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TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

LAOSO PATIRTIS
LIŪDNOS POLITINĖS PASĖKOS

Liūdnos žinios iš Lao
so sukrėtė pasitikėjimą 
Pietų Vientamo ateitimi. 
Atrodo, kad vietnamie
čiai be amerikiečių da
lyvavimo kautis nenori, 
o pagaliau ir amerikie
čiai, kada vietnamiečiai 
bėga,-nenori pasirodyti 
didvyriais. Tai, ir anks
čiau negu normaliai pra- 
sidėjęs liūčių sezonas, 
privedė prie tokio sku
baus pasitraukimo, kad 
galima kalbėti apie bė
gimą. Dėl to, visi tie,ku- 
rie seniai sakė, kad iš 
Vietnamo reikia trauktis 
be jokių sąlygų, gavo 
daug naujos amunicijos 
savo teigimams.

Žinia, šiuo tarpu per 
anksti svarstyti karinę 
situaciją. Vis dar norisi 
tikėtis, kad Laoso žygį
suplanavo ne paskutiniai 
kvailiai. Pietų Vietna
mo kariuomenė neteko 
apie 25% savo invazi
nės pajėgos (1.000 žuvu
sių, 4.000 sužeistų), ta
čiau ir komunistų nuosto
liai buvo dideli, teigia
ma, kad net per 10.000 jų 
žuvo, kas gal būt pakenks 
jų planui per sekantį 
sausros peri jodą pradė-

KAIP LIETUVIAI PADĖJO

KEftAL PACHAI ATATURKUI
New Yorke išeinąs lat

vių laikraštis "Laiks" 
įsidėjo įdomų straipsne
lį, prim enantį, kaip lietu
viai išgelbėjo 1919 me
tais turką karininką Ke
rnai Pacha, kuris 1923 
metais buvo išrinktas 
Turkijos prezidentu ir 
buvo žinomas kaip Ke
rnai Pacha Ataturk, mo 
dėmiosios Turkijos stei
gėjas.

Viskas atsitiko taip: 
1919 m. spalio 15 d. būk 

dėl kažkokio sugedimo 
Lietuvos teritorijoje tu
rėjo nusileisti iš Vokie
tijos į Rusiją skridęs lėk 
tuvas, kuriame buvo 3 as
menys, 2 iš jų turkai En- 
ver Paha ir Kernai Pa
cha. Keleiviai buvo inter
nuoti Kaune. Dėl nežino
mų priežasčių, Anglija 
ir Prancūzija spaudė Lie
tuvos vyriausybę, kad 
turkų neišleistų. Lietu
vos vyriausybė buvo pri
versta šitą reikalavimą 
respektuoti, tačiau neno
rėjo laikyti žmones, ku
rie dėl ištiktos nelaimės 
nusileido Lietuvos teri
torijoje. Tada buvo suor
ganizuotas jų "pabėgi
mas". Lietuvos aviacijo
je tuo metu tarnavo tūlas 
vokietis Roter. Spalio 28 
jis pasiruošė eiliniam ap
mokymo skridimui ir ša
lia jo buvo įsodintas jau
nas kursantas-mechani
kas. Roteris "konstata
vo" motore kaž kokį su
gedimą ir nusileido ne
toli Kauno. "Sugedimą" 
surado būk tai karbora- 
toriu je ir liepė kurs antui 
pataisyti, kaipstaigapa- 
sirodė pasislėpę abu tur
kai, kuriuos lydėjo lietu
vis saugumietis. Roter 
slaptai jiems įteikė gink
lus, kuriais jie grasino

VYTAUTAS MESKAUSKAS
ti didesnio mąsto opera
cijas pietinėje Pietų Viet
namo ir Cambodijos da
lyse. Kas baimina — yra 
politinė padėtis.

Vienas iš invazijos 
tikslų buvo įrodyti Pie
tų Vietnamo kariuome
nės pajėgumą operuoti 
pačiai, tik su JAV orine 
pagalba. Atrodo, kad tai 
nepavyko įrodyti. Bet 
jei taip, kaip galima ti
kėtis didesnio pasiprie
šinimo kad ir iš beveik 
milijono vyrų armijos, 
kai amerikiečiai pasi
trauks ar' paliks tik ne- 
žymias savo pajėgas?

Tiesa, gali aiškinti, 
kad šioje situacijoje viet
namiečiai už vietnamie
čius. Ir kai amerikie
čiai visai pasitrauks, tik 
tada vietnamiečiams ga
lės atsirasti noras iden
tifikuoti save su kuo nors 
kas duos ir motyvą ko
vai.

Bet tam reikia laiko, 
kurį gal galėjo suteikti 
pasisekusi Laoso invazi
ja. Jai nepasisekus, lai
ko vietnamiečiams be- 

jam ir kursantui mecha
nikui, kursantui liepė pa
sišalinti, o Roteris bu
vęs "priverstas" su jais 
skristi į Vokietiją.

Tą pačią dieną Lie
tuvos aviacija, su kurios 
žinia visa tai buvo suor
ganizuota, gavo iš Til
žės telegramą, kad vo
kiečiai abu turkus pri
glaudė, o lėktuvui leista 
grįžti atgal Lietuvon.

Vienas tų bėglių Ke
rnai Pacha vėliau tapo 
Turkijos istoriniu as
meniu, gal būt tik todėl, 
kad lietuviai jį išgelbė
jo - paleido ir jis reika 
tingiausiu momentu ga
lėjo būti ten, kur buvo 
sprendžiamas jo tėvy
nės likimas.

J. Garlos nuotraukaBendras Kaziuko mugės vaizdas Clevelando nauj. parapijos salėje.

veik neliko. Svarbiausia 
kad nėra vado, kuris 
įkvėptų pasitikėjimą atei
tim, nors, teoriškai, gal
vojant Pietų vietnamie
čiai galėtų pasitikėti s a 
vo ateitimi. Kraštas der
lingas, gyventojai nagin
gi, beveik 70% jų yra ir 
raštingi. Jei ne karas, 
jie ilgainiui galėtu visai 
gražiai įsikurti. Bet ka
rui einant sunku ką nors 
padaryti.

Imkim, pavyzdžiui, 
kad ir žemės reformą. 
Prieš karą 60% ryžiams 
tinkamos žemės buvo iš
nuomota ūkininkams, ku - 
rie už nuomą 25-35% 
savo derliaus turėjo ati
duoti dvarininkams. 
Prieš metus buvo pra
vesta plati žemės re
forma, kuri atidavė že-
mę ją dirbantiems. Iš 
200.000 dvarininkų buvo 
nusavinta žemė, palie
kant jiems po 15 hektarų, 
likusi išdalinta tarp 800. 
000 ūkininkų šeimų, ku
rios paprastai susideda 
bent iš 5 asmenų. Tos 
šeimos gavo tarp 3 ir 1 
ha žemės. Tačiau 
džiaugsmas dėl tos re
formos nebuvo labai di
delis dėl tos paprastos 
priežasties, kad tie nuo
mininkai ir anksčiau dėl 
ka^o aplinkybių ar Vi u t 
Congo siautimo savo nuo 
mų nemokėjo. Jie gavo 
teisę, kuria praktiškai 
ir anksčiau naudojosi. 
Jie tikisi jau geresnio gy
venimo, kurį 1 ar 3 ha 
žemės neduoda.

Nuo šimtmečių įsitei
sinusi kyšių sistema ir 
toliau galioja. Kaip ji ne
galios , jei nuovados vir
šininkas gauna 17 dole
rių į mėnesį algos,pulki
ninkas 65 dol., o univer 
siteto profesorius 140do
lerių mėnesinės algos. 
Tokioje sistemoje paša
linės pajamos yra bū
tinai reikalingos ir jos 
surandamos. Visą tą 
įsišaknyjusią sistemą pa 
naikinti reikia daugiau 
negu poros metų laiko, 
svarbiausia, reikia tai
kos.

Amerikos Lietuvių Tarybos delegacijai lankantis Washingtone, kai Kongrese buvo pravestas Lietuvos 
nepriklausomybės atstatymo sukakties paminėjimas. Nuotraukoje iš kairės: ALT Clevelando skyr. pirm, 
inž. A. Pautienis, ALT pirm. dr. K. Bobelis, kongresmanas Daniel Flood, Speaker of the House Carl 
Albert, vysk. A. Deksnys, D. Bobelienė ir buvęs ALT pirm. inž. E. Bartkus.

GANDHI LAIMĖJIMAS — INDIJOS

SUOLIS
Indija mums yra arti

ma ne tik savo praeiti
mi, kada indoeuropiečių 
kalbos išriedėjo iš sans 
krito, bet ji yra mums 
svarbi ir politiniu po
žiūriu dabartyje. Indija 
yra barjeras Azijoje 
prieš kinų komunizmą. 
Jei Indija palūžtų Azijo
je demokratijos nenau
dai, tai komunizmo įsi
galėjimas paspartėtų ne 
tik Azijoje, bet ir visa
me pasaulyje. Todėl In- 
diros Gandhi parlamento 
rinkimų efektyvus laimė
jimas yra džiugus poli
tinis reiškinys tarptauti
nėje plotmėje.

Šiuo metu Indija yra 
viena iš didžiausių vals
tybių pasaulyje. Ji turi 
3.053.597 kvadratinius

Laoso operacijos pa
tirtis yra didelis smūgis 
ir prezidento Nixono 
prestižui. Iki šiol jo ’viet 
namizacijos’ politika at
rodė esanti teisinga ir 
teikė vilties. Dabar ta vil
tis sumažėjo.

| PRIEKĮ —
km. plotą, kuriame gyve 
na 533.000.000 gyvento
jų. Tik per pastaruosius 
6 m. jos gyventojų skai
čius padidėjo 60.000. Pri 
mityviai natūralus indų 
vislumas nepaprastai 
didina gyventojų skaičių 
ir kelia rūpesčių val
džiai, kaip juos reikia ap
rūpinti darbu ir maistu. 
Bedarbių Indijoje yra mi
lijoninės masės, kurios 
apsunkina krašto vidaus 
būklę. Todėl supranta
ma, kad čia komunizmui 
yra gera dirva sėti savo 
piktą sėklą. Ir Indijoje 
veikia net 3 rūšių komu
nistai: maskviniai, pe- 
kinginiai ir marksisti
niai - leninistiniai.

Indira Gandhi, gim. 
1917 m., nepriklausomos 
demokratinės Indijos kū
rėjo Nehru duktė, pavel
dėjo iš tėvo politinę iš
mintį ir gabumus valdyti 
didžiulę valstybę. Ji iš
ėjo gerą demokratinę Ox- 
fordo politinę mokyklą ir 
jaunystėje tėvo politinio 
darbo aplinkoje įgijo ne
maža patyrimo. Nuo 1959 
-60 m. ji pirmininkavo In
dijos Tautinio Kongreso 
partijai, 1964 m. ji buvo 
informacijos ministerė, 
o nuo 1966 m. ministerė 
pirmininkė. Ne tik jos ga
bumai ir patyrimas, bet 
ir jos spinduliuojanti dva
sia asmenybė veikia Indi 
jos žmones. Ji patraukia 
juos savo moteriška es- 
prit, širdimi.

Dabartinių Indijos par
lamento rinkimų laimėji
mas yra asmeninis Indi- 
ros Gandhi nuopelnas. 
Pačių rinkimų strategija 
opozicijos buvo taip pa
kreipta, kad arba už 
Gandhi, arba prieš 
Gandhi. Tai buvo labiau 
panašu į tautos plebis
citą, negu į parlamento 
rinkimus. Bet Gandhi ši 
strategija išėjo tik į nau 
dą. Kai kas politikei pri
meta, kad ji į rinkimus 
ėjusi be jokios konkre
čios programos. Tačiau 
Indira Gandhi sugebėjo 
mesti tokius patrauklius 
šūkius, kurie sužavėjo

VYKINTAS 

rinkikų mases. Bedar
bystės sumažinimas, 
analfabetizmo pašalini
mas, kastų santykių su
tvarkymas — tai vis sū
kiai, kurie Indijoje yra 
aktualiausi. Reformų 
drąsa ir jų pažadėjimas 
atnešė "Kongreso” parti 
jai didžiausią laimėji
mą.

1967 m. "Kongreso" 
partija, kurios lyderė 
yra I. Gandhi, laimėjo 
284 vietas iš 518. Tai 
buvo absoliuti dauguma, 
tačiau, partijai suskilus 
į du sparnu: konservaty
vųjį ir kairįjį, Indiros 
Gandhi valdymas buvo 
labai apsunkintas. Šie 
rinkimai ministerei pir
mininkei suteikė visiš
ką pasitikėjimą, nes 
"Kongreso" partija lai
mėjo daugiau 2/3 atsto
vų — 350. Tokiu būduda 
bartinis Indijos parla
mentas galės keisti pa
grindinius įstatymus ir 
daryti reformas, kurias 
nsupręs "Kongreso" par 
tija, kad jos kraštui yra 
būtinos.

Opoziciją sudarys par
lamente marksistiniai 
komunistai, kurie laimė
jo 25 atstovus. Jie yra 
Pekingo šalininkai. 
Maskvos komunistų ša
lininkai laimėjo 23 atsto 
vus.

Vakarų Bengalijos par 
lamente daugumą laimė
jo marksistai. Jie laimė 
jo 107 vietas. "Kongre
so" partija čia gavo 105 
vietas. Tačiau, jei "Kon 
greso" partija gaus pasi
tikėjimą iš maskvinių ko
munistų ir suskilusių 
grupių, tai sudarys Vak. 
Bengalioje parlamenti
nę daugumą iš 130 atsto
vų. Tuo būdu ir čia ga
lės sudaryti Gandhi pa
lankią vyriausybę.

Nežiūrint didelio I. 
Gandhi laimėjimo, prieš 
akis laukia sunkūs politi
niai, ekonominiai, ūki
niai ir socialiniai užda
viniai. Indija, buvusi 
ilgus metus svetimųjų 
valdžioje, yra dar jauna 

(Nukelta į 2 psl.)
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Sovietų špionažas (4)

Keturi didieji šnipų 
tinklai Europoje

Netikrų dokumentų pa
dirbimas nėra taip jau 
paprastas dalykas. Saky
sim agentui, kuris gerai 
kalba vokiškai, išduo
dant Frankfurte išrašy
tą pasą, reikia žinoti ko
kia žinyba Frankfurte 
duoda pasus, kokį rašalą 
ten naudoja įrašams da
ryti, kaip vadinasi valdi
ninkas, kuris pasirašo ir 
labai svarbu žinoti, ar 
tą dieną, kada jis "pasi
rašė” nesirgo ar nebuvo 
atostogose...

Kokią profesiją įrašy
ti į pasą? Jokiu būdu ne 
tarnaujančio, nes polici
ja lengvai suras darbda
vį ir patikrins. Geriau
sia yra liberalinės pro
fesijos, bet ji turi atitik
ti agento žinojimui. Be 
paso agentui reikia dar 
išduoti visą eilę doku
mentų, kaip socialinės 
apdraudos, darbo knygu
tę, o gal ir gimimo met
rikas, tuo atveju reikia 
surasti popierių, kuris 
buvo vartojamas toje vie
novėje prieš keliasde
šimt metų, antspaudas ir 
t.t.

Jei naudojamas senas 
pasas, tai reikia pakeis
ti fotografiją taip, kad ne - 
būtų pastebėtas pakeiti
mas. Jei pasas naujas, 
reikia jame sudėti eilę 
vizų parodant, kad savi
ninkas dažnai yra perva
žiavęs sieną, nes visai 
nauji pasai sukelia polici
jos įtarimą.

Tokias problemas tu
rėjo išspręsti dokumen 
tų klastotojų tinklas Vo
kietijoje, kuris lengvai 
apsirūpindavo naujais ir 
senais pasais. Daug jų bu
vo įsigyta pavagiant, 
pav. Berlyno policijos va
dovybėje dirbanti šla
vėja reguliariai prista
tydavo už atlyginimą tink 
lui pasus, naujus ir se
nus, kurie jai po ranka 
įstaigoje pakliūdavo. Ki
tas policijos tarnautojas 
Bavarijoje darė tą patį. 
Tokių agentų buvo šimtai 
ir jie parūpindavo ne tik 
pasus, bet ir antspaudų 
pavyzdžius, kuriuos pa
gaminti graveriams bu
vo vieni juokai.

Vienas iš pasams "me
džioti” šaltinių buvo ir 
tarptautinė brigada Ispa
nijoje. Įvairių tautybių 
savanoriai, įstoję ton bri
gadom turėdavo atiduoti 
savo dokumentus ir so
vietai juos panaudodavo 
savo agentams.***

1937 metais didysis va
lymas Sovietų Rusijoje, 
kaip žinome, palietė vi
sas šakas: administra
ciją, policiją, armiją, 
mokslininkus... Neišven
gė valymo ir sovietų šni

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. J AN ŪSAITIS ir J. MAŽEIKA

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

Kainos žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

pai. Didelis skaičius jų 
buvo atšaukti Rusijon, 
teisiami ir likviduoti, 
kaip karinis attache Lon
done Putna, ar kaip Alek
sandras Orlovas, Walter 
Krivitsky, pasislėpė, bet 
kiti buvo likviduoti užsie
ny, kaip Ignace Reiss 
Šveicarijoje.

Po šio valymo sovietų 
špionažas ilgą laiką liko 
suparaližuotas ir savo 
aktyvumą atstatė tik 
prieš pat karą. Čia iški
lo tokie šnipai, kaip Sor
ge Japonijoje, kur jis 
lengvai sugebėjo gauti 
vokiečių ambasadoriaus 
pasitikėjimą. Tame pa
čiame laikotarpy vokie
čių am basados Varšuvo
je patarėjas Rudolf von 
Scheliha sutiko dirbti so
vietams. Jis nebuvo ko
munistas , bet buvo reika
lingas pinigų. Vėliau per
keltas į Berlyną, jis to
liau teikė informacijas 
sovietams, kol 1942 me
tais gestapo išaiškino ir 
suėm ė.

Kai nuo 1938 metų san
tykiai tarp sovietų ir vo
kiečių įgavo naują fazę, 
Stalinas vengė bet kokio 
incidento, kurį galėtų su
kelti Vokietijoje jo šni
pai, kad nesukompro
mituoti ambasados veik
lą. Buvo imtasi klasiš
ko metodo, steigiant šni
pų tinklą užsieny, iš kur 
jie operavo Vokietijoje. 
Tokiu būdu daug sovie
tų agentų atsirado Briiv 
sėly, Amsterdame, Pa
ryžiuje irGenevoje. "Re
zidentai” šiose vietovė
se veikė autonominiai ir 
po ranka turėjo visą kad
rą šifruotojų ir radio ope - 
ratorių, kurie buvo pasi
ruošę pradėti veikti karą 
paskelbus.

Bet 1939 metais, karo 
pradžioje, šios organiza 
ei jos darbas dar toli bu
vo iki tobulumo.

KETURI DIDIEJI ŠNIPŲ 
TINKLAI EUROPOJE

Karo pradžioje sovie
tai Europoje turėjo pri
steigę savo šnipų organi
zacijų, kurios turėjo 
trumpom bangom radijo 
siųstuvus. Iš jų trys ra
dijo siųstuvai veikė Len
kijoje, keturi Čekoslo
vakijoje ir trys Balka
nuose. Bet tai buvo ant
raeiliai tinklai, palygi
nus su keturiais didžiai
siais Belgijoje ir Olan
dijoje, Prancūzijoje, Vo
kietijoje ir Šveicarijo
je. Vokiečių kontrašpio- 
nažas pirmuosius tris 
tinklus pavadino "Rote 
Kapelle” (raudonasis or
kestras), nors jie vie
nas nuo kito veikė nepri 
klausomai, kiekvienas

DIRVA

jų turėjo tiesioginį ryšį 
su Maskva. Šveicarijo
je veikęs tinklas buvo va 
dinamas "Rote Drei” 
(trys raudonieji). Jis ir
gi veikė nepriklausomai.

Šie tinklai buvo įsteig
ti seniai prieš karą ir 
turėjo laiko gerai susi
organizuoti. Kiek sunku
mų turėjo tinklas Ber
lyne, bet kai Beria 1940 
metų pabaigoje Berlyno 
ambasadoje patarėjais 
paskyrė du savo geriau
sius pavaldinius Dekana- 
zovą ir Kobulovą, šie iš 
judino tinklą. To tinklo 
vadas Schulze-Boysen, 
1941 m. birželio pirmo
mis dienomis Maskvą 
įspėjo, kad Hitleris nu
taręs pulti Rusiją viso
mis jėgomis birželio 21 
dieną.

(Bus daugiau)

Gandhi...
(Atkelta iš 1 psl.) 

respublika. Jos demo
kratijai nuolat gresia pa 
vojus iš komunizmo pu
sės, ypač iš Kinijos. Ta 
čiau ir Maskvos komu
nizmo šalininkai čiastip 
rinasi, siekdami palenk
ti Indiją savo pusėn. I. 
Gandhi nelengvas užda
vinys apsiginti nuoprie= 
šų ir "draugų" komunis
tų. Net ir Lietuvos komu
nistai dažnai zuja įlndi- 
ją propagandiniais tiks
lais. Reikia tikėtis, kad 
Indira Gandhi , įsigijusi 
visišką savo tautos pasi
tikėjimą, bus savaran
kesnė ir atsisakys nuo pa 
taikavimo komunistams.

Tikėkimės, kad Indira 
Gandhi per penkeris bū
simus metus išspręs 
daug sunkių vidaus prob 
lemų ir įgyvendins ekono 
minės ir socialines re
formas , kurios indų gyve 
nimą pagerins ir paleng 
vins. Mūsų nuoširdus lin 
kėjimas, kad Indira Gand 
hi, ilgai valdydama Indi
ją, ją apsaugotų nuo ko-

Saugus ir pelningas santaupų 
investavimas į nekilnojamąjį turtą

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

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

1971 m. kovo 26 d.

Kovo 14 d,, Jaunimo Centre Chicagoje, įvyko JAV ir Kanados LB IV Dainų Šventės vykdomojo komi
teto pasitarimas dalyvaujant JAV LB c.v. pirm. inž. Vytautui Volertui. Iš kairės: V. Grėbliūnas, S. 
Balzekas jr., dr. J. Kubilius, S.J., V. Volertas, dr. G. Balukas, vykd. komiteto pirm., A. Rėklaitis, 
daiL A. Veleška. Stovi iš d. į k.: arch. A. Kerelis, K. Dočkus, J. Vaičiūnas, V. Kasniūnas jr., St. Džiu
gas, St. Daunys ir J. Paštukas. V. Noreikos nuotrauka

IZRAELIO SĄLYGOS
MAŽĖJANTIEJI TAIKOS ŠANSAI

Izraelis, ’6 dienų’ ka
ro laimėtojas, ilgą laiką 
neskelbė savo teritori
nių pretenzijų. Faktinai 
nebuvo ir reikalo, nes 
arabai iš viso nenorėjo 
pripažinti Izraeliui eg
zistencijos teisės. Toji 
padėtis pasikeitė, kai 
Egipto prezidentas Sa
dat sutiko pripažinti Iz
raelį. Tada atėjo laikas 
ir Izraeliui pasakyti ko
kią taiką jis įsivaizduo
ja. Oficialiai tai nepada
ryta iki šios dienos, tų 
pretenzijų pareiškimą 
rezervuojant taikos dery
bom. Buvo kalbama tik 
apie ’sienų reviziją’, 
duodant suprasti, kad Iz
raelis pageidautų sau 
Jordano Jeruzalės da
lies, Golano aukštumos, 
iš kurios Sirijos kariuo
menė apšaudė žemiau gu 
linčias Irzealio naujaku
rių sodybas, ir Sharm 
ei Sheik iškyšulio, ku
ris saugo įėjimą į Aqa- 

munizmo ir neužmirštų, 
kad pasaulyje yra gausy
bė rusų komunistų pa
vergtų tautų, kurios 
trokšta visiškos laisvės 
ir nepriklausomybės, 
kaip ir Indija troško dar 
Mahatma Gandhilaikais. 

bos įlanką ir Izraelio 
uostą Elath.

Aiškiau apie Izraelio 
pretenzijas išsireiškė 
ministerių pirmininkė 
Goldą Meir pasikalbėji
me su londoniškiu Ti
mes korespondentu. Ji 
ne tik reikalavo aukščiau 
minėtų vietų, bet dar ir 
visos Sinajaus dykumos 
demilitarizacijos, o da
bar Izraelio okupuotoje 
Vakarinėje Jordanijos 
dalyje formaliai būtų at
statytas Jordanijos su
verenumas, tačiau prie 
Jordano upės pasiliktų 
Izraelio kariuomenė, ku
rios uždavinys būtų už
kirsti kelią partizanams 
į Izraelį. Jordanas ta
čiau gautų laisvą priėji 
mą prie Gazos ar Haifos 
uostų.

Tas min. pirmininkės 
pareiškimas sukėlė tam 
tikro nepasitenkinim o Iz
raelio dešiniųjų politikų 
tarpe ir Meir pasiskubi
no pabrėžti, kad tai yra 
jos asmeniška, bet neofi
ciali pažiūra. Izraelio 
parlamentas tačiau po to 
pareiškė jai pasitikėji- 
mą, kas tai ’privačiai’ 
nuomonei duoda jau ofici
alumo aureolę.

Izraelio nusistatymas 
palaikyti didesnę dalį sa
vo karinio laimėjimo vai
sių sukėlė didelio nepasi
tenkinimo Valstybės De 
partamente.

Jo aukštieji pareigū
nai su Valstybės Sekre
torium Rogers priešaky- 
je mano, kad tokie rei
kalavimai bus nepriimti 
ni arabams, kas anks
čiau ar vėliau prives 
pfid ginkluoto konflikto 
galinčio išsivystyti į III 
pasaulinį karą. Vadi
namo Rogerso plano es
mė slypi grąžinime Iz
raelio į jo 1967 metų sie
nas su mažom pataisom 
už tai jam duodant JAV 
ar keturių didžiųjų ga
rantijas.

Iš pirmo žvilgsnio to
kioje pažiūroje yra lo
gikos, tačiau Egiptas ne 
gali.pulti Izraelio be so
vietų talkos. Nepaisant 
savo karinio pranašumo 
Izraelis negali spirtis 
prieš visą sovietų galią, 
o sovietus nuo tos galios 
panaudojimo sulaiko tik 
baimė, kad JAV įskiš 
Izraelio pusėje. Taip gal 
vojant, tvirta JAV garan 
tija gali būti naudinges
nė už sienų išplėtimą.

Pasak New York Ti
mes James Restoną, 
Valstybės Departamen^ 
tas turėjęs duoti aiškiai 

suprasti čia apsilankiu
siam Izraelio užsienio 
ministeriui, kad Izrae
lis turi pasirinkti: JAV 
pagalbą ar naujas teri
torijas. Žinia, Valsty
bės Departamentas dar 
nėra paskutinė instanci
ja, prezidentas Nixonas 
pažadėjęs Izraelio ‘ne
spausti į susitarimą’, vi
daus politikos sum eti
niais gali sušvelninti 
Valstybės Departamen
to nusistatymą. Be to, 
daug priklausys ir nuo 
Sovietų laikysenos.

Laukiant tolim esnės 
eigos, verta sustoti prie 
karinio balanso Suezoka
nalo srityje. Egiptiečiai 
savo kanalo pusėje turi 
sutelkę apie 100.000 vy
rų su 750 sovietų tankų 
ir 350 čekų amfibinių 
šarvuotų autovežimių 
bei 1.000 artilerijos pa
būklų, jų tarpe 203 mi 
limetrų haubicų, pasie 
kiančių taikinius už 18 
mylių. Nuo lėktuvų ap
sisaugoti egiptiečiai tu
ri 180 sovietinių SAM-2 
ir 240 SAM 3 raketų 
baterijas. Jų aviaciją su 
daro apie 450 MIGų. So 
vietų 'patarėjų’ esama 
ape 12.000.

Izraelio pusėje tėra 
35.000 vyrų su 1.250 tan
kų. Toji pajėga tačiau lai 
koma daug pranašesne 
už skaitlingesnę Egipto 
jėgą. Ypač stipri esanti 
Izraelio aviacija su 515 
lėktuvų (jų tarpe 70 ame
rikiečių "Phantom”). Už 
tat praktiškai Egipto šan 
sai persikelti per kana
lą šiuo metu dar yra la
bai maži. Dėl to ir Izra
elio politikai dar nemato 
reikalo nusileisti.

(vm)
FLORIDA
• Lietuviu Klubo Lake 

Worthe, Fla., suruoštame 
Lietuvos nepriklausomybės 
minėjime dalyvavo beveik 
visi klubo nariai su pažįs
tamais.

Pagrindiniu kalbėtoju bu
vo V. Staneika. Po jo kal
bos klubo pirm. A. Augū- 
nas padeklamavo šiai pro
gai savo parašytą eilėraštį, 
o Aldona Staneikienė pade
klamavo V. Staneikos du ei
lėraščius.

Nuotaika buvo jauki ir 
surinkta Lietuvos laisvini
mo reikalams virš 200 dol.

(vt)
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DĖL ARCHYVINES 
MEDŽIAGOS

Simo Kudirkos, Simo- 
kaičių ir Bražinskų įvy
kiai savo pasaulinio mas- 
to sūkurin pagavo lietu
viškąją išeiviją. Šių įvy
kių aprašymai ir vaizdai 
užpildė didžiąją kitatau
čių spaudą. Ta margoji 
kronika, prasidėjusi su 
Bražinskų prasiveržimu 
į Turkiją, nesiliaujapil- • 
džiusi Amerikos ir kitų 
kontinentų spaudą.

Buvo minėta spaudoje 
kad organizuojasi cent
rai, kurie kvietė siųsti 
jiems bet kur, bet kuria
me leidinyje užtikta me
džiagą, raštą ar paveiks
lą apie besiveržiančius 
laisvėn lietuvius. Tokios 
medžiagos krūvos, nuo 
Bražinskų dienų, jau su
sirinko pas privačius rin - 
kėjus.

Tragiška savo turiniu 
medžiaga yra susijusi su 
lietuviška išeivija ir su 
dabartine Lietuvos is
torija. Ta medžiaga ne
turi dingti ir laikui bė
gant, sensacijai auštant, 
pasidaryti net rinkėjams 
neįdomi, apsenusi, bet 
pilna žodžio prasme — 
archyvine medžiaga.

Kaip žinia, laikui bė
gant ta "archyvinė me
džiaga" neberas sau vie
tos ir privačių asmenų 
rinkiniuose. Ji sulauks 
tragiško likimo, kokio 
daug kur sulaukė anks
tesnės kartos išeivių 
knygynai ir periodikos 
rinkiniai. Ji dings. To
dėl jau dabar reikia rū
pintis visuomenės orga
nizuotiems vienetams 
rinkti tokią medžiagą, 
klasifikuoti ją ir suteik
ti jai ne dylančių pusla
pių sankrovas, bet išei
vijos gyvybę liudijan
čius rinkinius. Juk kita
taučių puslapiuose, per 
piketus ir demonstraci
jas, kalbas ir prakalbas, 
prasiveržė gyvoji išei
vijos jėga. To nelaukė 
plačioji kitataučių visuo
menė. Pirma visa tai 
buvo staigmena, kol su
gavo, suprato, o laikui 
bėgant ir įsisavino iš ei 
vijos pajėgum ą kovoti ir 
rėkti už savo nuskriaus
to nario teises.

Ta medžiaga negali 
žūti ir dingti, bet turi 
būti surinkta iki smulk
menų.

Kada nors ji bus Tau
tos istoriniame muziejų 
je, kovų dėl laisvės ir 
žmogaus teisių skyriu
je.

Kartu su kitataučių 
spauda dar įdomesnė ir 
dar vertingesnė yra mū 
sų spauda. Jau kelių mė
nesiu bėgyje Kudirkos, 
Bražinskų ir Simokaičių 
įvyki ai r and a kuo p 1 ač i au 
šią nušvietimą. Kazlaus
ko žuvime yra tam tikras 
Sovietijos vidaus teroro 
koloritas, bet didžiųjų
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išsiveržėlių epopėjoje 
atšvyti sąlytis su lais
vuoju pasauliu. Čia yra 
būdingas kalinių verži
mosi iš savo kalėjimo 
pobūdis. Lietuvių išei- 
viškoji spauda labai pla
čiai įnešė visa tai įsavo 
puslapius. Ir jeigu mes 
tiek daug dėmesio ski
riame kitataučių spau
dos balsams, nemažesnį 
o gal ir didesnį dėmesį 
turime skirti savo spau
dos rinkiniams, kur tra
giškoji tų įvykių kronika 
tilpo visu savo šiurpu.

Ir čia, vėl gi, turi bū
ti organizuotos jėgos. 
Turi būti rinkėjų tinklas 
sistema, sandėliavimas. 
Ir viskas tai, laikui bė
gant, bus neišsemiama 
medžiaga naujoms paro
doms, arba naujoms stu 
dijoms.

Jau laikas skelbti spau
doje, kas visu tuo imsis 
rūpintis. Kasdieną spau
dinių faktai pereina į 
"archyvinės"’ medžiagos 
stovį ir gali visai dingti.

SIMAS

Knygos SIMAS pasi
rodymui anglų kalba rei
kalinga nedidelė parama 
iš visuomenės. Tai vi
siškai suprantama kiek
vienam, kas arčiau pa
žįsta komercine Ameri
kos knygų prekybą. Vie
na akademinio tipo lei
dykla ryžosi išversti ir 
išleisti Simą anglų kal
ba. Parama, lyginant su
mą su lietuvių visuome
nės finansiniu pajėgumu 
yra juokingai maža. O ly
ginant ją su lietuviško 
reikalo svarba, ir visiš 
kai nedidelė.

Autorius Jurgis Gliau 
da kreipėsi asmeniškais 
laiškais į savo ankstes
nių angliškų knygų rė
mėjus. Tas autoriaus ry
šys su savo rėmėjais ta 
čiau neturėtų būti su
siaurintas. Ir visi tie, 
kas Simo demonstracijo
se vaikščiojo su plakatu 
rankose, turėtų būti ir 
Simo išleidimo anglų kal
ba talkininkais. Mūsų or
ganizacijos ir sambū
riai turėtų padėti auto
riui surinkti ar didesne 
ar mažesne suma patys 
prisidėti šiam svarbiam 
reikalui pajudinti. Pa
galiau, kiekvienas Simo 
knygos pirkėjas galėtų 
tik minimaline angliš
kosios knygos kaina (5 
dol.) pareikšti paramą 
tam didingam ir istori
nės reikšmės sumany
mui, atsiųsdamas tą su
mą Dirvai, adresuoda
mas čekį autoriui Jur
giui Gliaudai, kuris bus 
jam persiųstas kad ga
lėtų savo rašytojišką įsi-

DIRVA

Atsisveikinant su A.A. Juozu Česoniu. Prie karsto našlė Aleksandra česonienė, duktė Dalia, sūnus 
Algimantas su šeimomis ir artimaisiais. V. Gruzdžio nuotrauka

JUOZAS ČESONIS BUVO PLAČIAŠAKIU 

LIETUVOS ĄŽUOLU
Š.m. kovo 14 d. Phila- 

delphijoje mirė tautinės 
srovės veikėjas, Lietu
vos Karo Aviacijos kapi
tonas, buv. ALT S-gos 
Philadelphijos skyriaus 
ilgametis pirmininkas, 
garbės narys, L.V.S-gos 
"Ramovė" Philadelphi
jos skyriaus pirminin
kas Juozas Česonis.

Atsisveikinimas su ve
lioniu įvyko trečiadienį, 
kovo 17 d. D. Earamino 
koplyčioje, dalyvaujant 
Philadelphijos lietuvių 
visuomenei, o taip pat at
vykus i ems giminėms ir 
bičiuliams iš tolimų vie
tovių.

Iš šv. Jurgio bažny
čios, po iškilmingų ge
dulingų pamaldų, velio
nis buvo gausaus būrio 
artimųjų ir prietelių pa 
lydėtas į šv. Grabo kapi
nes.

ALT S-gos Rytų apygo 
pirm. Vincas Gruzdys, 
kovo 18 d. atsisveikinant 
su a.a. Juozu Česoniu, 
tarė:

Asmeniškų draugų čia 
gausiai susirinkusių var
du man tenka išreikšti 
meilės ir pagarbos pa
reiškimą atsisveikinant 
Lietuvos karo aviacijos 
kapitoną Juozą Česonį.

pareigoj imą įgyvendinti 
— duoti SIMĄ Amerikai.

Todėl, neatidėliodami 
rytdienai, jau šiandieną 
paremikite SIMO projek
tą. Jeigu parama bus 
stambesnė, viskas paju
dės greičiau.

Šį sumanymą įgyven - 
dinus, visa mūsų visuo
menė, mūsų jaunimas, 
mūsų išeivija praturtės 
nauju ginklu: turėsime 
SIMAS anglų kalba.

SIMAS ANGLIŠKAI
Kun. Simonas Morkūnas, 

Sioux City (lowa) Šv. Ka
zimiero parapijos klebonas 
rašo:

Sveikinu nepaprastai ver
tingą ir gražų žygį išleisti 
anglų kalba SIMAS knygą. 
Prašau mane įrašyti į me
cenatų eiles. Gyvai tikiu, 
kad manimi paseks daugiau 
mecenatų. Minėtą knygą iš
siųsiu senatoriams ir kon- 
gresmanams Iowos valsty
bės, ir gubernatoriui ir ki
tiems žymiems veikėjams.

Dirva mielai talkina SI
MUI pasirodyti anglų kal
ba. Kas nori tą darbą pa
remti, prašoma Čekį, para
šius Jurgio Gliaudos vardu 
siųsti Dirvai, čekis bus per
siųstas autoriui, kuris veda 
tą vajų.

Tai sūnus gražių dzū 
kijos lygumų, tai saka
las plačių Lietuvos pa
dangių, kuris suglaudė 
sparnus tolimoj, nors ir 
svetingoj, bet svetimoj 
šaly.

Jis buvo ne tik mums, 
jo asmeniškiems drau
gams, bet ir visiems lie 
tuviams tuo plačiašakiu 
ąžuolu pilnu dvasinės 
stiprybės, didžios Tėvy
nės meilės, dėl kurios 
paliko eilę nuveiktų dar
bų ir neišdildomą atmin
tį.

Esant Tėvynei pavojuj 
dar jaunas 5-tos klasės 
mokinys, patriotinių 
jausmų vedinas Juozas 
išeina savanoriu, jos 
laisvę ginti. Baigia jis 
Karo Mokyklą ir palieka 
kario tarnyboje. Vėliau 
panoro Juozas į padan
gių mėlynes su arais pa
sikelti ir iš ten Lietu
vos laisvės sargyboje 
naudingam būti. Perei
na jis į Karo Aviaciją.

1941 metais kartu su

RADIJO PROGRAMOS 
AMERIKIEČIAMS

JAV LB informacijos ko
misija yra paruošusi porą 
radijo programų amerikie
čiams. Informacijos komi
sijos narys kun. K. Pugevi- 
čius yra paruošęs 30 minu
čių radijo programą, o tos 
komisijos narys Romas Ke- 
zys — 15 minučių radijo 
programą. Tos programos 
nėra artimai surištos su bet 
kuria data: jas galima nau
doti ištisus 1971 metus. To
se radijo programose užsi
menama Lietuvos bylos rei
kalu ir duodama lietuviškos 
muzikos.

Lietuvių Bendruomenės 
ir kitų organizacijų darbuo
tojai gali tas programas, 
įrašytas į juostas, užsisa
kyti ir mėginti jas pasiū
lyti savo vietovės radijo 
stotims ar tam tikroms 
amerikiečių radijo progra
moms. Kviečiami užsisaky
ti tas programas tik tie as
menys, kurie pramato gali
mybės jas panaudoti. Tuo 
reikalu rašyti tiesiog minė
tų programų autoriams: 
Rev. Casimir Pugevicius, 
120 North Front Street, 
Baltimore, Maryland 21202, 
arba Mr. Romas Kezys, 
62-15 — 69th Place, Middle 
Village, New York 11379.
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kitais Lietuvos partiza
nais Juozas antru kartu 
išeina Tėvynės laisvę 
ginti.

Pasiekęs šią laisvės 
šalį, jis visas savo jė
gas, bei išmintį pašven
tė savo tautos labui, o 
taip pat ir jos laisvės ko 
vai. Visur jis prisidėjo,

, (e< fAf
• Svetur gyvenant mūsų kalba niekaip negali išvengti svetimą 

įtaką. Todėl ir mūsą spaudoje savos kalbos išraiška nėra tobula. Dar 
ir ta priežastis, kad bendradarbiai ne iš to pragyvena, o didžiąją die
nos dalį praleidžia tarp svetimąją darbovietėse ne lietuviškai kal- 
bėdamies. Savai spaudai korespondenciją ar straipsnį parašyti — 
lieka tik laiko trupiniai, nuovargio valandos. Tad neįmanoma savos 
kalbos išraiškai tiek atsidėti, kiek gabumą ir energijos pvz. paski
ria okup. Lietuvos laikraštininkai, kurie iš to pragyvena. Betgi mes 
nuolatos kovojame dėl savos kalbos grynumo, vis šiek tiek taiso- 
mės, kartkartėm keldami viešai balsą, pasiginčydami. Blogiau, 
kai mes neatsispiriame bolševikinėms įtakoms kalboje, nes jųveik- 
mė nėra tokia nekalta ir savaiminė, kaip mūsą čia kasdien besi- 
skverbią anglicizmai. Bolševikai viską daro planingai, net kalba 
jiems turi tarnauti politinių tikslą siekiant (jie valdo daug tautą, 
kurias pasiryžę per tam tikrą laiką rusiškai suvirškinti).

• Štai viename kanadiškiame laikraštyje Vasario 16 šventės 
proga vedamasis taria, kad tauta (žodis mūsą taip ilgai ir pagar
biai vartotas) tartum yra menkesnė už naci ją. Nacijos terminą itin 
pamėgę mūsą okupantai, dar jie dažnai kartoja liaudį (vietoj tau
tos), bet mums tikrai nederėtą sekti ją pėdom:

"Tas dvidešimtmetis sucementavo lietuvių tautą, išugdė tauti
nę savigarbą, išryškino savitą jos veidą. Tik per tą laikotarpį 
chlopą ir mužikėlių Lietuva subrendo į valstybinę tautą — į naci
ją." Straipsnio gale dar kartą pabrėžta: "Ir subrendo valstybinė 
tauta — nacija. O jei nebūtų nacijos, tai... Sniečkaus vietoje šian
dieną tur būt, sėdėtą koks nors Ivanovas".

• Argi tikrai tauta yra menkesnės prasmės įvardas už naciją? 
Jei per 20 metų gyvendami savo valstybėje vadinomės tauta, tai ko
dėl dabar reiktų verstis į naciją? Tą svetimžodį Maskva mums 
bruka gana žiauriu tikslu: bolševikų plane tauta (to žodžio jie ven
gia kaip tik dėl to, kad mes jį gerbiame), ją dažniau vadinama liau
dis, net ir nacija yra tik laikinės reikšmės, maždaug tik regionali
nis pavadinimas, nes ateity numatoma sutirpdinti į vieną lydinį -- 
visas ten esančias "liaudis" į sovietinę žmoniją, kurioje nebebus 
skirtingų kalbų nei tautinių požymių (gal nė pasaulėžiūrų, kaip Ge
orge Orvvell satyrose ryškiai vaizduojama "Didžiojo Brolio" dikta
tūra).

Manytina, kad kanadiškiam laikrašty ši pagarba nacijai įsivėlė 
per neapdairumą, t.y. perlengvai, be budrios kritikos, priimant ži
nias (ir ryšius) iš anapus uždangos.

• Aktorius ir režisierius J. Kaributas, praeitą vasarą kelia
vęs po Europpa, kurį laiką dairėsi Romoje. Per daugelį skilčių 
smulkiai aprašo baziliką viduj ir išorėj bei pasisveikinimą su po
piežium, jo mišias, aprangą, išvaizdą ir žmonių nuotaikas. Taip pat 
jis mums piešia daug kitą dalykų: aikštės,paminklai, muziejai, baž
nyčios, gatvės ir tt. Be abejo, neliko užmiršta aplankyti ir Lietuvių 
koplyčia, bet jos įspūdžiui paskirti tik šeši žodžiai: 'Matau mažytę 
nišą įrengtą lietuviškais motyvais" -- ir tuoj eina prie kitą vaizdų. 
Taigi, tik tiek dėmesio.

® Pagal K. Barono santrauką iš lenkų Kultūra žurnalo (Tėv. 
Žib.) E. Žagiell sako, kad "lietuviai tautininkai Smetonos laikais 
buvo angeliukai, palyginus su lenkiškumo ėdikais lietuviais komu
nistais. Smetonos laikais esą veikė lenkiškos gimnazijos, organi
zacijos ir tt. Šiandieną iš to visko nieko nebeliko".

Taip patys lenkai atskleidžia tiesą apie Nepr. Lietuvos laiko
tarpį, kai mes patys jau kai kas beveik įtikėjome, kad Smetonos 
laikais buvome baisūs šovinistai ir skriaudę kitas tautybes: taip 
pat daugelis mano, kad tik komunistai visas tautas lygiai myli ir 
nuo šovinizmo yra laisvi -- nevienas mūsų liberalą tai laiko kone 
aksioma. Objektyvus lietuvis visada žinojo, kad laisvoje Lietuvoje 
vyravo didelė tolerancija svetimtaučiams ir jokio Šovinizmo nebū
ta. Kai jau patys lenkai tai pripažįsta, gal būt, ir mes daugiau ne
abejosime? Toliau E. Žagiell, pats vis dar rašydamas Wilno 
Kowno, piktinasi, kad veikale "Lithuania 700 years” rašoma Balt
stogė, Brasta, Čartoriskis, Sierakauskas ir tt., t.y. ne lenkiškai 
Bialystok etc. Savo ruožtu mes galime paklausti tą.gabų autorių, ko
dėl jis savo lietuvišką pavardę taip sudarko ir rašosi keistu Ža
giell, kai jo šeimos šaknis (kažkur pietų Žemaitijoj) tebesiraso tei
singu Žodžiu — Žagelis?
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kur tautos reikalai šau
kė. Visur pats dirbda
mas ir kitus raginda
mas, patardamas. Ne 
veltui jis buvo kitų tė
veliu vadinamas. Buvo 
ilgametis ALT S-gos Phi- 
ladelphijos skyriaus pir
mininkas, L.Vo S-gos Ra
movė Philadelphijos sky 
riaus pirmininkas, pa
vyzdingas L.B. narys. 
Juozo tvirtai įmintos 
pėdos lietuviško gyveni
mo kelyje ir nuoširdūs 
darbai tebūna gražiu pa 
vyzdžiu visiems, kaip 
reikia tėvynę mylėti, dėl 
jos dirbti ir aukotis.

Turėjo jis tvirtą tau
tinę pasaulėžiūrą, bet vi
siems buvo tolerantiš' 
kas draugiškas, atlai
dus. Mylėjo jis visus 
žmones ir su visais bū
davo linksmas. Ne tik 
jo šeima, jo draugai," 
bet ir visa Philadelphi
jos lietuviška visuome
nė neteko brangaus žmo 
gaus.

Mūsų visų šio didžio 
skausmo valandoje 
reikšdamas užuojautą 
mūsų melai Aleksand
rai, dukrai Daliai, sū
nui Algimantui, bei vi
siems anūkams ir gimi
naičiams tariu Tau Juo
zai mūsų draugų vardu 
ne sudiev, bet ... iki pa
simatymo.



Lietuvių Fondo nariai detroitiečiai paaukoję po tūkstantį ar daugiau. Sėdi iš kairės: Jadvyga Joku- 
baitienė, Marija Bajoriūnienė, Vanda Šepetienė, Ona Briedienė, Stasė Urbonienė ir Nijolė Šnapštienė. 
Stovi:.Martyna s Jokūbaitis, Marijonas Šnapštys, Jonas Butkus, dr. Povilas Šepetys, Juozas Briedis, dr. 
Leonas Bajoriūnas ir Vacys Urbonas.

Detroite Lietuvių Fondo vajus 

pradėtas koncertu
Lietuvių Fondo vajus 

Detroite pradėtas Toron 
to jaunimo ansamblio 
"Birbynė" koncertu ko
vo 14 d. Lietuvių Namuo
se.

Vajaus komiteto pir
mininkas inž. Vytautas 
Kutkus savo atidaroma
me žodyje supažindino 
svečius su Lietuvių Fon
do stoviu ir atsiektais 
Detroite rezultatais.

Detroite ir jo apylin
kėse 194 lietuviai, Lie
tuvių Fondo nariai, jau 
sudėję $41,345.00. Turi 
ma 128 narius įmokėju
sius $100.00, 11 narių
įmokėjusių nuo 110.00 iki 
177.00 dolerių, 30 narių 
nuo 200.00 iki 283.00, 
12 narių nuo 300.00 iki 
616.00 ir 13 narių nuo 
1,000.00 iki 2,000.00.

Po inž. V. Kutkaus žo
džio buvo pradėta "Bir
bynės "koncerto 1 dalis 
kurioje berniukai irmer- 
gaitės, apsirengę gra
žiais tautiškais kostiu
mais, vadovaujami Da
lios Viskantienės padai
navo: Auksinio žiedo že 
mė, Anoje pusėje Duno- 
jėlio, Ant kalno gluos- 
nys, Ugdė tėvelis, Ant 
ežerėlio rymojau, Tu gi
ruže, Iš rytų šalelės, 
Šviesi naktis m ėnesiena, 
per klausučių ulytėlę — 
dainas ir Aviža prašė ir 
Trinku, trinku — sutarti 
nes.

Tautnių šokių grupė 
pašoko: Šustą ir Suktinį.

Pirmajai daliai pasi
baigus buvo pristatyti ir

pagerbti įnešę L. F. 
$100.00 ar daugiau. Mi
rusieji kun. Bronius Da
gilis, Alfonsas Petrulis 
ir Balys Svilas pagerbti 
atsistojimu, o gyvieji ku 
rių buvo net 13 buvo iš 
šaukti ir apdovanoti gyvų 
gėlių žiedais. Vyrams 
prisegta po baltą, o mo
terims po ružavą gėlę.

Pagerbus tūkstantinin- 
kus, buvo tęsiama antro 
ji koncerto dalis, kurioje 
padainavo: Oi,dariau, da 
riau lysveles, Plaukė 
pylelė, Eisime sese, dau* 
no, Šia naktelę nemiego
jau, Ciūlo, Šėriau, šė
riau sau žirgalį, — dai
nas, Untytė atliko skudu
čiais ir išpildė tris sutar 
tinęs: Dūno upė, Išsive- 
džiau Oželį ir Antinas an 
telę. Šokėjai pašoko: Či
gonėlį ir Malūną. Abie
jose programos dalyse 
kai kurios dainos buvo 
dainuojamos pritariant

VYTAUTAS ALANTAS

GAISRAS GIRIOJE
Ištrauka iš romano 'Šventaragis'

(4)

Juk žinote, visi mano bičiuliai, ir aš visur 
laukiamas svečias. Nežinau per neapsižiūrėjimą, 
ar paklydęs patekau į Žiobrio valdas. Galų gale kas 
ten žino, kur kieno valdos prasideda ir kur baigia
si? Žiobrio žemių aš visad vengiau: visada ten pa
sijusdavau lyg ne savas, lyg kad mane būtų sekioju
sios ten kažkieno tankynėse pasislėpusios piktos 
akys, lyg būtų tyko j ę už medžių užsiglaudę monai. 
Žodžiu, jojau galvą nuleidęs mąstydamas apie rikį 
Kantą amžinai beburnojantį, ką sakau, beburnojantį, 
stačiai keikte keikiantį Kernavės viešpatį Mindau
gą, kai staiga šoko iš krūmų Žiobrys su savo sėb
rais, nutempė ant žemės ir surišo: negi vienas pa
sipriešinsi penkiems ginkluotiems vyrams ir dar 
užpultas iš pasalų? Kas buvo toliau, žinote. Be
rods, tikrai būčiau atitekęs skruzdžių karalienei 
pusryčiams, jei nebūtumėte išgelbėję, dėkoju jums 
ir dievams... Kur mes keliaujame, viešpatie?

— Kur kojos neša, kur akys mato, -- nusijuo
kė Šventaragis. — Mat, aš nutariau su savo drau
gais pasižvalgyti po savo tėvo valdas. Dar niekad 
nebuvau kaip reikiant iškišęs nosies už Padysnio 
pylimo. Teisybė, kas met aplankome Alkaragio ra

muzikos instrumen
tams. Baigus programą 
ir svečiams vis plojant, 
jaunimo choras dar pa
dainavo: "Subatos vaka
rėlį, balnojau juodbėrė
lį”.

Už taip gražų ir puikų 
detroitiškiams duotą kon 
certą, choristams pade 
ką pareiškė vajaus ko
miteto vicepirmininkas 
dr. Vytautas Majauskas. 
Dėkodamas nepamiršo 
priminti, kad prieš 4me
tus Detroite, Fordo au
ditorijoje koncertavo To
ronto choras "Pirmyn", 
kuriam vadovavo jauna 
muzikos mokyklą baigu
si Dalia Skrinskaitė. Da
bar mes turime chorą 
"Birbynę" ir jam vado 
vauja Dalia Skrinskaitė 
-Viskantienė.

Šio pradėto vajaus die
noje į Lietuvių Fondą įs
tojo virš 10 naujų narių 
su įnašu $100 ir nema
žas skaičius savo įna
šus padidino. Tenka pasa
kyti, kad Toronto jauni
mo choro koncertas ture

jo didelį pasisekimą ir 
detroitiškiai juo paten
kinti. Prisirinko pilna 
salė. Po koncerto visi 
svečiai buvo vaišinami 
kava ir pyragaičiais vėl 
tui, o priedo ir ir pun- 
čo buvo duodama. Vaka
ro programas atspausdi 
nimo mecenatai yra Ele 
na ir Antanas Rašytiniai.

A. Grinius
• Detroito Lietuviu Or

ganizacijų Centro metinis 
susirinkimas šaukiamas šį 
sekmadienį, kovo 28 d., 12 
vai. Detroito Lietuvių Na7 
muose, 3009 Tillman, De
troit, Mich. Programoje 
metinė apyskaita ir naujos 
valdybos rinkimai.

Remiantis DLOC Statuto 
H sk. 2-ju straipsniu visos 
organizacijos prašomos pa
tiekti atstovų sąrašą. Orga
nizacija skiria 2 atstovus. 
Organizacija turinti dau
giau kaip 25 narius gali 
skirti po vieną atstovą nuo 
kiekvienų dvidešimts pen
kių (25) narių ar jų dalies, 
bet ne daugiau kaip penkis 
atstovus iš viso. Statuto II 
sk. 3 str. — į DLOC įeinan
čios organizacijos moka po 
vieną dolerį nuo kiekvieno 
atstovo j metus.

• A. a. Kazys Dautartas 
mirė kovo 9 d. Livonijos 
ligoninėje, sulaukęs 76 me
tus. Lietuvoje buvo "Lietu
va" ir kitų Nemuno laivų 
kapitonas ir prieš pasitrau
kiant iš Lietuvos gyveno 
Jurbarke. Į Ameriką atvy
ko 1949 m. Buvo pašarvo
tas Yolandos Baužienės va
dovaujamoje laido tuvių 
koplyčioje ir palaidotas iš 
Šv. Antano bažnyčios kovo 
12 d. Holy Sepulchre kapi
nėse. Užkandžiai laidotuvių 
dalyviams buvo suruošti 
Lietuvių Namuose.

Paliko nuliūdime: žmoną 
Stasę, žmonos sesers sūnų 
Juozą su šeimą ir dvi žmo
nos sesers dukteris su šei
momis Kanadoje, pusbrolį 
CIevelande ir kitas gimi
nes. (agr)

Toronto jaunimo ansamblis "Birbynė" su vadove (priešakyje) Dalia Viskantiene.

kb

movę per Pavasario šventę, išjojame pamedžioti, 
tik tai toli gražu dar ne visas Padysnio kraštas... 
Jei niekur neskubi, keliauk su mumis.

— Kur ir ko man skubėti? Nei pačios, nei na
mų neturiu: man visa Lietuva namai! Norėjau ap
lankyti rikį Songailą, tik ar aš pas jį nukaksiu vie
na diena anksčiau ar vėliau, motina Saulė dėl to 
nepatekės iš vakarų.

— Gerai, keliausime kartu. Gal paskum ir aš 
susidūmosiu keliauti su tavimi į Olakalnį... — At
sigręždamas į Šilinį Šventaragis tarė: — Tu čia ge
riausiai pažįsti vietoves. Vesk mus prie kokio 
ežerėlio: mes ten apsistosime nakčiai, o be to, reikia 
pagirdyti žirgai. Visur tokia sausra: tėvas sakė, kad 
kažin ar išsimaitinsime per žiemą — visas vasaro
jus nugaišo.

Šilinis apsidairė ir pagalvojęs atsakė:
— Kalnagūbrio ežeras iš čia ne per toliausia.
— Gerai, jojame prie Kalnagūbrio ežero. Kodėl 

jis vadinasi Kalnagūbrio ežeras?
— Nežinau, taip žmonės vadina. Aplink ežerą 

tįso neišbrendami raistynai, tik iš vienos pusės nu
sileidžia į vandenį kalnagūbris.

Vakarop jie pasiekė Kalnagūbrio ežerą. Vieto
vė visiems labai patiko. Kalnagūbrio nuoslanka buvo 
apaugusi pušimis ir vietomis lapuočiais iki pat van
dens. Iš šalių, kur nuožulna baigėsi, braškėjo giria. 
Pakrantėje augą beržai svyrūnėliai bemaž mirkė 
šakas vandenyje.

— Maudytis čia galima, tik pakrantė dumblo
ta: toliau vanduo švarus, — aiškino Šilinis. — Pa
ežerėse visur klampynės, maurynai ir gyvatynai, o 
naktį čia vaidenasi: ant raisto klaidinėjanelaimin-
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Kad niekas nesijaustu, užgautas
Vienas autorius liūdnai sėdėjo namuose ir dar 

liūdniau samprotavo, kaip parašyti humoreską die
nos tema ir neužgauti nė muselės. Taip jam bedū
mojant užsuko pas jį vienas neperdaug pažįstamas.

Abu vyrai užsirūkė ir humoreskos, kuri neuž
gauna kitų, tema atsirado jiems ant liežuvių.

— Sakysime taip, — pasakė svečias, — para
šai faktą, o prie to fakto prilipo asmuo.

— Tai jau neišvengiama, — sutiko autorius. 
— Kaip gi kitaip?

—• O tas, prie fakto prilipęs asmuo tuč tuojau 
tampa tavo priešas.

— O kaip gi pas amerikonus, — pasakė naivu
sis autorius. — Net generolus tampo po humores
kas. Net istorinius asmenis. Ana va, pats mačiau 
kaip rodė George Washingtono žmoną, mušančią sa
vo vyrą.

— Su istorija ir pas mus būtų lengviau, pasa
kė svečias. Dabartis, brolau, svarbi. Dabarties as
menybės nepakenčia pokšto. Mūsų dabartinės asme
nybės didesnės už amerikonų generolus.

— Reiškia, geriau rašyti tautines pasakas? — 
liūdnai tarė naivusis autorius. — Bet kas jas skai
tys? Dėl aštrios humoreskos bent šnypštimas gir
dėti. O kas gi pasakas skaitys?

— O rašyk ir humoreskas, bet taip, kad niekas 
nesijaustų užgautas, — pasakė svečias.

Jis pažiūrėjo į autorių, ir, įsitikinęs, kad šis 
ima suprasti jo mintį, pasakė:

— Rašyk bendrybėmis, vyras buvo bare, o žmo
nai sakosi buvęs posėdyje. Rašyk, kad vaikučiai rū
ko marijuaną, o tėveliams sakosi matę senovės lie
tuvius savo vaidiniuose. Tada niekas neužsigaus ir 
būsi žinomas humoristas.

Svečiui išėjus, humoristas ilgai vaikščiojo po 
kambarį ir svarstė. Tas planas, kad "niekas nesi
jaustų užgautas" buvo savotiškas balzamas ant jo iš 
nervintos ir daugiur iškeiktos rašytojinės manieros.

— Tai geras planas, — jis tarė sau ir parašė 
naujo stiliaus humoreską.

Netrukus dalykėlis pasirodė spaudoje ir po to, 
netrukus, tas pat išradingas svečias atsilankė pas 
autorių.

— Tai, kągi, brolau, ėmei ir mane aprašei, — 
pasakė jis, ištiesdamas autoriui laikraštį. — Juk tai 
mano intyminio gyvenimo pamazgėlės. Žmona is
teriko je. O aš irgi be taikios nuotaikos.

— Kaip gi taip? — išsižiojo autorius.
— Labai paprastai, — sarkastiškainuvėpė sve

čias. — Aprašytas tūlas Jonas su Barbute. Aš esu 
Jonas, mano žmona yra Barbutė. Aprašyta jų dukra 
Ruth. Ar mūsų dukra nėra Rūtelė?

— Gal būt, — vapėjo autorius.
— Ir kad aš nedaviau Balfui nė centelio, atsi

kalbinėdamas visišku bankrotu, statydamas tuzino 
butų namus... Ar ne taip?

— Hm, hm, — raitėsi autorius.
-- Ir kad Barbutei nebepatinkapigūs automobi

liai, bet tik sportiški.
— Hm, hm, raitėsi autorius.
— Ir kad Rūtelė ... hm... jau be rūtelių.
Svečias grėsmingai pakėlė į dangų, tai yra į 

lubas abu savo kumščius ir sukriokė:
— Už tokius raštus maža duoti į akį.
— Bet gi mokei mane, kaip rašyti, kad niekas 

neužsigautų, suriko baimėje autorius. Pagal tavo 
receptą parašiau.

— O kam paėmei Joną ir Barborą? — suriko 
svečias. — Būtumei paėmęs Petrą ir Agotą! Būtų 
mūsų kaimynai. Ir jų tos pat bėdos. Tada abu pasi- 
juoktumėm. O dabar Joną ir Barborą. Juk tai apie 
mus. Kaip taip galima?

gos vėlės. Tūli sako tai esant pelkiųmonus, o mano 
motina pasakoja čia esant požemio dievo Vėlino ka
ralystę. (Vėlinąs, dar kitaip vadinamas Raistiniu, 
Baliniu, Pinčiuku buvo senovės lietuvių požemių ka
ralystės dievas.) Vidunaktį iš akivarų čia išnyran
čios nelaimingos vėlės žiburėlių pavidalu. Anot ma 
no motinos, jos norinčios ištrūkti iš Vėlino valdžios 
ir įsikūnyti medžiuose, bet požemio dievas tik ty- 
čiojąsis iš jų: jis jas pasivejąs ir vėlįmurdąs į aki
varus. O kas gi nežino, kad akivarai yra angos į 
Vėlino karalystę?

— Tu čia mūsų negąsdinki — pertraukė jį 
Šventaragis. — Kurkime ugniakurą ir ruoškime sto
vyklą. Reikia ir vakariene pasirūpinti. Kol dar ne
sutemo mes su Mantu eisime pamedžioti, Eikutis 
pagirdys žirgus, o tu, Šilini, su mūsų svečiu sukur
kite ugniakurą. Gal mes kur užtiksime šaltinėlįge- 
ro vandens...

Kai Šventaragis su Mantu grįžo nešini jauna 
stirnaite, viskas buvo paruošta vakarienei: ugnia
kuras linksmai liepsnojo, Šilinis su Eikučiu buvo 
pririnkę sauso kuro nakčiai, Džiugas baigė drožti 
iešmus kepsniams kepti. Šilinis stirną išdorojo, ir 
vyrai, susėdę aplink ugniakurą, kepė stirnieną pa
sismeigę iešmais ir valgė pasiskonėdami.

Jiems bevakarieniaujant baigė temti: naktis gi
rioje ateina greit. Šventaragis pasiūlė visiems eiti 
gulti, o pats ketino pabudėti iki vidunakčio.

Mantas su Eikučiu, apsivynioję galvas nuo uo
dų, atsigulė netoli ugniakuro ir tuojau užmigo. Šili
nis nuėjęs atsisėdo ant ežero kranto. Prie laužo li
ko Šventaragis ir Džiugas.

(Bus daugiau)
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Gražų prisiminima palikusi SADUTE Mokta Hamiltono tautinių Mokių ansamblio Chicagoje, Marijos 
aukMt. mokykloje, kovo 13 d. V. Kauliaus, S.J., nuotrauka

Tautinių šokių ir dainų koncertas

CARACASO LIETUVIU JAUNIMO LAIKRAŠTĖLIS

Chicagos lietuviai ko
vo mėn. 13 d. Marijos 
aukšt. mokyklos auditori 
joje turėjo progos gėrė
tis tikrai gražiu ir spal
vingu tautinių šokių ir 
dainų koncertu. Šį kartą 
žiūrovą į gražų meno 
pasaulį nukėlė Jaunimo 
Centro studentų ansamb 
lis ir svečiai iš Kanados 
— Hamiltono tautinių šo
kių ansamblis "Gyvata- 
ras”, bei daug žadanti 
jauna pajėga, gražus ba
ritonas solistas Jonas 
Vaškevičius.

Tenka pasidžiaugti, 
kad lietuviai tokios rū
šies koncertus labai 
mėgsta ir niekada ne
trūksta žiūrovų. O svar
biausia, kad į juos visa
da lankosi gausiai jau
nimas ką matėme ir šia
me koncerte.

Scenai prasiskleidus, 
žiūrovą maloniai nutei
kė kuklus, bet skonin
gas tautinių raštų mo
tyvais austais audiniais 
scenos dekoravimas, ku 
ris puikiai derinosi prie 
spalvingų ir gražių šo
kėjų tautinių drabužių.

Koncerto pradžioje 
Jaunimo Centro studen
tų ansamblio programos 
vedėja Daiva Matuliony- 
tė auditoriją supažindi
no su tautinių šokių gro 
žiu, jų kilme, kada ir 
kur jie buvo šokami, kas 
juos ruošė, vėliau kon
certo eigoje apibudinda 
ma kiekvieno šokio min
tį.

Hamiltono Tautinių šo 
kių ansam blį"Gyvatarą" 
gražiai reprezenuoja 
programos vedėja Lina 
Verbickaitė su taiklia 
interpretacija ir artistiš
ku gabumu žiūrovui pri
statydama kiekvieną šo
kį.

Koncertas pradėtas 
smagiu suktiniu. Tauti-

Graži akimirka iM MIKITOS, Mokto Jaunimo Centro studentų an
samblio. V, Kauliaus, S.J., nuotrauka

JURGIS JANUŠAITIS 

nių šokių žavioje pynėje 
Hamiltono "Gyvataras" 
šoko Gyvatarą, Sukčių, 
Oželį, Lenciūgėlį, Blez
dingėlę, Malūną ir antro

Spalvingo tembro jaunas baritonas Jonas VaMkevičius užkariavo 
publikos dėmesį dainuodamas lietuvių komp. dainas ir. ariją iM Mo
zarto operos "Figaro vestuvės. V. Kauliaus, S.J., nuotrauka

je dalyje — Čigonėlį, Se
nių polką.ir savo progra- 
mos dalį baigė žavia, 
spalvinga Sadute.

Jaunimo Centro stu
dentų ansamblis šoko Ru
gučius, Jonkelį, Šustą, 
Vėdarą, Lieptelį, Kepu
rinę, Mikitą, Kubilą ir 
programos savąją dalį 
baigė smagiai besisu- 
sukančiu Malūnėliu. Pa
žymėtina, kad abu an
sambliai programos 
slinktyje šoko pakaito
mis, sudarydami vienti
są, gražų abiejų ansamb 
lių šokių spektaklį. Tau~ 
tinių šokių koncertas 
baigtas abiejų ansam bliu 
drauge šokamu Kalveliu 
į kurio ritmą jungėsi vi
sa auditorija plojimais 
ir puikų baigmės šokįpa- 
lydėjo gausiais aplodis
mentais.

Padėka priklauso mū
sų entuziastams — jau
nimui už tautinių šokių 

pamėgimą, jų gražų iš
pildymą ir tautinių šo
kių ansamblių vedėjoms 
H
— Hamiltono "Gyvata- 
ro" Genovaitei Breich 
manienei ir Jaunimo

Centro studentų ansamb 
lio Leokadijai Braždie 
nei, kurios tiek daug mei
lės ir širdies įdėjo be- 
ruošdamos tautinius šo
kius ir vadovaudamos 
tautinių šokių ansamb
liams.

Maloniai visus nutei
kė viešnia iš Hamiltono 
-- programos vedėja Li
na Verbickaitė koncerto 
metu su giliu įsijautimu 
padeklamavusi Maironio 
"Jūratę ir Kastytį",

Išskirtinai dėmesio 
verta buvo ir solisto Jo
no Vaškevičiaus dainų 
koncerto dalis. Jonas 
Vaškevičius — jaunas, 
bet tikrai daug žadantis. 
Scenoje laikėsi kukliai, 
be pretenzijų, dainavo 
į kūrinius įsijausdamas 
ir jo gražaus tembro 
balsas džiugino klausy
toją. Padainavo: Oi, 
mergyte -- V. Jakubė- 
no, Gieda gaideliai — 
Banaičio, Sutemo nak
tis — V. Jakubėno, Ten 
kur Nemunas banguoja, 
Aš papuošiu žirgo galvą 
pinavijom — Klovos ir 
ariją iš Mozarto "Figa
ro vestuvių".

Solistą publika entuzi
astiškai ir šiltai sutiko 
jam kėlė audras aplodis
mentų, o mūsų jaunimas 
šaukė "bis" ir "bravo".

Jam akompanavo taip 
pat jaunas pianistas A. 
Govedas, nuoširdžiai 
gražiai atlikęs dainų pa
lydą fortepijonu.

Poros valandų koncer 
tas buvo tikrai maloni

Suskambėjo telefonas. 
Pasigirdo žvalus mergi
nos balsas:

— Norime tau patikėti 
paslaptį. Ar galime ryt 
po darbo pas tave ateiti?

Atėjo jie tryse. Du jau
ni vyrai ir viena mer
gaitė. Išsitraukė pluoš
tą mašinėle rašytų lakš
tų ir patikėjo paslaptį: 
jaunimo grupė norinti iš 
leisti laikraštėlį. — Kur 
jį spausdins? -- Dar ne
žino. Tikisi gauti salezie
čių spaustuvę, o jei ne, 
tai teks multigrafo grieb
tis. — Lėšos? Jie patys 
iš savo uždarbių susidė
jo. — Kalba? Taigi,kad 
su ta lietuvių kalba ne 
kas... Visi jie yra svetur 
gimę ir augę... Prašo ma
nęs patikrinti lietuvišką 
tekstą. — Kas padėjo jį 
parašyti? Niekas. Jiepa- 
tys redagavo, patys tai
sė...

Skaičiau. Taisyti kaip 
ir netaisiau, keisti nieko 

atvanga. Žavūs, gerai iš' 
lavinti šokėjai, spalvin
gi, širdžiai mieli tauti
niai drabužiai, žaismin
gi, autentiški lietuvių tau 
tinai šokiai, solisto ma
lonios dainos ir Mairo
nio kūryba darė šį vaka
rą šventišku ir mielu.

Koncertui pasibaigus, 
Jaunimo Centro direkto
rius kun. J. Borevičius 
S. J. padėkos žodžiu ver
tino tautinių šokių an
samblių vadovių G. 
Breichmanienės ir Le
okadijos Braždienės bei 
tautinių šokių šokėjų — 
mūsų gražaus jaunimo 
dideles pastangas išsau 
goti nesužalotas, auten
tiškas lietuvių tautos kul 
tūrines vertybes. "Nuos
tabiai didinga ir žavi 
šventė baigėsi, palikusi 
mumyse pasitikėjimą 
mūsų šauniuoju jauni
mu" — kalbėjo kun. J. 
Borevičius. Šiltais lin
kėjimais sveikino solis- 
tą J. Vaškevičių ir akom
paniatorių A. Govedą.

Ta proga koncerto pro 
gramos dalyvius sveiki
no Chicagos tautinių šo
kių ansamblio "Grandis" 
vardu J. Jasaitytė ir 
Kenoshos tautinių šokių 
šokėjų atstovė.

Ansamblių vadovėms, 
ansam bliu šokėjams ir 
solistui su akompania
torium Jaunimo Centro 
vadovybė, reikšdama di
delį dėkingumą už jų mei
lę tautiniam šokiui ir dai
nai, įteikė gražių gėlių 
pintinę.

Atskirai tenka paminė - 
ti puikius akoredeonis- 
tus, gražiai lydėjusius 
akordeono garsais šau
niuosius šokėjus: Jauni
mo Centro studentų an
samblio — E. Šilkaitį ir 
"Gyvataro" —KazįDeks 
nį ir Gintą Prunskį. Šį 
gražių nuotaikų koncer
tą globojo Jaunimo Cent 
ro vadovybė, talkinant šo
kėjų tėveliam s.

Dekoracijomis rūpino
si: M. Gutauskaitė, R. 
Butvilaitė, L. Galvydy- 
tė ir E. Šilkaitis.

Graži meno akimirka 
nuskubėjo praeitin, gi 
mielam mūsų jaunimui 
už širdžiai mielą koncer 
tą tik vienintėlis visų mū 
sų nuoširdus ačiū.

ŽAIBAS
CARACASO LIETUVIŲ JAUNIMO LAIKRAJTtUS

nekeičiau. Su laiku,bend
rom jėgom, visi drauge 
mokinsimės kalbą išly
ginti, o šis pirmas nume
ris tebūnie tikslus rašan 
čiųjų atvaizdas: susirė
mimas su sunkiai įkan
dama lietuvių kalba čia 
yra išdidus ir savisto- 
vas, jaunas ir veržlus, 
klystantis, klumpantis ir 
nuostabiai tobulas savo 
netobulumais. Kiekvie
nas sakinys liudija karš
tą meilę niekad nematy 
tai Lietuvai... (Norintie 
ji gali "Žaibą" užsisaky
ti rašydami Caracaso 
Lietuvių Bendruomenės 
adresu: Centro Lituano 
San Casimiro, Plaza de 
La Vega, Caracas, Ve- 
nezuela. Mokestis pagal 
nuožiūrą, aukos formo
je.)

Caracaso Bendruo
menės apylinkės valdy
ba jaunuosius skatina,ta
čiau į jų veiklą nesiki
ša. Bendruomenės pir
mininkas, trijų būrelio 
narių tėvas, šiltai šyp
sos:

— Žinai..., žmogus ne 
arklys, jo nepažabosi. 
Mes stengiamės jiems 
suteikti kiek galint pla
tesnę veikimo dirvą, 
pav. šių metų Vasario 
16-tosios minėjimą pra
vedė jie patys, savisto
viai, Caracaso kolonijos 
vardu. Jie skaitė paskai 
tas, jie užpildė meninę 
programą. Jų nuomones 
ir iniciatyvas mes ger
biame.

Vartau švariai at
spausdintą pirmą laik
raštėlio numerį. (Davė

DOVANŲ IR BRANGENYBIŲ 
PREKYBA

TERRA
Viskas iš kristalo, porcelano, sidabro, 

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

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

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

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

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

tėvai aleziečiai spaustu
vę ir palaiminimą.) Kren
ta į akį vienas kitas sa
kinys: štai, šeštadieni
nės mokyklos prisimini
mai: "... kaip vaikiš
ka vaizduote mes nu- 
skrisdavom į žavingą ka
ralių ir piliųpasaulį, gir
dėdami dainas ir eilėraš
čius tos gražios, myli
mos ir niekad neužmirš
tamos mūsų tėvelių gim
tinės." Štai tautinių šo
kių grupės ateities pla
nai: "Esame pasiryžę 
kovoti, pilnai atsiduoti ir 
nesvyruoti savo tiksle iš
reikšti mūsų mintis ir 
tautinį meną". Štai laik
raštėlio tikslai: "Išreikš 
ti nuosavais žodžiais sa 
vo nuomones ir savo neri 
mą, išplatinti tolimos tė 
vynės vardą."

Minėtus žodžius rašo 
Pietų Amerikoje gimę ir 
augę jaunuoliai, beveik 
vaikai. Kokia paslaptin
ga vidinė jėga juos stu
mia? Iš kur jie semia
si tą lietuviškos dvasios 
peną? Kokie pasąmonės 
labirintai juos verčia at
sižadėti tropikų didmies
čio aplinkos ir sukurti 
savitą, lietuvišką viene
tą. Kas tuos vaikus su
pras, ar išminčius psi
chologas, ar atkakli lie
tuvė motina? Gal atsa
kymo reikia ieškoti to
limoj, be galo senoj bal- 
tų kultūroje, kurios dva
sia paženkina kiekvieno 
lietuvio vaikystę?

Laikraštėlio leidėjai 
žengia pirmuosius lietu
viškos veiklos žings
nius. Amžius jų yra 
trumpas — jaunesnieji 
dar lanko gimnazijas, vy 
resnieji dirba ir mokosi. 
Energijos pas juos ne
stinga ir jie pilna žodžio 
prasme — kartais neat
sargiai — švaistosi žai
bais. Kokia bus jų toli
mesnė pakraipa, kokį ke
lią su laiku pasirinks 
kiekvienas iš jų, yrasun 
ku įspėti. Tačiau viena 
jau yra aišku: kur jie be 
eitų, juos lydės jaunys
tės ugnimi užgrūdinta 
plieninė meilė Lietuvai.

Jūratė St.



Nr. 23 — 6 DIRVA 1971 m. kovo 26 d.

SODIHIHKTSrĖS zmilllM liįl. .iSZilIlUs Z. HITZRT1S

PAVASARIO DARBAI SODYBOJE
Žiemos sniegui tirps

tant, o pavasariui bel
džiantis į duris, kiek
vienas rūpestingas sody
bos savininkas išeina jo 
pasitikti.

Pavasaris — kiekvie
nam malonus ir mylimas 
svečias, nes jis atneša 
didžiules žiedų ir gėlių 
puokštes, kurios, lyg ne
sibaigiantis vainikas, 
apipina kiekvieno gam
tos mylėtojo aplinką. Pa
vasaris sustoja tik ten, 
kur jis savo magiškai laz
delei randa vietos pasi

Z. Dautartas rodo, kaip piaunama Saka,

reikšti: — tarp gražiai 
augančių medžių, žaliuo
jančių pievų ir rūpestin
gai tvarkomų gėlynų. Jis 
visą augmeniją prikelia 
naujam uždaviniui — gy
venti, žydėti ir duoti vai
sių!

Augalas, kaip ir kiek
vienas gyvas organiz
mas, kvėpuoja, maitina
si, auga, žydi, duoda vai
sių ar grožį pagal jo pa
skirtį, pasensta ir mirš
ta! Kadangi augalas — gy
vas organizmas, todėl 
žmogus turi su juo, kai
po gyvu, tinkamai elgtis, 
jeigu jis nori tuo augalu 
grožėtis ar turėti mate
rialią iš jo naudą — vai
sių formoje!

Sį kartą, šio straips
nio apimtyje, paliesime 
Jūsų sodų vaisinius me
džius ir aplinkos pievas.

Kovo mėnesį ir iki ba
landžio mėn. pradžios, 
aišku čia kalbama apie 
šiaurinę JAV dalį, soduo
se turi būti atlikti sekan
tieji darbai:

Visi augantieji me
džiai ir krūmai turi bū
ti patikrinti — ar žiemos 
šalčiai ir sniegas nepada 
rė sužalojimų? Sužalo
tos šakos pašalinamos, 
— atliekamas tų šakų iš 
genėjimas.

Vaisiniai medžiai:obe
lys, kriaušės, vyšnios ir 
t.t. turi būti tinkamai iš
genėti. Pavasarį vaisi
nius medžius galima ge
nėti taip ilgai — kol obe
lų pumpurų viršūnės pra 
deda pasipuošti lyg sidab
riniu klodu, — trumpai 
prieš išsprogstant. Genė 
jimas atliekam as dėl se 
kančių priežasčių:page
rinamas augalo žydėji
mas, geresnių, didesnių 
vaisių išauginimas ir 
pagerinama augalo for
ma.

DARBO TECHNIKA 
IR ĮRANKIAI

Vaisinių medžių genė 
jimui naudojami, ge
ram stovyje ir aštrūs, se
kantieji įrankiai: piūk- 
lelis su mažais danti
mis, genėjimo žirklės 
(hand prunning shears) 
ir genėjimo peilis.

Parinktas genėjimui 
medis pradedamas genė
ti iš vidaus. Pirmojevie

toje pašalinamos visos 
mirusios ar sužeistos ša
kos. Toliau pašalinamos 
šakos, kurios per tan
kiai suaugusios ir viena 
į kitą trinasi ar ikryžiuo- 
jasi. Po to seka visų vii- 
kūgių pašalinimas, ku
rie, daugumoje, būna iš
augę ant pagrindinio ka
mieno arba storesnių šo
ninių šakų. Tai — viena
mečiai, rykščių formos 
ūgiai, kurie, be jokios 
medžiui naudos, tą medį 
tik sutankina ir apsunki
na vaisinių šakų tinkamą 

pasiskirstymą. Toliau, 
reikalui esant*, medis for
muojamas iš lauko — su 
trumpinamos, kuria 
nors kryptimi, nepropor
cingai, viso medžio for
mai, prasikišusios ša
kos.

Visos storesnės šakos 
pašalinamos piūklelio pa
galba, atliekant taisyklin
gą šakos nupiovimą. Ša
ka nuplaunama ten, kur 
ant šakos, prie kamieno 
randasi, žiedo formos, 
šakos sustorėjimas.

Nuotraukoje Nr. 2.ma
tosi teisingas piūklelio 
padėjimas ant šakos žie
do. Toje vietoje ta šaka 
būtų nuplauta. Aukščiau 
piūklelio, dešinėje, mato 
si kita storesnė šaka su 
tos šakos žiedu. Virš tos 
šakos matosi taisyklin
gai, prieš metus, nupiau 
tos šakos žaizdos užgiji- 
mas. Šakos, kurios nu
plaunamos su per ilgu 
stuobriu neužgyja. Toks 
stuobrys pradeda pūti ir 
dažnai tas puvimas per
simeta į pagrindinį me
džio kamieną.

Didesnės žaizdos turi 
būti užteptos medžių 
žaizdų tepalu — (Tree 
kote), kuris dalinai pa

Būtini sodininko įrankiai: piuklelis, žirklės ir peilis.
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Mutual Federal 
Savings and Loan

2212 W. CERMAK RD., CHICAGO, ILLINOIS 60608 

Peter Kazanauskas, President TeL

deda žaizdą apsaugoti 
nuo perdidelės drėgmės 
ir infekcijos.

Nuplautas šakas — ge
riausia, jei galima, sude
ginti, nes tose šakose, 
ypač po mirusių šakų žie - 
ve, žiemoja įvairūs me
džių kenkėjai bei jų kiau
šinėliai ir lervos.

Taip išgenėti ir sutvar
kyti medžiai (vaisiniai) 
turi būti išpurkšti. Purš
kimui naudojamas (Supe
rior dormant oil), kuris 
nužudo — San Jose Sca- 
le (Aspidiotus pernicio- 
sus-Comstoc) ir Euro- 
pean Red Mite — (Pa- 
nonychus ulmi-Koch), ku
ri žiemoja kiaušinėlių 
stadijose. Purškimas da
romas prieš obelims 
sprogstant arba ir spro 
gimo metu — prieš iš
siskleidžiant lapeliams 
(Delayed dormant spray) 
Purškiama kada dienos 
temperatūra — nežemes - 
nė kaip 40 F. Patartina 
purškimo darbams ir li
gos nustatymui pakvies
ti tos srities specialis
tus su tinkamomis purš
kimui priemonėmis.

Nuo kovo 15 d. iki ba
landžio 15 d. turi būti pa 
tikrintos, nuvalytos ir 
patręštos (mineralinė
mis trąšomis 10-6-4)pie 
vos. Tame laikotarpyje 
naudojami chemikalai, 
kurie sunaikina (Crab- 
grass - Digitaria incha- 
emum ir D. sanguinalis) 
žemėje esančių tų pikt
žolių sėklų embrijonus. 
Sėklos nesudygsta. Tam 
reikalui naudojami se
kantieji chemikalai: — 
Dacthal ar Tupersan. 
Skaitytojas, nupirkęs 
tuos chemikalus (Herbi - 
cides), prieš naudoda
mas, turi atidžiai per
skaityti visus panaudoji ■ 
mo nurodymus ir pagal 
tuos nurodymus išber
ti chemikalus ant pievos. 
Chemikalus galima gau

ti grūdinėje (miltelių) 
formoje, kurie gali būti 
išberti trąšų mašinėlės 
(dviratės stumiamos) pa- 
gelba.

Tam kartui darbų už
teks!

Skaitykit ir platinkit
DIRVĄ

PRAEITIES ŠEŠĖLIAI. Grupė moksleivių 1928 metais baigusių Kaune Simono Daukanto mokytojų 
seminariją. Sėdi iš kairės: Jonas Kučinskas, Vincas Varanius, Albertas Juozuvaitis, Izidorius Liesis, 
Juozas Žemaitis (dabar JAV), Vladas Skirmuntas (JAV). Stovi: Kazys Melnikas, Juozas Balčiūnas, An
tanas Barniškis (1933 m. miręs Lietuvoje), Viktoras Liaukus (JAV) ir Povilas Bložis.

Pirmasis Pabaltieciu informacinis seminaras

Š.m. kovo 27-28 die
nomis New Yorke įvyks
ta pirm asis Pabaltiečių 
Informacinis Semina
ras.

Seminaro pagrindiniu 
tikslu yra pasidalinti ži
niomis liečiančiom taufi 
nių grupių veiklos me
todiką, atsiekimus irpro 
blemas su kuriomis su
siduriama keliant savo 
krašto reikalus svetimų
jų tarpe. Jaučiama, kad 
mažai žinome apie vieni 
kitus, ypač kiek tai lie
čia pasireiškimus lais
vinimo srityje, leidinius 
sukurtus svetimiesiems, 
tautybių veiksnių struk
tūrą, ar politinės - infor 
m acinės veiklos sėkmin
gumą. Seminaras su
teiks progą žinioms pa
pildyti, paieškoti galimy 
bių veiklos derinimui,iš
sikalbėti rūpimais klau
simais, užmegzti glau
džias pažintis.

Seminaras padalintas 
į penketą simpoziumo ti
po sesijų, kiekvienai tau 
tinei grupei deleguojant 
referentais po du asme
nis. Sesijos vyks Barbi- 
zon Plaza Hotel.

Iškilmingas atidary
mas įvyks šeštadienį, 
kovo 27 d., 10 vai. ryto. 
Darbotvarkėje pramaty
tos sekančios sesijos: 

. "Ligšiolinis Baltiečių 
Bendradarbiavimas". 
Lietuviai referentai:gen( 
konsulas Anicetas Simu
tis ir Algimantas Gurec- 
kas.

"Baltiečių Jaunimas 
ir Studentų Veikla". Re
ferentai: Arvydas Barz 
dūkas ir Ramūnas Kund
rotas .

"Baltiečių Spauda ir 
Radijo Programos". Lie 
tuviai referentai:Romas 
Kezys ir Antanas Mažei
ka.

"Galimybės JAV Poli
tiniame Gyvenime". Re
ferentai: adv. Anthony 
W. Novasitis ir Ginta
ras Karosas.

"Baltiečių Jungtinė 
Veikla ir Akcijos Meto
dika". Referentai: dr.

Elona Vaišnienė ir Algi 
mantas Gečys.

Į sesijas atsilankyti 
kviečiame besidominti 
lietuviškoji visuomenė. 
Po trumpų referentų pra
nešimų, teisė įsijungti 
diskusijose bus suteikia
ma visiems klausyto

Melrose Parko lituanistinės mokyklos mokiniai išpildę Vasario 
16 minėjime meninę programą, kurią paruošė mokytojos A. Kašiu- 
bienė, O. Rakauskienė ir A. Repšienė. Minėjimas įvyko vasario 27 
d. Veteranų salėje, Melrose Park, III. K. Katelės nuotrauka

ON SAVINOS CERTIFICATES

OF $10.000. OR MORE.

2 YEAR MATURITY
F%

Paid and
Compounded 

Qua rte rl y 5%
KR ANNUM

jams. Sekmadienio, ko
vo 28 dienos darbotvar 
kė yra rezervuota pasi 
tarimams specifiniais 
bendravimo klausimais 
ir baltiečių veiksnių ofi
cialiajai konferencijai.

(ag)

REGULAR 
PASSBOOK 
ACCOUNT

NOWINSURED TO $20,000.
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VASARIO 
ŠEŠIOLIKTOSIOS 

ŠVENTĖ AKRONE
/

Pirkite mieste penktadienį 10 vai. ryto iki 5:45 vai. vak. Skyriuose iki 9:30 vai. vak. 
Mes duodame ir keičiame Eagle Stamps

• A. L. Tautinės S-gos 
Clevelando skyriaus meti
nis susirinkimas šaukiamas 
š. m. gegužės 2 d., 12 vai. 
Lietuvių Namuose (877 E. 
185th St.). Dabotvarkėje
numatyta valdybos ir revi
zijos komisijos pranešimai, 
ALT S-gos seimo ir kiti rei
kalai. Susirinkime bus iš
rinkti skyriaus atstovai į 
ALTS seimą, o taip pat ir 
nauja skyriaus vadovybė — 
valdyba ir revizijos komi
sija. Laukiama gausaus 
skyriaus narių dalyvavimo.

• šv. Jurgio parapijos 
susirinkimas įvyks šį sek
madienį, kovo 28 d., 10:30 
v., tuoj po lietuviškų pamal
dų parapijos salėje. Klebo
nas kun. B. Ivanauskas pa
darys pranešimą parapijos 
tarybos sudarymo reikalu 
ir kalbės kitais aktualiais 
klausimais.

Visi lietuviai maloniai 
kviečiami susirinkime daly
vauti.

• S. Vladas Bacevičius 
Kaziuko mugėje Clevelan
de perdavė Dirvos leidinių 
už 160 dol. Tarp jų 40 kny
gų Simas, keletą knygų 
Agonija, Rezistencija ir 
Grįžimas į laisvę.

CLEVELANDO 5 IR 53 
BŪRELIŲ VASARIO 16 
GIMNAIJOS NARIAMS 

RĖMĖJAMS
PADĖKA IR PRIMINIMAS

Dvidešimt narių rėmėjų 
5 ir 53 būrelių Vasario 16 
gimnazijai remti už šiuos 
1971 m. metinę paramą 
$12.00 jau yra sumokėję ir 
jų sumokėti pinigai $240.00 
jau persiųsti Vasario 16 
gimnazijai.

Prašoma būrelių narių 
rėmėjų, dar nesumokėjusių 
jų paramos už 1971 m., be 
ypatingo paraginimo pra
dėti mokėti, prisiunčiant 
$12.00 paramą mano vardu 
ir adresu: Steponas Nasvy
tis, 4607 Anderson Road, 
Cleveland, Ohio 44121, če
kiu, money orderiu ar as- 
meniai.

Tariu ačiū.
Steponas Nasvytis,

5 ir 53 būrelių vadovas

Akrone gražiai praėjo 
Nepriklausomybės šven
tės minėjimas sureng
tas š.m. kovo mėn. 14 d. 
Šv. Petro parapijos salė
je. Programąpravedė Bi
rutės Draugijos pirmi
ninkas J.P. Vaičaitis,pa
grindinę kalbą pasakė se
natoriaus W. Saxbe atsto 
vas R. Kudukis, nušvies 
damas šventės reikšmę 
lietuviams ir reikalą lie 
tuviams savo tikslus 
siekti per išrinktus vi
suomenės atstovus, kaip 
senatorius, kongreso at 
stovus ir t.t.

Meninę programą atli
ko Vysk. Valančiaus li
tuanistinės mokyklos 
kanklių orkestras, vado
vaujamas Onos Mikuls
kienės. Orkestras išpil
dė: Lietuvišką rapsodi
ją No. 2, Poemą — Ant 
ežerėlio rymojau, Lietu
va brangi, Oi motule ma
no, Augo, augo lazdynė
lis ir kt. Solo padainavo
I. Grigaliūnaitė, kanklių 
orkestrui pritariant, I 
Grigaliūnaitė pasirodė 
kaip gerai pasiruošusi ir 
pajėgi dainininkė. Kank 
lių orkestrui muziką 
komp. muz. A. Mikuls
kio. Orkestras buvo s ve 
čių sutiktas karštais plo 
jimais ir O. Mikulskie
nė ir I. Grigaliūnaitė 
buvo apdovanotos gėlė
mis.

Birutės Studijų Drau
gija, įvertindam a Čiur
lionio Ansamblio kelio
nės svarbą į Pietų Ame
riką, šiam reikalui per 
A. Mikulskį, padovanojo 
50 dol., šiam pat reika
lui J.P. Vaičaitis pado
vanojo 25 dol.

Minėjime labai gerą 
įspūdį padarė dalyvavi
mas daug jaunimo, ypač 
mergaičių su tautiniais 
drabužiais, kurios atro
dė lyg koks susirinkimo 
papuošimas.

Šiai šventei suruošti 
komitetą sudarė: pirm.
J. P. Vaičaitis, nariai: 
S. Lucai, V. Palūnai, I. 
Janavičiai, O. Kirtik
lienė, P. Kazlauskienė ir 
S. Walzek.
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Lietuvos laisvės kovai 
remti aukojo: po $10.00: 
S. Lucas, N. Metzger, 
Dr. S. Sviderskas, J. 
Zdanis; po $5.00: C. 
Gaškienė, J. Garionis, 
I. Janavičius, F. Joga, R. 
Kudukis, M. Martin, M. 
P alūnas, F. Rokus, S. 
Sasnauskas, J. Vasaris, 
$3.00: P. Šapalas, po 
$2.00: Tručinskienė, W. 
Puishis, P. Motejūnas, 
O. Kirtiklienė, J. Kirtik 
lis, A. Lukosawich, Ma 
honey; Po $1.00: S. Bal
dauskas, B. Brubaker, 
D. Bartnik, Griffin, N. 
Lawerence, P. Kazlaus 
kienė, V, 
Claud, A. 
Slicer, G.
Tucker, M, 
Walder, Zent ir kt.

Rudis, Mc 
Masėnas, L.

Šenbergas, 
Rozuk, J.

AMERIKOS LIETUVIU 
PILIEČIU KLUBAS

Telef. 391-1143

M AY’S BUDGET STORES
DOWNSTA1RS

Specialus pirkinys! Vyrams
G.I. T marškiniai ir l-mos
rusies “Boxer” kelnaites

.60

I /
v*

¥¥::¥:j¥S¥į¥:¥::į¥:

■. ■#R
BOS

REIKALINGA 
ŠEIMININKĖ

Lietuvių Šv. Jurgio pa
rapijai reikalinga šeiminin
kė. Kreiptis į kleboną kun. 
B. Ivanauską, 6527 Supe
rior Avė., Cleveland, Ohio 
44103. Tel.: (216) 431-5794.

(22-23)

• Mirė Uršulė Vincevičie- 
nė, ne Lincevičienė, kaip, 
klaidingai buvo surinkta. 
Atsiprašome.

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

• Perkant ir parduodant 
namus kreipkitės j Ed. Ča- 
pą — Capas Realty So., tel. 
732-8242;

”G.I.” T marškiniai:
Tvirti, patvarūs, medvilniniai, U. S. Vyriausybės 
atmesti T marškiniai. Nesitraukiąs dydis. S — 34 
iki 36, M — 38 iki 40, L — 42 iki 44 ir XL — 46. 
Puikus pirkinys.
”Boxer” kelnaitės:
Išskirtinos vertės. Visos pirmos rūšies. Parinktos 
lygios spalvos, dydis tiktai 30 iki 42.

Budget Men’s Furnishings, All 7 Stores

PARDUODAMAS NAMAS
4 šeimų, 16 kambarių, 4 

vonios. Namas yra Collin- 
wood apylinkėje. 
Telk: 442-2702. •

G
i

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

SUPERIOR 
SAVINGS

AND LOAN ASSOCIATION
MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS 

INDĖLIUS.

Už paprastus indelius moka 5%
Už įvairius taupymo certifikatus moka 

aukštesnius nuošimčius

6835 Superior Avė.
Cleveland, Ohio

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve

lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly

nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis 
dienomis įvairūs kiti valgiai.

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO IŠTAIGA

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

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki 
$20,000.00.

Teiraukitės bet kuriame SUPERIOR 
skyriuje dėl taupymo sąlygų ir Jums 
kinta, kokį taupymo būdą pasirinkti, 

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:
798 EAST 185th STREET 

Telephone 481-8552
6712 SUPERIOR AVENUE 

Telephone 431-2497
13515 EUCLID AVENUE 

At Superior — (Near Rapid) 
Telephone 681-8100

I
SAVINGS 
bus paaiš- 
kad gavus

DĖMESIO! DĖMESIO! PARDUODAMAS NAMAS

COSMOS PARCELS EXPRESS CORPORATION
praneša, visiems klijentams, kad atsidaro naujas skyrius.

Didelis asortimentas aukštos kokybės medžiagų ir kitokių prekių ne
aukštomis kainomis.

Skyrius bus atidarytas kasdien, įskaitant šeštadienį, nuo 9:30 vai. 
ryto iki 9 vai. vakaro ir sekmadieniais nuo 12 vai. dienos iki 5 vai. 
vakaro.

Adresas: 29200 De Quindre
V2 Block North of Mile Road
Warren, Mich. 48092

Telefonas: 751-6760
751-6761

Naujoje parapijoje, 5 ir 
5 dviejų butų. Moderniai 
įrengtas, kaip naujas. 2 au
tomobilių garažas. $30,900.

GEORGE KNAUS 
Real Estate 

819 East 185 St.
481-9300

(23-24)

OWNER-OPERATORS 
WANTED 

have a late model tandem 
and experience in interstate

1 f you 

tractor 
operation, join our growing company 
covering the Eastern and Middle U. 
S. Company trailers. Union scale. 
Paid benefits. Appiy to:

ST. LOUIS FRE1GHT LINUS
U.S. 20. 1/4 Mile West of Roule 42 1. 
Michigan City. Indiana, or Call (219) 
874-6271. (20-34)

z

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

6845 SO. WESTERN AVĖ., CHICAGO, ILL.
—V* “ ' ■** " V*

TRYS MODERNIŠKOS 
AIR-CONDITIONED KOPLYČIOS

Mašinoms vieta
REpublic 7-8600 REpublic 7-8601

iiHiimh

V



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

PADIDINO PENSIJAS
JAV Kongresas galutinai 

priėmė Sočiai Security įsta
tymo pakeitimą, padidinda
mas Sočiai Security pensi
jas vidutiniškai 10 procen
tų.

Pagal naująjį pakeitimą 
mažiausia mėnesinė pensi
ja viengungiui dabar bus 
70.40 dol., porai — 105.60 
dol.

Pakėlimas pradeda veikti 
1971 sausio 1. Manoma, kad 
didesni čekiai pradės jau 
rodytis birželio mėn., kiek 
vėliau atskirais čekiais bus 
išmokėti priedai, susidarę 
tarp sausio 1 ir pirmojo če
kio su padidinta pensija.

ROCHESTER

• Raimundas Kiršteinas 
pereitą mėnesį baigė Ro
chesterio Technologijos In
stitutą ir įsigijo bakalauro 
laipsnį iš biznio administra
cijos. R. Kiršteinas yra ne
pailstantis vietos lietuvių 
veikėjas, per 20 metų dai
nuojąs LB chore, gabus ak
torius, vaidinęs Dramos 
Mėgėjų Būrelio pastaty

Musų mielam prieteliui
JUOZUI ČESONIUI 

mirus, žmonai ALEKSANDRAI, duk
rai DALIAI, sūnui ALGIUI ir visiems 
artimiesiems skausmo valandoje gilią 
užuojautą reiškia ir kartu liūdi

Vincentas ir Aleksandra 
Gruzdžiai

Vytautas ir Irena 
M a t o n i a i

Kazimieras ir Jone 
Kauliniai

Petras ir Salomėja 
Dideliai

JUOZUI ČESONIUI
mirus, jo žmonai ALEKSANDRAI, sūnui ALGI

MANTUI ir dukrai DALIAI bei jų artimiesiems -

užuojautą reiškia

Stella ir Vytautas Abraičiai

Mylimam vyrui ir tėvui, buv. Lietuvos avia
cijos kapitonui

A. A.
JUOZUI ČESONIUI

mirus, jo žmoną mielą ALEKSANDRĄ, sūnų ir 
dukrą bei jų šeimas giliai užjaučiu drauge liūdė- 
dama

Ona Dailidienė 
Syracuse, N. Y.

muose, puikus radijo valan
dėlės pranešėjas, šiuo metu 
jis yra ALT ir Balfo skyrių 
iždininkas ir Radijo Klubo 
sekretorius. Taip pat akty
viai dirba ir kitose organi
zacijose. Jo žmona Aldona 
(Miškinytė) taip pat uoli 
Rochesterio lietuvių veikė- 
pa, Lituanistinių kursų mo
kytoja bei radijo pranešė
ja. Augina 2 sūnus ir 1 duk
relę.

Rochesterio lietuviai svei
kina mielą akademiką ir 
džiaugiasi jo laimėjimu bei 
linki sėkmės jo profesinia
me darbe.

SIMO NAUJA LAIDA
Per kelias savaites bai

giant išparduoti J. Gliaudos 
veikalą Simas, kuriame ap
rašomos Simo Kudirkos 
pergyvenimo valandos, šią 
savaitę išleidžiama antroji 
laida.

• New Jersey Lietuvių 
Tarybos atstovų dvimetinis 
suvažiavimas įvyks gegu
žės 2 d., 12:30 vai. popiet, 
Lietuvių Laisvės salėje, 269 
Second St., Elizabethe, N. 
J. Visos lietuvių organiza
cijos maloniai prašomos at
siųsti po 3 atstovus į suva
žiavimą.

Darbotvarkėje: Valdybos 
ir Kontrolės komisijos pra
nešimai, diskusijos dėl pra
nešimų, valdybos ir kontro
lės komisijos rinkimai, kiti 
reikalai ir sumanymai.

Visi maloniai prašomi lai
ku dalyvauti.

• Vytautas Volertas, JAV 
LB CV pirmininkas, viešė
damas Chicagoje, dalyvavo 
IV-sios tautinių šokių šven
tės rengimo komiteto ir 
tautinių šokių instituto 
bendrame posėdyje ir susi
pažino su šventės paruošia
maisiais darbais bei organi
zuojamais tautinių šokių

DIRVOS NOVELĖS KONKURSAS 

PREMIJA $500.00
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą, turinį ir pobūdi patiems pasirinkti.

ILGIS. Novelės ilgis neribojamas.

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

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

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

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

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

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

Mecenatas — SIMAS KAŠELIONIS.

mokytojų kursais. IV-ji 
tautinių šokių šventė įvyks 
1972 m. liepos 2 d. Chica
goje.

CHICAGO

ALVUDO POBŪVIAI
Kiekvieno mėnesio pirmą 

šeštadienį, vyksta Alvudo 
pobūviai. Kovo 6 d. Mar- 
ųuette parko parapijos sa
lėje susirinko nemažas bū
rys žmonių, paklausyti pa
skaitų ir pabendrauti su 
pažįstamais.

Pirmoji prabilo Alvudo 
pirmininkė, mokyt. Gird- 
vainytė, kviesdama visus į 
talką paremti senelių namų 
statybą.

Dr. Adomavičius priminė 
apie baisius dalykus, kurie 
vyksta kai kuriuose senelių 
globos namuose. Alvudas 
deda pastangas pastatyti 
lietuvių seneliams globos 
namus. Darbas jau pradė
tas, įsigytas sklypas. Dr. 
Adomavičiaus pareiškimu, 
senelių namų statybą Alvu
das nepradėsiąs, kol nesu
sirinks pagrindinio staty
bai reikalingo kapitalo.

Šapelis su žmona įteikė 
Alvudo senelių namų staty
bai 3,000 dolerių čekį, Tver- 
kaus palikimą.

Perskaitytas gražus Kra
sauskienės laiškas senelių 
namų statybos iniciato
riams su pridėtu šimto do
lerių auka.

Dr. Kastytis kalbėjo apie 
odos ligas: egzemas, pleis
kanas, alerginius pasireiš
kimus odoje nuo maisto bei 
drabužių, nurodydamas gy
dymo priemones.

Dr. Adomavičius nagri
nėjo minkštų kaulų priežas
tis, kas dažnai pasireiškia 
senstančiam žmogui, (pj)

BOSTON

MANGIRDO 
MOTERAIČIO 

KONCERTAS BOSTONE
Trečiasis šio sezono Bal

tų Draugijos koncertas 
įvyks š. m. balandžio 1 d. 
(ketvirtadienį), 8 vai. 30 
min. vakare, Jordan Hali, 
Bostone. Koncerto progra
moje jaunas lietuvis pia
nistas Mangirdas Motekai- 
tis atliks Jakubėno, Gu- 
tauskaitės, Kačinsko, Gruo
džio, Bacho, Beethoveno, 
Paganini, Liszto, Debussy, 
Rachmaninovo( Brahmso ir 

Chopino kūrinius. Svečio 
priėmimas po koncerto 
įvyks Tautinės Sąjungos 
namuose, į kurį visi kvie
čiami atsilankyti. Tai bus 
bene pirmasis šio jauno 
pianisto pasirodymas Bos
tone ir laukiama gausaus 
visuomenės susidomėjimo.

Mangirdas Motekaitis 
yra gimęs Kaune ir jau nuo 
vaikystės dienų ėjo muzi
kinio lavinimo keliu pir
miausiai vadovaujamas sa
vo motinos, kuri buvo vie
na iš žymiųjų Valstybinės 
Operos solisčių. Vėliau jau 
tremtyje jis studijavo pas 
komp. VI. Jakubėną, A. Ku- 
čiūną ir kitus. 1963 m. jis 
baigė De Paul Universitetą 
magistro laipsniu. Motekai
tis yra tris kartus iš eilės 
apdovanotas aukso medaliu 
"Chicago Tribūne’’ rengia
mų muzikos festivalių var
žybose. Kritikai jo skambi
nimą apibudina kaip pasi
žymintį gyva interpretaci
ja, nuostabiu virtuozišku
mu. Tad ir M. Motekaičio 
koncertas bus neeilinis pa
rengimas Bostono padangė
je. Tenka pažymėti, kad tai 
yra kartu ir sukaktuvinis 
koncertas. Juo bus užbaig
ta penkioliktoji Baltų kon
certų sesija Bostone. Toli
mesnis Baltų koncertų liki
mas yra neaiškus, nes šių 
koncertų balanso nuosto
liai jau žengia į tūkstančius 
dolerių. (vi)

ST. CATHARINES
ŠIEMET JONINĖS ĮVYKS 

LIEPOS 3
Jau daugelis metų, kai 

skautų rėmėjai ruošia St. 
Catharinėje Jonines. Tai di
desnio masto parengimai, 
sutraukiu minias tautiečių 
— senimo ir jaunimo iš ar
ti ir toli.

Mieli tautiečiai, jau da
bar laikas pagalvoti apie 
šias Jonines. Rezervuokite 
tą dieną. Nesigailėsite at
vykę. Pamatysite gražią 
programą. Susitiksite senus 
pažįstamus ir užmegsite 
naujas pažintis, ypač tas 
svarbu jaunimui. Tai bus 
poilsis ir dvasinis atsigaivi
nimas. Tad iki pasimatymo 
liepos 3 d. St. Catharinėje 
Merriton Community Cent- 
er Hali Park St. (k)

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Inž. K. Krulikui 60 metų

Inž. Kazys Krulikas kovo 6 d. giminių ir draugų tarpe paminėjo 
60 m. amž. sukaktį. Ta proga jam buvo įteiktas dail. J. Bagdono 
paveikslas. Nuotraukoje prie paveikslo stovi: sukaktuvininkas inz. 
K. Krulikas, sūnus Ričardas ir žmona Aldona.

L. Tamošaičio nuotrauka

Inž. Kazys Krulikas 
atšventė 60 metų am
žiaus sukaktį, kurią įs
pūdingai paminėjo kovo 6 
dieną artimų bičiulių ir 
bendradarbių tarpe, M. 
Diržienės restorane, 
Woodhaven, N.Y.

Svečių susirinko apie 
60 asmenų ir įteikė jubi
liatui dail. Juozo Bagdo
no kūrinį. Sveikinimo žo
dį tarė Generalinis Kon
sulas A. Simutis, A. 
Budreckis, J. Sirusas ir 
A. Diržys.

Inž. K. Krulikas yra 
vienas iš steigėjų Ame
rikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų draugi
jos New Yorke ir vienas 
organizatorių tos drau
gijos suvažiavimo 1951 
m. Taip pat vienas iš stei 
gėjų Amerikos Lietuvių 
Tautinės Sąjungos I sky
riaus New Yorke.

Jis priklauso ir ki
toms organizacijoms ir 
yra nuoširdus lietuviškų 
jų reikalų rėmėjas.

Gimė 1911 m. sausio 11 
d. Antupių km. Gižų 

Taip buvo dekoruotas Vasario 16-sios minėjimui skirtas Balzeko 
lietuvių muziejuj kambarys.

Be plakato, priekistalyje, už kurio stovi minėjimo rengėjai: mu
ziejaus kuratorius Konstantinas Petrauskas ir Marija Kraučiūnie- 
nė, buvo sudėti visų buv. neprikl. Lietuvos Prezidentų portretai. 
Vasario 16-sios Akto signatarų fotografijos, meniškai apipavidalin
tas pats Vasario 16-os Aktas, žymiųjų nepriklausomybės karo žy
gių dalyvių nuotraukos, dokumentai ir kt. turį ką nors bendro su Va 
sario 16-ja. Parodėle labai domėjosi muziejaus lankytojai.

valsč. Vytauto D. Uni
versitete 1935 m. įgijo 
dilp. statybos inžinie
riaus laipsnį. Apsigyve
nęs Amerikoje nuo 1950 
m. iki 1958 m.dirboNew 
York Consulting Engi- 
neers projektavimo įs
taigoje, o nuo 1958 m. 
New York City Transit 
Authority centrinėje įs
taigoje inžinieriumi, 
prie atnaujinamų ir nau
jų požeminių geležinke
lių projektų ir jų vykdy
mo.

Inž. K. Krulikas 1948 
m. su Aldona Sinkevičiū
te sukūrė šeimą ir turi 
sūnų Ričardą, kuris šiuo 
metu studijuoja statybos 
inžineriją New York Ci
ty Kolegijoje.

INJECTION MOLDING 

FOREMAN
F.XPERIF.NCED ONLY

\Ve have an immediate opening for 
fui! time permanent production fo're- 
man. If you are production minded 
call 3 13-294-7150 for an intervievv 
appointment.

POLY TEC1I PLASTICS 
30450 Little Mack 

Koseville, Mich.
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