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1968 METU ANGOJE
PRAĖJUSIEJI METAI PAKARTOTINAI PARO
DĖ, KAD VALSTYBIŲ SAUGUMAS DIDŽIAU
SIA DALIMI PRIKLAUSO NUO JŲ APSIGINK
LAVIMO IR PASIRYŽIMO JĮ PANAUDOTI. —
NATO ATSIDŪRĖ PRIEŠ SIENĄ, KURIAI NIE
KAS NEGRASO.

--------------

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Jei šimtas su viršum
valstybių galėtų gerai su
gyventi, pasaulis galėtų
pasidžiaugti visai neblo
ga ateitim. Deja, tos
valstybės turėjo ir tu
rės skirtingų interesų,
kurių susikirtimas gali
privesti prie labai kri
tiškos būklės. Pasauli
nė organizacija — Jung
tinės Tautos — pasiro
dė šiek tiek tinkančios

IŠ VISO PASAULIO
• KANADOS PREMJERO
PEARSONO pasitraukimo iš li
beralų partijos vadovybės, tuo
pačiu laukiant ir atsistatydini
mo iš premjero posto, neapgai
lestauja naujieji Kanados imi
grantai. Pearson buvęs kompro
misų čempionas, anksčiau pri
klausęs labai jau pagavėju
sioms organizacijoms. Priva
čiai pasirodęs palankus paverg
tųjų tautų reikalams, bet ven
gęs viešai angažuotis. Bendrai,
naujųjų
imigrantų atžvilgiu
Pearsono vadovaujama vyriau
sybė nebuvusi palanki ir daugel
atžvilgių jie laikomi antros ei
lės piliečiais.

• antroji Širdies sukei
timo operacija vėl buvo {vyk
dyta P. Afrikos sostinės Cape
Town ligoninėje. Dantų gydyto
jui Blaibergui {statyta kito žmogais širdis pradėjusi pati plak
ti be elektrinio šoko, kurio rei
kėjo pirmam pacientuiVaškanskiui. Dr. Barnardas, tos opera
cijos vykdytojas, pareiškė, jog
5 vai. užsitęsusi operacija vyku
si labai sklandžiai. Blaibergui
buvo {statyta ką tik mirusio jau
no mulato Clive Haupt širdis.
• PREZ. JOHNSONAS pasira
šė naująjj Sočiai Security {staty
mą, pagal kur{ 24 milijonai pen
sininkų gaus padidintas pensi
jas. Apie 13 nuoš. pakilimas kar
tu paliečia ir visus mokesčių
mokėtojus, padidėjus mokes
čiams pensijų fondui.
• SOV. S-GOS tankų ir prieš
lėktuvinių patrankų daliniai pa
truliuoja Mongolijoje. Apie to
kius kariuomenės judėjimus bu
vo kalbama jau 1966 m., bet da
bar žinios pasitvirtino, kai Mon
golijos sostinėje Ulan Bator {vy
ko didesnis tų dalinių para
das. Mongolijos ir R. Kinijos
sienos apsauga buvo sustiprin
ta prasidėjus Kremliaus ir Pe
kino konfliktui.
• EXPO 67 bus pakartota 1968
m. Energingas Montrealio bur
mistras Jean Drapeauišsikovo
jo, kad gerai nusisekusi tarptau
tinė paroda būtų kartojama kas
metai. Tik 3 valstybės nesuti
ko perleisti savo paviljonų. Vie.
nos perleido miestui, kitos ža
da pačios pasilaikyti dalyvaujant
parodoje.
• MIAM1 mieste, Floridoje,
policijos vadas Walter Headley
paskelbė kovą su vandalais ir
kriminalistais, kurių daugiau
sia esą negrų tarpe. Jis priė
jęs išvados, kad labdaros pro
gramos neveikia { užkietėjusius
kriminalistus, todėl policija,
ginkluota šautuvais ir šunų pa
gelto pradėjo patruliuoti Įtarti
nus rajonus. "Gatvėse vyksta
karas tarp {statymų nepaisan
čių ir {statymų apsaugos ieš
kančių piliečių", pareiškė komisionierius Sullivan. "Jei rei
kia jėgos tvarkai atstatyti, mes
ja naudosimės".

esamai padėčiai •— sta
tus quo — išlaikyti. Jos
iki šiol negalėjo susi
tarti dėl bet kokios re
formos ir nėra vilties,
kad tai artimoje ateity
je galėtų padaryti. Daž
nai užmirštama, kad tik
tam labai ribotam tiks
lui toji ęrganizacija ir
buvo įkurta.
Dėl to paskirų vals
tybių ir jų interesų sau
gumas daugiau ar ma
žiau glūdi sugebėjime vi
sa tai paremti ginklu.
Nepaisant iš visų pusių
pareikšto bodėjimosi bet
kokia ideologija, atski
rų valstybių sąjungos ja
dažniausia remiasi. Ir
tai ne tiek dėl pačios ide
ologijos, kiek dėl prak
tiškų sumetimų. Ūkiš
kai amerikiečiai ir jų
kapitalas gali dalyvau ti ir gauti pelno tik to
kiose valstybėse, ku
rios tvarkosi demokra
tiškai, ar tiksliau tariant,
kurių ūkis nėra tvarko
mas valstybės, nepalie
kant jokios vietos priva
čiai iniciatyvai.
Kiek ciniškai žiūrint
galima net konstatuoti,
kad platesnei rinkai ir
ūkinės ekspansijos ap
saugai amerikiečiai su
darė Šiaurės Atlanto
Apsigynimo Organiza
ciją — NATO.
Jos pirmasis tikslas
buvo apsaugoti Vakarų ir
Pietų Europą, įskaitant
ir Turkiją, nuo Sovietų
grėsmės. Dabar ta grės
me abejojama. Sunku įsi
vaizduoti, kad sovietai
galėtų pasistūmėti įpriekį, išvengdami atominio
karo, kurio turėtų bijo
ti. Iš kitos pusės, kyla
klausimas , ar verta ri
zikuoti Amerikos ir Eu
ropos didmiesčių liki
mu dėl kokio nors Vaka
rų Berlyno ar Ankaros?
Kad atsakymą į tą klau
simą nutolinus, buvo su
galvota, jog neverta ko

kiam konfliktui iškilus
tuoj pat griebtis atomi
nių ginklų. Jų nebuvo
griebtasi ir Vietnamo
konflikte. O tai reiškia,
kad paliestų valstybių
konvencionalinės pajė
gos turėtų būti lygios so
vietų atitinkamom pajė
gom. Bet vėl, kam gink
luotis pasenusiais gink
lais, jei karą galų gale
nulems atominiai gink
lai ar tik jų panaudojimo
grėsmė?
Ginklavimasis sudaro
nemažą naštą atskirom
valstybėm. Pavyzdžiui,
JAV tiems reikalams, įs
kaitant ir Vietnamo ka
rą, išleidžia 10% visų sa
vo pajamų (gautas už pa
gamintas vertybes ir pa
tarnavimus — Gross Na
tional Product). Antroje
vietoje stovi D. Britani
ja, kuri išleidžia 6.7%
savo visų pajamų tiems
reikalams. (Čia susidu
riame su tragiškai -ko
miška situacija: D. Bri
tanija apleidžia savo už
jūrių pozicijas traukda
masi į mažos salos vals
tybę, kurios egzistenci
jai mažai kas graso ir ku
rios ūkinė būklė yra itin
pašlijusi.)
Prancūzija ginklavi
muisi, įskaitant ir savo
atomines pajėgas, išlei
džia per 6,2 % savo paja
mų, Vokietija — 5,3%, o
Italija tik — 3,7%.
Žodžiu, čia nėra ly
gybės ir tai sąjungininkų
tarpe sugadino daug
kraujo. Kam vokie
čiams, pavyzdžiui, leis
ti daug pinigų konvencionaliniams ginklams, jei
jų likimas priklauso nuo
JAV pasiryžimo panaudo
ti savo atominę persva
rą, o Prancūzijai pasi
traukus iš aktyvaus da
lyvavimo NATO sąjun
goje, tos sąjungos kariuo
menės neteko bet kokios
gilumos manevravimui?
Pagaliau , sovietai ir jų
satelitai dėl savo valsty
binės sistemos, leidžian
čios geriau išlaikyti pa
slaptį, visados gali dau»
giau ir greičiau sutelk
ti savo kariuomenės smū
giui, negu vakariečiai to
smūgio atmušimui.
(Nukelta į 2 psl.)

NEBERA BALUČIO
Savo 88 metų gimta
dienio (g. 1879 m. gruo
džio 29) sulaukęs, su
šiuo pasauliu, savo gau
siais bičiuliais ir Lie
tuvos istorijon įrašytu
gausių darbų aruodu at
siskyrė Lietuvos pasiuntinys Anglijoje Bro
nius Kazys Balutis,
Vėlionies veiklą mūsų istorikai suskirstys
į dvi dalis; viena — tai
jo darbai Amerikos lie
tuvių tarpe, kita — jo
atliktoji Lietuvai parei
ga diplomatinėje tarny
boje.
Jaunystėje mokytojo
ir jaunimo auklėtojo dar
bą pasirinkęs, atsisakė
tarnauti caro armijoje ir
jau 1905 m. atsidūrė Ame

rikoje. Čia ne tik siekė
aukštesnio mokslo (pra
dėjęs studijuoti Valparalso universitete, o bai
gęs Chicagos Kent kole
gijoje teisės mokslus),
bet tuojau įsijungė į lie
tuviškųjų organizacijų
veiklą ir spaudos darbą.
Tose srityse užimdamas
pirmaeilius postus, jis
aktyviai reiškėsi įvai
riuose Amerikos lietu
vių seimuose. Kaip vie
nas iš pirmaujančių lie
tuvių inteligentų, 1919 m.
liepos 9 Lietuvių Tauti
nės Tarybos išrenka
mas Amerikos lietuvių
delegatu Paryžiuje vyks
tančiai taikos konferen
cijai, kur šalia E. Galva
nausko ir P. Klimo buvo
vienu iš sekretorių.
Čia bene ir bus pra
sidėjusi jo diplomatinė
karjera, kai tuoj po kon
ferencijos jis buvo pa
kviestas Lietuvos užsie
nių reikalų ministerijos
tarnybon. Čia jis buvo
pasiekęs vlceminlsterio
laipsnio, ne kartą buvo
kviestas būti ir mlnisteriu. Būdamas diplo
matinėj tarnyboj, daly
vavo veik visose svarbes
nėse Lietuvos delegaci
jose deryboms su kito
mis valstybėmis.
1928 m. liepos mėn.
skiriamas Lietuvos pa
siuntiniu Washingtone,
nuo 1934 m. Londone,kar
tu einant ir pasiunti
nio pareigas prie Olan
dijos vyriausybės.
B.K. Balučio nuveikti
darbai visuomeninėj ir
diplomatinėj srity nesu

telpa trumpo prisimini
mo rėmuose.
Korp! Neo-Lithuania
neteko paskutinio iš gy
vųjų savo Garbės Narių.
O gi ne veltui jis ton ei
lėn buvo įsirikiavęs ša
11a Basanavičiaus, Mai
ronio, Tumo-Vaižganto,
Smetonos ir kt. tautos
vadų ir jos prisikėlimo
veteranų. Liūdi velio
nies netekę daugelis or
ganizacijų, kurioms jis
buvo paskelbtu ar ne
paskelbtu garbės nariu.
Bet pats vėlionis savo
darbais, savo būdu ir sa
vo ilgų metų darbų vir
tine liko ištikimu Lietu
vių tautos sūnum, jai
pašventęs savo gyveni
mą.
ARGENTINOS LIETUVIAI
IŠKILMINGAI ŠVĘS
50 METŲ SUKAKTĮ
Pr. m. gruodžio mėn. 1 d.
Lietuvių Centro namuose
Įvyko Argentinos Lietuvių
Organizacijų ir Spaudos
Tarybos posėdis, kuriame
dalyvavo visų draugijų ir
spaudos atstovai.
Vasario 16 šventė 1968
Jubiliejiniais metais nutar
ta ruošti visos liet, koloni
jos bendrai vasario 17 d.,
šeštadienį, Lietuvių Centro
RCimuose ir vasario 18 d.,
sekmadieni, Buenos Aires
miesto katedroje atlaikyti
iškilmingas mišias ir uždė
ti aikštėje vainiką prie
Laisvės paminklo.
Kitą viešą paminėjimą
nutarta padaryti vėliau me
tų bėgyje, miesto centre di
deliame teatre ,su atitinka
ma ir plačia programa. G.
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A. Tamošaitis

Kompozicija

ŽAIDIMAS SOVIETIŠKOMIS TAISYKLĖMIS
Viskas jiems leistina.
Sovietinės viršūnės iš
darinėja visur tokius da
lykus, kokių demokrati-

1968 metų
angoje...
(Atkelta iš 1 psl.)
Dėl viso to NATOvalslybės metų pabaigoje pri
ėjo tikrai saliamoniško
kompromiso. Iš vienos
pusės, jos oficialiai su
tarė laikytis principo,
kad į eventualų sovietų
antpuolį reiktų atsakyti
palaipsniui, ir jei tai bū
tų įmanoma, tais pačiais
ginklais, iš antros pusės
— jos sutarė tyliai su
mažinti savo konvencionalines pajėgas. Ameri
kiečiai atitrauks apie
30.000 vyrų iš Vokietijos,
britai tyliai sumažins sa
vo Rheino armiją, o vo
kiečiai nepadidins savo
kariuomenės iki to dy
džio, kurį buvo pažadė
ję. Tą keistoką kompromisą buvo palyginti leng
va pasiekti, nes niekas
nenori tikėtis sovietų
frontalinio puolimo, juo
labiau, kad jie, sovietai,
rodo noro Europą apei
ti iš pietų pusės — su
stiprindami savo įtaką
Viduržemio jūros basei
ne. Čia įdomu, kad de
Gaulle, kuris, netikėda
mas į sovietų puoli Oi .
galimybes: praktiškai pa
sitraukė iš tos sąjun
gos, dabar turėtų pajus
ti pavojų ne iš Vokieti
jos, ar per ją, bet iš Pie
tų. Didžiausios nuolai
dos ir subsidijos buvu
siom prancūzų koloni
jom Afrikoje neapsau
gojo jų nuo sovietų įta
kos padidėjimo, kuri
jiems palyginti visai ma
žai kainavo.
Tokioje situacijoje eu
ropiečiams atrodo, kad
didesnė garantija jų at
eičiai būtų tolimesnis
ūkinis stiprėjimas, o ne
jų armijų didumas. Glau
desnis ūkinis bendra
darbiavimas ir jo gali
mybės sukėlė nemažai
galvosūkių Europos vals
tybėm, bet tai jau atski
ra tema.

nių valstybių asmenys
niekuomet neleistų.
Sovietiniai diploma
tai gali sau leisti gru
bi joniškumą, netaktą,
chamiškumą, o vakarie
tiškos galvos nuduoda,
kad jokio chamiškumo ne
pastebėjo arba skuba so
vietiniam
chamišku
mam surasti visokius
pateisinimus.
Iš gastrolės po Sov.
S-gą neseniai grįžo žy
mus amerikoniškas rockand-roll orkestras. Kur
tik jis ten pasirodė, vi
sur turėjo didelį pasi

sekimą. O tas labai ne*
patiko Furcevai ir ki
tiems kultūros minis
terijai
vadovaujan
tiems.
Orkestro vadovas su
grįžęs papasakojo apie
du įvykius, kuriais jo or
kestrantai buvo smar
kiai pasipiktinę.
Vieno koncerto metu
tūla moteris publikoje
staiga atsistojo, ką tai
pasakė rusiškai ir pub
lika pradėjo iš salės iš
eidinėti. Nieko neįta
riant orkestras grojo to
liau, kol salė visai iš

JAU... STROH’S

tuštėjo. Tik paskui pa
aiškėjo, kad tai buvo mo
teris užimanti mieste
aukštą vietą, salėje pa
reiškusi, kad koncertas
baigėsi. Aišku, kad sa
lėje pasilikti niekas ne
drįso.
Kitame mieste koncer
tas visai neįvyko, nes va
landą prieš koncerto pra
džią muzikantams buvo
pranešta, jog auditorijo
je sugedo elektra ir kad
pataisymas pareikalaus
keletos valandų. Koncer
tas buvo atidėtas, bet
bandymai gauti salę ki
tai dienai pasisekimo
neturėjo.
Jei tokie dalykai įvyk
tų Amerikoje, apie juos
rašytų viso pasaulio laik
raščiai. Bet kadangi tas
įvyko Sov. S-goje, sovie
tinis chamizmas priim
ta nutylėti.
Arba, pavyzdžiui Inci
dentas su amerikiečiu
šachmatininku
Bobby
Fisher.
Tuniso valstybės Sousse mieste neseniai įvy
ko septintasis tarpzoninis turnyras visų penkių
kontinentų žymiausiems
šachmatistams dalyvau
jant. Nugalėtojas turėjo
teisę rungtis su pasau
lio čempijonu, sovietiniu
šachmatistu Tigranu Petrosianu.
Visą laiką
Fisher ėjo kitų lošikų
priekyje. Staiga jis pa
reiškė savo nusistatymą
toliau turnyre nebedaly
vauti. Telegramose iš
Sousse apie atsisakymo
priežastį nieko nebuvo
minėta. Apie nepapras
tą įvykio su Fisher prie
žastį paskelbė Vak. Vo
kietijos žurnalai.
Fisher yra religingas
žmogus ir šeštadieniais
niekuomet šachmatais
nelošia. Gerbdami Fisherio religinius jaus

BE-DEPOZITO
BE-GRĄŽINIMO

mus, visi šachmatų meis
teriai, išskyrus Sov. Sgos, šeštadienio lošimą
sutiko atidėti trimis va
landomis vėliau, nes tik
po saulės nusileidimo jisgali viską dirbti ir šeš
tadieniais.
Sovietiniai lošikai tur
nyro organizatoriams pa
reiškė protestą "nusta
tant Fisheriui atskiras
taisykles dėl jo meldi
mosi". Jie "negalvoja
lošti su Fisheriu, kada
jiems išpuola poilsis".
Dėl Fisherio religi
nių jausmų neprivalo ken
tėti kiti — pareiškė so
vietiniai meisteriai Geller ir Korčnoj.

S-goje kas nors pasaky
ti ar parašyti nepataiko,
sodinami į kalėjimus,
tremiami į Sibirą.
Amerikoje prieš vy
riausybės vedamą poli
tiką universitetuose kal
ba profesoriai, rašo laik
raščiuose ir demonstruo •
ja žmonių minios, ir, jei
demonstrantai piliečių
turtui nedaro nuostolių,
nemuša policininkų, nie
kas nebūna sulaikomas,
teisiamas.
Kodėl niekas nepasa
ko, neparašo apie sovie
tinį imperializmą ir kas
dedasi Sov. S-goje ir jos
okupuotuose kraštuose?
K.M.J, Šarūnas

Senesniais
laikais
maskoliai sakydavo: su
loti nepataikysi, mušti
gausi. Dabar gi, jei Sov.
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Tik nusuk ... ir vėl užsuk
Mažas posūkis ir jūs pasiruošęs įpilti stik
linę Stroh’s. Nori sutaupyti vėlesniam lai
kui? Užsuk kamštį. Tai lengviausias bū
das gėrėtis skirtingo skonio alum. Lieps
noj darymas teikia tą skirtumą. Gėrekis
Stroh’s ... vieninteliu liepsnoj darytu
alum Amerikoje.
Tho Stroh Brewory Company, Detroit 26, Michigan

LIEPSNOJ DARYTO SKONIS
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Kai kraštutinumai
virsta anarchija
Buvęs JAV teisininkų tarybos pirmininkas
L.F. Powell, jr. neseniai pasakytoje kalboje pa
brėžė, kad Amerikos miestuose vykstančios riau
šės, protesto demonstracijos ir panašūs ekscesai
esą preliudu revoliucijai.
Nusistovėjusios tvarkos ardymas laisvėje ir
pastovume gyventi (pratusioje ir tą laisvę gerbian
čioje visuomenėje nebegali būti laikomas tik sąži
ningu protesto ženklu. Sąmoningų piliečių masė vie
ningai sutinka su faktu, kad respektas teisei ir
valstybės autoritetui smunka šuoliais, nes kaip gi
kitaip suprasi tokį elgesį, kurio pasėkoje praeitą
vasarą gaisrai, plėšikavimai, žudymai apėmė 100
Amerikos miestų! Nuostoliai, žinoma, jau skaičiuo
jami milijonais dolerių, neskaitant šimtus praras
tų gyvybių. Ne be to, kad visatai dar atnešė džiaugs
mo Amerikos priešams užsienyje ir užpylė alyvos
ant jų propagandos mašinerijos. Visuomenėje ne
abejojama, jog tokio Time magazino pastaba, kad
"demonstracijos primena pasauliui Amerikoje glo
bojamų teisę protestuoti", buvo paleista negirdo
mis ir visai nepastebėta.
L.F. Powell, jr., nepaneigdamas teisės protes
tuoti, įžiūri tos teisės išnaudojime degeneratyvių
proceso ženklų, nes tarp protesto akto ir protestuo
jamo objekto atsirado ženklų ir veiksmų, nebe sude
rinamų su teisinės santvarkos reikalavimais.
"Tik keli balsai prabilo prieš riaušininkus",
sako L.F. Powell, jr. "Ir tai tik todėl, kad visa tai
vyksta pilietinių teisių vardu. Nepaklusnumo įsta
tymams ir to nepaklusnumo taktika retai kada su
silaukė kritikos. Geros valios žmonės, kaip kuni
gai ir universitetų intelektualai,buvo taip sužavėti
gražiai pavadintais tikslais, kad nebeatkreipė dė
mesio į tai, kur tų tikslų siekėjai nuves". O kur nu
vedė, visi jau žinome.
Kokia gi siūloma išeitis? L.F. Powell, jr. nuo
mone, tik įsakmus įstatymų laikymasis, jų vykdy
mo priežiūra gali išgelbėti tvarkingos ir įstatymus
bojančios visuomenės ateitį. įstatymų ir tvarkos ne
paisymas prives prie visų tų laisvių išnykimo, ku
rias dar saugoja krašto konstitucija. O tada jau tik
rai kentės ne tik baltieji ir juodieji, bet ir patys ra
dikalai, ar jie vadinsis liberalais ar konservato
riais.
Imantis skubių augančiai betvarkei gydyti prie
monių, pirmoj eilėj siūloma: baigti su riaušininkų
ir neklaužadų tolerancija vyriausybėje, bažnyčių sa
kyklose, laikraščiuose ir universitetų ružavai nu
sidažiusiuose bendrabučiuose. Riaušių kurstytojai
privalo būti teisiami, patikrinant ir sugriežtinant
kriminalinį kodeksą.
Tai tik dalinės sugestijos, bet ir be pilno rei
kalingų priemonių sąrašo visuomenė jaučia, kur rei
kia griežtesnės rankos. Nes gi yra didelis skirtu
mas tarp įstatymais apsaugotos laisvės ir leidimo
anarchijai.
Spaudoje jau kalbama apie ateinančių "karštą
vasarą" Amerikos miestuose. Kalbama atvirais
riaušių kurstytojų žodžiais. Kas atsitiks, dabar sun
ku pramatyti, nes nežinia, ar nulems sveikas protas
ir visuomeninė sąžinė,ar,rinkimams artėjant,balsų
skaičiavimo mašinos.

f
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ŽODIS BRONIUI NAINIUI
Aprašydamas tretįjį kul
tūros kongresą Chicagoje
(Dirva 132 nr.), aš pažy
mėjau keletą momentų, ku
rie neprisidėjo prie kongre
so orumo arba kenkė jo
programos sudarymą bei
josios įvykdymą. Vienas to
kių momentų, iš pirmo
žvilgsnio, labai jau papras

tas klausimas — kongreso
darbo prezidiumo sudary
mas *..
Kalbamą kongreso prezi
diumo sudarymo techniką
saviškai aiškinti ir drauge
JAV LB pirmininko pozici
ją tuo klausimu ginti, išėjo
Bronius Nainys (Dirva 137
nr.). Pradžioje savo pareiš
kimo BN teigia: "Tenka
priminti, kad ponas Valiu
kėnas ne "turbūt", bet iš
tikrųjų iš kongreso išsine
šė klaidingus įspūdžius, nes
minėtu teigimu jis įvykius
pristatė ne taip, kaip iš tik
rųjų buvo”. Pabaigoje vistik atsileidžia ir taria: "Po
nas Valiukėnas buvo klai
dingai informuotas".
Dėkodamas Broniui Nai
niui už pastangas mane tei
singai informuoti, skubu
pastebėti, kad aš kongreso
darbo prezidiumo sudary
mą išgyvenau pats ir in-

Venezuelos lietuvių delegacija suruoštame vyriausybei priėmime. Iš kairės: J. Bieliūnas, I. Jablonskytė, G. Žalnieriūnaitė, R. Jablonskytė, gubern. Ildegard Segnini, ponia Yolanda de Segnini, karo
aviacijos majr. L. Lammersdorf, ponia Onutė de Lammersdorf, R. Tamašauskaitė, A. Žalnieriūnas,
N. Kukanauzaitė ir inž. V, Venckus.

VENEZUELOS LIETUVIU ŽINIOS
• GRUODŽIO 9 Maracay mieste Venezuelos respublikos preziden
tas Dr. Raul Leoni ati
darė keletą gatvių, val-

formacijas turiu teisingas,
todėl liekuosi nusiteikimo,
kad JAV LB pirmininkas
nuklydo siauroku keliu ...
BN nei vieno mano fakto
neneigia, o tik kreipia kita
linkme jų aiškinimą. Ir vi
są tai daro, remdamasis jo
naujai teikiamu faktu, esą
"kongreso darbo prezidiu
mas ... buvo sutartas ben
drame JAV LB Tarybos
prezidiumo, Centro Valdy
bos, PLB Kultūros Tarybos
ir Kongresui Rengti Komi
teto atstovų bendrame pa
sitarime". Malonu buvo šį
naują faktą išgirsti. Prisi
pažinsiu, kad rašydamas
aną apybraižą turėjau gal
voje susikirtimą su kandi
datais į prezidiumą, suda
rytą kongresui rengti ko
miteto ir JAV Lietuvių
Bendruomenės Centro Val
dybos ... Bet šio BN fakto
iškėlimas mane dar liūdniau
nuteikia.
Didesnieji tautiniai ar
tarptautiniai susitelkimai,
kongresai, suvažiavimai...
savo prezidiumuose papras
tai simboliškai apima visus
plačiausius dalyvių sluoks
nius, visą jųjų sklaidą. Tuo
tarpu reikia tik stebėtis,
kad keturių LB institucijų
atstovai, vadinasi, nema
žiau keturių vadovaujančių
visuomenininkų, nerado rei
kalo šį elementarų, kad ir
niekur nerašytą, nuostatą
paboti... Ir sukirpo darbo
prezidiumą iš gerų trijų vy
rų, bet vistik labai jau aiš
kiai vienos grupės ... Net
Kanados LB atstovui pre
zidiume nerasta vietos...
Aiškumo dėlei, pavyzdys.
Drįstu manyti, kad nei pats
ano meto Draugijos Užsie
nio Lietuviams Pirminin
kas, kurio pastangomis bu
vo sušauktas pirmasis Pa
saulio Lietuvių Kongresas
Kaune, 1935 m., negalėtų
pasakyti ir šiandie, kas bū
tų nutikę su anuo kongre
su, jeigu į jo prezidiumą,
vietoje buvusių įvairių
kraštų ir įvairių pažiūrų 9
lietuvių, būtų buvę suso
dinti devyni iškilesni val
dančios partijos vyrai...
Ir šitą. kaip teigia B.
Nainys, keturių LB insti
tucijų atstovų tarimą be
jokių skrupulų JAV LB
pirmininkas vykdė ir įvyk
dė! Bet ar šis jo ėjimas ir
tolesnis aiškinimas yra pa
čios LB interesuose? Norė
čiau manyti, kad tai turėtų
būti aišku ir Broniui Nai
niui.
Reiškiu pagarbą
Mečys Valiukėnas

diškų pastatų ir olimpinį
sporto stadioną. Ta pro-u
ga buvo atvykę keletas
vyriausybės narių ir ka
rinių misijų atstovai iš
kitų Pietų Amerikos vals
tybių. Įvyko kariuome
nės paradas, o vakare
vyriausybės
rūmuose
priėmimas - banketas
kariuomenės dalinių va
dovams, kadetams ir
kviestoms
delegaci
joms. Oo Lammersdorf
(vyras karo aviacijos ma
joras) tarpininkaujant,
buvo pakviesta ir lietu
vių delegacija. Kvietė
Aragua gubernatorius
Segnini ir IV-sios pės
tininkų divizijos vadas
generolas Carnevali su
poniomis. Ta pačia pro
ga ponios Y. Segnini ir
O. Lammersdorf malo
niai pakvietė mūsų tauti
nių šokių šokėjus daly
vauti gruodžio 16 kari
ninkų ponių ruošiamoje
venezueliečių vaikų eg
lutėje su programa. Šiuo
kvietimu mūsų jaunimas
maloniai pasinaudojo ir
programoje dalyvavo.
Šokiams
vadovavo A.
Žalnieriūnaitė, akorde
onu grojo Tadas Garš
va. Ypatingą dėmesį su
kėlė, kai Kalėdų senelis
buvo atgabentas malūn
sparniu ir nusileido su
trispalviu parašiutu da
linti kalėdinių dovanė
lių. Tokios Kalėdų eglu
tės vaikams pas mus va
dinamos
Festival dėl
Nino.
Transporto priemo
nėmis iš Valencios rūpi
nosi Marius Zupkus ir
Juozas Kaukanauza, ma
terialiai parėmė J. Bie
liūnas ir inž. V. Venc
kus.
Šis lietuvių gražus ir
sutartinis pasirodymas
tebūnie pirmuoju žings*

niu į 1968 - Lietuvos
Laisvės Kovos metus.
• V. J. BIELIŪNŲ
"Casa Europa" aukso ir
brangenybių
krautuvė
persikėlė į naujas, mo
derniškas patalpas. J.
Bieliūnas turi Japonijos
Orienth laikrodžių atsto
vybę visai Venezuelai.
• JONAS VILTRAKIS,
gyvenąs Valencia mies
te, pagarsėjo visoje Venezueloje, kaip geriau
sių ir rečiausiai aptin
kamų orchidėjų atmainų
auginojas.
Įvairiose
šios srities parodose,
J. Viltrakis apdovanoja
mas diplomais bei įvai
riais pažymėjimais.
• LAPKRIČIO 5 lankan •
tis VLSB-nės Caracaso
apyl. visuotiname susi
rinkime
Venezuelos
B-nės Centro Valdybos
pirmininkas turėjo il
gesnį pasikalbėjimą su
Raimundu Mieželiu, ku
ris tarnybos reikalais
iš JAV lankė kaikurias
amerikiečių įmones Venezueloje.
• PRIEŠ keletą savai
čių, VLIKo atstovybės
Venezueloje p-kas J. Bie
liūnas, persiuntė Tautos
Fondui Venezuelos lie
tuvių auką 390 dol.
• LAPKRIČIO 12 Juo
sėta Lammersdorfaitė
sukūrė šeimos židinį su
Juozu Skiduliu. Moterys
tės sakramentą suteikė
kun. Antanas Perkumas,
Šv. Dievo Motinos baž
nyčioje, Maracay mies
te. Jaunavedžiai susi
laukė daug vertingų dova
nų. Vestuvių vaišėse ma
tėsi gerokas būrys lietu
vių b-nės atstovų. Jau
navedžiams palinkėta lai
mingo ir turtingo gyveni
mo.
• JONAS STANEVI
ČIUS mirė lapkričio 25

d. JAV-se Chicagoje. Ve
lionis, gyvendamas ilges
nį laiką Venezueloje, ak
tyviai dalyvavo lietuviš
koje veikloje. Buvo vie
nas iš mūsų b-nės steigė
jų. Paliko liūdesio pri
slėgtą dukrą Lietuvoje ir
brolį su šeima Urugva
juje. Jonas Stanevičius
palaidotas Šv. Kazimie
ro kapinėse Chicagoje.
• VALERIJA I. VESELIENE, Vandos Balutienės mamytė, mirė
gruodžio 5 d. Sekančią
dieną su bažnytinėmis
apeigomis palaidota Va
lencia miesto kapinėse.
Didžiame liūdesyje liko
duktė Vanda ir žentas
Mečys Balučiai, anūkė
Regina su šeima ir gimi
nėmis Argentinoje.
• SUNKIAI SERGA
MOP diplm. inž. staty
bininkas Kostas Gorodeckis. Jųjų duktė, Ma
rina Gorodeckaitė, šiuo
metu profesoriauja Har
vardo u-te JAV-se ir
yra nuolatinė Europos
Lietuvio bendradarbėkorespondentė.
• IRENA KAMANTAUSKIENĖ su dukra
Inute Kalėdų atostogas
praleido Venezueloje, G.
V. Tamašauskų šeimoje.
Lankėsi ir pas kitus sa
vo senus pažįstamus bei
bičiulius. Reikia paste
bėti, kad I. Kamantauskienė tarnauja Washlngtone, advokatų StevensDavis-Miller ir Mosher
įstaigoje vertėja.
VISKAS PASISAVINTA
IR SUSOVIETINTA
Anglų kalba Maskvoje
leidžiamas propagand i n i s
mėnesinis žurnalas SOVIET
L1TERATURE šių metų
vienuoliktą numerį yra pa
skyręs raudonosioms su
kaktuvėms paminėti. Virše
liuose raudonuose rėmuose
stambiomis mėlynomis rai
dėmis yra atspausdinta:
"Soviet Union Jubilee 1917
— 1967." šiame numeryje
randame ne tik rusų rašy
tojų poezijos ir prozos ang
liškų vertimų, bet ir keleto
nerusų rašytojų kūrinius,
jų tarpe ir lietuvio Eduar
do Mieželaičio
eilėraštį
"Šaulys”. Sprendžiant iš
pavardžių ir nuotraukų, tik
rai nėra rusai dar Vaahn
Teryan, Gamzat Tsadasah
ir David Kugultinov (pa
starojo mongoliškas vei
das). Tačiau niekur nėra
pažymėta, kokios jie yra
tautybės, kur gyvena ir iš
kokios kalbos buvo išversti
jų kūriniai. Tad sovietai
pasisavino viską: ne tik ki
tų tautų žemę ir medžiagi
nius turtus, bet ir jų kū
rybą.
(L. L)

F E M A L E

NURSING
INSTRUCTORS
Immediate openings awaiting qualified in-service instructors. Graduation from an accredited school
of nursing with B. S. degree and
membership
in a
professional
nursing organization will be re*
quired along with a mininium of 5
year* expeperience as an instruclor, supervisor or head nurse. If
interested and truly qualified ap
ply:

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Rd.
Detroit, Mich.
(140-2)

Venezuelos karo aviacijos majoras ir lakūną mokyklos profe
sorius Luis Lammersdorf su žmona, lietuvaite Onute Bieliauską ite-Lammersdorf. Jie yra tikrieji mūsą bendruomenės amabasadoriai turint reikalą su valdiškomis įstaigomis, ypač pagelbėt lietu
viui jaunuoliui norint įstoti į karo mokyklą.
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KAS KĄ
"APGAULIOJA”?
Chicagos komunistė
lių Vilnis gruodžio 30,
pasipiktinusi Dirvoje pa
skelbtu straipsniu apie
Vliko Tarybos posėdį, ku
rį sveikino Liet. Gen.
Konsulas A. Simutis, ra
šo, jog ”nei p. Šimutis,
nei kas nors Wasingtone neatstovauja dabarti
nės Lietuvos. Jei kas tu
ri teisę ją atstovauti tai
Vytautas Zenkevičius,
antrasis TSRS ambasa
dos sekretorius”.
Mūsų spaudoje niekas •
niekam neužginčyja tei
sės atstovauti TSRS, ne
žiūrint kurios eilės sek
retorius tas 4 raides
beatstovautų. Chicagos
''Vilniečiai” ir patys pur
kiai supranta, jog kalba
buvo apie Lietuvos atsto
vavimą ir tik jos atsto
vo sveikinimą. Jei kas ką
"apgaulioja", tai Chica
gos lietuviškai kalban
tieji komunistėliai arba
anot jų, "dabartinėje Lie

tuvoje" patys naftalina metai, bet ne tarpusavio
kovos. Tiek spauda, tiek
vadinamieji.
paskiri veikėjai, tiek or
SUKAKTUVINIŲ METŲ ganizacijų vadovai turė
tų pasirūpinti, kad sukak
VEIKLOS KRYPTIS
tuviniai metai mus su
Gruodžio 30 Draugo jungtų gyvybiniams tau
vedamajame "Gyvybi tos reikalams ir aiškes
niai reikalai" Pr. Gr. ra nėms laisves prošvais
tėms, turėtų taip pat pa
šo:
"Savo veiklą, minėda sirūpinti, kad nepritrūkmi nepriklausomybės at tume vadovų savo veiklai
gavimo pusšimčio sukak ir kūrėjų lietuviškai kul
tį, turėtume pakeisti tau tūrai".
tai naudingesne krypti
mi. Reiktų sumažinti vi
• Sovietų delegacijai iš
sokių rezoliucijų infliaci Maskvos ir Leningrado lan
ją, kad daugiau energi kantis Hamburge, ji buvo
jos galėtume panaudoti pasveikinta burmistro prof.
konkretiems darbams. Weichmann. Delegacijai va
Reikalinga sutelkti dau dovavo Michael Filonow.
Priėmimo metu iškilmin
giau paramos išleisti to
kiems veikalams, ku goje Hamburgo rotušės sa
riais ne tik saviesiems, lėje įvyko susikirtimas tarp
bet ir svetimiesiems pa burmistro ir Maskvos "tai
rodytume tikrąją padėtį kos komiteto’’ pirmininko
prof. Viktor Tschachikwadokupuotoje Lietuvoje ir se.
Po prof. Weichmann ma
tikruosius tautos bei lie lonaus
pasveikinimo, sovie
tuvių išeivijos siekimus. tų profesorius atsakė ašt
Išleisti tinkamų veikalų, riu puolimu prieš Vakarų
nušviečiančių lietuvių Vokietijos vedamą politiką
tautos ir valstybės istori ir įvedimą ”Notstandgesetją, kultūrą, visuomeninę ze”.
ir kitokią veiklą reikalin Po sovietų prof. puolamo
ga ne rezoliucijų, bet dar sios kalbos, burmistras
bo ir lėšų, o jas surinkti
turėtų mūsų didieji veiks
niai ir net mažosios or
ganizacijos.
Ateinantieji metai tu
rės būti kovos už laisvę

prof. Weichmann pareiškė,
kad jis irgi nesuprantąs kai
kurių dalykų ir norįs pa
klausti, kodėl Sovietų Są
junga siunčia ginklus į Ar
timuosius Rytus kuriais
grasina taikos ieškančią
mažą tautą Izrealį. O Vo
kietija vis dar padalinta,
kad net šeimos negali susi
tikti.
Vakarų Vokietijoje pir
moji gegužės švenčiama tai
kioje nuotaikoje ir be jokių
kariškų paradų, kai Rytų
Vokietijos dalyje vyksta
kariški paradai su sunkiais
ginklais.
♦ Atvykę iš Lietuvos,
ypač Klaipėdos, pasakoja,
kad maisto taurinas Klai
pėdoje per karą buvo su
bombarduotas, bet dabar
atstatytos ir praplėstos.
Klaipėdos krašte parei
gūnai beveik visi rusai ir
gatvėse negirdėsi kitos kal
bos, kaip rusiškos.
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Kompozicija

T. CLAIR
AVI N G S

SCHOOL TEACHERS
SUMMER and HOLIDAY SEASON employment is available
to School Teachers as Drivers with EASTERN GREYHOUND
Lines.
For many years your fellow teachers have found driving for
GREYHOUND a rewarding, interesting experience.
No heavy equipment experience necessary - we will train you.
Qualifications are: Age — 24 to 35, inclusive
Heigh — Minimum; 5’8”, Maximum: 6’2”
Weight — Minimum: 155#, Maximum: 201#
Vision — 20/30 Both eyes, Corrected 20/20
Mušt pass aptitude and psychological tests and complete
Driver Training Program. Also, pass Greyhound Physical
Examination.

Ali savings deposited through

from JANUARY Ist

16th earn

JANUARY

(CURRENT RATE)

Saturday, Dec. 30, 1967, 10:00 A. M. Only!
MONTICELLO MOTOR LODGE
Black Horse Pike & Exit #3 New Jersey Turnpike
BELLMAWR, N. J.
(No Telephone Inquiries)

NOW
5
LOCATIONS

GREYHOĮJND
An Equa) Opportunity Employer

SAVINGS CERTIFICATES AVAILABLE
Main Office: 813 EAST 185th STREET • 26000 LAKE SHORE BLVD.
6235 ST. CLAIR AVENUE

•

25000 EUCLID AVENUE

6135 VVILSON MILLS ROAD

(2-3)

VYT. ALANTAS

ŠVENTARAGIS
(2)
Šventaragis Šyptelėjo, Eikutis nusikikeno, tik šilinis tylėjo.
Mergina staiga sustabdė savo žirgą ir piktai žvilgterėjo | susto
jusius Salia kelio bernus. Jos palydovai tuojau ją apsupo iš visų
pusią,
-- Barai! -- šūktelėjo mergina, mostelėdama ranka.
Sulig tuo žodžiu vienas iš jos palydovą čiupo iš uždiržio buožę
ir sviedė J Mantą. Smūgis buvo toks netikėtas, kad Mantas net ne
spėjo linktelėti { §alj, ir buožė jam pataikė į šoną. Jis susvyravo
ir vos neiškrito iš balno.
— Nemanau, berneli, kad sulaukčiau tavęs šią naktelę: pirma
turėsi skubėti pas žyn( šonkaulio siisitvarstyti, -- tyčiojosi mer
gina. -- Nebeturėsi kvapo nė dainelią dainuoti. Mat, dainius atsi
rado!

-- Nesijaudink, mergele, man dar užteks kvapo tavo bernagalio vambrai ištaškyti, -- ir Mantas griebėsi savo kirvio.
-- Stok! -- suriko Šventaragis, ištiesdamas ranką.
Aplink ėmė rinktis keliauninkai ir smalsiai žiūrėjo, kas čia
bus. Mergina, matyt, patenkinta nubaudusi akiplėšą, smarkiai
spūstelėjo pintinais: jos žirgas metėsi pirmyn, bet Šventaragis to
ląukė — jis čiupo jam už žąslą ir besimuistanti ristūną sulaikė.
Minia aiktelėjo iš nustebimo.
-- Palauk, mergužėle, aš dar ne viską pasakiau.
— Savo išmint} pasilik sau...
-- Ir tau bus pravartu išgirsti. Mūsą papročiai reikalauja, kad
per Pavasario šventę neturi būti jokią muštynių, kad turi būti pa
miršti visi kivirčai ir kerštavimai. Matyt, tu būsi pamiršusi.
— Geriau tu pamokyk savo nepraustaburni bendrą valdyti ne
švankų liežuvi. Drąsuoliai atsirado užkabinėti padorias moteris,
o buožės išsigando! -- ji su pikta pašaipa žiūrėjo Šventaragiui (
akis.
-- Kokie mes bailiai, tu matai, kaip aš suvaldžiau tavo kul
neli, -- susirinkusieji keliauninkai ėmė juoktis.
įtūžusi mergina tampė pavad| ir darbavosi pintinais, žirgas
muistėsi ir trypė, bet iš vietos nejudėjo.
-- Trypk netrypusi, o josi tik tada, kai tave paleisiu, -- Šven
taragis kalbėjo šaižiai. — Tavo bernas pasalkandiškai puolė mano

bičiuli. Nemanyk, kad mes pamiršime. Saugokis su mumis susitik
ti po Pavasario Šventės: gali ūda atsivesti dar didesnę gaują, mes
visiems išbarstysime iltis, kad jie nebūtų tokie kandūs. Dabar neš
dinkis su savo sargais, — jis paleido žirgą.
— Gerai pasakei, viešpatie šventaragi! — kažkas Šūktelėjo iš
minios.
Besirengianti joti mergina, Išgirdusi tą vardą, staiga stabtelė
jo ir smalsiai bei įdėmiai apmetė Šventaragį akimis. Jos veido bruo
žai lyg sušvelnėjo, bet, kai ji vėl prabilo, jos balsas skambėjo kaip
skambėjęs pašaipiai:
— Ak, tu būsi Šventaragis, išmintingasis, teisingasis, narsusis
Šventaragis! Taip bent apie tave porina dainiai. Jei tu taip nori,
mes dar susitiksime, tik kažin, ar tas susitikimas nesuniekins tavo
narsybės, — ji nusijuokė, ir paspaudusi žirgą pintinais, išnyko su
savo palydovais dulkių debesyje,
-- Kas ji tokia, pažįstate? -- kreipėsi Šventaragis j susirinku
sius, bet visi tylėjo: niekas jos nepažinojo. Žmonės ėmė skirsty
tis.
-- Matai, berneli, liežuvėlis tavo priešas, -- Šventaragis at
sigręžė j Mantą. — Kartais dainelė atsiaidi akmenine buože.
-- To berno aš neužmiršiu, -- Mantas iškošė pro dantis.
— Teisybė, galėsi apie j! pasvajoti, turėsi laiko, kol pasveik
si. Gali sėdėti balne?
— Galiu...
— Jokime greičiau pas savuosius: mano motina duos tau žo
lelių nuo skausmo, o gal reikės ir šoną sutvarstyti...
Šventaragio būrelis nujojo priešinga kryptimi, šilinis jojo at
silikęs ir giliai susimąstęs. Jis nepraleido nė vienos to Jvykio
smulkmenos ir negalėjo atsigėrėti ta mergina prieš savo norą.
-- Ji graži ir tokia drąsi, — mąstė jis. — Tik kažin, ar ji
būtų buvusi tokia drąsi, jei nebūtų turėjusi tų šunų? Ne, ji vis tiek
būtų buvusi drąsi, — nusprendė jis. -- Ir kaip ji išdidžiai laikėsi,
tikra kunigytė! Laiba, grakšti, kaip nendrė... O gal ji ir yra kunigytė iš kokios tolimos valdos? Kas būtų atsitikę, jei ne Šventara
gis? Mantas tikriausiai būtų tą berną nudobęs, o tada kunigas Sugin
us būtų baisiai užsirūstinęs... O kaip ji žiūrėjo | šventarag|! —
Tas prisiminimas jam aštriai bakstelėjo | paširdžius, ir jis para
gino savo žirgą, nebenorėdamas daugiau apie tai galvoti.
Nors kunigas Sugintas, kaip šalies valdovas, galėjo įsikurti
vyresniojo krivio būstinėje, bet jis nemėgo varžyti kitų ir pats
būti varžomas, todėl jis liepė (rengti stovyklą retmelėje ant Dys
nos kranto, iš kur vėrėsi puiki padaira upės pusėn, o taipgi galė
jai apmesti akimis visą šventovės atvadą.
Atkilus | stovyklą, jaunimas išsiskirstė: tuojau kažkur dingo
šilinis ir Eikutis, Mirga su Vyteniu nusileido paupin paklaidžioti,
šilinis pasakė einąs aplankyti vyresniojo krivio Dieveltos, tikDovi-

las ir Beržas liko padėti tėvui ir motinai (ruošti stovyklą, šventaragis irgi išėjo pasižvalgyti po šventovę. Alkaragf jis mėgo ir daž
nai čia lankydavosi, praleisdamas ilgas valandas su žyniais.
Maldininkai pate kdavo i Alkaragio ramovę iš šiaurės pusės
pro plačius ąžuolinius vartus, | kuriuos rėmėsi platus supiltas vieš
kelis, išvarytas per iškirstą praskiną iki pat upės. Tai buvo vienin
telis (ėjimas ( ramovę: šiaip aplink braškėjo neįžengiama giria.
Erdvi ramovės aikštė buvo atskiru nuo girios milžinišku atitvarku. Daiktais aikštės pakraščiuose riogsojo sugriuvusios vėjovartos su iškilusiomis padangėsna šaknimis, apsiraizgiusiomis vai
vorynais, laukiniais apynojais ir gervuogynais. Lankytojams rodėsi,
kad ant atsikišusių šaknų kabaliuoja užmesti iš žolių supinti tinklai.
Tose vietose, kur miškas buvo retesnis, stypsojo | žemę suvaryti
stapai, prižardyti žabų, akmenų ir velėnų. Vietomis gi medžiai augo
uip susiglaudę daikun, kad pro juos negalėjo prasiskverbti joks gy
vas padaras. Alkaragis buvo tvirui apsidraudęs nuo laukinių žvėrių
ir priešų antpuolių. Po visą aikštę skarojo išsiblaškę ąžuolai, liepos
ir pušys. Įėjusiam | šventovę maldininkui skverbėsi galvon mintis,
kad dievų valiai turėjo nusilenkti ir tūkstantmetė giria, užleisdama
jų sodybai erdvią iškartą. Aplink ošė tamsi giria, bet šventame atvade buvo erdvu, šviesu ir jauku.
Pati šventykla, kuri turėjo ovalo pavidalą, paskendusi aplinkaugančių ąžuolų bei žalumynų glėbyje, dunksojo ant kalniuko maždaug
atvado viduryje. Atrodė, kad jos pamatai kartusuąžuolų Šaknimis gi
liai buvo įsirausę | žemę, ir maldininkams kartais pasivaideliodavo, tartum jų maldykla būtų ištryškusi iš pat motinos Žemės |sčiaus. Kitame šventyklos gale iš rytų pusės kyšojo aukštas, ketur
kampis kuoras, pastatytas ne tiek derinantis prie pašuto stiliaus,
kiek atsižvelgiant | saugumo sumetimus. Kuore dieną nakt( budėjo
sargybiniai, žvalgydamiesi po plačias apylinkes, kad neužpultų prie
šas iš pasalų, kad antpuolio atveju rūsnės gyventojai spėtų paslėp
ti šventyklos lobyną ir šventosios Ungies žarijas. Iš priešakio |
šventyklos vidų kilo platūs, akmenimis iškloti laiptai. Sunkios,ąžuo
linės durys buvo atviros ir maldininkai galėjo matyti kylančius
dūmus nuo aukuro kitame šventyklos gale.

šventės proga ant durų staktų kabaliavo stori ąžuolo lapų vaini
kai, o viršum durų baluvo iš medžio išpiaustyta didelė spinduliuo
janti saulė. Nuo jos | abu šonus lėkė du iš medžio išskaptuoti žir
gai. Jų buvo išdrožtos tik galvos, krūtinės, išriesti padrikais kar
čiais sprandai ir toli išmestos priekin kojos. Nevienam maldininkui
pasivaimėdavo akyse, kad žirgai atsiplėš nuo sunkios šventyklos
masės ir nuskris padangėmis per girios viršūnes. Ant stogo, vie
noje ir kitoje pusėje, plevėsavo iš baltos drobės pasiūtos vėliavė
lės su išbraižytomis viena su kita susinarplijusiomis skirtuliųgran
dinėmis, turinčiomis reikšti amžiną metų atsikartojimą bei aisčių
genčių brolybę.
(Bus daugiau)

SPARNUOTIEJI LIETUVIAI

V. Noreikos nuotrauka

Amerikos Lietuvių Aero Klubas Chicagoje.

Kovo 10 d. Gen. Anta
no Gustaičio minėjimas.
11 vai. mišios už žuvu
Lapkričio 3 d. buvo su sius lietuvius lakūnus tė
rengta pirmoji aviatorių vų Jėzuitų koplyčioje.
valandėlė nariams ir vi 12 vai. gen. Ant. Gustai
suomenei Jaunimo Cent čio minėjimas Jaunimo
re, į kurią atsilankė apie Centro salėje.
40 narių ir svečių. Buvo
rodomas garsinis filmas NAUJAS GREIČIO
"Appolo skridimas į mė REKORDAS
nulį”. Po filmo inž, J.
Statkus skaitė paskaitą
U.S.A. Karo Aviaci
tema ”Erdvė”.
jos majoras William J.
Tokias aviatorių valan- Knight su eksperimenti
dėles klubas ruošia na niu lėktuvu X-15 pasta
riams ir visuomenei tė naują greičio rekor
kiekvieno mėnesio pir dą pasiekdamas 4.534
mąjį penktadienį Jauni mylias per valandą. Skri
mo Centre.
dimo metu didžiausias
aukštis — 99.000 pėdos,
ARTIMIAUSIOS ATEI
TIES VEIKLOS PLANAI 1967 M. AUKŠTOJO
SKRAIDYMO
1968 m. sausio 5 d. 8 VARŽYBOS
v.v. Jaunimo Centre, Chi
cagoje: E. Jasiūno pa
Ketvirtos tarptautinės
skaitėlė apie motorinį aukštojo skraidymo var
skraidymą. Taip pat gar žybos įvyko Maskvoje,
sinis filmas.
Toushlno
aerodrome.
Varžybose
dalyvavo
16Vasario 3 d. 8 v.v.
kos
valstybių
atstovai
la
Marąuette Hali, Chica
kūnai
su
savo
lėktuvais.
goje, 6908 So. Western
Avė. — Aero Klubo ban Iš 64 varžovų 18 lakūnų
ketas su vakariene ir pateko į finalą: 5 rusai,
4 čekai, 4 vokiečiai, 3
šokiais.
ispanai, vienas anglas ir
Kovo 1 d. 8 v.v. Jauni prancūzas. USA ekipos
mo Centre, Chicagoje lakūnai pasitenkino 26,
inž. J. Statkaus paskai 29, 30 ir 37 vietomis. Nu
tėlės tema "Erdvė" tęsi galėtojais tapo rusų ae
nys. Taip pat garsinis ro klubo lakūnai, laimė
filmas.
dami 1, 2, 3 ir 4 vie
tas. 5-ąją čekas, o 6—ją
R. Vokietijos lakūnas.
Rusų aero klubo lakūnai
skraidė lėktuvais YAK18
PM tipo.

IŠ LIETUVIU AERO KLUBO VEIKLOS

Aero klubo narių vi
suotinas susirinkimas
įvyko š.m. birželio 2 d.
Jaunimo Centro patalpose. Į jį atsilankė 30 as
menų. Pirmininkavo V.
Peseckas, sekretoria
vo M. Jakaitis. Susirin
kimo patvirtinimui buvo
pristatyti klubo veikimo
nuostatai, kurie buvo be
pataisų priimti.
Pusiau slaptu balsa
vimu buvo išrinkta klu
bo valdyba: V, Pesec
kas, J. Statkus, E. Jasiūnas, R. Paškus ir J.
Gierštikas. Valdyba pa
reigomis pasiskirstė se*
kančiai: V. Peseckas,
pirm,, E. Jasiūnas —
vlcepirm., R. Paškus —
sekr., J. Statkus —ižd.,
J. Gierštikas — narys.
Birželio 11 d. lak. E.
Jasiūnas Aero klubo var
du paskraidino Lituani
kos tunto oro skautų
draugovės skautus bei
jų vadovus. Paskraidin
ta apie 16 asmenų su Pi •
per J5A lėktuvu.
Liepos 22 d. Dariaus
ir Girėno žuvimo sukak
ties minėjime prie pa
minklo Marąuette Par
ke, Chicagoje, Aero klu
bo vardu vainiką padėjo
lak. B. Vasys ir M. Ja
kaitis.

Moterų lakūnių grupė
je nugalėtojomis tapo
taip pat rusų aero klubo
lakūnės, laimėjusios 1,
2, 3 ir 4 vietas. 5-ta
vieta teko jaunai 20 me
tų amžiaus lakūnei pran
cūzei.

Česlovas Karalis prie nuosavo lėktuvo.

Penktosios tarptauti
nės aukštojo skraidymo
varžybos įvyks 1968 m.
Čekoslovakijoje.

PLANINGAS TAUPYMAS
ĄI/ą'/'o išmokamas du kart per metus už

taupymo sąskaitas.

Lakūno atsiminimai
Pirmieji skraidymo
metai, prasidėję ir pasi
baigę aerodromo ribose,
pakilimu, posūkiu kai
rėn, tupimu... jau buvo
įgrisę. Lakūno noras
skristi nesibaigia ele
mentarine
skraidymo
dalimi. Su kiekvienu pa
kilimu pasireiškia nau
jas noras veržtis į to
lius, į erdves, naujų po
jūčių ieškojimas...
Antrieji
skraidymo
metai atpalaidavo nuo ae
rodromo. Pasileidome il 
gesnėms distancijoms
— perskridimams iš vie
no Lietuvos pakraščio
iki kito. Prasidėjo pratyba orientuotis iš oro,
surandant nustatytus že
mėlapyje taškus skridi
mo linijoje.
Pasikeisdami lėktuve
vietomis, skubėjome at
likti nustatytą uždavinių
skaičių ne tik piloto, bet
ir žvalgo pareigose.
Šį kartą perskridimo
uždavinį atlikau su ltn.
Albinu Stuku (žuvęs lėk
tuvo avarijoje, tūpdamas
su "Fokeriu"). Aš pa
ėmiau piloto pareigas, o
ltn. Stukas — žvalgo.
Maršrutas — Kaunas Seda ir atgal.
Jau
besiruošdamas
šiam skridimui, iš anks
to numačiau aplankyti iš
oro savo tėvus. Tėviškė
tik 20 kl. nuo Sedos. Ne
didelis nukrypimas. Vir
šininkai nepajus, o treni
ruotei tik pagelbės.
Gražų pavasario rytą
pakilome su kolega Al
binu ir pasileidome, nu
brėžta ant žemėlapio li
nija, Sedos link.
—Tiesia linija apie 20b
kl. "Anbukas III" plarpena pamažu pirmyn. Kiek
aukštyn, tiek jo greitis,
atrodo, mažėja ir galų
gale lyg pristoja. Tik
gerai įsižiūrėjus, ma
tai, kad visgi slenki virš
margų laukų, miškų vir
šūnėmis, per upelius, so
dybas...
Arimai ir arimai, vie
ni viena kryptimi, kiti
kita — gražiai suversti
— suarti. Tarp tų arimų,
žali įvairiaformiai plo
tai, sušvelninantys že
mės kilimą. Tai žiemken
čių laukai, pievos...
Jau Raseniai. Vienas,
kitas debesėlis švysteli
apačioje lėktuvo. Bet
toks plonutis, skaidru
tis, lyg gero pypkoriaus
paleistas cigaretės dū
melis, pusvalandį plau
čiuose pabūvojęs
Keliai ir keleliai rai
tosi tarp sodybų, išsiliedarni į didesnius kelius
bei vieškelius, jungian
čius miestus ir mieste
lius.
Debesukai
pradėjo
virsti debesimis ir galų
gale uždengė žemę. Li
kome atskirti nuo jos,

vien tik saulės globoje
virš baltų, lyg pūkas de*
besu.
Orientuotė iš žemėla
pio pasibaigė. Griebėmės kompaso.
Lėktuvas slinko nusta
tyta kryptimi ir greičiu,
o mudviejų su žvalgu
akys ilsėjosi ant saulės
lepinamų, gražiausio
mis formomis išdėstytų
debesų, kurie buvo čia
pat po mudviejų lėktuvu
ir gal todėl jie atrodė
taip impozantiškai, nes
vieni iš jų šaute šovė
dangun, kiti pakopomis
besitęsią į tolimas erd
ves...
Išlysti per debesis ir
tiksliai pataikyti ant to
kio taško, kaip Sedos
miestelis, reikia turėti
specialiai aklam skridi
mui prietaisus. Prie to
reikia turėti ir tikslias
tos vietovės oro sąlygas.
Visų tų dalykų neturėjo
me, o laime pasikliauti
nenorėjome. Todėl nuta
rėme nerti per debesis
dar prieš geležinkelio
liniją, jungiančią - Šiau
lius - Telšius - Kretin
gą. Geležinkelio linija
skrisdami pasigausim
Telšius, o iš ten dide
lis vieškelis veda į Se
dą.
Nuėmiau gazą ir, be
silaikydamas kompaso
kurso, pasileidau že
myn.
Greit pasidarė tamsu,
lyg sutemo. Dingtelėjo
galvon, kad apačioje de
besų tikriausiai lyja ir de
besu aukštis bus per že
mas numatytam per skri
dimu i, todėl daviau ga
zą ir sukau lėktuvą at
gal Kauno link. Viskas,
kuo galėjau vadovautis.
buvo greičio rodyklė ir
kompasas. Dariau posū
kį ir sekiau kompaso ro
dyklę. 180 posūkis baig
tas, išlyginau lėktuvą ir
tariaus skrendąs į Kau
ną. Bet mano nustebi
mui, kompasas sukosi to
liau ir sustojo Sedos kryp
timi. Dar pakartojau po
sūkį, bet lėktuvas, kaip
aš jį tvirtai belaikiau,
vis vien skrido į Sedą.
Ir, rodosi, nedalaukiu tų
180 laipsnių — ir taip
greit lyginu, bet rezulta
tas tas pats — skrendu į
Sedą.
Nepakako vien to. Lėk
tuvo greitis ėmė didėti,
nors vairolazdę laikiau
horizontaliniam skridi
mui. Mažinu greitį —
traukiu vairolazdę prie
savęs, bet greitis vietoje
možėti, auga. Galų gale
greitis ima mažėti ir kai
pasiekia normalaus skri
dimo greitį, lyginu - stu
miu nuo savęs vairolaz
dę, kad lėktuvas daugiau
nekoptų aukštyn. Rodosi,
viską padarau, ir negga
zą duodu, bet greitis ma
žėja, mažėja ir... grei

st- BaipSys
čio rodyklė sustoja ties
nuliu. O po to kūnas pasi
kabina ant diržų ir sė
dynė pasitraukia — nebesiduoda prisėdama.
Tada krenti lyg į šulinį
ir vėl greitis auga...
— Tur būt raganos ap
niko — pagalvojau. Tik
riausiai Apuolės kalnų
laumės su Šatrijos raga
nomis "susibuntavojo"
ant mudviejų su Albinu.
Pusriebiai
berniokai,
klek paraudusiais vei
dais, gal ir sukėlė kokių
interesų aukštumų gyven
tojams. Liūdna vieni
šoms kalnų viršūnėse
vienišas valandas leis
ti.
— Raganos?_... Visai
panašu. Tikriausiai jos
pastojo mudviem kelią!
Maža, nepagarbiai tik ką
persinešėme virš Šatri
jos viršūnės, o gal todėl
kad buvome pakely įma
no tėviškę, nuo kurios
už pusės klm. yra kip
šų buveinė - kipšyne va
dinama, kur visų Žemai
tijos kampų kipšai susi
renka didelių planų ap
tarti — nustatyti nor
mas savo nariams, kiek
kuris turi prigirdyti au
kų kipšynės pelkėse,
kiek aukų atiduoti Pa
langos Jūratėms, kurios
taip mėgo jaunuolius jū
ros bangose pasupti —
iki paskutinio kvapo.
Šatrijos raganos ir
Apuolės laumės kreiva
akimi žiūrėjo į Sniegiškų kipšyną, ir aukas,
kurios galėjo ten patek
ti, iš laiko buvo pasiruo
šusios savo bučyn pasi
gauti. Dėlto ir turėjau
rimtą pagrindą įtarti šį
jų žygį į mane asmeniš
kai, nes ir kilimo nuo
pakypšynės>ir ta krypti
mi skrendu. Be to, daug
paslapčių apie aną pasau
lį prišnipinėjęs turėjau.
Ir tikrai, kai iar arčiau
bandos prisilaikiau,pats
savo akimis mačiau,
kaip kipšas ne vieną gal
viją iš po nosies, balosna nusigabenęs, su juo
stačiai žemėn nudardė
davo. Bet ką Čia bekalbė ti apie galvijus. Ir žmo
nes ten nusiviliodavo...
Tos pasakos nebuvo pa
sakomis, bet visi kas jas
kartojo, savo akimis,
sakėsi, matę.
— Taip, raganos!, —
sutvirtinau senais prisi
minimais šią prielaidą
ir riktelėjau ltn. Stuku.’,
kad perimtų vairus.
Ltn. Stukas kilimo iš
kito Lietuvos galo, ir tik
riausiai su Žemaitijos
laumėmis nebus įėjęs į
blogus santykius. Todėl
buvo vilties, kad jis, pa
ėmęs vairus, nušluos
tys visoms raganoms no
sis.
Stipriose ltn. Stuko
rankose lėktuvas išėjo į
(Nukelta į 6 psl.)

TAUPYTI ŠIANDIEN!

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

1968 iru sausio 5 d.

PASKOLOS
perkant namus daromos ilgiems termi
nams ir prieinamais nuošimčiais mėne
siniais išsimokėįimais.

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
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

Edmundas JasiOnas, ALAK vicerirmininkas

1968 nu. sausio 5 d.

DIRVA
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Lakūno atsiminimai
siduodavo prisėdama —
(Atkelta Iš 5 psl.)
vėl
pasikabindavome ant
naujas evolucljas ir at
diržų.
rodė, kad iš raganų bu
Debesys aplinkui, de
čiaus išsiveršime.
Pasitikėjimas draugu, besys veidu bėga, debe
didelė moralinė para sys instrumentų lentoje
ma, ypač dabar buvo r ei' žaidžia — tai prideng
kalinga, kai pats pasiju dami rodykles, tai kur
tau išvestas iš rikiuotės dami formas, figūras...
tų paslaptingųjų pasau Ir štai, švystelėjo ma
lio padarų, kurių egzis no eskadrilės Vado si
tencija buvo giliai įstri luetas su pakelta ran
gusi mano galvon nuo pat ka.
— Kas gi čia!? pama
vaikystės dienų. Ir kaip
neįstrigs, kai dėl kiek niau, nejaugi ir vadas
vienos tėviškėje žemės prisidėjo prie raganų
pėdos, visų, pradedant plano. Nejaugi!.... Tuo
seneliais ir baigiant vai tarpu mudu su Albinu jį
kaičiais, buvo kietai ko taip aukštai vertinome.
Didelio takto, puikiau
vojama.
Žiūrėk, dar iš ryto ne- sios išvaizdos, prime
praplėšei akių, o jau gir nantis pasakų princą,
di, kaip bernas, iš svir vienas iš geriausių la
no kamaros naktį rėkda kūnų. Rūpestingas lakū
mas parbėgęs, kaip mer nų paruošime, teisin
ga kruvinomis ašaromis gas, tiesus ir štai... jis
verkia ir prisiekdinėja prieš mudu! Bet ne!...
daugiau ten miegoti nei Ana, lyg ranką tiesia į
siant... O kai tėvas, par- mane, tokiu pat majesto
dūmės iš svirno, vos kva tišku žestu, kaip ir vi
pą atgaudamas, pridėjo: sada, lyg iš aukštybių,
malonų,
— Alksnienė pypkę įsi numesdamas
kandusi, ant miltų skry vyrišką žvilgsnį, be
nios sėdi! — didesnio pa veidmainystės, be prie
tvirtinimo nebereikėjo kaištų...
Ir suskambėjo mano
— visi plaukai ir plauke
liai piestu sustojo, ir po ausyse kadaise girdė
oda tartum skurzdelynas tas iš jo lūpų pamoky
mas — pasaka, kaip jis
oželį šokti pradėjo.
pats
kartą debesyse bu
Visi žinojo, kad gerb.
Alksnienė jau prieš ke- vo papuolęs tarp Scilės
lioliką metų buvo miru ir Charibdės ir kaip po
si, bet ji čia karts nuo visų pastangų prasimuš
karto ateidavo, įkadaise ti pro debesis, pavargęs
jos valdyto dvaro palo- ištampytas, pasidavęs li
cius, kurių tik likučiai be kimu' — padėjęs galvą
buvo, pypkės užrūkyti, ant "Fokerio” borto, pa
savo buvusiu ”skarbu” ilsėti. Ir akis • sakėsi už
merkęs. Bet, kaip po va
pasidžiaugti.
Senas, didelis buvusio landėlės žvilgtelėjęs, pa
dvaro svirnas, tuo laiku matęs žemę, kur tai šone
atrodė, buvo vyriausia horizonte. Ta pačia pro
kipšų susirinkimų buvei ga jis tada buvo pridūręs,
ne. Jau senokai niekas kad tokiu atveju geriau
iš šeimos naHų bei sam siai veikti vairais netai
dinių ten nebenakvojo. syklingai — daryti sli—
Tik, kai išėjau į pusber dimą.
Taip greitai prabėgo
nius, pasikvietęs jau
tie
kadaise girdėti Mo
nesnį brolį, mėginau pra
laužti ledus, bet po dvie komosios Eskadrilės Var
jų naktų drąsa ištirpo... do žodžiai pasąmonėje,
Begaliniai
greitai kad net nepajutau, kaip
skriejo didžiosios gyve ”Ambukas" švystelėjo
nimo pamokos mano gal ant kairio sparno slidi—
voje, kai tuo tarpu kol. mui. Ir kai tik aš jį
Albinas drąsiai ir ener taip užlaužiau, greitis,
gingai dirbo vairais, o kuris ėjo mažyn, stai
aš laikiau s už lėktuvo ga sustojo ant 160 klm
bortų, kad neišnerčiau parodymo.
Atsidusau ir greit pa
žemyn galva...
— Valdyk! — šaukia mačiau žemę, Čia pat už
šimto metrų.
ltn. Stukas.
Tik ką pavasario sė
Griebiau už vairų ir
vėl nuėjau raganų pa jai paruoštoje dirvoje
diktuotais keliais — kri tupiau. Kad ir pirmas tū
tau, kilau ir ore pakib pimas už aerodromo
davau. Tai pilnu gazu, ribų, geriausiai pasise
tai vėl be gazo — ūįė kė. Tai buvo prie pat
Telšių miesto, kur po ke
švilpė lėktuvas grei
čiu išeinančiu iš visų lių metų išdygo nauji
parodymų skalėje ir vėl gimnazijos rūmai.
Nut ūpęs, pasiunčiau
iki nulio... Momentais pa
sirodydavo, lyg kas Šatrijos link gana pik
bokšdavo per rodyklių toką žodį, o savo Es
lentą ir tada viskas iš kadrilės Vado siluetui
irdavo, susimaišydavo, — saliutą.
— Neperšokęs ravo ne 
kol švilpdamas lėkuvas
iš naujo pakibdavo ore, sakyk op, — sako pa
be greičio, be jokio spau tarlė. Per anksti išsišodimo ir sėdynė nepepa- kau su aštriu adresu aukš

VILNIUS, GARDINAS IR LYDA
Amerikiečiai žvalgy
bos tikslu yra skraidę
virš Sov. Sąjungos te
ritorijos. Kaip prezi
dentas Eisenhoweris iš
sireiškė, amerik. skrai
dė todėl, jog jie nori ap
sisaugoti nuo antrojo
Pearl Harbor. Ameri
kiečiai tam tikslui tu
ri pasigaminę specialų
sprausminį vieno varik
lio lėktuvą U-2, kuris ga
li pakilti iki 100.000 pė
dų aukščio ir skristi di
deliu greičiu. Ore lėktu
vas gali išbūti 8-9 vai.
Lėktuvas yra kaip ir
skraidanti radaro sto
tis. Be to lėktuvas turi
foto aparatą galintį foto
grafuoti infra raudonais
spinduliais.
Kaip žinoma Sov. Są
jungoje
labai sunku
žvalgybai. Prieš karą su
Sov. Sąjunga , vokiečių
oro žvalgyba galėjo pra
siskverbti tik iki Mins
ko. Turint galvoje Sov.
Sąjungos teritorijos dy
dį ir paslaptingumą, čia
pagrindinė
žvalgybos
priemonė yra lėktuvas.
Ta pačia proga noriu
papasakoti apie Liet, avi
acijos skraidymus žval
gybos iš oro tikslu.
1931 m. tarnybos rei
kalu užėjau pas mjr.Špo
kevičių Karo Av. foto sky
riaus vedėją. Jis man pa
rodė slaptą žemėlapį, ku
riame buvo pažymėti plo
tai reikalingi nufotogra
fuoti iš oro. Jų tarpe Vil
nius, Gardinas ir Lyda
su apylinkėmis.
Tą pačią vasarą ga
vau uždavinį nufotogra
fuoti plotą apie Anykš
čius. Skristi turėjau su
ltn. Braziu. Kai pasa
kiau ltn. Braziui, jog aš
noriu
skristi vietoj
Anykščių į Vilnių, jis la
bai apsidžiaugė. Apie
sumanymą eskadrilės va
dui nieko nesakiau, nes
oficialiai būtų nesutikęs,
įsidėjęs automatinį F-50
cm. su 60 plokštelių ir
rankinį foto aparatą, taip
pat išstatęs 3 kulkosvai
džius su šoviniais, pa
kilę paėmėme kursą Uk
mergės link, visą laiką
kildami į viršų.
Į pietus tarp Širvintų
ir Giedraičių adm. lini
ja ėjo pelkėta vieta. Tai
gi, ten mes ją ir perskridome virš 5000 m. aukš.ty. Skridome virš tankių
kamuolinių debesų, ku
rie mus pridengė nuo že
mės sekėjų. Netrukus
skylėse tarp debesų pa
matėme ir okupuotą sos
tinę Vilnių. Jis atrodė
žymiai didesnis už Kau
ną. Nors nervai buvo
įtempti ir kvėpuoti be de
guonies aparatų tokiam

tumų gyventojoms. Užtat
dar didesni kryžiauskeliai prasidėjo grįžtant.

ltn. Bražys jau stovėjo
išlindęs iš po apsivertusio
lėktuvo. Išgirdau,
aukšty buvo sunku, bet
vis tiek džiaugsmo ban jo balsą f klausiantį ar
ga perėjo visu kūnu. Mes aš dar gyvas. Pasiro
do, lėktuvo ratai visu
žinojome, kad Vilnaus
palietė pievą,
aerodrome yra lenkų nai svoriu
įklimpo
ir beto, va
kintuvai ir zenitinė ar
tilerija. Aerodrome pa žiuoklės ašis užkliudė
mačiau stovinčius lėk kapčių. Lėktuvas, turė
tuvus. Pasidarė truputį damas 120 km/val. grei
neramu. Mūsųlaimei,ant tį, staiga apsivertė. Ltn.
Vilniaus debesys buvo re- Brazys visai nenuken
ti, kitaip negalėtume fo tėjo, o man skraidymo
tografuoti. Praskridome akiniai suduždami ant
akių keliose vietose su
žalojo nosį. Kaip liko
sveikos akys — stebėti
na.

K. ŠIMKUS.

Aviacijos majoras Kazys
Šimkus, kuris 1928 m. su L.
Pesecku nusileido su degan
čiu lėktuvu ant sparnų.

virš Vilniaus pietų link
ir atgal, kad nufotogra
fuoti miestą su apylin
kėmis. Iš Vilniaus, di
dindami lėktuvo greitį
ir žemėdami pasukome
Trakų link, kurie iš to
kio aukščio atrodė čia
pat. Trakus taip pat nu
fotografavome. Nors ir
iš didelio aukščio, bet
Trakų ežerai su salo*
mis atrodė labai gra
žiai.
Perskridus
Trakus
per debesis skridome va
karų - Kauno link. Skren
dant per audros debesis
žaibavo ir labai blaškė
lėktuvą. Kai jau praskrL
dome adm. liniją ir bu
vome 2000 m. aukšty,
staiga pasidarė tyla —
sustojo variklis. Kaip ne
sistengėme, variklio už
vesti — nepavyko. Ir pro
peleris nustojo visai suk
tis. Buvome Semeliškės
apylinkėje, kur vietovė
nelabai tiko nusileisti —
kalvuota. Laiko daug ne
buvo rinktis vietą, nes
varikliui neveikiant lėk
tuvas greitai žemėjo. Nu
sprendėme leistis pie
voje prie Ilgio ežero, kur
matėsi karvės. Jei gano
si karvės, tai vieta neklampi, galvojame. Lei
džiamės. Jau tuoj ratai
sieks žemę, jau palietė
žemę ir atrodo viskas
laimingai baigsis, bet ko
dėl taip smarkiai pri
spaudė prie sėdynės ir...
nieko neatmenu. Nusto
jau sąmonės nuo smūgio.
Nežinau, kaip ilgai
buvau be sąmonės, bet

Viešėdami Chicagoje aplankykite
VUOSfO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

1933 m. vasarą atlikau
Gardino fotografavimą.
Šis uždavinys buvo ma
lonus pasiskraidymas.
Gardinas netoli. Ir jo
kios priešlėktuvinės ap
saugos neturėjo. Gardi
nas iš oro panašus į
Kauną. Teka Nemunas
ir aplink miestą pasta
tyti tvirtovės fortai.
Prieš II-jį pasaulinį
karą mūsų kaimynai lenkair ir vokiečiai taip pat
skraidė karo lėktuvais
virš Lietuvos, Bet nei
vieno iš jų pačiupti ne
pavyko.

REGISTERED
NURSES

Vilniaus ir Trakų fo
tografijos išėjo puikios,
CORONARY CARE
neskaitant keletos sudu
Due to the e.tabliahement of a
žusių nuo smūgio lėktu
■pečiai coronary care unit excelvui verčiantis. Vilniaus
ient po.ition. are awaitlng individuala experienced in the care
aerodrome aiškiai ma
of coronary patienta. Craduation
tėsi stovį zenitinės ba
from an accredited achool of
nuraing and memberahip in a
terijos ir prie angarų
profeaaional nuraing organization
keletas lėktuvų.
will be required. If intereated and
truly qualified apply:
1932 m. vasarą buvau
nuskridęs nufotografuo
Director of Nursing
ti Lydos. Lydoje buvo THE GRACE HOSPITAL
didelis aerodromas, ku
18700 Meyers Rd.
riame stovėjo lenkų ka
Detroit, Mich.
ro av. naikintuvų grupė.
(140-2)
Šis skridimas buvo pa
vojingesnis tuo atžvilgiu f
kad nuo adm. Iii jos bu
MALĖ HELP
vo žymiai toliau. Lenkų
lakūnai, gavę pranešimą
nuo adm. linijos apie lėk
PAINT LAB
tuvo pasirodymą, turėjo
užtekintai laiko pakilti OPPORTUNITIES
ir pasitikti mus. Be to,
jei sugestų variklis, ne Our company haa immediate need for
men to fili important position
galima būtų sklendžiant inthree
our laboratory.
pasiekti savo teritoriją.
CENERAL 1NDUSTRIAL
Skridome šeštadienį MANACER,
LAB—chemiatry degree mandatory
po pietų ir kai buvome with
minimum of 5 yeara formulating
virš aerodromo, keli de- ezperience. Leaderahip qualitiea ea■ential.
sėtkai lėktuvų stovėjo
prie angarų po skraidy MANACER. APPLIANCE LAB —
mų, nes lėktuvų nosys Chemiatry degree required backed up
buvo nukreiptos angarų with aound formulating ezperience.
link. Atlikę uždavinį, bū QUALITY CONTROL MANACER —
degree in chemiatry preferred and
dami virš Lydos 5000 m, well
rounded work experience.
aukštyje, adm. liniją pra
skridome 500 m. aukšty. Excellent fringe benefita and aalary
Well
equipped
lab
Skridome pilnu gazu že opportunitiea.
facilitiea. Send resume to Roger
mėj ant, kad turėtumėme Frerika, Technical Director, The
Corporation, South Bend,
didesnį greitį, nes bijo O'Brien
Indiana 46621.
(2-5)
jome, kad mus nepavytų
lenkų naikintuvai.

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES

Savininkai: J. JANUŠAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų, skyrius stebina savo įvairumu.

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

6621 Edna Avenue
EN 1 - 1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio
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gan gražiai pasireiškusi,
bet ilgesniam laikui buvo
sustojusi ir tik, maždaug,
SKAUTĖS SURENGĖ
prieš metus skautai vėl gra
LIETUVIŠKAS KŪČIAS
žiai įsirikiavo į PiladelphiP h i 1 a d elphijos skautų jos organizacijų eiles, čia
veikla tremtiniams iš Vo bene svarbiausias nuopel
kietijos atkeliaujant buvo nas priklauso paskautininkui. Gediminui Surdėnui ir
jo energingajai žmonai vy
resnei skautei Danutei.
Ypatingai gražų būrelį
nansų Komiteto CLEVE
LANDO SKYRIAUS suda sudaro vyresniųjų skaučių
rymas.
Sofijos Čiurlionienės vardo
Clevelando ir apylinkių židinys, į kurį susitelkė 20
lietuviai prašomi skaitlin- jaunesniųjų moterų. Jos re
lingai dalyvauti.
guliariai renkasi į mėnesi
nius pašnekesius bei vykdo
atskirus uždavinius. Vienas
PARENGIMAI
iš vėliausių atliktų darbų
yra gruodžio mėn. 17 dieną
CLEVELANDE
šv. Andriejaus parapijos sa
lėje surengtos viešos Kū
čios,
kuriose prie tradici
SAUSIO 7 D, Šv. Kazimiero
niais patiekalais padengtų
Lituanistinės mokyklos Kalė
stalų susėdo arti 200 Phila
dų eglutė.
delphijos lietuvių.
SAUSIO 21 D. Vysk. M. Va Kūčių pradžiai paskautilančiaus Lit. Mokyklos ruošia
mi pietūs šv. Jurgio parapijos
ninkė M. Raugienė pabrėžė,
salėje.
kad skautės, norėdamos tęs
ti gražią ir prasmingą Kū
SAUSIO 27, ir 28 D. Vaidilos
čių tradiciją, norėdamos su
teatro pastatymas A. Rūko "Ke
pažindinti su to švento va
turi Keliauninkai".
karo tradicija mūsų priau
VASARIO 10 D. Ateitininkų ba gančiųjų kartą, suorganiza
lius šv. Jurgio parapijos salėje,
vo šias Kūčias. Kūčioms
pritaikintą programą —
VASARIO 10 D. Šv. Kazimie
montažą atliko vyr. skautės
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
D. Jakienė ir V. Majauskiekyklos, naujos parapijos salė
nė, kurios gražaus žodžio
je mini Lietuvos Nepriklausomy
pynėje pavaizdavo Kūčių
bės 50 metų sukaktį. įėjimas
vakaro tradiciją, aptarė
laisvas.
plotkelių laužymo ceremo
VASARIO 18 D.
Lietuvos
niją, Kūčiom skirtus pasniValstybės Atstatymo 50 Metų
kinius valgius bei jų gami
Sukakties Minėjimas. Rengia
nimo būdus, šieno po stal
ALT Clevelando skyrius.
tiese prasmę, eglutės puo
VASARIO 24 D. Lietuviams
šimą, dovanų pasikeitimo
Budžiams Remti Valdybos tra
įprotį, įvairių prietarų bei
dicinis vakaras šv. Jurgio para
burtų kilmę ir kt.
pijos salėje.
Scenoje eglutė buvo pa
puošta pačių mažųjų skau
KOVO 9 D. Koncertas Nau
tų pagamintais šiaudiniais
jos parapijos salėje. Progra
papuošalais.
mą atlieka sol. Daiva Mongirdaitė. Rengia šv. Kazimiero
Po programos kun. klebo
lit. mokyklos tėvų komitetas.
nas J. Degutis pašventino
stalus, padengtus kūčiniais
KOVO 10 D. Kaziuko Mugė.
valgiais. Jam atkalbėjus
Kūčiom skirtą maldą, pra
BALANDŽIO 20 D. Vysk.
sidėjo plotkelių laužymas ir
M. Valančiaus Lit. Mokyklos
vaišinimasis skaučių pa
metinis balius.
rengtais valgiais. Valgio me
GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
tu buvo girdimos Kalėdom
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
skirtos giegsmės iš plokšte
lo metų pabaiga ir Aukuro an
lių, o pačios mažiausios
samblio koncertas.
skautukės pade k 1 a m a v o
prie eglutės eilėraščių. Visi
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D, Amerikos Lietuvių Inžinie svečiai buvo įjungtgi į gie
dojimą, kuris prie žvakių
rių ir Architektų Sąjungos su
šviesos sudarė tikrai gražią
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.
didelės lietuviškos šeimos

PHILADELPHIA

'

w CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

ĮŽANGA l sukaktinius
METUS
Šiemet Naujiems metams
sutikti Clevelando lietuvių
organizacijų pasirinkta net
keletas vietų. Svečiams
lengva buvo spręsti, kur
patogiau ar įdomiau įvai
riais atžvilgiais.
LB-nės 1-oji ir 2-oji Cle
velando apylinkės surengė
Naujų 1968-jų metų suti
kimų Smith’o restorano sa
lėje. Vakaras jaukus, links
mas ir gana originalus. Tik
rai atrodo, kad tokiais at
vejais nėra būtina nei me
ninė programa, nei pasenu
sio papročio prakalbos.
Visi stalai užimti, vaišės
stilingos, be įtempto oficia
lumo, šokėjų juo toliau, juo
daugiau, nors ir vietos šo
kiams pritrūko (deja, daž
na "bėda”). Tokia šeimiška
nuotaika bei bendras pasižmonėjimas patenkino ir
jaunus, ir vyresniuosius.
Pagirtini ir restorano ”varž
tai” — iki vidurnakčio (va
dinasi, iki sekmadienio pa
baigos) jokio svaiginimo.
žengiant į Naujų metų
slenkstį, dr. VI. Ramanaus
kas abiejų valdybų vardu
pasveikino visus trumpu,
bet puikiai nuteikiančiu žo
džiu. Sugiedota Lietuvos
himnas. Nušvito veidai ir
prasidėjo privatūs, asme
niški sveikinimai savitarpyje bei linkėjimai artimiems,
pažįstamiems ir nepažįsta
miems.
Tokia iškilmė — geras
darnaus abiejų apylinkių
b e n d radarbiavimo pavyz
dys. Rūpesčių kupinas šei-

• Apdraudos reikalais ge
riausią patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį tel. 531*2211.

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

• Išnuomojami šeimoms
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
Jurgio parapijos rajone.
Teirautis telef.: 431-2497.
PLATER
Challenging opportunity for taperienced man.
Permanant job with good pay and
company benefits.
"Just a step from your door on 144.
ELECTRONICS METAL
FINISHING CORP.
U Taylor Street
Danbury, Connecticut
743-6795

(3-5)

REGISTERED
NURSES
Immediate permanent supervisory po■itiona awaiting graduates of accredited school of nursing. B. S. degree
preferred.however others will be conaidered.
If intereated and qualified apply

Director of Nursing

THE GRACE HOSPITAL
18700 Meyers Road
Detroit, Milhigan
(137-3)

1968 m. March of Dimes vajus Cuyahogos apskrity, taigi, ir Cle
velande vyks sausio 28-28 dienomis. Nuotraukoje matome Rotin
Peterson, 1968 m. March of Dimes mergaitę įteikusią po rožę vi
soms vajaus komitetų pirmininkėms.
šioje apskrityje 2.200 vaiky kas met gimsta su defektais, kurių
gydymui ir tyrimui išleidžiama ne mažos sumos pinigų. Tas dar
bas bet gi yra išgelbėjęs ne vieną kūdikį nuo tikros mirties.
Atverkime duris ir širdis tai March of Dimes rinkliavai.

mininkių bei šeimininkų pa
reigas ėjo be nuovargio,
sklandžiai ir vikriai 1-os
apylinkės valdybos pirmi
ninkas inž. A. Pautienis,
II-os — inž. M. Balys, val
dybų nariai: Šarkauskienė,
Pautienytė, dr. Pautienis,
dr. Ramanauskas, A. Jonai
tis ir ištisa eilė kitų, mažiau
pastebėtų, bet gal ne ma
žiau nusipelniusių.
Įvairenybės dar labiau
praskaidrino malonią šven
tę.
Šokiams grojusi beveik
be pertraukų kapela dažnai
džiugino visus senomis eur o p inėmis, neužmirštamo
mis melodijomis.
Vladas Braziulis
OPERA "MARAS”
CLEVELANDE
Grupė iniciatorių (jų var
du kalba dr. E. Lenkaus
kas, inž. R. Kudukis, inž. J.
P. Nasvytis) imasi pirmų
jų žygių komp. D. Lapins
ko operai "Maras” Cleve
lande pastatyti.
Kaip žinome, toji opera,
neseniai savo premjera pa
sirodžiusi Chicagoj, susi
laukė labai palankių recen
zijų.
Toks, kad ir sveikintinas,
sumanymas reikalauja ne
mažai lėšų ir darbo. Toms
kliūtims nugalėti sausio 5
Čiurlionio Ansamblio na
muose šaukiamas visuome
nės atstovų pasitarimas.

• L. K. Susivienijimo 8-os
kuopos metinis susirinki
mas įvyks 1968 m. sausio 7
d., 11:30 vai. (sekmadienį,
po pamaldų), šv. Jurgio
lietuvių parapijos mokyklos
klasėje.
Darbotvarkėje: 1. Metisės kuopos piniginės apy
skaitos patiekimas, 2. Nau-

jos kuopos valdybos rinki
mai, 3. Kiti klausimai bei
siūlymai.
8-os kuop. valdyba prašo
kuopos narius skaitlingai
atsilankyti į susirinkimą ir
naujai kuopos valdybai pa
reikšti savo pageidavimus.
BENDRUOMENĖS
SUSIRINKIMAS

JAV Lietuvių Bendruo
menės Clevelando I ir II
Apylinkių Valdybos šaukia
Clevelando lietuvių visuo
menės susirinkimą, kuris
įvyks sekmadienį, š. m. sau
sio 7 d., 11:30 vai. Šv. Jur
gio liet, parap. salėje.
Darbotvarkėje numatytas
tik vienas reikalas, būtent
Lietuvos Valstybės Atsta
tymo 50-čio Jungtinio Fi-

Viena rimta ameri
kiečių organizacija Rhode Island valstijoje prieš
kurį laiką kreipėsi į Lie
tuvos Pasiuntinybę Washingtone prašydama pa
dovanoti 3x5 pėdų di
dumo Lietuvos vėliavą,
kurią norėtų iškabinti
tarpe kitų valstybių vė
liavų. Neturėdama to
kiems reikalams ištek
lių Pasiuntinybė nukrei
pė rašytoją į Lietuvos
Generalinį
Konsulatą
New Yorke. Tinkamai vė
liavai reikėtų tarp 20 ir
25 dolerių. Tad jei at
sirastų lietuvių organi
zacija ar ir atskiras as
muo, kuris norėtų tokią
vėliavą padovanoti, ma
lonėkite rašyti Lietuvos
Generaliniam Konsula
tui New Yorke, kuris
yra pasiryžęs užsakyti
bent dešimtį tinkamų Lie
tuvos vėliavų ir pado
vanoti jas iškabinti, no
rinčioms amerikiečių or
ganizacijoms.

Consulate General of
Lithuania, 41 West 82nd
Street, New York, N.Y.
10024.

SAVO NAUJŲ METŲ NUTARIMUI

(GYVENDINTI
Iki sausio 10 galite
atidaryti taupymo sąskaitą
ar papildyti turimą —
ir vistiek gauti
nuošimčius nuo
sausio 1.
Gi jei taupymas dar
nėra vienu jūsų nutarimų,
kodėl jo nepadaryti
dabar? Tai labai
prisidės prie lai
mingesnių nau
jųjų metų.
Tik klauskite
mus — bet kuriame
iš mūsų 76 skyrių.

CAREER OPPORTUNITIES
IN THE

COMMUNICATIONS — INDUSTRY
Openings In Detroit — Kalamazoo

For Appointment call Colleet (313) 393-5921

REIKALINGA
LIETUVOS VĖLIAVA

DAR TURITE 9 EXTRA DIENAS

ELECTRONICS
COMMUNICATIONS

An excellent opportunity and future for high school graduatea and
ex-servicemen. Experience in electronics ia desirable, būt not necesaary. An appealing challenging job with good opportunity for advancement. Liberal benefit plan includea holidays. vacationa, tuition
reimbursement, medical and pehaion plana.

Kūčių rimties nuotaiką.
Kūčios baigtos tradicine
skautų meliodija "Ateina
naktis”, po kurios svečiai
skirstėsi reikšdami padėką
rengėjoms už tokią gražią
šventišką nuotaiką, kurią
sudarė nuoširdus ir rūpes
tingas skaučių noras suor
ganizuoti šias Kūčias. Gir
dėjosi balsų, kad šitokia
tradicija būtų tęsiama kas
met.
Kūčių valgių gaminimui
labrfi sumaniai ir energin
gai vadovavo' vyr. skaučių
židinio pirmininkė Regina
Dantienė.
Ta pačia proga primintina, kad skautės labai rūpes
tingai rengiasi Kaziuko mu
gei. Numatyti ir kiti dar
bai, kurie paįvairins Phila
delphijos bei jos apylinkių
lietuvių gyvenimą.
Teskamba šių jubiliejinių
metų skautų-skaučių šūkis:
"šventė širdyje — darbas
rankose".
M. R.

Cleveland Crust

AMERICAN TELEPHONE & TELEGRAPH CO.
(139-3)
Mgmbgf Federal Deposit Insurance Corppration

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
LIETUVIS - MONTREALIO MIESTO
ADVOKATAS

Advokatas Stasys Daukša nuo 1967 metų birželio mėn. yra pakvies
tas eiti Montrealio miesto advokato pareigas.
Gimęs 1908 metais Traksėdyje, Žemaitijoje Stasys Daukša yra
baigęs Mažeikių gimnaziją, Vytauto Didžiojo Universiteto Teisių
Fakulteto Teisių Skyrių, Viešosios Teisės ir Ekonominius Mokslus
Paryžiaus Universitete ir ten 1936 metais parašęs ir sėkmingai ap
gynęs dizertaciją tema "Le Regime d’Autonomie du Territoire de
Klaipėda" — įsigijo Teisių Daktaro laipsni.
Lietuvoje Stasys Daukša tarnavo Valstybės Kontrolėje, Užsienių
Reikalų Ministerijoje — {skaitant penkerius metus Lietuvos Pasiun
tinybėje Paryžiuje. Lietuvą apleido 1944 metais ir Vakaruose kur|
laiką advokatavo prie prancūzų teismų.
Montrealin atvyko 1948 metais ir po keleto mėnesių pradėjo
dirbti Masse & Masse advokatų kompanijoje. Išlaikęs advokatūros
egzaminus 1954 birželio mėnesi, jau tų pat metų rugpiūčio mėn.,
tame pačiame Montrealyje atidarė savo įstaigą, kaipo savistovus
advokatas. Po trylikos metų savarankiškos praktikos buvo paskir
tas Montrealio miesto advokatu.
Malonu, kad lietuvis teisininkas savo gabumais, energija ir
darbštumu pasiekė aukštą lygį ir buvo svetimšalių pastebėtas ir
įvertintas. Siame paskyrime jisai nukonkuravo daug kanadiečių
kandidatų. Stasys Daukša yra vedęs diplomuotą ekonomistę Gra
žiną Petronytę ir yra išauginę dukterį ir sūnų.
Savo studijų ir tarnybos kolegai ir jo šeimai linkiu visokeriopos
kloties.
Jonas Jasinskas, Ocean City, N. J.

ESAME DĖKINGI
visiems Dirvos bičiuliams
ir bendradarbiams už taip
gausius ir nuoširdžius svei
kinimus ir linkėjimus Ka
lėdų ir Naujųjų Metų pro
ga.

Tai ryškus ženklas tik
rosios talkos ir bendro dar
bo dvasios. Tebūnie tai pa

skatinimu tolimesniam dar
bui, gražiam bendradarbia
vimui ir visų skaidresniai
ateičiai.
Dirvos redakcija

• ALT S-gos pirm. Teod.
Blinstrubas buvo ligos pa
guldytas visai savaitei. Li
gonis sparčiai taisosi ir
grįžta jo įprastinė energija.

Jus, Miela MONIKA, sūnų VITALI su šeima,
netekus brangaus vyro — gero Tėvo

A. A.

PRANO

LEMBERTO

nuoširdžiai užjaučiame ir dalinamės skausmo va

landa ...

Felicija ir Julius Gaideliai

PETRUI

KLIBUI

Lietuvoje mirus, EMILIJAI čIGIENEI ir šeimai
reiškiame gilią užuojautą

O. ir J. žemaičiai

KORP! NEO-LITHUANIA
SUEIGA CHICAGOJ

Sekmadienis, gruodžio 17
diena. Jaunimo Centro pa
talpose vyksta Korp! NeoLithuania sueiga. Kamba
rys pilnutlis. Tarp jaunųjų
filisterių ir senjorų, baltuo
ja vyresnio ”jaunimo” ži
los galvos. Naujasis Chica
gos padalinio pirmininkas
Edas Modestas taria žodį ir
į prezidiumą pakviečia fil.
Mečį Šimkų pirmininkauti
ir Živilę Keliuotytę sekreto
riauti. Seka Eglės Juodval
kytės pašnekesys tema —
"Korporacija jaunos senjorės akimis”.
Dieno tvarkės punktai
sklandžiai seka viens kitą.
Edas sueigai pristato deta
lizuotą ateinančių metų
veiklos planą, o junjorų ma
gistrą Jūratė Slivinskienė
apibrėžia platų ir sumanų
junjorų darbo planą. Po
trumpų diskusijų sueiga
patvirtina pateiktus planus.
Toliau seka šventės apy
skaita, pranešimas apie
Naujųjų Metų sutikimą,
klausimai, sumanymai, pa
sisakymai. Prie einamųjų
reikalų iškyla spaudos klau
simas. Buvo pageidauta,
kad korporacijos darbai bū
tų dažniau spaudoje perduo
dami visuomenėj.
Nors Vasario 16 planuo
jama atskirai švęsti, ALB
Chicagos Apygardos valdy
ba kviečia korporaciją da
lyvauti studentų rengiamo
je Vasario 16-tos šventėje.
Reikalas paliekamas Korp!
valdybai nuspręsti.
Šen. Eglė Juodvalkytė

Baltic Appeal To The United Nations (BATUN) savo spaudos at
stove prie JTO paskyrė žurnalistę Intą Paeglę. Ją matome prista
tant JTO general. sekretoriui U Thant.
Inta Peaglę ruošia straipsnius, memorandumus ir kt. medžiagą
aktualiais Baltijos valstybių klausimais ne tik Baltijos tautų išei
vijos spaudai, bet ir visoms delegacijoms prie JTO,

prieštaraujančių pasiūlymų.
Pvz. vienas pasiūlymas kal
ba už katalikiškų mokyklų
tinklo palaikymą, o kitas
— apie tų mokyklų panai
kinimą, vienas paragrafas
siūlo klebonus į parapijas
skirti ribotam terminui, ki
tas sako, kad klebonai ne
turėtų būti kilnojami iš pa
rapijos į parapiją ir pana
šiai. Tai yra todėl, kad visi
šie pasiūlymai buvo iškelti
disku siniuose rateliuose,
kurių buvo net septyni. At
skiri rateliai galėjo iškelti
priešingus pasiūlymus, o ir
tame pačiame būrelyje ne
visi vienodai galvojo, žino
kime, jog mūsų parapija
gana marga, kad joje yra ir
lietuvių ir nelietuvių para
pijiečių ir, kad kiekvienas
iškeltas pasiūlymas priva
lėjo būti patiekiamas balsa
vimams. Dar įdomesnių pa
siūlymų bus trečiuose bal
savimuose. Bet tam ir da
romi balsavimai kad para
pijiečiai pasisakytų, ku
riems sumanymams jie pri
taria, kuriem ne.
Pereitą sekmadienį gau
tus balsavimo lapus, prie
kiekvieno klausimo atžymė
ję "Taip” ar "Ne", įdėkite
į voką, ant jo pažymėkite
vardą ir pavardę ir grąžin
kite šį sekmadienį, t. y.
1968 m. sausio mėn. 7 d.,
per bet kurias pamaldas.
Dar kartą pabrėžiama, kad
balsuojama ne šeimomis,
bet asmeniškai, t. y. visi
parapijiečiai, pradedant nuo
gimnazijos mokinių am
žiaus (apytikriai 13 m.),
balsuoja individualiai.
V. Kutkus

aktyviai reiškiasi Chicago
DETROIT
je tiek savo pašaukimo sri
tyje tiek ir lietuvių katali
VISI BALSUOKIME
kų organizacijose.
1960 m. įšventintas į ku
Pereitą sekmadienį šv.
nigus, ilgesnį laiką studija Antano parapijos bažnyčio
• Gen. VI. Mieželis Chivo Belgijoje ir Kanadoje.
cagoj 2 savaites buvo kan Filosofiją ir teologiją baigė je buvo išdalinti antri bal
Opportunity for
savimo lapai Detroito arki
kinamas stipraus gripo.
Weston, Mass. kolegijoje.
vyskupijos sinodui. Dauge
REGISTERED NURSES
• Kun. Gediminas Kijaus,Kun. G. Kijauskas, pro- lis teiraujasi, kodėl šį kar
kas, S. J. paskirtas lietuvių vinciolu paskirtas Jėzuitų tą įtraukti tik liturgijos ir
For 55 Bed General Hospital.
ordino generolo tėvo Pedro auklėjimo klausimai? Kur
jėzuitų provinciolu.
General Duty Nurses
Buvęs clevelandietis, tė Arrupe, iš buv. provinciolo yra administraciniai klau
3-11 11-7 shift
vus ir brolius turįs Cleve Br. Markaičio pareigas jau simai? Parapijos klebonas
Good starting saiary. Plūs diflande, kun. G. Kijauskas perėmė.
ferential for evening & night
kun. W. Stanevičius paaiš
d uties.
kina, kad administraciniai
klausimai bus įtraukti tre
Liberal Personnel Policies
čiuose balsavimuose, drauPADEK A
be su ekumeniniais ir apy
Apply call or write to admilinkės reikalų klausimais.
A. A.
nistrator
Antruose balsavimuose bu
DR. ANTANUI RUDOKUI
vo iškelta tiek daug pasiū MONROE COUNTY HOSPITAL
Negrįžtamai iškeliavus į aną pasaulį, esu di
lymų ir sumanymų, kad jie
P.O. Box 848
džiai dėkinga: Tėvui kun. J. Vaišniui, J. S., kun.
netilpo balsavimo lape.
Monroeville, Ala.
V. Mykolaičiui ir kun. F. Kelpšai už koplyčioje su
(40-9)
Taipgi daugelis teiraujasi,
kalbėtus rožančius. Taip pat I. C. Parish Men’s
kodėl yra vienas kitam
Club nariams, šv. Teresės D-jos narėms ir Cardinal Mundelein Council K. of C. 3024 už sukalbėtus
rožančius.
Šv. P. M. Nekalto Prasidėjimo parapijos baž
PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
nyčios klebonui prel. D. Mozeriui už atlaikytas
pamaldas koplyčioje. Taip pat už šv. Mišių atna
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
šavimą ir nepaprastai gražų ir prasmingą mišių
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
metu pasakytą pamokslą. Kun. P. Juknevičiui už
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
atlaikymą šv. Kazimiero kapinių koplyčioje pa
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
skutinių pamaldų.
Prel. Ig. Albavičiui už dalyvavimą bažnyčio
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
je šv. Mišių metu.
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
Lietuvos Gener. Konsului dr. P. Daužvardžiui
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
ir poniai.
prenumeratomis
ar knygų pirkiniais. Užprenume
Korp! Neo-Lithuania garbės sargybai, budė
jusiai prie karsto koplyčioje. Taip pat Korp! Neoruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
Lithuania už suruoštą koplyčioje atsisveikinimo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
akademiją ir pasakytas kalbas: Tautinės S-gos
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
Vyr. Valdybos vardu M. Valiukėnui, Korp! Neopa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
Lithuania vardu Chicagos padalinio pirmininkui
— E. Modestavičiui ir Tautinės S-gos Chicagos
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
skyriaus vardu pirmininkui — P. Vėbrai.
Amerikoje...
Korp! Neo-Lithuania arbiter elegantiarum
St. Virpšai pravedusiam tradicines korporacijos
laidojimo apeigas.
DIRVA,
Karsto nešėjams: Korp! Filist. J. Jurkūnui,
6907
Superior Avė.,
V. Mažeikai, M. Valiukėnui^ P. Vėbrai, M. Naujo
Cleveland,
Ohio 44103
kui ir J. Jurevičiui.
Ypatingą padėką reiškiu Vytautui ir Ievai
U. S. A.
Kasniūnams už jų rūpestingą pagalbą laike dr.
Prašau siųsti Dirvą 1 metams (Vi metų) šiuo adresu
Antano trumpos ligos ir paskutinį patarnavimą į
amžino poilsio vietą.
Taip pat atskirai dėkoju J. Jurevičiui ir Petricijai Paulikas už jų visokeriopą pagalbą ir pa
guodą mano sunkioje valandoje.
Be to, nuoširdi mano padėka arti ir toli gy
venantiems draugams ir pažįstamiems už mišių
aukas ir atsiųstas gėles. Taip pat didelė padėka
Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų).
tiems, kurie savo aukomis įamžino jį įrašydami
į Lietuvių Fondo šeimą.
Ta proga jungiu Dirvai auką
dol.
Visiems, kurie prisiuntė užuojautos laiškus,
telegramas, parašė straipsnius ir spaudoje pareiš
Parašas
kė man užuojautas, reiškiu nuoširdžią padėką.
Taip pat Margučio radijo valandėlei.
Adresas
Laidotuvių direktoriui St. Lackawičiui, arti
mam a. a. dr. A. Rudoko bičiuliui, už paskutinį
patarnavimą reiškiu didelę padėką.
Žmona Stefanija Rudokienė,
Tėvas Jurgis, sesuo Laverne,
jos sūnus ir švogeris Alfonsas

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., t/2 metų
7 dol.
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