tautos 
pavojais?" (231 p.)

Šitokiais paviršium 
gražiais žodžiais J. Au
dėnas reiškė nuomonę 
Ministrų Taryboj 1940 
m., tokiais pat tuščia
viduriais žodžiais jis 
aiškina mums šiandien, 
kas buvo iškaitoma 
kiekvieno ministro vei
de anuo sunkiuoju metu 
visai Lietuvos valstybei 
ir visai lietuvių tautai.

O aš tokiam J. Audė
no pasakojimui netikiu. 
Dievaži, netikiu dėl esa
mų šiuose jo žodžiuose 
ryškių žymių, jog jis 
kalba nenuoširdžiai, sa
kinius lipdo ir pats kliū
va į įtarimų kilpą.

Pavyzdžiui, nuostabus 
J. Audėno sakinys yra 
šis: "Negalėčiau atpasa
koti nei pasilikimo sume

timų (suprask, vyriau
sybės krašte), nes jie 
nebuvo aptarti".

Vadinasi, ir ministras 
Audėnas lyg nežinojo ko~ 
dėl jis kaip ministras 
pasilieka krašte, nes gi 
tam trūkę visų ministrų 
aptarimo. Ši aplinkybė 
nėra jau tokia paprastu
tė, kad ji galėtų likti ne
aptarta. O tada kyla klau
simas, ar kartais J. Au
dėnas neaptarė šio klau
simo kur kitur, o M. Ta
rybos posėdin atėjęs 
anuos aptarimus skaitė 
kitų ministrų veiduose?

Pagaliau, ministrai sa
vaimingai išsprendė iš 
savo veidų klausimą, kad 
vyriausybė lieka krašte, 
tad sakykim, kad toks mi
nistrų nusistatymas yra 
narsus ir geras. Tačiau, 
kodėl J. Audėnas Čia pat 
sako: "kas nori, tegu pa
sitraukia"?

Kas gi galėtų susigau- 
dyt, ką čia J. Audėnas 
turi savo galvoj, savo 
prieštaringuose saki
niuose. Ir nelieka skai
tytojui kitos išvados, 
kaip tik ta, kad ir čia 
Audėnas kažką nuslepia.

Ir kai J. Audėnas sta
to klausimus: "Kodėloku
pacijos grėsmėje turi lik- 
ti visa tauta, o vyriausy
bė turi grėsmės išveng
ti? Ar negeriau, kad ir 
vyriausybė turi akis akin 
susidurt su pavojais?", 
tai čia vaizduojamas kil
nus J. Audėno samprota
vimas pakerta bet kokį 
patikimumą jo žodžiams 
akivaizdoj Maskvos ul
timatumo ir jame išdės
tytų reikalavimų, ku
riuos Audėnas priėmė 
su viskuo sutiko, o tuo 
pačiu, kaip jis pats sa
ko, "dabar teko net 'nu
sikalstamą' valstybinį 
sprendimą daryti" (236 
p.).

♦**

Šiandien yra supranta
mas nepasipriešinimas 
ginklu, nes tada turėtą 
labai trumpą laiką Mi
nistrų Taryba dar dau
giau sutrumpino savu 
"visapusišku" ultimatu
mo apsvarstymu. Tačiau 
kad ir nesipriešinant

SUIMA.
(Atkelta iš 3 psl.)

zikas, rūpinasi Kovotojų staty
mu Chicagoj, žinoma, savo tal
koj turėdamas ALT-bos Chica
gos sk. pirmininką Jul. Pakal- 
ką ir to sk. valdybą, tikėdama
sis ir kitų Chicagos liet, muzi-

KURIOJ

ginklu dėl "laiko stokos" 
kas palenkė Ministrų Ta
ryboje kai kuriuos mi
nistrus, o jų tarpe ir 
žemės ūkio ministrą 
Audėną Maskvos ultima
tumą priimt?

Kas ir kur įspaudė, 
ypač kai kuriems, mi
nistrams net į veidus 
štampą, jog Audėnui M. 
Taryboje lengva buvo 
skaityti: — 'ultimatumą 
priimt — vyriausybė 
krašte turi pasilikt'.

Tą Štabą, suformu
lavusį gal net nusikals
tamą sprendimą savos 
valstybės atžvilgiu, Au
dėnas apeina, jį nutyli o 
tuo pačiu metu — kur 
jau matęs! — kuria nusi
kaltimo atmosferą ki
tiems asmenims net ir 
tiems, kurie priešui ne 
tik netiesė rankų, bet dar 
gi gynė Lietuvos Konsti
tucijos pagrindus.

Kai miniu 'štabą' ku
rio atidengimo būtų lauk
tina iš J. Audėno, tai dar 
nereiškia, kad to 'štabo' 
egzistavusio taip vadi
namos konsolidacinės vy
riausybės ir nukreiptos 
prieš Prezidentą, niekas 
nežinotų. Tą žino dau
gelis, o gal ir visi, kas 
kiek domisi tais "šaukš
tais po pietų". Betgi iš 
J. Audėno lauktina ir net 
stipriai pageidaujama 
drąsos atskleisti tiesą 
savu žodžiu, nors ji jam 
pačiam, o daugiau jau jo 
valstybinės politikos par
tijai būtų nemaloni.

Ar atskleis J. Audė
nas tai? — Ar ramin- 
sis ir toliau sava bė
džiaus "filosofija", kuri 
labai panaši Šiluvos uba
gų maldoms, mums ži
nomoms iš vaizdžių Fro 
mo - Gužučio pasakoji
mų?

kų bei chorų paramos.
Komp. Jul. Gaidelio muzi

ka savo siela yra lietuviška, ne- 
simušanti | pigius efektus, tad 
formos požiūriu nėra lengva. 
Galima sakyti, ji teka dviem 
srovėm. Vokalinė dalis -- so
listų ir chorų dainos, nors sa
vo ritmais ir melodijom taip pat 
nesistengia klausytojui pataikau
ti ar j{ teatrališku pokštu pri
trenkti, yra sukurtos laikantis 
tradicinės diatonikos, patys sa
vaime yra skambūs, melodingi 
ir gaivūs muzikos vienetai. Kas 
kita fortepiono ar orkestro 
akompanimentas, kur Jul. Gai
delio muzikinis pasisakymas 
yra modernus ir komplikuotas. 
Solistai ir chorai turi j tą ori-, 
ginalų "foną" Įsijausti, tiesiog 
su juo sutapti. Aišku, ne kiek
vienu atveju tas būna lengva pa
daryti.

Betgi, nors komp. Jul. Gai
delis yra savo laiko kūrė
jas, jis dar nerašo tokių kūri
nių, kurių nebūtų galima padai
nuoti ar pagroti (o tokio muzi
kos "meno" mūsų dienom jau 
nestinga). Ir kantata Kovotojai 
savo visuma, nors iš atlikėjų 
pareikalaus rimto ir Įtempto 
darbo, nebus per daug sunkiai 
Įveikiama ir padainuojama.

Jeigu žmogus viltim galė
tum būti gyvas, reikėtų viltis, 
kad komp. Jul. Gaidelio Kovo
tojų neištiks tokia nelemtis, 
kokia ištiko jo operą Daną...

Kai atsiranda pluoštas šili
mos — gimsta nauji kūrybi
niai darbai. Ta šilima ŠĮ kartą 
padvelkė iš Chicagos, Įsikūni
jusi Jul. Pakalkos asmeny. De
ja, mūsų emigraciniame gyve
nime ui labai reti Įvykiai, tie
siog muziejinės retenybės. 
Daug daugiau yra šalčio, leng
vai tariamų ir nevykdomų pa
žadų, užgaulės ir pažeminimo. 
Varge mano, ar gali tokiame 
klimate ir gajūs augalai nesu- 
stabarėti?...

Atleiskit, taip atrodo šili
ma, kurioj dirbam ir kaistam, 
kai pažvelgi Į ją pro komp. Ju
lių GaidelĮ, jo darbus, jo pasi
tikėjimą žmonėmis ir... apsi
vylimus.

ANNOUNCEMENT

SA1NT FRANCIS PREP
Offers your boy grade 9-12 a real 
opportunity under the Franciscan 
Fathers to strengthen his mind. soul 
and body and be fully prepared for 
college and life. 70-acre campus near 
York, Pa. New classroom building. 
Ali major varsity and intramural 
sports. Write for catalog:
FATHER FREDERIC J. PAŽO, T O.R. 

Headmaster
Box B, Spring Grove, Pa. .17362 

Call: 717 — 225 4260
(85-88)

ŠPIONAŽO 
PINKLĖSE

----------------- JOHANNES M. SIMMEJ, ----------------

(49)
Po trijų dienų Paul de la Rue paskambino Tomui Į viešbutĮ.
— Man rodos, kad turiu kai ką Įdomaus pasakyti. Ateik ŠĮ va

karą. Bus Fredas. Tu mums galėtumei ką nors skanaus paruošti. 
Mūsų draugai Marselyje dar ir šiandien kalba apie tai, kaip tu vie
ną kartą padarei jiems tokius pietus, kokių jie savo gyvenime ne
matė.

— Gerai, -- atsakė Tomas.
Jis nuėjo anksčiau ir tris valandas užsidaręs virtuvėje ruošė 

vakarienę. Paskui visi trys susėdo prie šulo. Atšvęsti susitikimui 
jo bičiuliai užsidėjo tamsius kostiumus, baltus marškinius ir pasi
rišo šviesius kaklaraiščius. Jų manieros buvo geros.

Jpusėjus vakarienei, Tomas paklausė:
-- Tai kas likvidavo Peterseną?
-- Tūlas Louis Monico, korsikietis, vadinamas "Liudviku sva

jotoju".
-- Ar us ""svajotojas" priklauso rezistencijai?
-- Kur uu! Tai tikras profesionalas. Jis jau atsėdėjo keturius 

metus už žmogžudystę.
-- Kodėl jis nužudė Peterseną?
-- Mūsų informacijomis, -- pasakė Fred, -- tas Petersenas 

buvo tikras pirmos kategorijos sukčius, čia atvyko jis kaip civilis 
ir supirkinėjo dideliais kiekiais auksą.

— Acha! -- nusistebėjo Tomas.
— Jis mokėjo aukštą kainą. Tai buvo tikras kombinatorius. 

"Svajotojas" turėjo reikalų su juo keletą kartų, parduodamas ne
dideliais kiekais aukso.

— Vadinasi, tas Petersenas buvo juodosios rinkos spekulian
tas ir Hitleris dabar jam nori iškelti tautines laidotuves, sušaudy- 
damas Įkaitus, nes Vokietija prarado herojų... -- pagalvojo To
mas.

-- Palengva "Svajotojas" pradėjo pasitikėti Petersenu ir vieną 
dieną Į Victoria viešbutĮ pristatė labai daugaukso... -- aiškino Fre
das.

*»♦
Išblyškęs jaunas vyras Victoria viešbučio apartamente 203 ant

stalo padėjo du sunkius lagaminus, prikrautus auksinių pinigų ir 
aukso plytų. Jis sunkiai kvėpavo ir akys degė karščiu. Priešais 
Louis Monico stovėjo nedidelio ūgio žmogus, apsivilkęs pilku kos
tiumu. Jo akys buvo paraudusios, o burna beveik visai neturėjo lū
pų. Savo šviesius plaukus jis buvo perskyręs per vidurĮ. Louis ži
nojo, kad šis žmogus vadinasi Petersenas ir perka auksą. Tai vis
kas, bet galvojo, kad to užtenka.

-- Kiek atnešėte šiandien?
-- Tris šimtus "napoleonų" (auksiniai frankai) ir trisdešimt 

penkias plytas.
"Svajotojas" atidarė lagaminus ir auksas sublizgėjo nuo švie

sos palubėje.
-- Kur pinigai? -- paklausė jis.
Petersen Įkišo ranką į švarko vidurinę kišenę ir staigiu judėsiu 

ištraukė kortelę.
-- Aš esu SD Untersturmfuehreris, -- pasakė šaltu balsu. -- 

Aš jus areštuoju...
Kol Petersenas kalbėjo, Louis Monico paliko savo dešinę ranką 

neištraukęs iš kišenės. Ir jis jos neištraukė, bet tiesiog iš kišenės 
šovė Į kilmingąjį vokietĮ. Petersenas gavęs tris kulkas Į krūtinę, mi
rė vietoje.

--Tu mane norėjai apstatyti, vargšas durniau? -- paklau
sė "Svajotojas" numirėlio.

Perlipęs lavoną jis atidarė duris. Koridoriuje nieko nebuvo ir 
išsinešė atgal lagaminus su auksu. Apačioje salėje irgi niekas Į ji 
neatkreipė dėmesio.

— Viešbučio apačioje niekas Į j} neatkreipė dėmesio, -- baigė 
pasakojimą Fredas.

-- Iš kur turite visas tas informacijas? -- paklausė Tomas. 
-- Iš "Svajotojo" brolio.
-- Jis jums visa tai papasakojo nesivaržydamas?
-- Taip, nes tai neturi reikšmės. Aš užmiršau pasakyti, kad 

tas Louis Monico yra džiovininkas ir prieš tris dienas jo sveika
ta taip sušlubavo, kad dabar ligoninėje laukia mirties. Manoma, kad 
iki pabaigos savaitės dar išgyvens... Tu gali nusivesti savo pulki
ninką, -- pasakė Paul. -- "Svajotojas" pasiryžęs padaryti prisi
pažinimą.

1943 m. rugsėjo 27 d. 4 vai. po pietų telefonas suskambėjo ant 
majoro Brennerio stalo. Jis atpažino savo viršininko balsą.

-- Čia kalba VVerthe iš Toulousos. Klausykit manęs gerai ką 
aš pasakysiu, nes tai labai svarbu.

-- Klausau pulkininke!
-- Mes suradome Peterseno žudiką.
Merthe papasakojo istoriją apie Louis Monico, apie jo ligą ir pa

darytą pareiškimą, dalyvaujant pulkininkui, Lievenui ir dar dviem 
SD agentams.

-- Puiku, pulkininke, -- sušuko Brenner.
Jo širdis šokinėjo. Tas Lievenas tikras velnias. Gerai, kad jis 

palaikė j{ iš pat pradžios.
-- O kaip su tuo Victoru Robinsonu, kuris kaltina Ferroud? -- 

paklausė Brenner.
-- Mes išaiškinome reikalą. Robinsonas buvo Peterseno kola

borantas. Tai buvęs Ferroud tarnautojas, norėjęs atkeršyti. Bet tai 
ne viskas. Mes padarėme sensacingą atidentimą. Pagal Lieveno in
formacijas Petersenas su savo auksuyra Įvėlus Į milžinišką Reicho 
bonų spekuliaciją... Alio, Brenner, ar jūs mane girdit?

Brenner sušlapino išdžiuvusias lūpas. Viešpatie, tai sensacin
ga byla.

-- Aš jūsų klausau, pulkininke, — sušuko jis pabudęs iš nuste
bimo.

-- Mes dar nežinome kas gaujai priklauso,bet reikia veikti grei 
tai, negaištant nė sekundės. Jei Petersenas yra Įmaišyus, 
mes atidengsime milžinišką skandalą. SD aišku darys viską, kad rei
kalą užtušuoti. Mes esame prieky jų keliom valandom. Paimkit su 
savimi penkis vyrus, kuriais galėtumėte pasitikėti ir vykite tuojau 
pat i Peterseno butą, kuri jis turėjo V/agramo gatvėje. Iškratykite. 
Lievenas sužinojo, kad Petersenas dar turėjo kitą apartamentą Mo 
zarto gatvėje, apie kuri SD tikriausiai nežino. Nuvykite ten irgi ir 
paimkit visą medžiagą į savo rankas, kol SDnespėjo sunaikinti. Su
pratot?

-- Taip, pulkininke.
Ir majoras Brenneris galvotrūkčiais nuskubėjo vykdyti uždavi

nio.

•♦o

Pirmajame apartamente jie nieko neberado. Sargas pasakė, 
kad iš ryto buvo atvykęs Peterseno draugas, kuris dažnai pas jĮ 
lankydavosi, vokiečių karininkas Redecker su dviem kareiviais ir 
pasiėmė visus daiktus.

Brenneris išgirdęs Redeckerio pavardę pabalo. Jis žinojo, kad 
tai llimmlerio švogeris ir suprato, jog byla darosi daug sensacin- 
gesnė. Tad apsisukęs nuskubėjo i Mozarto gatvę.

Apartamente rado tūlą ponią Page su kambarine, kuri jam at
sakė kad Petersonas kelionėje. Kai Brenner pranešė, kad jis su sa
vo vyrais turįs {sakymą padaryti kratą, ponia Page priėjo prie lan
go ir nuleido užuolaidą. Tai galėjo būti susitarimo ženklas, tad 
Brenneris iš naujo užuolaidą pakėlė ir liepė damai nejudėti iš fo
telio.

(Bus daugiau)
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MOTERS
PASAULIS

Abejingumas ar...?
Perskaičius spaudoje, kad protesto dėl Lietuvos aukso Angli

joje perdavimo Sovietų Sąjungai reikalu daugiausia laiškų parašę 
latviai (665), o lietuviai ... tik 46, latvių 63 organizacijos, o mūsų 
tik 17, nenoromis kyla susirūpinimas: kodėl mes taip menkai tere
aguojame j didelės svarbos reikalus, apsirubežiuodami savo para
pijinėmis smulkmenomis. Pavarčius amerikiečių spaudos puslapius, 
dienraščius ir žurnalus, metasi J akis vienas faktas: daugiau kaip pu
sė laiškų viešosios opinijos klausimais (LetterstotheEditor) para
šyti moterų. Arčiau panagrinėjus aiškėja, kad ui nėra nei žymios or
ganizacijų veikėjos, nei kongreso atstovės, nei kokį nors svarbų 
mokslini darbą dirbančios moterys. Tai daugumoje motinos, namų 
šeimininkės, tarnautojos, mokytojos, sekančios dienos jvykius, jau
čiančios gyvenimo pulsą ir aktyviai dalyvaujančios ūme gyvenime. 
Jos elgiasi kaip tikros pilnateisės pilietės, žinančios ne vien savo 
teises, bet ir pareigas, ir jaučiančios savo nuomonės ir žodžio svo
ri.

Pas mus jau kitaip. Nedidelė dalis pasišventusių visuomenės vei
kėjų dalyvauja visur, bet jų balsas tėra balsu, šaukiančiu tyruose, 
nes jos savo užnugaryje nejaučia moterų konkrečios paramos. Ra
šytojos gauna laiškus iš vyrų; visuomenininkes giria ar peikia bei 
kritikuoja vyrai. Mūsų moterų pasyvumas jau ūpo netik jų charak
terio ypatybe, bet nemalonia yda. Nėra malonu prisipažinti, kad iki 
šiol gautų korespondencijų tarpe "Moters Pasauliui", su dviem smul
kiomis išimtimis, autoriai yra vyrai. Tenka girdėti iš moterų žodi
nių komentarų, pagyrimų, pasiūlymų bei pataisų, bet kurgi tikrasis 
bendradarbiavimas, tikrasis paskatinimas? Kur vienas kitas laiškas, 
patarimas, kritika ar žinutė?

Savaitgaliais ir vakarais namų telefonų laidai {kaišu nuo pasi
kalbėjimų. O kiek vietos juose užima mūsų gyvenimo didžiosios 
problemos? Ar diskutuojame taip aktualiais "bendradarbiavimo" 
reikalais, Lietuvos aukso likimo klausimu, lietuviškos šalpos dar
bu? Negyvename vien tik lietuviškoje saloje. Ar mūsų pokalbiuose 
yra vietos rasės klausimui, artėjančių rinkimų reikalui? Ar visa tai 
paliekame "kitiems"? Plunksna ir balsavimasyra galingiginklaide- 
mokratijoje, ir jie yra svarbūs tiek vietiniam krašto gyvenime, tiek 
mūsų visuomenėje. Visas mus liečia mokesčiai, mokslo įstaigų to
bulinimas, susisiekimo reikalai, policijos apsauga. Mūsų nuomonė 
turėtų būti jaučiama ir mūsų veiksnių sprendimuose. Nepakenktų 
vienas kitas laiškas mūsų visuomenės vadams, kurie dažnai yra 
priversti daryti pareiškimus bei sprendimus visų mūsų vardu. 
Kodėl jiems tos naštos nepalengvinti, supažindinant raštu su savo 
nuomonėmis, kurias taip gausiai reiškiame kavučių metu?

Pabuskime, moterys! Radusios atliekamą valandėlę, parašyki
me po laiškutį savo kongresmanui, savo bendruomenės pirmininkui. 
Galima būtų ir kokios nors organizacijos vadovui pareikšti eilinę 

. piliečio padėką už gerai atliktą darbą. Ne paskutinėje eilėje -- ir 
savajam "Moters Pasauliui". Pagalvojus, tikrai atsiras idėjų. Duo
kime pajusti savo nuomonės svorį, kokia ji bebūtų, ir kratykimės 
paralyžuojančios apatijos! (ab)

KNYGA. PADEDANTI PAŽINTI 
LIETUVIŠKUS VALGIUS

Juzės Daužvardienės lie
tuviška virimo knyga ang
lu kalboje (Popular Lithua- 
nian Recipes, compiled by 
Josephine J. Daužvardis), 
kurios išleista jau net ke
turios laidos, verta dėme
sio tiek iš praktiškos gyve
nimo pusės, tiek iš lietuviš
kos propagandos taško. Es
tetiškai išleista, atspaus

Vasarotojos Šimkuvienė, Birutienė ir Cenfeldienė Blue Water va
sarvietėje prie George ežero, New Yorko valstijoje.

Vyt. Maželio nuotrauka

dinta geros kokybės popie
riuje, patogiai ir praktiškai 
Įrišta, knyga yra maloni pa
imti Į rankas. Skoningas 
viršelis iliustruotas lietu
viškos staltiesės raštais. 
Tekstas paruoštas anglų 
kalboje, bet po kiekviena 
antrašte lietuviško patieka
lo pavadinimas pakartotas 
lietuvų kalba. Knygą suda

ro 127 puslapiai, 7 iliustra
cijos ir virš 150 receptų.

Visi receptai padalinti į 
skyrius: gėrimai (vynai, 
giros, midus, krupnikai), 
duona, ragaišiai, kruopiniai 
valgiai, tortai, pieno pro
duktų gaminiai, žuvies, mė
sos ir daržovių gaminimo 
būdai ir įvairios kulinarijos 
smulkmenos (agurkų rau_ 
ginimas, krienų paruošimas 
ir pan.). Knygos gale au
torė sudarė sąrašą valgių, 
gaminamų tradicinių reli
ginių ir šeimos švenčių pro
gomis.

Tiek receptų įvairumu ir 
paprastumu, tiek elegantiš
ka išorine knygos išvaizda 
J. Daužvardienė gan efek
tingai pasitarnavo lietuviš
kos propagandos reikalui, 
ką ji ir pati kukliai savo 
trumpoje įžangoje pabrė
žia: ”... kuklus įnašas į dar 
vieną lietuvių kultūros už
laikymo faze”.

Kitataučiams toji knyga 
įdomi ne tik kepinių recep
tais, bet ir tokiais skanės
tais, kaip giros, midus ir li- 
kienai, lokių receptų be
veik negalima užtikti po
puliariose šio krašto virinio 
Knygose. Knyga ypatingai 
paplito lietuvių kilmes ame
rikiečių tarpe, kurie savo 
šeimose bando nors dalinai 
atkurti ir prisiminti savo 
senelių šeimos tradicijas.

Tas faktas, kad jau ir 
ketvirtoji laida baigiama 
išparduoti liudyja, kad kny 
ga yra paplitusi. Ji buvo 
atžymėta ir teigiamai Įver
tinta ( hičago Daily Tribūne 
Chicago American ir WM 
AQ Radio Journal. Sean G. 
Ronan, Airijos konsulato 
atstovas, apie knyga pa
reiškė sekančiai: ’’ ’l’opular 
Lithuanian Recipes’ yra 
taip puikiai paruošti, kad 
knygos pasisekimas garan
tuotas. Mintis Įjungti lietu
viškus valgių pavadinimus 
man labai patiko, ir aš tuo 
būdu gal pramoksiu kiek 
1 i e tuviškai”... Southtvest 
Nevvs Herald apie Daužvar
dienės virimo knygą rašo: 
”ji yra žavi ir nurodo nau
jus kelius kulinarijos me
ne”.

Turėdami visą eilę leidi
nių apie Lietuvos meną, is
toriją. architektūrą, turi
me džiaugtis šituo leidiniu, 
kuris yra prieinamas kiek
vienam uliniam, daug kul
tūros nereikalauj a n č i a m 
žmogui. Tokia knyga kalba 
Į mases.

Knyga naudinga ne tik 
savo propagandine verte, 
bet yra praktiška mūsų 
jaunoms šeimininkėms, jau 
čia sukūlusioms lietuviškas 
šeimas ir mažai turinčioms 
progos pasimokyti lietuviš
ko kulinarijos meno.

A. Balašaitienė

MOTERYS ŽINIOSE
• Charlotte Ford, Fordo 

paveldėtojo 26 metų duktė, 
prieš pusantrų metų savo 
netikėtomis vedybomis su 
pagyvenusiu graikų turtuo
liu Stavros Niarchos sukė
lusi tarptautinę sensaciją, 
užvedė skyrybų bylą.

• l'm Kalthoum, viena iš 
garsiausių Egipto daininin
kių. Egipto kariuomenės 
daliniams dainavusi patrio
tines balades apie žygdar
bius ir laimėjimus, dabar 
renka aukas ir brangenybes 
Egipto aptuštėjusiam iždui 
papildyti.

• Rose Kennedy, buv. 
prezidento motina, kuriai 
šiais metais suėjo 77 metai, 
atšventė savo anūkes Kath-

K. ŠIMONIS Liepsnelė

Moterų teisės Amerikoj
■Jau senokai nutilus 

sufrazisčių kovingiems 
šūkiams atrodytų, pa
viršutiniškai žiūrint, be 
veik juokinga kalbėti 
apie moterų teises Ame 
rikoje ar jų suvaržymą. 
Tačiau šalti statistiniai 
faktai aiškiai rodo, kad 
ir čia moterys yra 
skriaudžiama "mažu
ma", kiek tai liečia, at
lyginimus, profesijas, 
tarnybas, mokesčius bei 
darbo įstatymus,

1964 metais išleistas 
civilinių teisių globos įs
tatymas tekste aiškiai 
nusako, kad draudžiama 
darbo gavimo atveju dis
kriminuoti, remiantis 
asmens "rase, spalva, 
tikyba, tautine kilme ar 
lytimi". Nors jo tikra
sis tikslas buvo apsau
goti negrų ir kitų mažu
mų teises, moterys pa 
galiau rado teisinę at
ramą savo padėčiai pa-

leen šešioliktąjį gimtadienį, 
dėvėdama lygiai tokio pat 
rašto ir kirpimo suknelę, 
kai]) jaunoji sukaktuvinin
kė. pasipuošdama baltomis 
tinklinėmis kojinėmis.

• Arlene Dahl. filmų ak
torė ir grožio patarimų 
straipsnių autorė, išsiskyrė 
su savo ketvirtuoju vyru 
Alexis Lichine.

• Helen Keller, kuri, bū
dama akla, kurčia ir neby
lė, ne tik pasiekė aukštųjų 
mokslų (Radcliffe 1913, 
Ctim Laude), bet tapo au
toritetu nebylių ir aklųjų 
auklėjimo srityje, parašiu
si visą eilę studijų bei gro
žinių veikalų, šiais metais 
atšventė savo 87 gimtadie
nį.

• Katherine Graliam I’e- 
den, Kentucky valstijos 
prekybos departamento di
rektorė. yra vienintelė mo
teris, pakviesta prezidento 
komisijon didmiesčių riau
šių priežastims tirti. 

"Laat u niet afleiden!" Pažodžiui išvertus: "Automobilistai, 
saugokitės mini-skirt!" Tokios iškabos išstatytos Belgijoje ant 
kelių, kad sumažinus automobilių katastrofas.

gerinti ir kovoti su kai 
kuriais ryškiais dis
kriminavimo atvejais. 
Naujam judėjimui vado
vauja tokios moterys, 
kaip Betty Friedan, gar
siosios knygos "Femi- 
nime Mystiųue" autorė, 
Marguerite Rewalt, Pro
fesinių Moterų Federa
cijos pirmininkė, ir ei
lė kitų. Jos lankėsi pas 
JAV prezidentą, aukš
čiausią prokurorą ir vi
są eilę įtakingų asme
nų, reikalaudamos visos 
eilės pagerinimų mote
rų atžvilgiu ir duodamos 
aiškiai suprasti, kad, pa
simokiusios iš negrų ko
vų už savo teises, ir mo
terys duosiančios savo 
svorį pajusti. Savo skun
dams paremti moterys 
pasinaudojo oficialiais 
statistikos daviniais, ku
rie liudyja, kad jų skun
dams tikrai esama pa
grindo. 51% Amerikos gy
ventojų sudaro moterys. 
26 milijonai moterų dir
ba, tačiau jų didžioji 
dauguma atlieka žemiau
sios rūšies menkai ap
mokamus darbus. Bent 
5 milijonai yra klasifi
kuojamos kaip "rašti
nės darbininkės"; 860, 
000 mokytojauja. Tik 3% 
advokatų, 6% gydytojų, 
8% mokslininkų ir 4% in
žinierių sudaro mote
rys. Jstatimdavystėje 
moterų balsas toli gražu 
nesiekia nei pusės, ir jos 
nėra pakankamai atsto
vaujamos kongrese ir ki
tose svarbiose krašto 
valdymo vietose. 89%mo
terų uždirba mažiau ne
gu 5000 įmetus. Tik 1.4% 
dirbančių moterų atlygi
nimas viršyja 10,000. 
JAV vidutinis dirbančio 
vyro uždarbis šiais me
tais siekia 6.497 dole
rius, o moterų — tik 
3,589. Statistika taip pat 
rodo, kad tą patį darbą 
dirbančioms moterims

(Nukelta į 6 psl.)

Kl.: Mano sūnus, tarnau
damas kariuomenėje, susi
rašinėjo su viena pažįstama 
mergaite, ir pagaliau, atvy
kęs atostogų prieš metus, 
jai pasipiršo. Prieš du mė
nesiu nustatė vestuvių da
tą, ir jau viskas paruošta. 
Sugrįžęs j namus, jis supy
ko, kad jo sužadėtinė nu
kirpo plaukus ir pakeitė jų 
spalvą. Man toji mergaitė 
labai patinka, ir aš manau, 
kad toks neesminis dalykas 
neturėtų sugriauti visų pla
nų. Atrodo, kad vestuvės 
gali iširti. Patarkit, ką da
ryti.

A. L., Los Angeles 
(susirūpinusi motina)

Ats.: Miela Ponia! Gaila, 
kad, mergaitei pakeitus šu
kuoseną, jaunikis pakeitė 
nuomonę. Bet esu tikra, kad 
esmės reikia giliau ieškoti. 
Kariuomenės tarnyba kei
čia vyrus, iš berniukų pa
daro subrendusius žmones. 
Gal jūsų sūnus atsisako 
\esti, mergaitės šukuosenos 
pakeitimą panaudod amas 
tik kaip priežastį. Geriau 
iširusios vestuvės, negu ne. 
laimingos vedybos.

Kl.: Mano vyras pyksta, 
kad pradėjau dažyti plau
kus. Esu nesemi, gan pa
traukli, bet mano plaukai 
pradėjo lopais žilti. Jis sa
ko, kad aš jam ir taip gra
ži. Aš nesutinku, nes man 
atrodo, kad turiu teisę savo 
išvaizdą tvarkyti, kaip man 
patinka. Katras mūsų tei
sus ?

S. M., Philadelphia
Ats.: Ar teisė, ar esmė 

svarbu? Jei norit savo vy
rui patikti, palikit plaukus 
nedažytus. Jei norit kam 
kitam patikti... jūsų rei
kalas. Nežinodama aplinky
bių (darbas, profesija kar- 
tais reikalauja ypatingo dė
mesio išvaizda) negalėčiau 
pasakyti, kas teisus. Man 
atrodo, kad šeimoje galima 
susitarti ir rasti kompro
misą, mylinčiam vyrui ga
lima daug ką Įkalbėti — 
švelniai, moteriškai, nekal
bant apie teises.

Kl.: Nors esu vyras, bet 
norėčiau ir aš "moteriš
kam” skyriuj ieškoti pata
rimo. įsitaisiau burlaivį il
su draugais mėgstu sekma
dieniais žvejoti. Mano žmo
na, kuri gerokai laiko pra
leidžia be manęs už namų 
ribų įvairiais visuomeniš
kais reikalais, man nuola
tos priekaištauja, kad aš ją 
paliekąs vieną. Kviečiama 
ji atsisako su mumis iš
plaukti. žvejojimas jai ne
patinka. Man jis yra vie
nintelis "vyriškas” malo
numas. Kaip man šitą ne
malonų klausimą išspręsti? 
Myliu savo žmoną, bet ret
karčiais noriu kiek laisvės.

Su pagarba
R. M., Toronto

Ats.: Jei jums buriavi
mas ir žvejojimas yra ma
loni pramoga, tai linkiu ge
ro vėjo! Bet jei tai yra ieš
kojimas "laisvės", reikalas 
rimtesnis. Ar yra kas nors 
gražesnio, kaip bendravi
mas su mylimu žmogum? 
Kokios tada laisvės ieškom? 
Jei jūsų žmona dirba nau
dingą visuomeninį darbą 
ne vien pramogos ieškoda
ma, o iš pasišventimo, tai 
gal nevertėtų ją palikti vie
ną sekmadieniais ...

Jūsų Teta Teklė

Skaityk ir platink 
DIRVĄ
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Melbourno (Australijoje) "Rūtelių" kvartetas, sudarytas iš vyr. 
skaučių N. Mališauskaitės, R. Žiedaitės, S. Dagytės ir S. Kemežy- 
tės, sėkmingai koncertuoja lietuvių parengimuose.

Moterų teisės...
(Atkelta iš 5 psl.)

įstaigose ar fabrikuose 
mokama vidutiniai 5-15 
dolerių mažiau į savaitę 
negu vyrams. Už tokįdar- 
bą, kuris vyrui apmoka

mas $100.00, moteris te
gauna $60.00.

Eilėje pietinių valstijų 
dar visai neseniai įstaty
mai draudė moterims da
lyvauti teismo jurykomi
sijose. Kaikurie garsūs 
restoranai ir klubai neį
sileidžia moterų.

TEACH THE INDUSTRIAL ARTS
TEACHERS NEEDED FOR LOCAL HIGH SCHOOLS, 

BEGINNING SEPTEMBER 5. REGULAR FULL TIME, 
DAY SCHOOL PROGRAM. VACANCIES EX1ST IN THE 

FOLLOWING AREAS.
Appliances repair 
Building 
niaintenance 
Electrjcity

• Metai vvorking

• Machine shop
• Printing
• Automobile 

body repair

• Crafts
• Horticulture
• Mechanical 

drafting
• Woodworking

Applicants mušt have high school diplomą and 
7 years of employment in one specified area.

Interviews vvill be arranged in August. Indicate 
preference for day or evening interview*

Si NO (OMI’LI.TF RI.SUMF. TO

BUREAU OF PERSONNEL
BOARD OF EDUCATION

1380 E. Gth St., Cleveland, Ohio 44114
NO PIIONL CALLS

(85-94)

^ST. ANTHONY A
SAVINGS & LOAN ASSOCIATION

Kovingoji grupė, už- 
pylusi civilinės teisės 
komisiją skundais, rei
kalauja įvairių įstatymų 
panaikinimo ir moterų 
teisių suvienodinimo pro- 
fesijose ir tarnybose. Da
bar dar veikią įstatymai 
riboja moterų darbo va
landas, tuo užkirsdami 
kelią viršvalandžiams 
ar geriau apmokamam 
darbui tam tikromis pa
mainomis.

Trumpai moterys sa
vo reikalavimus ir skun
dus sumuoja sekančiai: 
moterys sudaro didesnę 
krašto gyventojų pusę, 
bet...

mažiau negu pusę įs- 
tatymdavių, biznio egze- 
kutyvų ir svarbiųjų pos
tų užima moterys;

vyrai uždirba beveik 
dvigubai negu moterys 
tame pačiame darbe; fe- 
derlinėse tarnybose mo
terims neskiriama pa
kankamai vietos; mo
kesčių ir darbo įstaty
mai daugumoje varžo mo
terų potencialą ir diskri
minuoja.

Vienas iš įdomesnių 
reikalavimų yra tas, kad 
būtų uždrausta laikraš
čių darbo pasiūlos skel
bimus rūšiuoti į "ieško
ma vyrų" ir "ieškoma 
moterų".

Atrodo, kad tuo tarpu 
tas judėjimas tėra už
uomazgoje, bet toliau 
žvelgiantieji politikai 
pradeda rūpintis moterų 
judėjimu ir bijoti būsi
mos audros. Kiti baimi
nasi, kad toks judėjimas 
gali neigiamai paveikti į 
ir taip pakrikusią šei
mos struktūrą. O gal, pri
brendus laikui, tiek vy
rai, tiek moterys galuti
nį teisių sulyginimą pri
ims kaip natūralų mo
dernios visuomenės gy
venimo faktą.

HELP WANTED MALĖ

THE 
CLEVELAND 
PNEUMATIC 

Tool Co.
3784 E. 78 St.

Cleveland. Ohio 
341-1700

A Subsidiary of 
PNEUMO-DYNAMICS 

Corp.
MACHINISTS
TO W0RK ON 
AERO SPACE 
MISSILE and 

Aircraft Components 
KELLER- 

HYDROTEL
Contouring and profiling 

Machines

HORIZONTAL 
BORING 
MILLS

TURRET 
LATHES

GAR TURRET 
LATHES
ENGINE 
LATHES
MILL1NG

MACHINES
RADIAL 
DRILLS

NUMERICAL 
CONTROLLED 

MACHINES

Jateph f. Gribauikat 
Executive Secretary

ON INVESTMENTS 
Unitj of $100 00 
Dividend Checks 
Mailed Ouarterly

ON BONUS SAVINGS
Uniti of $1,000.00

For 3 Tears
Dividendt Paid 

Ouarterly 
or Compounded

1447 So. 491h Ceurt 
CICERO, IUINCMS • 60450

Phone (Area Code 312) 656-6330

5* HELP WANTED MALĖ

•GAUSITE GERĄ VALANDINI 
ATLYGINIMĄ IR VISUS PRIEDUS 

Intervievving Hours 
8:15 A.M. to .5 P.M.

OR CALL

341-1700
for an intervievv con venient 

for you.

HOURS Men. M; Tmc. Thur»., Fri. V5; Stt. f.h W«4. Goied 
Savinyi la TW I0M Of TU Wltf ftn Frem !>• M.

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzi juotą liet ib ių Įmonė , registruota 

S. Dep'irl ment of Just irę 
COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.

MARDUETTE GIFT PARCELS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago, III, 60629 — Tel. WA 5-2787 
2501 W. 69th St.. Chicago. III. 60029 — Tel. WA 5-2737 
3212 So. Halsted St.. ( hicago. III. 60608 — Tel. C A 5-1864 

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

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

tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos i Lietuvą. 
Nedėjai E. ir V. Žl KAI SKA1

WANTF.D AT ONCI. I .XPI .RIENCI .1)
ACME GRIDLEY 

BROWN & SHARPE 
DAVENPORT 

AUTOMATU S< RI.W MACIUM. 
OPERATORS SI.T UP ML.N 

Isl & 2nd SHIFTS.
Sleady work for qualffied men. 
Metai Seal & Produets, Ine.

216 731-6900
(86-92)

SLITTER OPERATOR

EXPERIENCED ONLY

MIBO STEEL CORP. 
3695 E. 78 ST.

CLEVELAND, OHIO 44105 
216 — 882-8600

(85-87)

Ist CLASS
TOOL & DIEMAKER 

\X’e are looking for a younu-man 
who is interested in movint; ahead. 
I le mušt be capable oi beinu a lead 
man A< vvilling to assume some su- 
pervisory duties.

Day Shift. I liuli bourly rate.
Contact FRANK LAS/l.O 

JORDAN WELDING & MFG. 
12502 Berea Rd. 216 CL 2 6363 

(86-88I

JEWELRY
DROp IIAMMER OPERATORS, 

l’RI.SS HANDS. BENCH WORKERS. 
III.IRS. POLISUI.RS. LAPPERS, 
POR H R.

I xperience necessary on Die 
Slruck Rinu-s. Modern įewelry MFG. 
Plant in union. Steady employment. 
overtime and benefits

TESSLER AND WEISS 
2389 VAUX HALL RD , t NION, N J 

(85-9I>

DYNO 
OPERATOR

Mušt be capnble to trouble- 
shoot and dyno-test. We of- 
fer excellent tvages. free 
insurance. most up to date 
fringe benefits, profit shar. 
ing.

CRUSADER 
MARINE

Plant 2 14220 E. 10 Mile 
\Varren. Mich.

(87-83,

Viešėdami Chicagoje pirkite naujoj modernioj
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĖJE
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Savininkai: .1. JAM ŠAITIS ir J. MAŽEIKA
ČIA GĖRIMUS PIRKSITE TIKRAI PIGIAI! TIK KELETAS PAVYZDŽIU

1. Asbach Uralt Import. Brandy ... 5th — $5.19
2. M. & Moore 5 years old

86 proof Whiskey 5th—$3.19
3. Cointreau Liųuenr & Brandv 5th — $4.95
4. Chateau De PARAMA

New York Statė Shamp.......... Bot. — $2.98
5. French Bordeaux Wine ........ 5th — $0.98

6. May Wine Imported
From Germany ................5th — $0.98

7. Imported 5 Star Greese Brandy 5th—$1.98

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

Greičiausias 
būdas surasti 
vietini numerį ?■

JIS YRA KNYGOJE
nYour

Telephone
BOOK

šalia jūsų telefono ... 
nėra iškalbingesnio daikto

GERIAUSIAI PAILSĖSIT PER SAVO ATOSTOGAS 
CAPE COD - OSTERVILLE 

KURORTE PRIE ATVIRO ATLANTO JŪROS 
PLIAŽO — GRAŽIOJE LIETUVIŠKOJE 

JANSONŲ VASARVIETĖS VILOJE 

AUDRONĖ
87 East Bay Rd.. Osterville Cape Cod. Mass. 02655 

Tel. (Area 617) 428-8425
• Vila Audronė yra apsupta didelio pušų, beržų ir kt. 

dekoratyvinių medžių parku. Daug vietos poilsiui ir 
žaidimams.

• Erdvūs kambariai, rami ir jauki aplinkuma.
• Visai arti šiltos srovės, privatus atviros jūros pliažas 

(7 min. pėsčiom).
• Geras lietuviškas maistas.

Vila jau atidaryta ir priima svečius vasarojimui. 
Kreiptis tiesiai i vila AUDRONĖ MARIJA JANSONAS 

87 Kilst Bay Rd., Osterville. Cape Cod. Mass. 02655. 
Tel. (617) 128-8125.

Vila vasarojimui atidaryta iki rugsėjo 15 d.
Visi maloniai kviečiami atvykti į šią gražiausią ir 

didžiausią Cape Cod žalumynuos paskendusią lietuvišką 
pajūrio vilą.

VASAROS ATOSTOGAS
kviečiame praleisti CAPE COD’E

M E S K O J E
(’APE COD žaluma: ATLANTO vanduo šildo

mas Golf’o srovės: SILVER BEACH smėlis; Lietu
viška aplinka ir geras maistas, suteikia puikias są
lygas pavasaroti bei pailsėti.

SPORTO mėgėjams: sail-fish buriuoti, teniso 
aikštė, ping-pong, kroketas.

Vakare TĖVAMS išvykus prižiūrimi vaikai.

SEZONĄ PRADĖJOME BIRŽELIO 18 D.

MEŠKA
42 BEACH STREET 

MONUMENT BEACH 
CAPE COD, MASS.

Tel. (617) 759-3251
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Neseniai per Clevelandą nusiautusi audra prie Dirvos redakcijos užtvindė Superior gatvę, kuri bu
vo pasidariusi panaši j Venecijos kanalą. Nuotrauka iš Dirvos redakcijos,lango.

V. Kizlaičio nuotrauka

• Inž. Jonas Jurkūnas, 
buvęs ALT S-gos pirminin
kas, ir Kostas Ramonas, 
Dirvos atstovas Chicagoje, 
praeitą savaitgalį lankėsi 
Clevelande ir viešėjo pas p. 
Ramanauskus ir p. Laikū- 
nus. Ta proga su Vilties 
draugijos pirmininku A. 
Laikūnu buvo pasitarta 
Dirvos reikalais.

• Teresė ir Juozas Gaš
kai iš Chicagos šiuo metu 
porai savaičių atvyko atos
togų į Clevelandą ir yra 
apsistoję pas Nijolę ir Vy
tą Andriušaičius.

• V. Jokūbaitis, skauti- 
ninkas-gilvelistas, Vyriau
siojo amerikiečių skautų 
štabo pakviestas, išvyko į 
pasaulinę XII-tąją skautų 
jamboree, kur vadovaus 
vienam iš 4-to distrikto vie
netui.

Šioje stovykloje jis turės 
progos susitikti su skau
tais, suvažiavusiais iš įvai
rių laisvojo pasaulio kraš
tų.

• "Neringos” skaučių 
tunto korespondentės pa. 

reigas perėmė skautė Dalia 
Kavaliūnaitė. Ji palaikys ir 
gyvins skaučių ryšį su lie
tuviškąją spauda.

Tuntininkė Nijolė Kers- 
nauskaitė ta proga dėkoja 
Dirvos redakcijai už nuo
širdų bendradarbiavimą ir 
skautiškos veiklos įverti
nimą.

• Salamander batų krau
tuvėje, 2546 Lorain Avė., 
šiuo metu vyksta didelis 
batų išpardavimas. Į išpar
davimą įeina ne vien vasa
riniai vyrų, moterų ir vai
kų batai, bet taip pat labai 
didelis skaičius reguliarių 
išeiginių batų.

Nuo rugpiūčio 21 d. pra
sidės vadinamasis ”Back to 
School” išpardavimas, į ku
rį įeis vaikų sportiniai ir 
išeiginiai bateliai.

Norėdami pasin a u d o t i 
šiais išpardavimais, pasku
bėkite, nes anksčiau atvykę 
turės geresnį pasirinkimą.

(Sk.)

• Irenos ir Stasio Pau
lauskų filmas iš Vilniaus ir 
gale L. Sagio vadovaujama 
Grandinėlės šokių grupė 
rugp. 10 d., 7:30 vai. vak. 
buvo rodoma televizijos 
Adventure Road programo
je.

Pranešinėjo I. Paulaus
kienė, taikliai pabrėždama 
tuos momentus, kur matosi 
komunistinės tvarkos pėd
sakai ir okupacijos prislėg
tų lietuvių vargai.

Ir tos programos vado
vas Jim Downey savo ko
mentaruose iškėlė paverg
tos lietuvių tautos vargus, 
nevengdamas pabrėžti ko
munistinės tikrovės pasė
kas.

• 35 tautybės bus atsto
vaujamos šių metų ruošia
moje Tautybių Mugėje. Mu
gė vyks rugsėjo 7, 8 ir 9'* 
dienomis Severance Center 
Main Mali patalpose (prie 
Mayfield ir Taylor gt.). Mu

gę globoja Nationalities 
Services Center.

Lietuvių mugėje kaip ir 
anksčiau, taip ir šiais me
tais, ruošiasi atstovauti 
DLK Birutės draugija.

SPORTU 
BESIDOMINTIEMS!

L. S. K. žaibo lengvosios 
atletikos treniruotės vyks
ta kiekvieną antradienį ir 
ketvirtadienį nuo 6:30 vai. 
vakaro St. Joseph High 
School stadione, East 185 
St. prie Lake Shore Blvd. 
Be to, savaitgaliais vyksta 
papildomos treniruotės.

Treniruotės vyksta su
augusiems ir prieauglio kla
sėse.

Prieauglio yra šios kla
sės berniukams ir mergai
tėms: E (žemiau 10 metų), 
D (10-11 m.), C (12-13 m.) 
ir B (14-15 m.).

Jaunių A klasė (16-18 
m.) yra tik vyrams. Mer
gaitės šio amžiaus jau pri
skiriamos prie moterų kla
sės.

Š. Amerikos Pabaltiečių 
ir Lietuvių 1967 m. Pirme
nybės įvyks š. m. rugsėjo 
9-10 d. Toronte, Kanadoje. 
Iš Clevelando ruošiamasi 
visose klasėse skaitlingai 
dalyvauti.

Visi berniukai ir mergai
tės besidomintieji lengvąją 
atletika kviečiami įsijungti. 
Dėl informacijų galima 
skambinti Ričardui Staške
vičiui 486-4942 (berniu
kams) ar Julijai Staškū- 
naitei 481-2216 (mergai- 

tems), arba atvykti į sta
dionų aukščiau nurodytu 
laiku.

LSK Žaibas

IŠNUOMOJAMI
Du mebliuoti kambariai 

vienam, ar vienai vedusiai 
porai be vaikų, prie greito
jo traukinėlio Madison 65.

Galimas virtuvės naudo
jimas. Tel. 631-8975. Skam
bint po 8 vai. vak. (87-J9)

PARDUODAMAS NAMAS

St. Jeromes

J šiaurę nuo Blvd. Priva
tus paplūdimis ir parkas. 
Malonus, modernizuotas 6 
kamb. coloniai. Išbaigtas 3 
aukštas. l’/i vonios, gara
žas. Apžiūrėkit ir duokit 
siūlymą. $16,500

YERTY REALTY
531-5340 
851-1925

(86-88)

SUPERIOR 
SAVINGS

tINCt 1*0*

13515 EUCLID 
6712 SUPERIOR
CLEVELAND

AVĖ. 
AVĖ

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • • 

INSURED SAVINGS

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 
EN 1 -1763

Nr. 87 — 7

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

• Prieš atnaujindami sa
vo namų ar automobilių 
draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami 
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

REIKALINGI VYRAI
Bendram fabriko darbui. 

Pastovūs.
SAR-A-LEE

419 Eagle Avė.
(87-88)

TEACH1NC vacancies in amai! 
’ Thumb Area" Community, Ideal area 
for family living and Sportsman. Po- 
sitions include late elementary, ln- 
dusinai Arta, Muaic Special Educa- 
tion. Vocational Agriculture and So
čiai Studiea. Modern buildinga and 
progressive program. Michigan certif- 
cate required. Starting salary with 
A Degree $6.150. Intereated peraona 
ahould contact Lionei Gibb, Super- 
intendent, North Huron Schoola, 
Kinde, Michigan. Call 5I7-874-4IOO.

(85-88)

f

936 East lB5tk St.
KE 1 - 7770

Musų paskola gali būti 
didžiausiu laimėjimu naujo namo

Kviečiame atsilankyti į 
vienos dienos Muenchene" 

alaus šventę, 
kuri įvyks RUGPIŪČIO 20 D., SEKMADIENI, 

GERMAN CENTRAL GROVE PARKE, 
7863 York Road, Parma, Ohio

n

taupymui. Klauskit mūsų.
Visi pripažįsta, kad namai yra 
turbūt didžiausias pirkinys jūsų 
gyvenime, užtraukiant didžiausią 
ir ilgiausiam laikui paskolą. Ir to 
niekas nenustelbs.

Mes sutinkame, kad paskola yra 
didelis dalykas, bet mes galime 
jums parodyti, kaip tą progą 
galite išnaudoti pinigų taupymui. 
Mes kalbame apie sutaupąs iš 
jūsų paskolos.

Cleveland Trust nuošimčiai yra 
žemesni, negu kitų rūšių paskolos 
Be to, su savo nuošimčių 
apskaičiavimais mes jums irgi 
taupome pinigus. Taip pat bylos 
sutvarkymo išlaidos Cleveland 
Trust paskolose yra mažesnės 
negu kitur. Mes nuoširdžiai 
stengiamės kiekviename žingpyje 
padaryti jūsų išlaidas kuo 
mažiausias.

Jei jums tai atrodo tik 
smulkmenomis, atminkit, kad 
kalbame apie penkias skaitlines ir 
apie 25 metus, tad mažos 
trupmenos sudaro dideles sumas. 
Ir atrodo, kad daug žmonių tai 
supranta, nes mes išduodame pusę 
paskolų visame Clevelande.

Kai darysite šį didelį žingsnį ir 
jums bus malonu žinoti, kad jūsų 
užnugaryje stovi Trust Company. 
Klauskite mūsų — visose 78 
įstaigose.

Cleveland Crust
DIDŽIAUSIAS OHIO BANKAS

PUIKI APLINKA, ŽAVI GAMTA, DAUG VIETOS AUTOMOB. PASISTATY
TI NEMOKAMAI.

ALAUS FESTIVALYJE .PRALEISITE SEKMADIENĮ VOKIŠKO "GEMUETLICH- 
KEIT" ATMOSFEROJE.

BUFETE PASIRINKIMAS GERIAUSIŲ VOKIŠKŲ VALGIŲ, KAIP MUENCHENO 
STILIUJE KEPTA VIŠTIENA. BRATWURST. WEISSWURST. KNOCKWURST SU 
KOPŪSTAIS IR KT. VALGIS $2.45 ASMENIUI. SPECIALUS DAVINYS VAIKAM.

PRADŽIA 11 V AL. RYTO, PABAIGA 1 VAL. NAKTĮ.
PROGRAMA PRASIDĖS 2 VAL. P. P.

ŠOKIAI GROJANT 3 ORKESTRAMS.
Ten pat savo malonumui rasite ŠOKIAMS SALĘ • VIENA KAVINĘ • RATHS- 
KELLER • DIDELĘ PALAPINĘ ALUI • ŽAIDIMUS VAIKAMS • PASIJO
DINĖJIMAI • DOVANOS PIRMIESIEMS 500 SVEČIAMS.

VISI LIETUVIAI MALONIAI KVIEČIAMI!
Iki pasimatymo!

Jūsų šeimininkas
STEFAN BENCIC

Narys Federal Deposit Insurance Corporation



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

• Amerikos Lietuvių Gy
dytojų Sąjunga, švenčianti 
savo 10 metų gyvavimo su
kaktį, šiais metais, Darbo 
Dienos savaitgaly ruošia 
suvažiavimą Clevelande.

Tai šeštasis iš eilės gy
dytojų suvažiavimas. Są
jungos vadovybė (pirminin
ku yra Dr. Stasys Budrys 
Chicagoje) tikisi, jog šie
met į suvažiavimą skaitlin
gai atvyks svečių ne tik iš 
Kanados, bet ir iš tolimes
nių kraštų.

Suvažiavimui numatyta 
plati, įvairi ir įdomi pro
grama. Ji paskelbta Liet. 
Gydytojų Biuletenio liepos 
mėn. laidoje ir išsiuntinėta 
Sąjungos nariams atskirai.

• JAV Lietuvių Bend
ruomenės Tarybos sesija 
įvyks š. m. rugsėjo mėn. 
23-24 dienomis New Yorke. 
Šioje sesijoje bus renkamas 
Centro Valdybos pirminin
kas, Tarybos prezidiumas, 
Garbės teismas ir Kontro
lės komisija.

Sesijai laikas ir vieta 
nustatyta daugumai Tary
bos narių korespondentiniu 
būdu pasisakius. Sesiją 
kviečia kadenciją baigian
čios Tarybos prezidiumas, 
kurio pirmininku yra Vy
tautas Volertas.

• Vliko pirm. K. Valiūnui 
buvo padaryta akių opera
cija. Dėl šios priežasties 
susitrukdys eilė numatytų 
pirm, kelionių ir įsipareigo
jimų.

• Lietuvių pranciškonų 
provinciolu trims metams 
perrinktas T. Leonardas 
Andriekus. Jo patarėjais 
išrinkti šie tėvai: Jurgis 
Gailiušis, Petras Baniūnas, 
Placidas Barius, Gabrielis 
Baltrušaitis.

• Dr. Leonas Kriaučeliū- 
nas, prisiųsdamas didelę 
auką Lietuvių Informacijos 
Centrui, rašo: ”Mano ma
nymu, Informacijos Cent
ras yra labai svarbi institu
cija mūsų lietuviškame gy
venime. Nesigėdinkime pa
sirodyti plačiajai Amerikos 
visuomenei ir kitoms tauti
nėms grupėms, kad mes 
esame darbšti, kultūringa, 
laisvės pavergtai tėvynei 
siekianti tauta. Linkiu sėk
mės ir ištvermės.”

• Kun. R. Klumbis yra 
skautų kapelionas XII tarp_ 
tautinėje skautų jamboree, 
kuri vyksta Bayview, Ida- 
ho valstijoje.

• Paulius F. Endzelis, tu
ris televizijos ir radijo 
prekybą Chicagoje, 3240 b. 
ilalsiea St., per inz. St. 
V įrpšą atsiuntė Dirvai 5 
dol. auką.

ELEONORAI G A I ž U T I E N E I 
ir jos šeimai, Mylimai Mamytei Lietuvoje mirus, 

reiškiame širdingą užuojautą ir kartu liūdime

Vytautas ir Janina 
J a n u š k i a i

Mielą

VLADĄ PETUKAUSKĄ 
ir Jo šeimą, Brangiai Mamytei Lietuvoje mirus, 

nuoširdžiai užjaučiame

Bronė PraČkienė,
Magda ir Beno Jankauskai, M. D.

LIETUVIŲ TAUTINIO 
AKADEMINIO SAMBŪ

RIO VALDYBOS 
CHICAGOJE

PAREIŠKIMAS
Kai kurie mūsų sporti- 

ninkai-krepšininkai pasiry
žo šiais metais vykti oku- 
puoton Lietuvon, kad susi
tikti su Lietuvos sportinin
kais ir ten išbandyti savo 
sportinį pajėgumą bei už- 
megsti glaudesnius ryšius 
su okupuotos Lietuvos jau
nąja karta.

Lietuvių Tautinio Aka
deminio Sambūrio Valdyba 
pabrėžia, kad prie esamų 
sąlygų, kai Sovietų Sąjun
ga švenčia 50 metų komu
nistinio rėžimo sukaktį, kai 
laisvojo pasaulio lietuviai 
renka Lietuvos martirolo
gijos medžiagą, kai išeivi
jos laisvieji lietuviai ruo
šiasi Nepriklausmos Lietu
vos 50 metų sukaktį minė
ti, tai mūsų sportininkų 
planuojama išvyka nors ir 
grindžiama sportiniais ir 
broliškais pagrindais, ta
čiau esmėje turi politinės 
propagandos užmačias ir 
norą padedanti sovietinei 
sistemai užtušuoti juodą
sias komunistinio rėžimo 
dėmes.

Todėl atsižvelgiant j šia
me pareiškime suminėtus 
motyvus Lietuviu Tautinio 
Akademinio Sambūrio ChL 
cagoje Valdyba apgailes
tauja mūsų kai kurių spor
tininkų neišmintingą veiks
mą, nepritaria ir neremia 
šio sportininku žygio.

Lietuviu Tautinio 
Akademinio Sambūrio 

Chicagoje Valdyba

• Lietuvos Laisvės Kovo
tojų Sąjunga, pritardama 
Vliko,ALT, Lietuvių Bend
ruomenės ir kitoms orga
nizacijoms bei asmenims 
viešai spaudoje pasisakiu
siems prieš organizuojamą 
Amerikos lietuvių krepši
ninkų komandos išvyką į 
okupuotą Lietuvą, smerkia 
šį organizatorių-koordinato- 
rių žalingą bendrai laisvi
nimo akcijai užmojų.

Argi jau jie būtų pamir
šę tūkstančius už Lietuvos 
laisvę žuvusių partizanų ir 
tūkstančius į Sibirą pražū
čiai ištremtų lietuvių ir ne
suprastų dabartinio Lietu
vos statuso!

L. L. K. S. Vyr. 
Vadovybė

• Santaros-Šviesos Fede
racijos suvažiavimas įvyks 
Tabor Farmoje, Sodus, 
Mich., rugsėjo 6-10 d.d. Vi. 
si Federacijos nariai, kurie 
numato suvažiavime daly
vauti, prašomi skubiai su
važiavimo rengimo komisi
jai pranešti tikslią savo at
vykimo datą. Ne Federaci-

ALT PRANEŠIMAS CHICAGO

1967 m. rugpiūčio 4 d., 
Chicagoje, A. L. Tarybos 
Biure įvyko Amerikos Lie
tuvių Tarybos Valdybos po
sėdis.

Išklausytas Tarybos pir
mininko A. J. Rudžio pra
nešimas iš jo nuveiktų dar
bų, keliant okupuotos Lie
tuvos reikalą JAV Vyriau
sybėje, Senate ir Jungtinė
se Tautose.

Kilus Izraelio-Arabų ka
rui ir Sovietų Sąjungai pa
skelbus Izraelį agresoriumi, 
buvo nusiųstos telegramos 
JAV prezidentui, Valstybės 
Departamentui, JAV amba
sadoriui prie Jungt. Tautų, 
Izraelio atsakingiems parei
gūnams, laiškai senato
riams ir didžiajai Amerikos 
spaudai, kuriose buvo iš
dėstytą ir priminta Lietu
vos okupacija, kur Sovietų 
Sąjunga įvykdė pati agre
siją ginkluotomis pajėgo
mis okupuojant nedidelę ir 
taikią Lietuvos valstybę. Į 
tuos pranešimus gauta daug 
atsiliepimų iš atsakingų pa
reigūnų ir tilpo atitinkami 
rašiniai amerikiečių spau
doje.

Pirmininkas A. Rudis iš
dėstė, kad rūpinasi 1968 m. 
Lietuvos Nepriklausomybės 
50 metų atstatymo sukak
ties paminėjimu. Tuo reika
lu dedamos pastangos gau
ti JAV pašto ženklą Lietu
vos nepriklausomybės su
kakčiai paminėti. Gavus 
ženklą Vasario 16 d. numa
tomas ta proga didingas ir 
iškilmingas kongresas Wa- 
shington, D. C., dalyvaujant 
aukštiems amerikiečių pa
reigūnams, politikams ir 

jos nariai pakvietimų rei
kalais taip pat prašomi 
kreiptis į rengimo komisi
ją, kurios adresas: Dr. Ze
nonas Rekašius, c o Tabor 
Farm, Sodus Mish.

Santaros-Šviesos
Federacijos Valdyba

• LB Centro Valdyba ir 
vasaros metu dirba. Pra
ėjusių dviejų mėnesių lai
kotarpyje Centro Valdyba 
posėdžiavo tris kartus ir 
svarstė Kultūros Kongreso, 
Tautinių šokių šventės, mo
kytojų studijų savaitės, 
Bendruomenės mėnesio ir 
kt. reikalus. Be to buvo su
kviestos dvi spaudos kon
ferencijos ir išsiųsti du 
bendraraščiai Apylinkių ir 
Apygardų valdyboms.

Artimoje ateityje bus iš
siuntinėtos Apygardų ir 
Apylinkių valdyboms Cent
ro Valdybos paruoštos su
gestijos 1968-jų metų atžy. 
mėjimui.

Centro Valdyba prašo 
Apylinkių ir Apygardų val
dybas, įvairiais būdais ra
ginti tėvus leisti vaikus į 
lituanistines mokyklas.

Centro Valdyba taip pat 
prašo, kad Apylinkių valdy
bos atsiųstų solidarumo įna
šus už 1966 m. Solidarumo 
įnašų dalis gaunama iš 
Apylinkių valdybų yra vie
ninteles pastovios Centro 
Valdybos pajamos, kurio
mis remiasi Centro Valdy
bos veikla.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

• Pinigų taupymui nereikia važinėti, juos galite atsiųsti paštu, 
nes mes apmokame visas pašto persiuntimo išlaidas.

• Metinis dividendas 43/4<f’ išmokamas du kart per metus už PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokė jimais.

ri.yo.s taupumo sg.skaihis.

PARKING LOT

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
— ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZAN AUSKAS, President

visuomenės veikėjams. Tas 
daroma šios šalies sostinė
je, kur yra pasaulio politi
nis centras, kad Lietuvos 
vardas plačiau nuskambėtų. 
Jei reikėtų planą keisti, tai 
Kongresas įvyks taip pat 
sostinėje 1968 m. birželio 
mėn. tokiu pat didingumu 
ir iškilmėmis, skelbiant ati
tinkamas rezoliucijas, ku
rios būtų istorinės reikšmės 
Lietuvos likimo klausimais.

Liepos mėn. pradžioje 
pirmininkas A. Rudis, grįž. 
damas iš Korėjos buvo su
stojęs Los Angeles, Calif. 
lietuvių kolonijoje, kur tu
rėjo pranešimą vietos lietu
vių visuomenei ir pasikalbė
jimus su vietos Amerikos 
Liet. Tarybos veikėjais ir 
kt..

Tolimesnėje darbotvarkė
je apsvarstytas klausimas 
dėl spaudoje pasirodžiusio 
pranešimo apie važiavimą į 
okupuotą Lietuvą lietuvių- 
amerikiečių krep šin i n k ų 
vieneto, pasivadinusio ”Li- 
thuanian Sports and Cul- 
tural Activities Committee, 
Ine.” Iš paskelbtų organi
zatorių, pasivadinusiais ko
ordinatoriais pavardžių, pa
aiškėjo, kad jų tarpe yra 
šviesos-Santaros Federaci
jos pirmininkas Raimundas 
Mieželis, kuris atstovauja 
tą organizaciją Amerikos 
Lietuvių Taryboje su kitais 
dviem tos organizacijos at
stovais.

Kalbamo komiteto pasi- 
skelbimas, kaip privataus 
vieneto išvyką pas okupan
tą ir klaidinimo dėliai pa
naudojant amerikiečių įstai
gų ir organizacijų vardus, 
tikrumoje esant organizuo
tai lietuvių - amerik iečių 
krepšininkų išvykai, įsikor- 
poravusiai atitink a m o s e 
įstaigose, atskiros organi
zacijos vardu, neigiamai 
paveikė lietuvių visuomenės 
moralę, kaipo skaldymas 
lietuvių vieningo nusistaty
mo kovoje prieš Lietuvos 
pavergėją ir kadangi tokie 
veiksmai priešingi Ameri
kos Lietuvių Tarybos užda
viniams, todėl nutarta pa
siųsti šviesos-Santaros Fe
deracijai tokį laišką —

"apsvarsčius šį klausi
mą ir pasisakius posė
dyje visiems dalyvavu
siems valdybos posė
dyje nariams, nutarta 
pranešti šviesos-Santa
ros Federacijos Valdy
bai, kad jų atstovo 
Amerikos Lietuvių Ta
ryboje p. Raimundo 
Mieželio dalyvavi m a s 
organizuojant sporti. 
ninku išvyką į okupuo
tą Lietuvą, kaip lietu
vių spaudoje buvo pa
žymėta, yra nesuderi, 
namas su Amerikos 
Lietuvių Tarybos nario 
pareigomis ir todėl pra
šoma jį atšaukti ir pa
skirti kitą atstovą”.

Toliau apsvarstyti kiti 
smulkūs organizaciniai ir 
administraciniai reikalai.

Posėdžiui pirminink a v o 
A. J. Rudis, sekretoriavo 
dr. K. Šidlauskas. Dalyvavo
E. Bartkus, T. Blinstrubas, 
dr. VI. Šimaitis, L. šimutis 
— garb. pirm., J. Talalas, 
J. Zuris, dr. K. Valaitis ir
M. Vaidyla.

KVIEČIA J MARGUČIO 
BALIŲ

Margučio rėmėjų ren
giamas nuotaikingas ba
lius įvyks šį šeštadienį, 
rugpiūčio 19 d. Commu
nity salėje, Union Pier, 
Mich.

Meninę programą iš
pildys dainininkės Liu
cija Buivydaitė ir Živi
lė Numgaudaitė.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Visi maloniai kviečia

mi atsilankyti, tuo būdu 
paremsite Margučio ra
dijo programą.

* HENRIKAS ŽEME
LIS, Margučio radijo 
Chicagoje vedėjas, jau 
penkta savaitę guli ligo
ninėje.

DETROIT

PAGERBS MOKYTOJUS
Mokytojui pagerbti aka

demija, kurią rengia ALT 
S-gos Detroito skyrius, 
įvyks š. m. rugsėjo 17 die
ną Detroite. Vysk. V. Briz- 
gys ir Pasaulio Lietuvių 
Bendruomenės pirm. J. Ba
chunas dalyvaus šioje isto
rinėje akademijoje, kurioj 
mokytojas bus įvertintas 
dėl jo lietuvybės ugdymo 
jaunuomenėje.

Detroito ir artimųjų ko
lonijų lietuviai kviečiami 
dalyvauti mokytojui pa
gerbti akademijoje, (am)

DETROITO ŠAULIŲ 
IŠVAŽIAVIMAS

Visi šauliai bei šaulės 
rugp. 27 d. vyksta į p.p. Ko- 
dačių vasarvietę ”Nidą” 
Linden, Mich. prie Lobdell 
ežero, kur praleisime dieną 
ir įvyks kuopos šaulių pri
zinis šaudymas. Daugiausia 
surinkusiems taškų paskir
tos premijos, kurias pado
vanojo V. Selenis, M. Vit
kus ir V. Mingėla.

Šaudymo pradžia 10 vai. 
ryto. Po šaudymo vyks 
kuopos susirinkimas ir po 
to visų suvažiavusių bendri 
pietūs.

Kviečiame Detroito ir 
apylinkių visuomenę atvyk
ti ir kartu su mumis gra
žioje rudenėjančioje gam
toje praleisti dieną. Jokių 
atskirų pranešimų bei kvie
timų nesiųsime. Lauksime 
gausaus atsilankymo.

Dėl informacijų skam
binti V. Tamošiūnui —
825- 7816 arba M. Vitkui
826- 6312.

Kuopos Valdyba

BOSTON

• Glorija Razvadauskaitė 
ir Algis Adomkaitis liepos 
29 d. Bostone sukūrė lietu
višką šeimą. Vestuvių vai
šės įvyko Lietuvių Klubo 
patalpose, dalyvaujant daug 
svečių ne tik iš Bostono, 
bet ir iš tolimesnių vietų. 
Glorija mokykloje dėsto 
prancūzų kalbą ir baigia 
mokslus Masters laipsniui 
įgyti, o Algis Adomkaitis 
studijuoja fizikos mokslus 
ir dirba kaip fizikas stam
bioje ĮTEK bendrovėje.

1967 M. PABALTIEČIŲ 
LENGVOSIOS 
ATLETIKOS 

PIRMENYBĖS
Š. m. liepos 29-30 d. Chi

cagoje įvyko 1967 m. š. 
Amerikos Pabaltiečių Leng
vosios Atletikos, Plaukymo 
ir Lauko Teniso Pirmeny
bes. Varžybas rengė latviai.

Lengvojoje atletikoje bu
vo gana kuklus skaičius da
lyvių — apie 60.-Iš jų 25 
lietuviai (14 iš Clevelando, 
8 iš Chicagos ir 3 iš Toron
to).

Toli gražu, nei viena tau
tybė nebuvo atstovaujama 
pilnam pajėgume, todėl, su 
keletą išimčių, pasekmės 
buvo tik vidutinės.

Bene geriausiai išbalan
suota atrodė moterų klasė, 
tuo tarpu kai vyrų klasėje 
kai kuriose rungtyse buvo 
vos po keletą dalyvių. Iš
skyrus keletą dalyvių, jau
nių klasėje pasekmės buvo 
skystokos.

Stadionas buvo paruoštas 
gerai ir pačios varžybos 
buvo pravestos pusėtinai 
sklandžiai.

Tenka apgailestauti, kad 
susidomėjimas varžybomis 
tiek iš sportininkų pusės 
tiek ir iš žiūrovų buvo ga
na menkas.

Skaityk ir platink 
DIRVĄ

expc>67
EXPO 67 — KAMBARIAI
USA pusėj nuo Montrealio 

ARTI PARODOS.
nesiekiant miesto susigrū
dimo. Kambarys dienai 
$6.00 vienam ir po $2.00 

sekantiems šeimoje.
VIRTUVĖ-šALDYTUVAS
Užsisakykite:

Leonas
644 I^aurie Cr. 
Greenfield Park 
P. Q., Canada 
Tel.: 671-8893.

VAŽIUOJANT Į
E X P O 67

dar galite užsisakyti iš 
anksto nakvynes prieinama 

kaina pas
Edę Jankutę 

2066 Claremont Avė., 
Apt. 74, 

Montreal 6, Quebec, 
Canada.

P. S. Patogus ir netolimas 
susisiekimas su Expo. 

(87-89)

EXPO 67 BUTAI
Laurentian kalnuose 

prie vandens, 1 vai. iki 
EXP0 67.

Kambariai, arba bu
tai. Visi patogumai, ži
diniai.

Užsisakyti iš anksto. 
Pusė miesto kainos.

P. Gaputis, 
7559 Ųuerbes Avė., 
Montreal 15, Que. 
Tel. 272-8384.
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