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ŪKINĖ BŪKLĖ
Nepateisina kilusios panikos

Praėjusią savaitę auk
so kainos buvo pakilusios 
iki 95 dolerių už unciją, 
o vertybės popierių kai
na toliau nusmuko. Tai 
kalba už tai, kad pasiti
kėjimas ūkinės ir politi
nės būklės pastovumu 
tiek krito, kad prasidė
jo beveik panika, nepai
sant to, kad beveik visi 
ekonomistai laukia labai 
gerų metų!

Iš tikro JAV pramo
nės gamyba per pasku
tinį praėjusių metų ket
virtį pašoka net 8% (me
tų vidurkis buvo apie 6%) 
Vartotojai pirko noriai 
ir daug. Šių metų sau
sio mėnesį, pavyzdžiui, 
jie pirko visa 16% dau
giau negu pernai. Par
davimo smarkumas pra
lenkė visus prekybinin
kų bei pramoninkų skai
čiavimus ir ištuštino at
sargas, kas savo keliu 
verčia didinti gamybą ir 
investuoti naujus kapita 
lūs į gamybos priemo
nes.

praktika tačiau paro- 
ji, kad ūkinį atkutimą 
paprastai seka infliaci
ja. Nors pramonės ga
minių kainos kilo paly-
ginti nesmarkiai, že
mės ūkio produktų ur
mo kainos per paskuti
nius tris mėnesius pa
šoko net 13% ir nėra jo
kios vilties, kad jos grei
tai nustotų kilusios. Lau
kiama, kad jos nusisto
vės tik šių metų pabai
goje. Maisto kainų padi
dėjimas padidins darbi
ninkų atlyginimo reika
lavimus, kurie nenorės 
pasitenkinti iki šiol bu
vusia 5,5% pakilimo ri
ba. Tiesa, vidutiniai ame
rikiečiai išleidžia mais
tui tik 20% savo uždar
bio, tačiau derantis dėl 
naujo atlyginimo mais
to kainos gali suvaidin
ti didesnę rolę negu jai 
tie %% skiria. Lygiai 
taip kaip ir importuotų 
prekių bei žaliavų kai
nos. Kadangi visa ei
lė kraštų nuvertino sa
vo valiutas kartu su do- pernai "Dirva” išsamiai 
leriu, o amerikiečių aprašė rusų jūreivio-radis- 
pirkime importuotos ge- to perbėgimą į Kanadą, 
rybės sudaro mažiau Sergėjus Kurdakovas per- 
kaip 5%, skaičiuojama, plaukė keletą mylių per au

Lietuvos nepriklausomybės šventės minėjime vasario 18 Richmond Hill aukštesniosios mokyklos sa
lėje: Iš k. N.Y. valstybės senatorius MartinJ. Knorr Įteikia N.Y, valstybės gubernatoriaus proklama
ciją, dr. Marija Žukauskienė, Lietuvos gen. konsulas A. Simutis, Altos pirm. P. Ąžuolas, Peter Wyte- 
nus, Charles Binkins nuotrauka

VYTAUTAS MESKAUSKAS
kad dėl užsienio prekių 
kainų pakilimo ameri
kiečiai vidutiniai turės 
išleisti daugiau tik 
1/4 dalį vieno procen
to negu prieš nuvertini
mą.

Visa tai verčia many
ti, kad nepaisant mais
to ir importuotų gery
bių kainų pašokimo, in
fliacija gali būti išlai
kyta praėjusių metų ly
gyje t.y. 3-4% rinkoje, 
tai yra beveik dvigubai 
mažesnėje negu kitose 
pramoningose šalyse.

Bet jei taip, kodėl pra
sidėjo panika? Atrodo, 
kad turima reikalo dau
giau su psichologiniais 
- politiniais faktoriais 
negu ūkiškais. Geriau
sia pavyzdį duoda Pran
cūzija. Kai laukiant pas
kutinio dolerio nuvertini
mo visi stengėsi nusi
kratyti laisvais dole
riais, beveik niekas ne
pirko frankų, nepaisant 
Prancūzijos gero ūki
nio stovio. Dėl to, kad 
yra bijoma komunistų - 
socialistų laimėjimo sei 
mo rinkimuose.

RUSU JŪREIVIO MIRTIES 
PASLAPTĮ BEAIŠKINANT

"Guidepost" 1972 m. liepos m, numerio nuotrauka, rodanti Sergė
ję Kurdakovą prie žemėlapio.

Ūkiniuose klausimuo
se niekas negali pasiti
kėti vyriausybių pareiš
kimais. Visi valiutų nu
vertinimai daromi stai
giai, užmirštant, kad dar 
vakar buvo žadama nie' 
kados nenuvertinti. Do
leris nuo 1971 metų jau 
buvo nuvertintas du kar
tus ir niekas negali bū
ti visai tikras, kad ne
bus dar vieno nuvertini' 
mo. Kai tas nepasitikė
jimas pasirodys nesąs 
pamatuotas, dolerio nu
vertinimas galės pasi
rodyti buvęs labai nau
dingas, nes jis ne tik 
padidins eksportą, bet ir 
paskatins užsienyje aukš
tesnio pelno ieškančius 
kapitalus grįžti į JAV. 
Po pirmo dolerio nuver
tinimo prieš 14 mėnesių 
tai jau buvo pastebėta, 
šį kartą šis reiškinys 
dar nepasikartojo, bet jo 
laukiama, jei bus įsiti
kinta, kad infliacija gali 
būti apvaldyta.

Sutraukiant: viskas tu
rėtų būti labai gerai, jei 
būtų daugiau pasitikima 
ateitimi. Pasitikėjimas 
atstojo auksą.

dringą jūrą, kol pasiekė, vi
sai išsekęs, svetingą laisvą 
krantą, Kanadą. Jam buvo 
suteiktos azylio teisės. Dar 
sovietinio gyvenimo praga-

VIKTORAS LIAUKUS Vytis (medžio drožinys).

Lietuvos nepriklausomybės atstatymas ir toliau 
pasilieka visų lietuvių pagrindiniu tikslu

PAMINĖTOS LIETUVOS 
NEPRIKLAUSOMYBĖS

ATSTATYMO 55-TOS 
METINĖS

ALTos Lake apskrities 
skyriaus valdybos rūpesčiu, 
Lietuvos nepriklausomybės 
atstatymo minėjimas pra
dėtas vasario 16 d. Iš Ham- 
mondo radijo stoties 8 vai. 
ryto buvo duota trumpa 

re atvirtęs į tikėjimą Die
vu, jis tapo Kanadoje sa
votišku tikėjimo misininku. 
Krikščionybės skelbimo or
ganizacija pakvietė jį dirb
ti. Kurdakovas važinėjo po 
Kanadą ir pasakojo, kuriais 
sunkiausiais, sudėtingais 
keliais jis atrado tikėjimą 
Dievu.

Buvo planuojama įrašyti 
jo pranešimus radijo trans
liacijoms ir tą medžiagą 
perteikti į sovietinius kraš
tus. Tam tikslui jis gavo 
pusmečiui JAV vizą ir at
vyko į Kaliforniją. Jis apsi
gyveno Los Angeles prie
miestyje, Glendale.

Už kelių dienų, Naujųjų 
Metų išvakarėse, San Ber
nardino policijai buvo pra
nešta telefonu, kad Run- 
ning Springs kabinoje (apie 
10 mylių nuo San Bernar
dino miesto, ir apie 70 my
lių nuo Glendale, kur gy
veno Kurdakovas) Sergė
jus nusišovęs.

Atvykusi į vietą policija 
rado Kurdakovo lavoną. 
Vėliau rasta ii’ moteris, ku
ri painformavo policiją ir 
pasišalino iš įvykio vietos. 
Tai buvo septyniolikametė 
Ann Johnson, iš Ceritos 
miestelio, esančio į pietus 
nuo Running Springs apie 
50 mylių.

Pirmieji polięijos prane
šimai sukėlė sensaciją. 
Nors Ann Johnson tvirtino, 
kad Kurdakovas nusišovė, 
neatsargiai elgdamasis su 

(Nukelta į 2 psl.)

Lietuvos istorijos ir praei
tų metų įvykių apžvalga.

Radijo pusvalandį nemo
kamai perleido prekybinin
kas Erwin L. Lewin, kurio 
tėvai buvo kilę iš Lietuvos. 
Jis yra didelis antikomu- 
nistas ir daug simpatijų ro
do pavergtai Lietuvai. Ra
dijo pusvalandyje dalyvavo 
L. Kazragienė (mokytoja, 
trečios kartos lietuvaitė) ir 
studentai: K. Pocius ir R. 
Holiušas. Vakare (per ra
diją) ta pati programa bu
vo pakartota iš juostos.

Tą pačią dieną 9 vai. ryto 
buvo pakelta Lietuvos tri
spalvė prie East Chicagos 
miesto valdybos rūmų. Prie 
vėliavos pakėlimo, be lietu
vių pareigūnų, dalyvavo ir 
trumpas kalbas pasakė 
miesto atstovai ir vietiniai 
politikieriai. Iškilmei va
dovavo ALTos skyr. pirm. 
A. Vinickas. Nežiūrint tą 
rytą kilusios sniego pūgos, 
prie vėliavos pakėlimo da
lyvavo apie 60 asmenų. Pa
kėlus vėliavą, dalyviai su
sirinko į artimiausią kavi
nę ii- valandėlę dalinosi 
įspūdžiais.

Minėjimas
Pagrindinis minėjimas 

įvyko sekmadienį (vasario 
18 d.), Gary lietuvių šv. 
Kazimiero parapijos salėje. 
Pamaldos buvo atlaikytos 
abiejose lietuvių parapijo
se : Gary ir East Chicagoje. 
Garyje lietuviškas mišias 
atnašavo ir pamokslą pasa
kė klebonas kun. dr. Ig. Ur
bonas, o East Chicagoje — 
klebonas kun. Ig. Vichuras 
ir kun. P. Jakulevičiug. Pa
maldose dalyvavo ir lietu
viška trispalvė, asistuoja
ma tautiniais rūbais pasi
puošusių lietuvaičių. Po pa
maldų buvo sugiedotas tau
tos himnas.

Įeinančius Į bažnyčią, tos 
pačios lietuvaitės kiekvie
nam prisegė tautinį ženk
lelį. Visų nuotaika buvo pa

kili ir jautėsi pasiruošimas 
didelei šventei.

Vakare visi rinkosi į Ga
ry liet, parapiją pagrindi
niam minėjimui. Buvo lau
kiama apie 200 svečių, bet 
gero ketvirtadalio pritrūko.

Minėjimas pradėtas vė
liavų įnešimu, himnais ir 
ištikimybės priesaika. Him
nus sugiedojo visi dalyviai 
vadovaujant Vyčių chorui 
iš Chicagos.

Minėjimą atidarė ALTos 
vietinio skyriaus ilgametis 
pirmininkas Albertas Vi
nickas. Invokaciją sukalbė
jo klebonas Ig. Vichuras. 
Tolimesnei programai va
dovauti pakvietė kun. dr. 
Ig. Urboną. Be minėtų už 
garbės stalo susėdo kon
gresmanas Ray Madden, 
Gary miesto burmistras 
Richard Hetcher, East Chi
cagos ii’ Hammondo bur
mistrų atstovai, prekybi
ninkas Erwin L. Lewin, pa
grindinis paskaitininkas dr. 
Z. Danilevičius su žmona, 
kun. V. Zakarauskas, kun. 
P. Jakulevičius, kun. J. Da- 
niels, Julius Gudynas ir ki
ti vietos pareigūnai.

Pirmiausiai visi pasisoti- 
nom šeimininkių patiekta 
gera vakariene. Po to, pa
sigerėjome menine dalimi 
ir galop priėjome prie svar
biausios dalies — kalbų ir 
sveikinimų.

Meninę dalį atliko Gary 
lituanistinės mokyklos mo
kiniai, vadovaujami moky
tojos K. Pečkaitienės ir Vy
čių choras, vadovaujamas 
muziko Fausto Strolios.

Jono Aisčio eilėraštį "Pa
žiūrėkit” padeklamavo Lin
da Ruzgaitė. Vyr. mergai
čių grupė pašoko 3 tauti
nius šokius, o mažesnieji 
vieną. Akordeonu palydėjo 
jaunas muzikantas Jonukas 
Vaičeliūnas. Vyčių choras 
padainavo penkias liaudies 
dainas, o publikai pagei
daujant šeštą pridėjo bisui.
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Šokis ir daina dalyvių buvo 
šiltai priimtos ir nesigailė
ta plojimų.

Programos vadovas kun. 
dr. Ig. Urbonas šiltais žo
džiais padėkojo šokėjams, 
choristams ir jų vadovams 
už suteiktą malonią valan
dėlę

Pirmiausiai lietuvius pa
sveikino Gary miesto bur
mistras R. Hetcher, o ilges
nę kalbą angliškai pasakė 
artimas lietuvių bičiulis at
stovas Ray Madden. Reikia 
pažymėti, kad Ray Madden 
dažnai dalyvauja lietuvių 
minėjimuose ir Lietuvos is
toriją geriau žino už dau
gelį mūsiškių. Lietuviškai 
ilgesnį žodį tarė dr. Z. Da
nilevičius. Jis ragino nesu
sižavėti iš Lietuvos at- 
skrendančiom lakštingalom 
ir nepasiduoti jų vilionėms. 
Kova už nepriklausomos 
Lietuvos atstatymą ir to
liau pasilieka visų lietuvių 
pagrindiniu tikslu.

Trumpus sveikinimo žo
džius išreiškė Hammondo 
ir East Chicagos miestai 
vasario 16 paskelbė Lietu
vių Diena.

šiltą žodį lietuviams, bet 
labai kietą komunistams 
pasakė Ervvin L. Lewin.

Rusų jūreivio •••
(Atkelta iš 1 psl.) 

revolveriu, istorija buvo ne
patikima. Revolveris atsi
rado nežinia iš kur," "pasi
skolintas” pagal Ann John- 
son parodymą. Nebuvo nu
statyta, kokiu būdu Kurda- 
kovas ir Ann Johnson susi
pažino. Pigiai romantiška 
kabinoje susitikimo istori
ja neįtikino policijos, ir pir
mas komunikatas mirties 
klausimą (nusižudė ar nu
žudytas) pastatė su dideliu 
klaustuku.

Investigacija ėjo savo ke
liu. San Bernardino šerifas 
Hill nuvyko į Washingtoną, 
įteikti JAV senatiniam Vi
daus saugumo komitetui 
popierius, kuriuos atrado, 
Kurdakovo žinioje. Buvo 
žinoma, kad Kurdakovas 
tvirtino, kad jo gyvybei 
gresia pavojus. Jis bijojo 
sovietinių agentų.

Vasario 23 dieną San 
Bernardino šerifas gavo te
lefoninį pranešimą. Vidaus 
Saugumo komiteto narys, 
kongresmanas Earl F. 
Landgrebe (Indiana), pra
nešė, kad "Kurdakovo mir
tis yra kitos prigimties, 
kaip kad iki šiol kalbėta”. 
Kongresmanas pranešė, kad 
mirties byloje atrasti nauji 
daviniai ir kad jis, kovo 1 
d. pats dalyvaus Kurdako
vo mirties priežasties aiš
kinime.

Kurdakovo lavonas rastas 
su peršauta galva. Tuo 
tarpu, iš spaudoje esančių 
pranešimų, matyti, kad vie
nintelė mirties liudininkė 
yra septyniolikmetė mergi
na. Daviniai nenurodo, iš 
kur atsirado ginklas. Liu
dininkė sako, kad tas gink
las Kurdakovo "pasiskolin
tas”.

Dviejų dienų prelimina
rinis tardymas, pasakė kon
gresmanas Landgrebe, ne
atitinka naujiems davi
niams, kuriuos jįs gavo iš 
savo patikėtinių. SusipažL 
nęs su kongreso pranešimu, 
inveatiguojantis šerifas Hill 
sutiko, kad "jeigu taip, in
vestigacija bus visiškai 
nauja”.

Liudininkės Ann Johnson 
parodymai gauti panaudo
jus "melo detektorių”.

ši investigacija .perėjusi 
dabar į Senato vidaus sau
gumo komiteto kompeten
ciją, gal būt pašalins nuo 
bylos ir mirties priežasties 
tą klaustuką, kurį vietos 
tardymo įstaigos (ir spau
da) pastatė.

•••
Vyčių choro vadovas muzi
kas Faustas Strolia, anks
čiau vargonininkavęs šv. 
Pranciškaus liet, bažnyčio
je, East Chicagoje, visada 
maloniai prisimena Indianą 
ir ta proga prek. Erwin Le- 
winui įteikė Vyčių choro 
įdainuotą plokštelę.

Baigiant minėjimą pirm. 
A. Vinickas perskaitė re
zoliuciją, kuri visų dalyvių 
garsiu plojimu buvo priim
ta. Atstovas R. Madden pa
siėmė su savimi ir pažadėjo 
paskelbti Kongreso rekor
duose. Ta pačia proga at
stovas R. Madden noriai 
pasirašė Jaunimo peticiją.

Taip pat buvo pristatyta 
visa ALTos valdyba ir pa
žymėta, kad pirm. A. Vi
nickas iš East Chicagos ir 
vicepirm. A. Nenienė iš Ga
ry, valdyboje dirba nuo pat 
įsisteigimo — 30 metų.

Minėjimas baigtas mal
da, kurią sukalbėjo kun. J. 
Daniels, anksčiau buvęs 
Gary liet, parapijos klebo
nas.

Laisvinimo reikalams su
rinkta, kaip jr kitais me
tais, apie 600 dol.

Baigiamosios pastabos
Gary lietuviij parapija, 

dėl gyventojų kaitos, yra 
apsupta spalvotųjų ir va
kare baltieji vengia rodytis 
gatvėje. Todėl jr į rengia
mus minėjimus metai iš 
metų žmonių mažėja.

šiais metais rengėjai 
naujoviškai sutvarkė pro
gramą, pradėdami vakarie
ne, po to menine dalimi, o 
pabaigai palikdami sveiki
nimus ir kalbas. Išvadoje, 
minėjimo dalyviai pirmiau-
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LIETUVIU STUDENTU PARODA 

NOTRE DAME UNIVERSITETE

Lietuvos Nepriklausomy
bės Dienos proga, Notre 
Dame universiteto Baltijos 
klubas suruošė lietuvių 
liaudies meno parodą, kuri 
vyko dvi dienas — penkta
dienį, vasario 16 d. biblio
tekos priengyje, ir šeštadie
nį, vasario 17 d. Center for 
Continuing Education pa
state. Parodoje buvo išsta
tyta įvairiausių lietuviškų 
išdirbinių, meniškų audi
nių, gintarinių papuošalų 
bei medžio drožinių.

Nors lietuvių studentų 
yra nedaug Notre Dame 
universitete, bet paroda bu
vo gausiai lankoma. Stu
dentai nepaprastai domėjo- 

sia pavakarieniavo, dantis 
krapštydami išklausė meni
nės dalies, o prasidėjus kal
boms, dalis pakilo ir išny
ko. Baigiantis programai 
buvo likę tik pusė dalyvių, 
o ir tų dalis stoviniavo prie 
drabužinės.

Vis tik yra negerai svar
biausią minėjimo dalį nu
kelti į pabaigą. Jei pabai
goje būtų duota vakarienė, 
tai nė vienas dalyvis nebū
tų pajudėjęs, o visi išklau
sę ir kalbas ir meninę dalį.

Pačios kalbos, nors jų bu
vo keletas, nebuvo ilgos ir 
neteko nuobodžiauti. Minė
jimas su visa vakariene ne
užtruko nė 3-jų valandų. 
Kaip ir visur sąžiningieji 
visada nukenčia. Minėjimas 
pradėtas su 40 minučių pa
vėlavimu.

Antanas Juodvalkis 

si lietuvių liaudies menu ir 
pasakojimais apie Lietuvos 
praeiti ir dabartinį rusų 
persekiojimą Lietuvoje. Vie 
na airė nusipirko gintari
nius karolius, o kinietė me
niškai išausta staltiesę su 
įrašu "LIETUVA”. Bet 
daugumoje studentai be
veik visi įsigyjo lietuviškus 
Vyties ženklus ir pasirašė 
peticiją kovai už Lietuvos 
išlaisvinimą. Su šia paroda 
ir lietuvių skaičius padidė
jo! Pasirodo, kad jų čia yra 
daugiau negu buvo manyta. 
Lietuvių kilmės studentai 
domėjosi neseniai įsteigtais 
lietuvių kalbos kursais ir 
klausinėjo, kaip jie galėtų 
į juos patekti. Nors jie lie
tuviškai nemoka, bet norė
tų išmokti. Atsirado ir apy
linkėje gyvenančių lietuvių, 
kurie labai domėjosi ir ap
gailestavo, kad ši paroda 
taip trumpai tęsėsi.

šeštadienį paroda buvo 
perkelta j Center for Con
tinuing Education pastatą 
kur vyko Notre Dame stu
dentų tėvų suvažiavimas. 
Čia taipogi buvome labai 
entuziastiškai sutikti. Be 
jokio raginimo, tėvai peti
ciją pasirašė ir palinkėjo

b laiškai Dirvai
IŠKRAIPYTI ŽODŽIAI IR 

FAKTAI
"Draugo” vasario 17 li

teratūros priede ponas Vy
tautas K. Jonynas paskelbė 
"ganytojišką laišką” tiems, 
kurie nedalyvavo New Yor
ko dailininkų suruoštame, 
simpoziume (dalyviai patys 
girdėjo kas ką sakė), ban
dydamas sušvelninti padėtį 
ir užtušuoti jo padarytą iš
sišokimą savo svečių-lietu-

PLASTIC MOLD MAKERS 
MACHINE HANDS

With experience on basing mill or radial drill

DUPLICATOR OPERATORS
Familiar with true trace 3D

Minimum 3 yra. exper in Plastic Mold Making, To work nights, 58 hr. 
wk. all benefits, profit sharing retirement program, good steady 
employmnt.

CORVER ENGINEERING
9440 Grinnel Detroit, Mich. 48213

313-571-0110
(15-24)

LAIDOTUVIŲ DIREKTORIAI

Baltijos klubo dalis narių.Notre Dame universitete 

mums pasisekimo kovoj dėl 
Lietuvos išlaisvinimo. No
riu pabrėžti, kad svarbiau
sias asmuo kurio parašas 
toje peticijoje figūruoja 
yra Notre Dame universi
teto prezidentas Teodoras 
Hesburgh’as.

Tokios parodėlės yra la
bai sėkmingos ir turėtų bū
ti dažniau ruošiamos. Mums 
nuolat reikia priminti ne 
tik lietuviams bet ir ame
rikoniškai visuomenei apie 
Lietuvos okupaciją ir bend
rai kovoti dėl Lietuvos iš
laisvinimo.

Saulius Matas (L.L.F.) 

vių gydytojų atžvilgiu.
Kadangi V. K. Jonynas 

paneigia tai, kas spaudoje 
buvo paskelbta, esu priver
stas įsijungti į polemiką, 
nes jo paties žodžiais ta
riant — netiksliai nušvies
tas pasikeitimas nuomonė
mis atveria duris tolimes
nėm diskusijom.

Pridengęs Rožę šomkaitę 
gydytojo sinonimo šydu, 
autorius bando sudaryti 
įspūdį, kad mano profesi

jos kolegė, bet ne dailinin
kai kalbėjo apie padidinimą 
premijos iki 10,000 dolerių.

O faktai yra šie:
1. Kalbėjo kai kurie ne 

menininkai — Rožė šom- 
kaitė, Bronius Bieliukas su 
palyda, bet lygiai kalbėjo 
dailininkai, įskaitant K. žo- 
romskį (nebent V. K. J. jį 
dailininku neskaito).

2. Dalyvaudamas diskusi
jose aš tik pakartojau vie
no lietuvio dailininko man 
pasakytus žodžius, kad esą: 
"gydytojai ir dailininkai 
yra turtingi”, ką įsakmiai 
pabrėžiau. Tačiau V. K. J. 
iškraipydamas mintį su ap
lombu pareiškė: "Gydyto
jai materialiai, o dailinin
kai — dvasiniai turtingi”. 
Užuot atsiprašius už tokį 
simpoziumo metu padarytą 
netaktą, V. K. J. ir šį sykį 
tebekartoja tą pačią mintį 
tik kiek švelnesnėje redak
cijoje.

Atsakant į V. K. J. lietu
vių gydytojų apibūdinimą 
belieka tik tiek pridėti, jog 
per amžius yra nusistovėju
si pažiūra, kad medžiagi
niai yra turtingi tie, kurie 
moka pinigą imti, bet ne
duoti. Prie jų priklauso mū
sų "dvasinis turtuolis” — 
ponas Vytautas K. Jony
nas.

Dr. Vaclovas Paprockas

PROTOTYPE MACHINIST
Excellent opportunity for a high 
school grad with 2 to 3 years work 
experience in a toolroom prototype 
niodel shop or a machine shop ap- 
prentice. Specializing in precision 
machining with emphasis on sheet 
metai forminu machines. Successful 
candidate will fabricate prototype. 
Interest in N/C training desirable.

Contact in confidencc

B. T. (YShea
Bailey Meter Company

29801 Euclid Avė.
Wiekliffe, Ohio 44092

Phone: 216-943-5500

BAILEY 
BABCOCK & WILCOX

An Equal Opportunity L’.mplovri 
(16-19)

FITTERS
Mušt have experience in heavy pinte 
fabrication. Some structuraj steel ex- 
perience helpful. Mušt be able to work 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER 

CONTINENTAL 
BOILER WORKS, INC.

5601 WEST PARK
ST. LOUIS. MO. 

3I4-78I-85OO 

E. D. E.
(11 -17 >

WELDING FIXTURE AND 
MACHINES 

IMMEDIATE OPENINGS 
FOR 

ELECTRICIANS 
FIXTURE BUILDERS 

MILL HANDS 
HYDRAULIC FITTERS 

DAY AND NIGHT SHIFT 
Full benefits. 58 hour week. 

DOLLAR ELECTRIC CO.
3 1200 STEPHENSON 

MADISON HEIGHTS, MICH. 
(12-18)

WANTED
IST CLASS SKILLED

■ FITTERS
Mušt have experience in heavy plate 
fabrication. Some structural steel ex- 
perience helpful. Mušt be able to work 
from blue prints.

APPLY TO MR. HALLER

CONTINENTAL 
BOILER WORKS, INC.

5601 WEST PARK 
ST. LOUIS. MO. 

314-781-8500

An Equal Opportunity Employer

(11-17)
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KAIP BOLŠEVIKAI RUOŠĖ
LIETUVOS PAVERGIMA

Lietuvos valstybinį suve
renumą sužlugdyti ir Lie
tuvą (o kartu ir visą Pa
baltijį užgrobti) rusai bol
ševikai ruošėsi ilgai, pla
ningai ir slaptai. Pagaliau, 
pasigavę istorinę progą, jie 
panaudojo militarinę inva
ziją.

Planas turėti Pabaltijį 
savo valstybės ribose aiš
kėja iš Maskvos rūpesčių 
prisiauginti lietuviškus bol
ševikinius kadrus, šitą, su
verenios Lietuvos valstybės 
požiūriu, subversyvinį pla
ną Maskva puoselėjo nuo 
1919 metų.

Tada paaiškėjo, kad ant 
Raudonos Armijos durtuvų 
į Vilnių įvilkta Kapsuko so
vietinė vyriausybė neturi 
nė mažiausios atramos gy
ventojų tarpe. Prie pirmos 
progos Kapsuko vyriausybė 
buvo, it šiukšlės, iššluota 
atgal, į Minską. Maskva pa
juto didžiulį strateginį ban
krotą: nebuvo kadrų, nebu
vo infiltratorių, nebuvo pa
kankamai žmonių, kurie, 
kraštą užgrobus sugebėtų 
išlaikyti jį Kremliaus na
guose.

Todėl 1921 metais pats 
V. Leninas pasirašė dekre
tą plėsti sovietinį imperia
lizmą: įsteigti Vakarų tau
tinių mažumų universitetą. 
Visos tautos Rusijos pa
kraščiuose, sukurusios (ap
sisprendimo titulu) savo 
valstybes, pagal šį imperia
listinį dekretą, buvo pava
dintos Sovietinės valstybės 
mažumomis.. Vėliau įsteig
ta S.S.S.R. struktūra buvo 
jau natūraliu minimo de
kreto išsivystymu ir bolše
vikų kontroliuojamai teri
torijai.

Į tą universitetą (Mask
voje) buvo varomi visi, ku
riais tikėta, kad jie sudary
sią bolševikinius kadrus, 
tada dar tokių problematiš
kų, karinių invazijų užnu
garyje. Universitete mokė 
tada veikusio Kominterno 
politikos. Tarp kitų tauty
bių, veikė revoliucinė lietu
vių sekcija. Pirmuoju jos 
branduoliu buvo 35 komu
nistai (beveik visi ne lietu
vių tautybės), kuriuos Mas
kva 1919 metais iškeitė iš 
Lietuvos vyriausybės už 
Voroneže bei Petrapilyje 
įkalintus, Lietuvon dar ne
spėjusius grįžti, įkaitus lie
tuvius.

Per visą to universiteto 
veikimo laiką praleista per 
550 studentų. Tai buvo ak
tyvi subversyvinio elemen
to, treniruojamo teisėtai 
Lietuvos santvarkai nuver
sti, paruošimas.

Su neslepiamu bolševiki
niu cinizmu dabar ta impe
rialistine veikla didžiuojasi 
Lietuvos okupantai. P. Be
resnevičius, Partijos istori
jos instituto prie Lietuvos 
KP CK vyr. mokslinis ben
dradarbis, "Laikas ir įvy
kiai’’ (Nr. 17) leidinyje, 
rašo apie minimą "univer
sitetą", kuris treniravo bol
ševikinius pogrindininkus 
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subversijai Sovietų Rusiją 
supančiose, suvereniose val
stybėse. Kaip atrodo, di
džiausias rusų taikinys 
Pabalti j ys. Sena carų poli
tika, veržtis prie Baltijos 
jūros, gundė Leniną ir jo 
įpėdinius, pavergti laisvą 
Pabaltijį po savo dominaci- 
ja.

Lietuvių sekcijai vadova
vo V. Kapsukas, Z. Anga- 
rietis, K. Dominas-Bangai- 
tis, K. Preikšas, A. Daukša,
B. Pranckus-žalionis. Anti
semitinės dabartinės nuo
taikos neleido P. Beresnevi
čiui išvardinti universiteto 
lietuvių sekcijos vadovų 
tarpe lektorių ne lietuvių 
tautybės.

Dalis lietuvių sekcijos 
vadovų Stalino "čistkų” me
tais gavo galą G.P.U. pože
miuose. Į čekistinių planų 
pildomus smegenis,'pasku
tine paskaitų tema buvo pa
pildyta čekisto kulka!

Laikraštis atvirai skelbia, 
kad ištreniruotieji asmenys 
"įgiję teorinių ir praktinių 
žinių, grįždavo į Lietuvą 
p o g r i ndiniam partiniam 
darbui.”

Ypatingai įdomios pasta
bos apie bolševikinę infil
traciją į taip vadinamų li
beralų tarpą. Rašo P. Be
resnevičius ;

"Didelį dėmesį J. Garelis 
(subveršyvas) skyrė dar
bui kairėjančios inteligenti
jos tarpe, nuolat propagavo 
ir kūrė antifašistinį liau
dies frontą."

Vos grįžtelėję į išeivišką 
dabartį, matome, kad bol
ševikinės indoktrinac i n ė s 
ftiachinacijos liko tos pat. 
Indoktrinacija ir mūsų tar
pe eina gerai įtriptu vieš
kelėliu.

Juo labiau tokiai infiltra
cijai tinka spauda. Rašo P. 
Beresnevičius:

"Abramavičius (Lietuvon 
importuotas subversyvas) 
sumaniai derino nelegalų ir 
legalų komunistinį darbą. 
Kartu redagavo eilę legalių 
darbininkų laikraščių bei 
vienkartinių leidinių".

Nieko nėra lengvesnio 
tokį indoktrinacijos darbą 
varyti laisvos amerikinės 
spaudos pasaulyje. Neribo
ta spaudos laisvė atidaro 
plačiausius akiračius tokiai 
subversijai!

Įdomu dar ir tai, kad Ko- 
miternas, kuriam buvo pa
valdus aprašomas bolševi
kinio imperializmo univer
sitetas, niekad nemėgino, 
kaip kadrais, disponuoti 
b o 1 š e v ikuojančiais lietu
viais išeiviais. Visi tie, ap
link bolševikinius leidinius 
susispietę "pažangieji”, 
Kremliaus požiūriu buvo 
(o gal ir dabar yra) pa
prasta, miesčioniškumu pa
švinkusi šutvė, kuriai, lyg 
koks pomėgis ("hobby”) 
yra dangstymasis "pažan- 
gybe” ir "laisvamanyste”. 
Kaip buvo, taip liko, infil
tracija vykdoma į "kairė-
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PRAEITIES ŠEŠĖLIAI... Klaipėdos krašto giedotoją sąjungos chorai su Klaipėdos šaulių rinktinės 
pareigūnais ir aukštaisiais svečiais Rambyne prie Amžinosios knygos 1934 m. birželio 22 d. Iš kairės at
pažinti: dr. Brazys, Klaipėdos šaulių rinktinės rikiuotės viršininkas pik. lt. J. Žemaitis, dr. J. Jurkū
nas, inž. M. Aukštuolis, rinktinis vadas J, Bruvelaitis, Ed. Simonaitis, rinktinės valdybos pirm. J. Va
nagaitis, už jo matomas Giedotojų sąjungos vyr. dirigentas A. Mukulskis, tarp moterų tautiniais rūbais 
šaulių rinktinės sporto vadovė E. Germanavičiūtė - Rastenienė, moterų šaulių rinktinės vadė O. Mikuls
kienė, dvi choristės ir ties Amžinąja Rambyno knyga J. Deveikytė-Navakienė, toliau Raud. Kryž. ligon. 
tarnautoja Žukauskaitė, Klaipėdos krašto gubernatorius J. Navakas, Klaipėdos įgulos viršininkas pik. J. 
Lanskoronskis su ponia ir kun. Trakis.

SUGRIOVĖ LIETUVOS MAŽUMOS MITĄ
VASARIO 16 

SCRANTON, PA.
Scrantonas ir apylinkė 

kadaise garsėjo lietuvių 
tirštomis grupėmis, garsiu 
veikimu, lietuviškais saliū- 
nais, trumpoj gatvėje po 
5-6 saliūnus. Ne prasti bu
vo scrantoniškiai, wilkes- 
barriečiai ir muštynėse.

Dabar Trakų pilies liki
mas . . . "pelėsiais ir ker
pėmis apaugo aukštai”. . . 
Aukštuomenė, praturtę sa- 
liūnininkai, graboriai, dak
tarai, biznieriai gūštose tū
no, prieš aukų rinkėją už
trenkia duris, lietuvišką 
knygą, laikraštį laiko pini
gų tuščiu eikvojimu. Nau
jųjų — DP vos kelios šei
mos išsibarstę.

Maloni išimtis buvo va
sario 18 dieną Lietuvių 
Tautinės parapijos salėje 
įvykęs Vasario šešiolikto
sios minėjimas. Programą 
išpildė jaunieji, kai kurie 
jau trečios kartos čiagi- 
miai.

Dr. Jonas Vytautas Nar
butas, Scrantono universi
teto filosofijos profesorius, 
angliškai skaitė įdomią pa
skaitą "Longing for piece”. 
Išdėstęs šių dienių taikos 
siekimo tuščias pastangas, 
teisę, laisvę tautų apsi
sprendimą nustumiant už
pakalin politinių kombina
cijų, ypač pataikaujant so
vietinės Rusijos imperia
lizmui, — taika tolsta to
lyn. Pamirštant teisę, lais
vę "taika” iškeliama kaip 
didžiausias gėris, bet kokia 
kaina perkamas. Mūsų lai- 

jančios" intelegentijos ei
les.

Plačiausiu mastu ta poli
tika matyti "kairėjančiųjų" 
reiškimesi Amerikos aukš-. 
tose mokyklose, kartais 
spaudoje ir televizijoje.

"Tarybų šalis teikė mo
ralinę ir materialinę para
mą Lietuvos revoliucionie
riams. Viena jos formų bu
vo partinių kadrų rengi
mas”, ciniškiai ir įžūliai pa
sakoja dabar P. Beresnevi
čius apie bolševikinius kės- 
lius į Lietuvos laisvę.

Nereikia užmiršti, kad 
Lietuva ir S.S.S.R. tuo lai
ku pasirašinėjo sutartis, 
kuriomis Sovietų Rusija 
deklaravo visišką (deja, 
melagingą) respektą Lietu
vos Nepriklausomybei ir 
jos santvarkai.

Keičiasi laikai, bet nesi
keičia bolševikinė, imperia
listinė politika. "Vakarų 
tautinių mažumų komunis
tinio universiteto” sukaktis 
yra bolševikinės tarptauti
nės subversijos sukaktis. 

kų žmonės įpratinami pa
tys save apgaudinėti, melą 
toleruoti vietoje tiesos, 
uzurpatorių garbinti, bijant 
jo galybės, teisę išmainant 
į apgaulingus propagandos 
melus.

Lietuviškų paskaitą-pra- 
nešimą skaitė Irena Šimku
tė. Iškili High School mo
kinė vaizdingai paminėjo 
Mindaugo Lietuvos valsty
bės įkūrimą taip pat ir 55 
metų sukaktį — Lietuvos 
respublikos įsteigimą. Buvę 
įdomus Irenos Šimkutės 
pastebėjimas - palyginimas 
Lietuvos, dydžio, kai daug- 
els lietuvių susiriesdami 
cypsi kaip viščiukai: "Ką 
mes maži, maža Lietuva.” 
Lietuva du kartu didesnė 
už Daniją, beveik tris kar
tus didesnė už Olandiją. 
Palyginant plotą su Ame
rikos valstijomis: vienu 
ketvirtadaliu Lietuva ma
žesnė už Pennsylvania, ke
turis kartus didesnė už New 
Jersey, keturis kartus di
desnė už Massachusetts, 
septynis kartus didesnė už 
Connecticut, dvidešimt sep- 
tynius kartus didesnė už 
Rhode Island.

Pav. Liuksemburgas, 
tridešimt kartų mažesnė te
ritorija negu Lietuvos, bet 
prie Liuksemburgo nepriei
na kruvinas tautų pavergė
jas — Rusija. Ir Liuksem
burgas sudaro Europos ūki
nės federacijos dalį, ir tvar
kosi nepriklausomai, miega 
nebijodami komunistinės 
policijos pabeldimo į duris.

Ne vienam klausytojui 
tai buvo didelis nustebimas, 
kai skambiu lietuvišku žo
džiu kalbėjo simpatinga lie
tuvaitė, griaudama Lietu
vos mažumo mitą

Diana Petrauskaitė 11 
sk. highschool mokinė pia
ninu paskambino Šopeno, 
Haydn kūrinius. Renata 
Petrauskaitė angliškai pa
skaitė kun. Kasinsko maldą 
už Lietuvą, Sharon Rimku
tė padeklamavo Maironio 
"Mylėk, lietuvi, tą brangią 
žemę”, Sharon Hanuhe pa
skaitė eilėraštį angliškai. 
Pranukas Šimkus karingai 
deklamavo apie "Meškiuką 
Rudnosiuką”.

Programa užtruko valan
dą ir dvidešimt minučių, 
labai sklandžiai pravesta 
ponios Reginos Petrauskie
nės, LB Apylinkė sekreto
rės, kuri taiklia lietuvių ir 
anglų kalba daug prisidėjo 
prie sklandaus programos 
pravedimo.

Susirinkimą - minėjimą 
atidarė Liudas Dovydėnas 
LB Apylinkės pirmininkas.

Po programos buvo kava 
ir užkanda, paruošta kele
tos šeimininkių ir be jokio

Nr. 17 — 3

sirūpinus> seniausias Scran- 
tono ir apylinkės dienraštis 
”The Scranton Tribūne” 
parašė Lietuvai labai palan
kų editorialą, kuris plačioj 
apylinkėj pagarsino ir Lie
tuvos kovas už laisvę ir 
mūsų dvigubą šventę.

Scrantoniškis

KANDIDATU I JAV LB 
TARYBĄ SIŪLYMO 

TERMINAS
Kaip jau anksčiau spau

doje buvo paskelbta, 1973 
m. gegužės 19 ir 20 d. įvyks 
JAV Lietuvių Bendruome
nės VII Tarybos ir PLB 
seimo atstovų rinkimai.

Vyriausia Rinkimų komi
sija, remdamasi JAV Lie
tuvių Bendruomenės Tai
syklių II dalies C skyriaus 
1-mo paragrafo a pastrai
pa, nutarė, kad kandidatų 
į JAV LB Tarybos narius 
pasiūlymai turi būti Apy
gardų Rinkimų komisijų 
pirmininkams įteikti ne vė
liau kaip 1973 m. kovo 31 
d. Siunčiamųjų paštu pa
siūlymų vokai turi būti 
antspauduoti ne vėlesniu 
kaip kovo 31 d. pašto ant
spaudu.

atlyginimo rūpestingai pa
tiekta.

Po keletos metų, kelių 
šeimų rūpesčiu, ii- LB Apy
linkės valdybos buvo pami
nėta mums brangi šventė. 
LB Apylinkės valdybai pa-

NEPAMIRŠKITE- 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

■ Ui
Tautos Šventei praėjus vėl šen ten iškilo spaudoje balsą dėl ne

aiškumą ryšium su auką rinkimu ir skirstymu. Visai aišku, kad 
žmonių daugumui nepatinka, stačiai įkyru tas pastaruoju laiku pa
sireiškęs mišrumas: ar savo auką, kaip iš seniau įprasta, atiduoti 
ALTai? o gal tiesiog skirti VLIKui? galpagaliau LB-nei? Bet pa
skelbta visiška laisvė, sako, pagal kiekvieno norą ir sąžinę, pagal 
mėgiamą reikalą, tad gal reiktą auką nukreipti BALFui? lituanis
tinei mokyklai? spaudai? Nors kai kurie vadovai ir veikėjai giria 
tą "kiekvieno laisvę", bet iš tikrąją, kaip patiriame praktiškai, tai 
gana nerimtas ir net nesmagus dalykas. Eiliniam šventės daly
viui būna tik apsunkinimas ir šventiškos nuotaikos aptemdymas, 
jei reikia iškilmią salėje dar kokius sąžinės sprendimus daryti — 
svarstyti, kuris iš veiksnią dabar yra geresnis ir veiklesnis, ku
riam verta aukoti ir kuriam neverta? Tokios kritikos eigoje gali 
kilti išvada, kad nė vienas iš veiksnią nėra pakankamai tobulas, tad 
gal verčiau auką dar kišenėje pasilikti? O būdavo aukotojui malo
niausias jausmas, kai nereikėjo nė kiek abejoti, jei sykį atėjai į 
Lietuvos laisvės paminėjimą, tai visiškai pasitikėk be svarstymą 
ir be gaišaties, dėk pinigą vokan su savo pavardu ir atiduok, jokią 
skirtingą sąlygą nepridėjęs. Tik tuo būdu gali nuoširdžiai visą min
tį sutelkti iškilmią programai, paskaitos ar himno žodžiams, širdį 
uždegančioms dainoms, prasmingoms deklamacijoms. Girdėtas kai 
kieno net prasitarimas, kad tuos naujoviškus auką skirstymo su- 
galvotojus ir šventiškos nuotaikos drumstėjus verta kokia bausme 
nuvanoti, kad nepiktintą doro lietuvio ir neneštą nesantaikos obuo
lio į didžiosios mūsą tautos šventės stalą.

• Ypač kai tai visai nereikalinga. Dievaži, štai vos už trejeto 
mėnesią ateis vėl didžiai svarbi ir net dabartiniu momentu jautriau 
skaudi šventė - minėjimas: daugelis dar atmename birželio bai
sius trėmimus, Sibire vargstančius ar ten žuvusius saviškius, 
daugelis matome lietuviškos buities ir kultūros tėvynėje žalojimą, 
bolševiką apgaulę ir žiaurumus. Taip tad birželio politinėdata yra 
ypač gyva dabartiniu metu, ją reikia ypač ryškinti ir įspūdingai mi
nėti, nes ji aktualiai atliepia mūsą kovų prieš bolševikus esmę: 
Maskvos okupacija mus laiko atitvėrusi nuo tėvynės, tenmūsą bro
liai prievartaujami melu ir naikinami užmaskuotu genocidu. Prie 
birželio minėjimo gretinasi ir naują mūsą tautos heroją šauksmas 
kovoti visom jėgom -- tai Simo Kudirkos, Romo Kalantos ir kitų 
drąsuolių idealistą pavyzdžiai, tai kunigą kankinių liudijimai prieš 
okupanto barbarizmą... Šiuos minėjimus kaip tik dabar verta su
rengti su aktualom temom ir ryžtingumą keliančiom giesmėm, su 
partizanų heroizmo vaidinimais. Čia skelbtinos ir veiksmingos 
rezoliucijos. Todėl birželinė šventė, tinkamai suruošta, gali ir da
lyvių daug sutraukti ir -- nemažai lėšų laimėti, taip pat ir laisvės 
kovai naują impulsą suteikti, ryžtingumu visuomenę uždegti. Kodėl 
"auką skirstytojai" nepaslenka į šią datą savo veiklią akį atkreipti 
ir tuo būdu mūsą visuomenės jautrumą tautos reikalams pagyvinti? 
Net ir laikės itin geras: birželyje nėra didelių šalčių su speigais, 
kurie kartais trukdo Vasario šventėje, o nėra ir vidurvasario karš 
čią, dar ne atostogos, žmonės neišsibarstę.

• Maršalo Petaino kūno išvogimas mums vėl priminė I pasauli
nio karo Verduno herojų, kuris dėl bendradarbiavimo su Hitlerio 
valdžia buvo ištremtas ir mirė saloje, ten ir palaidotas. Jo gerbė
jai siekė jo karstą palaidoti Verduno karžygių kapuose, bet deja, 
tautos viešoji opinija dar Petainui neatleido jo kompromiso - ko
laboravimo su okupantu, ir jo kūnas vėl grąžintas į tremties salą. 
Čia ir mes susimąstome. Juk Verduno karžygis gerais norais sto
jo Vichy vyriausybės viršūnėn ir siekė tautai pagelbėti vokiečių oku
pacijos metu. Jis tikrai nemaža ir gero padarė daugeliui saviškių 
tuo laiku. Negalėjo gi visi išbėgti paskui de Gaulle, turėjo pakęsti 
okupaciją savo žemėje. Tačiau kolaboravimas su okupantu yra la
bai skaudus tautos laisvės principo pažeidimas —kvislingai yra vi
suotinai smerkiami. O kaip mes? Petaino atvejis net labiau patei
sintinas negu mūsiškių, kurie, laisvose šalyse gyvendami, pradeda
me lankstytis Maskvos valdžiai, imame teisinti jos darbus užgrob
toje mūsą tėvynėje ir bandome "geruoju sugyventi" su okupantu. 
Net ir po ketvirčio šimtmečio su viršum Prancūzija savo buvusio 
numylėtinio, Verduno herojo, kūno nepriėmė, tad ar ir mes kai ku
rie norime už kolaboravimą su Kremliumi --būtiamžinai ištremti

’ iš savo tautos širdies?
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Po Trakų pilies atstatymo seka autoplovykla!
Trakai yra didelis žo

dis lietuvio sąmonėje. Ne 
paprasto grožio ežerų ir 
salų derinys ir spalvų 
harmonija sudaro turis
tinę atrakciją. Bet lietu
viui Trakai reiškia dau
giau, kaip kad gamtinio 
grožio vieta. Trakai pa
ženklinti lietuviškos is
torijos dvelkme. Trakai 
yra istorinė Lietuva. Tai 
nėra muziejus, bet gyva 
ir amžina Lietuva.

Vargais negalais gavę 
kreditų pilies restauraci
jai, lietuviai pradėjo dide 
liūs darbus. Atstatė vie= 
ną salų architektūrinį an
samblį. Daugiau kreditų 
nedavė ir darbai sustojo 
neužbaigti. Griuvėsiai 
laukia restauracijos, bet 
... tai nepatinka sovieti-

NEW YORK

• Vasario 16 dienos pro
ga New Yorke įvykusios 
dailininkų kūrinių parodos 
uždaryme vasario 24 d., 
Kultūros židinyje, Brookly- 
ne įvyko literatūros vaka
ras, kur savo naujausius 
kūrinius paskaitė poetai 
Leonardas Andriekus ir Ro
mas Kisielius, rašytojai 
Stepas Zobarskas, Pranas 
Naujokaitis, Leonardas Žit
kevičius ir vakarui vadova
vęs pats Paulius Jurkus.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondo metinis narių 
susirinkimas įvyks š. m. 
kovo 17 dieną, 7 vai. vak. 
dr. V. ir E. čekų namuose, 
Woodhaven, N. Y. Dieno
tvarkėje be kitų klausimų 
bus naujos valdybos rinki
mai.

niams valdovams. Kaip 
sau bekalbėsi, Trakų pi
lių restauracija jautriai 
paliečia lietuviškąjąpat- 
riotiką. Tai rusams nepa
tinka.

"Švyturio" (Nr. 5) žur
nale tilpo korespodento 
J. Jurevičiaus pasikal
bėjimas su Trakų rajono 
vykdomojo komiteto pir
mininku J. Urbonu. Pasi
kalbėjimas pripildytas 
sovietinės .apyvokos bend
rybėmis, tačiau mums 
įdomu tai, kad iš akių 
vis neišleidžiama "Tra
kų plėtros perspektyva".

Ar ta plėtra bus išlai
kyta lietuvių istorinio 
landšafto respekte? Tu
rint galvoje, kad Trakai 
įtraukti į "visasąjungi
nį" kurortiškai ir isto
rinės pažinties atveju lan
kytinų vietų sąrašą, rei
kia rūpintis dideliu turis
tų antplūdžiu. Sovietinės 
valstybės piliečiai, kaip 
jau ok. Lietuvoje paste
bėta, nesielgia tinkamai. 
Jie skiriasi nuo europi
nio turisto. Jeigu šveica
riškoji Šiljono pilis kas 
m et sulaukia šimtų tūks
tančių turistų ir neturi 
apšiukšlinimo proble
mos, jau dabar Trakų pi. 
lies ir salos lankytojai 
palieka krūvas šiukšlių. 
Tuo skundžiasi vietos 
spauda.

"Švyturio" pasikalbė
jimas rodo, kad daugpa- 
kaitų bus įnešta Trakų 
mieste. Atskamba šiur
pūs kėslai į vietos ka
raimų bendruomenę. 
Mat, tai yra religinis 
vienetas. Karaimų na
mus kėsinasi atimti iš

Mes padidinome mūsų tarnautojų skaičių dėl grei
tesnio siuntinių aptarnavimo.

SKUBIAI atsiųskite savo SIUNTINIUS ir mes 
viską atliksime.

SIUNTINIAI - DOVANOS
Į LIETUVĄ IR USSR

SENA PATIKIMA FIRMA
Toliau aptarnauja nuolatos didėjantį klijentų skai
čių, tradiciniai, su virš 40 metų patyrimu.

Jei esate vienas iš tūkstančių mūsų patenkintų klijentų, 
mes dėkojame Jums už pasitikėjimą.

Jei ne, tai prašome pasinaudoti mūsų patarnavimu ir J ū s 
būsite dėkingas mums.

SIUNTINIAI PASIEKĘ MUS PAŠTU, 
IŠSIUNČIAMI TĄ PAČIĄ DIENĄ.

Dėl paskutinio katalogo ir vėliausių patvarkymų 
kreipkitės į

GLOBĖ PARCEL SERVICE, INC.
'723 Walnut St., Philadelpdia, Pa. 19106;

Tel. 215-925-3455

CENTRINĖS ĮSTAIGOS NEW YORKE:
240 FIFTH AVENUE, NEVV YORK. N. Y. 10001 

Tel.: (212) 725-2449

5-8878
2-2374
8-8764
5-7788

Ar į bet kurį musų skyrių ir atstovus:
PHILADELPHIA, Pa. 19123, 1013 N. Marshall St., WA 
BALTIMORE, Md. 21224, 3206 Eastern Avenue, DI 
SO. BOSTON, Mass. 02127, 390 West Broadway, AN 
CHICAGO, III. 60C22, 2242 W. Chicago Avė., BE
CLEVELAND, Ohio 44119, 787 E. 185th Street, 486-1836 
DETROIT, Mich. 48210, 6460 Michigan Avė., TA 5-7560 
ELIZABETH,'N. J. 07201, 956a Elizabeth Avenue, 354-7608 
HAMTRAMCK, Mich.-48212, 11415 Jos. Campau Av., 365-6350- 
HARTFORD, Conn., 11 Charter Oak Avenue, 203 — 249-6255 
KANSAS CITY, Kan. 66102, 18 So. Bethany, AT 1-1757 
LOS ANGELES, Cal. 90026, 2841 Sunset Blvd., 382-1568 
MIAMI, Florida 33138, 64.05 Biscayne Blvd., FR 9-8712 
MINNEAPOLIS, Minn. 55418, 2422 Centrai Avė. NE, 

788-2545 
NEW BRITAIN, Conn. 06052, 97 Shuttle Meadow, 224-0829 
OMAHA, Nebr. 68107, • 5524 So. 32nd Street, 
PARMA, OHIO 44134, 5432 Statė Road,_______
PITTSBURGH, Pa. 15222, 346 Third Avenue, GR 
ROCHESTER, n. y. 14621, 683 Hudson Avenue, BA 
NEW YORK, N. Y. 10003, 101 First Avenue, OR 
SAN FRANCISCO, Cal. 94122, 1236 — 9th Avė., LO 
ŠEATTLE, Wash. 98103, 1512 N. 39th Street; ME
SOUTH RIVER, N. J. 08882, 168 VVhitehead Avė., 257-2113 
WORCESTER, Mass. 01604, 82 Harrison Street, 798-3347 
TRENTON, N. J. 08611, 730 Liberty Street LY 9-9163 
VINELAND, N. J. 08360, Parish Hali, West Landis Avė., 

691-8423

731-8577
749-3033

1-3712
5-5923
4-3930
4-7981
3-1853

jų savininkų ir paversti 
"poilsiautojų" namais.Ši 
taip sudarę bazę turis
tams iš Sovietijos, su
stiprins taršos proble
mą.

Trakai netoli Vilniaus 
ir nakvynių problemą 
lengva spręsti. Nakvy
nės turėtų būti Vilniuje. 
Trakai lankytini dienos 
metu. Pavertus Trakus 
nakvynių vieta, Trakų pri - 
gimtis pakinta. Miestas 
ir jo apylinkės pasidaro 
vasarviete ir kartu su 
tuo, ateina tipingos sovie
tinės vasarvietės proble
mos.

Paprastieji turistai at
vyksta į Trakus su tiesio 
giniu dizeliniu traukiniu 
arba autobusais. Atitin
kamai suderinus maršru
tus, nebūtų atvykimo ir 
išvykimo problemų. Apie 
tai nedaug kalbama. La
biausiai gi rūpinasi nau
jos "kastos" reikalais. 
Naujoji, valdančioji kas
ta, "tarybiniai kapitalis
tai", nenori vykti pa
ūžti į Trakus dizeliniais 
traukiniais ir autobu
sais. Naujoji kasta neno
ri maišytis su liaudimi. 
Valdantieji kitaip, "ame
rikoniškai" apsirengę; 
jie ir iš toli atskiriami 
nuo tikros darbo liaudies 
... Valdingoji kasta nori 
lankyti netolimą Trakų 
"paūžimo" vietą savais 
automobiliais.

Kyla problema: kur pa
statyti automobilį, kur jį 
apiplauti, kur jį aptvar
kyti?

"Mes turime rūpintis 
būsimuoju auto turistų 
srautu", pastebi Trakų 
tvarkytojai. Čia patie
kiame tą angliškųjų ter
minų mišrainę Trakų vyk 
domojo komiteto pir
mininko pasisakymuose:

"Trakams reikės dide
lio kempingo, Autoservi 
so dirbtuvių ir automaši 
nų aptarnavimo stoties. 
Šiandieną netgi parkingų 
beveik neturime..."

Trakų tvarkytojai pla
nuoja plačiai praverti du

ris automobilių srautui. 
Vieton rūpinęsi, kaip tą 
pražūtingą istorinei vie
tai' srautą sulaikyti, jie 
planuoja aplink ežerus 
steigti "parkingus", 
"kempingus", "autoser
visus" ir netgi: "pasta
tydinti skysto kuro pils
tymo stotį, o ties Tra
kais, palei naująjį kelią 
pastatyti autoplovyk- 
lą..."

Didžiausioji Trakų ši 
tokio "tvarkymo" van
dalizmo apraiška jau 
prieš akis! Tai planuo
jamas dvylikos aukštų 
viešbutis! Šitokia sovie
tinės gatavų plokščių "ar 
chitektūros" pabaisa už
stos ežerų grožį; istori
nių pilių ansamblį nu
stelbs "tarybinio dydžio" 
proporcijomis!

Valdančios "kastos" ir 
iš rytų plūstančių turistų 
poreikiams, reikia ir 
Trakuose turėti vietą kur 
patogu paūžti,pasišvais
tyti Galvės ežere su mo
torlaiviais.

"Kokie bus Trakai?" 
— intriguojančiai klau
sia aptariamo pasikal
bėjimo antgalvis.

Su apmaudu matome, 
kad Trakai bus su "kem
pingais", "autoplovyklo- 
mis", "autoservisais" ir 
dvylikos aukštų viešbu
čiu. Turistams iš rytų 
bus patogu išdidžiai, iš 
dvylikto aukšto, pažvelg-

PAMINKLAS RAŠYTOJUI 
J. IGNATONIUI

bai, paverčia "drausti
niais". Trakus, kur glūdi 
lietuvių istorijos didybė, 

ti į mūsų Trakų pHį. Miš-’ vandališkai paverčia pra- 
kelius, kur palaidoti stri moginiu kurortu! (čp)

Česlovas Gedgaudas, knygos "Mūsų praeities beieškant" auto
rius, (vidury) ir Elena Gedgaudienė Santa Mcnicoj, Calif. įteikia 
Dirvos bendradarbiui Jurgiui Gliaudai ką tik išėjusią iš spaudos 
knygą, kuri bus plačiai komentuojama Lietuvos proistorija besi
dominčių tarpe.

Brazilijos lietuviukai Neringos stovykloje netoliSao Pauloš.m. sausio mėn. su vadovu kun. H. Šulcu, 
kuris priduoti džiunglių atmosferai įsisupo į žvėries kailį. A. Saulaičio nuotrauka

Chicagoj mirusiam rašy
tojui ir pedagogui Jeroni
mui Ignatoniui velionies 
našlė dr. L. Ignatonienė pa
statydino šv. Kazimiero lie
tuvių kapinėse Chicagoje 
originalų pagal archit. J. 
Muloko projektą paminklą.

Paminklui motyvas paim
tas iš lietuviškų geležinių 
kryžių. Būdinga, kad visam 
krikščioniškam pasaulyje, o 
ypač Rytų Europoj paplitu
siam stiliui, čia Chicągos 
Diacezijos administracijai, 
dabar valdančiai lietuvių 
kapines, buvo nepriimtini. 
Tik po neatlaidžių — veik 
metus užtrukusių pastangų 
buvo duotas leidimas tokį 
paminklą pastatyti.

A. A. Jeronimas Ignato- 
nis ilgai bus prisimenamas 
kaip rašytojas sukūręs du 
romanus: ”Ir nevesk į pa
gundą”, kuris 1958 m. lai
mėjo Draugo premiją, ir 
"Lūžiai”, kuriame vienas 
pirmųjų pradėjo vaizduoti 
išeivių pokarines šeimos 
problemas. J. Ignatonis pla
čiai reiškėsi ir kaip pedago
gas bei aktyvus Bendruo
menės veikėjas, ilgus metus 
vadovavęs LB Centro Ko
miteto švietimo Skyriui.

Paminklas buvo pagamin
tas inž. A. Rudžio įmonėje.

Cm)

• Kaziuko mugė rengia
ma Chicągos skaučių-tų 
įvyks š. m. kovo mėn. 4 d. 
Jaunimo Centre. Jos atida
rymas bus 10 vai.

Mugės metu bus gera 
proga įsigyti vertingų do- 
vaninių prekių, skaniai pa
valgyti lietuviškų valgių ir 
daug džiaugsmo jaunimui.

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ — * l

2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332
Savininkai: J. JANUŠAITIS 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.
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POGRINDIS
REDAGUOJA POGRINDŽIO ŠTABAS

SPAUDOS ANTYS 
IR GYVENIMO 

ANTYS
fSPAUDOS BALIAUS CHICAGOJE PROGA)

Spaudos antys yra mūšy spaudos gyvastingumo ženk
lai. Be spaudos ančių kas beskaitys mūsų, nekomercinę 
spaudą? Gi spaudos neskaitymas yra išeivių tautos ge
nocido pradžia.

Išeivių tautos teritorijoje matyti vieną kitą antidę. 
Tai spaudos ančių inkubatoriai. Rubliais lesinamos bim- 
binės antys kvarkia "Mildos” pelkėje sniečkiniais balsais. 
Sovsolistų koncertų ir pionierių stovyklų paraštėje spau
dos ančių fermos, "laiškai lietuviams” ir "Akiračiai”, 
pasirašė socialistinio lenktyniavimo įžadus: kuri ferma 
išaugins antis ir gaigalus, sugebančius tobulai imituoti 
Edmundo Juškio kvarkimą . . .

0 gyvenimas stambiais žingsniais žengia pro mus ir 
paleidžia iš po savo skverno sensacijų antis!,

"Akiračių" korespondentas, it kriminalinio romano 
detektyvas, ieškojo "pakrypusių parapijinių staliukų” 
ALIAS suvažiavime . . . Kaniava giedojo kryžiaus aki
vaizdoje Australijos ateitininkams . . . Giedrutė Kau
kaitė ir Gytis Trinkūnas viešai iškoliojo jų koncertų 
nelankiusius, pavadindami tokius "nepilno proto vaduo
tojais”. . . šolochovo romanų imitatorius Avyžius iškuo- 
neveikė "nepilnapročiais” tuos, kas Chicagoje nepritarė 
jo prokvislinginei dialektikai . . . Playboy Alseika vyku
siai apmovė sovietus, pardavęs jiems 1954 metų K. žal- 
kausko privatų archyvą kaip slaptų VLIKo posėdžių pro
tokolus . . . ž. Numgaudaitė ir V. Nakas buvo bohemiš
kai atleisti iš darbo be jų prašymo . . . žurnalistui Ra
mojui atgrūdo anoniminį, grasinantį laišką (laimė, tai 
nebuvo sprogstamasis laiškas; kaip verstųsi Torontas be 
čikaginių sensacijų?) .. . Bohemos entuziastui Algiui Gri
gui pripylė j automobilio motorą penkius svarus smul
kaus cukraus (La dolce vita bohemica) ! .. .Etc ... etc ...

'Pogrindis" respektuoja spaudos ančių peryklas, an- 
tides, ančių fermas. "Pagrindis” pritaria ir sensacijų an
čių medžioklei su viena sąlyga:

ANTIENA TURI BŪTI PATIEKTA ANT STALO 
SU STIPRIU KRIENŲ PADAŽU.

SPAUDOS 
VERPETUOSE

"Literatūros Lankų" 
renesansas Pedagoginiame 
Lituanistikos Institute
Nagrinėjame mūsų dai

liojo žodžio kūrybos laukus, 
pvz.: J. Kaupas, M. Katiliš
kis, K. Almenas, K. Bradū- 
nas, Nyka-Nyliūnas, Na- 
gys, Liūne Sutema . . .

Al Dundulis 
Pedagoginio Lituanistikos 

Instituto dii’ektorius 
Draugas, Nr. 35

Folklorinės studijos detalė
Kai susipykę pradėdavo 

plūstis, išvadindavo vienas 
kitą rupūže, žalčiu, gyvate, 
bet rečiau velniu . . . Mote
rys šiuo atveju mieliau 
griebdavosi intymiųjų žmo
gaus kūno dalių pavadini
mų. Išvadindavo jais viena 
kitą, o neretai, kaip galu

tinį smūgį savo priešininkei 
pakeldavo sijoną ir paro
dydavo . . .

Al. Pakalniškis 
Aidai, Nr. 6

V. Rastenis trimituoja 
Maskvos trimitu

Kodėl neturi pilietinės 
drąsos, nekalbant jau apie 
kokią nors riziką, tokie 
kaip V. Rastenis, sugrįžti į 
komunistinį rojų? . . . Al
seika šiuo atveju pasielgė 
garbingiau už visus tuos, 
kurie čia sėdi, tačiau tri
mituoja Maskvos trimitu.

adv. Z. Butkus 
Draugas, Nr. 27

Sovietinių inžinierių 
tekamumas

Pasakymas kadrų, darbi
ninkų, inžinierių tekamu
mas, daržnai vartojamas, 
kalbant apie darbuotojų 
kaitaliojimąsi.

V. Būda
Kalbos kultūra, Nr. 22

Vieną vargstantį artoją
Tranų spiečius kontroliuoja...

• • •Čia priėjo 

Kadžiulis 

ir tarė

— Protestuoju prieš pa
vadinimą "spaudos antis”, 
— pasakė išsilaisvinusi mo
teris, — nes tai yra mote
riškojo pradmens pajuoka.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Nuo šiol vadinkim 
"spaudos antį” "spaudos 
gaigalu”.

★

— Kam šis jaunas barz
dyla užsiaugino pėdos ilgio 
plaukus? — suriko piktas 
tautietis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Po ilgu plauku patogu 
slėpti trumpą protą.

★

— Religija yra liaudžiai 
opiumas. Mes, pažangieji, 
vengiame religininkų, kaip 
ugnies, — skelbė kažin ku
ris bimbagalvis.

čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Meluoji* Andrulis pa
sibaigė Chriąį Community 
hospitalyje.

★

— Kada žmona pradeda 
rimtai nepasitikėti savo vy
ru ? — paklausė smalsuolis.

Čia priėjo Kadžiulis ir 
tarė:

— Kada vyras, išėjęs į 
LB susirinkimą, pargrįžęs 
po vidunakčio, pradeda pa
sakoti apie ALTo veiklą.

J talką Cicero "Spaudai”
Pamėginkite kokiai porai 

mėnesių užsakyti kokį nors 
visiškai priešingos krypties 
komunistišką laikraštį.

Atgarsiai
laiškai lietuviams, Nr. 1

Alaus putelė ta pati
Vilniaus jaunimo parkas 

perkrikštytas į Centrinį. 
Kas pasikeitė? Deja, nieko. 
Jo širdimi buvo ir liko alaus 
paviljonas.

Juozas Lukys 
Švyturys, Nr. 16

"Good time” sovietiniu 
stiliumi

čia (viešbutyje) mūsų 
maža grupelė gėrėm sausą 
vyną, valgėm ikrus ir klau
sėmės balalaikų orkestro... 
čia galima mokėti tik už
sienietiška valiuta.

Edvardas Šulaitis 
Vienybė, Nr. 15

Faktas: naujos operos organizatoriui Alg. Grigui į automobilio 
motorą buvo pripilu cukraus.

V. Ramojus, Tėviškės Žiburiai, Nr. 6

Faktas; Smala — recenzijų apdaila

AUŠRELĖ LIČKŪTĖ

APIE KŪRĖJUS DIDŽIAVYRIUS IR 
KRITIKANUS SMALAVIRIUS

Paleidom Pegasą tiesiog į lankas — 
Nuėjom, nudrožėm pas mūzas-mergas.
Ten dūkom, ten ūžėm ir krėtėm juokus — 
O kritikas rentė žodelius paikus.

Sudiev, tariam taurų, žydėjimui maurų. 
Kvepėjimui laurų, sudiev, tariam taurų.

Šėrėm Pegasą dažnai nuo mažens, 
Jam kišome šišą ir pylėm vandens.
Kad augtų Pegasas vis vis kuo dikčiau . . . 
O kritikas rentė žodžius kuo pikčiau.

Sudiev, tariam taurų, žydėjimui maurų. 
Kvepėjimui laurų, sudiev, tariam taurų.

čia vyko, įvyko, keistai, negerai — 
Sužvygo Pegasas, kad jį pragarai ! 
Va, kritikas laiko vėdriuką smalos! 
Ir, argi, smala tai dalis apdailos?

Sudiev, tąriam taurų, žydėjimui maurų. 
Kvepėjimui laurų, sudiev, tariam taurų.

Tryško, ištryško fontanas smalos. 
Griuvo Pegasas ant šišo vagos . . . 
Moralų šiame pavyzdy neieškok — 
Ir kritikui giesmę širdingai giedok!

Sudiev, tariam taurų, žydėjimui maurų. 
Kvepėjimui laurų, sudiev, tariam taurų.

”Supažindina” su 
Pabaltijo problemomis
Naujame žurnale "Baltic 

Studies” Biruta Cap rašo 
apie Pabaltijį prancūzų ra
šytojo Julės Verne roma
nuose.

Eltos biuletenis

Vis dar Alseikos temomis
Vytautas Alseika, gar

bingų tėvų negarbingas sū
nus, perbėgo pas rusus su 
visu bagažu.

Naujienos, Nr. 18
Alseika, prašau neapsi

kiaulinti prieš tuos, kuriuos 
palikai, nei prieš tuos, ku
riuos radai.

Girnakalis
Vienybė, Nr. 15

Sovietinių piliečiij ištvermė
Jei eini į tualetą, eilėje 

turi laukti valandą.
G. Radivanski-Vaičeliūnas

Draugas, Nr. 13

Spaudos rūpintojėlių 
susiėjimėlis

'Nesvarbu, ar gerai jis 
(Alantas) apie tai kalbėjo, 
tik gaila, kad ne vietoj: jo 
kalba — Vliko ar PLB sei
mui, o ne atsitiktiniam ge
ravalių spaudos rūpintojė
lių susiėjimėliui.

V. Rastenis 
Akiračiai, Nr. 9

— Aš noliu dainuoti Bohemoje! Plipilkite ii man 
cukliaus į pienuką!

Akademinėmis temomis
Suknios buvo įvairiau

sios: iškirptos, nedasiūtos, 
net su prisegtomis rožėmis 
prie nugarų. Ir taip ponios, 
kreipdamos tik vieną akį, 
stebėjo vienos kitų apdarus 
ir pridėto ar numesto svo
rio koeficientus.

M. Eivaitė 
Akademinės Prošvaistės 

Draugas, Nr. 17

Adomo ir Jevos sukurtas 
judesys visur tinka

Draugai kaime, kaip kad 
dabar daro, kopijuoja, šok

ILIUSTRUOTAS "SPAUDOS VALSO” 

REFRENAS

Dainuok ir šok, ir valso sparnais suplanuok...

dami, vieną ir vienintelį 
Adomo ir Jevos sukurtą ju
desį.

A. Svirskas 
Komjaunimo Tiesa, Nr. 22

"Istorijos rato” pranašas
Ateitis priklauso komu

nizmui. Istorijos ratas su
kasi jo kryptimi.

Vacys Reimeris
Gintasis Kraštas, Nr. 52

MĮSLĖS
Vertėjas iš anglų kalbos 

Aleksys Churginas, šiais 
metais galutinai baigė Dan
tės "Dieviškosios komedi
jos” vertimą.

Pasiūlė "Naujienos” Nr. 
174.

Reikia atspėti kuria kal
ba Dantė parašė "Dievišką
ją komediją”.

1 punktas
Jurgis Blekaitis parašė 

linksmus vaidinimus prieš
karinėmis temomis.

Pasiūlė R. Šilbajoris — 
Perfection of Exile.

Reikia atspėti Blekaičio 
vaidinimų pavadinimus ir 
kur vaidinimai suvaidinti.

3 punktai
Niekas neabejoję šilbajo- 

rio kompetentingumu.
Pasiūlė Ilona Gražytė, 

Draugas Nr. 166.
Reikia atspėti ar Ilona 

Gražytė teiravosi ir "Po
grindžio” nuomonės.

5 punktai
Šilbajoris perlekia grei

čiau negu zovada per eilę 
rinkinių, kurių kiekvienas 
vertas atskiros studijos.

Pasiūlė Vytautas A. Jo
nynas — Tėv. žiburiai Nr. 
28.

Reikia atspėti, ar zovados 
metodas turtina kritiko 
kompetentingumą.

0 punktų
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BŪDIHGIEII RUDENS IR ŽIEMOS 
PAUKŠČIAI LIETUVOJE

J. Miškinis

Lietuva yra čiulbančių 
paukščių šalis. Vieni jų 
rudenį skrenda žiemoti į 
šiltus kraštus, kiti pasi
lieka savo gimtajam kraš
te. Prie tokių nemažai 
paukščių perėjūnų prisi
plaka ir jie taip pat žie
moja Lietuvoje. Mat ru
denį per Lietuvą skrenda 
daugybė šiaurės paukš
čių, bet jie sustoja vien 
tinkamose vietose. Ta
čiau iš karto pagausėja 
riešutinių. Jų pasirodo 
dvi rūšys: europinė ir si- 
birinė. Pirmoji kartais 
peri ir Lietuvoje, bet 
šiaip jos išplitimo židi
nys yra Europos šiaurės 
miškai, iš kurrudenįuž- 
plūsta ir Lietuvą, nuke
liaudama iki vidurinės 
Europos. Esminis šių 
paukščių maistas — rie
šutai. Šie paukščiai pasi
dėję riešutą ant šakos ir 
prilaikydami jį abiejų 
kojų pirštais kala riešu
tą stipriu snapu, kol pa
siekia jo branduolį. Sura
dę riešutų daugiau negu 
gali sulesti, sukiša juos į 
savo gūžius ir nešioja ieš 
kodami tinkamos vietos 
jiems paslėpti. Gūžy tel
pa apie 10 riešutų -bran
duolių. Savo atsargas rie
šutinė paslepia žemėje, 
po samanomis, visokiuo
se plyšiuose ir dažnai 
apie juos pamiršta, tuo 
būdu iš tų paslėptų rie
šutų išaugasekantįpava- 
sarį jauni lazdynų daige
liai.

Sibirinis riešutinis 
paukštis, turi ilgą laibą 
snapą. Savo krašte jis 
maitinasi sibirinės pu
šies (kedro) riešutais, 
kurių kevalas nėra kie
tas, todėl jo snapas yra 
laibesnis ir silpnesnis. 
Jų antplūdis Europo
je sutampa su tų riešu
tų nederliumi Sibire. Jie 
į Lietuvą atskrenda ba
do varomi. Šie paukščiai 
pavasarį į Sibirą negrįž
ta, pasilieka Lietuvos 
miškuose gyventi.

SVIRBELIAI

Kitas šiaurės kraštų 
svečias, vėlai rudenį ap
silankąs Gudų girioje, 
yra svirbelis. Tai pui
kus, beveik vienas iš 
gražiausių Lietuvoj 
paukščių, ūgiu maždaug 
prilygstąs varnėnui. Jo 
grakščią galvutę puošia 
aukštas kuodukas. Svirbe
lio plunksnų spalvos lyg 
meniškai suderintos: vy
rauja rausvai pilka spal
va su plačia juoda dėme
le pasmakryje, puikio
mis geltonomis dėmėmis 
sparnuose ir uodegos ga
le. Pažymėtina, kadspar 
nų plunksnos baigiasi ryš
kiai raudonomis laibutė
mis plokštelėmis.

Svirbeliai yra tolimų 
Europos ir Azijos šiau
rės sričių gyventojai, 
minta daugiausia uo
dais, kurių aibės knibžda 
tuose kraštuose. Žie
mai artėjant svirbeliai, 
kaip ir daugelis kitų 
paukščių, leidžiasi į ke
lionę pietų vakarų kryp
timi ir tuomet aplanko ne 
tik Lietuvą, bet ir Euro
pos vakarus. Atrodo,kad 
Lietuvoje jie jaučiasi ge
rai, nes daug jų pasilieka 
čia žiemoti. Žinoma, svir
beliai Lietuvoj turi imtis 
kito maisto negu savo 

krašte. Jie čia maitinasi 
visokiomis uogomis, pa
vyzdžiui, kadugių, puti
nų, amalų, bet pirmiau
sia šermukšnių uogomis. 
Svirbelių būrys,pamatęs 
iš tolo raudonuojančius 
šermukšnių medžius, 
tuoj pasuką ton pusėn ir 
ima godžiai lesti uogas, 
nepaisydami čia pat esan
čių žmonių. Net šūvių pa
baidyti, jie nekreipdami 
dėmesio į nušautus drau
gus tik trumpam laikui 
pasišalina nuo šermukš
nio ir netrukus vėl grįž
ta skanių uogų lesti. Ap
tikę ant medžio gausy
bę uogų, jie užtrunka čia 
tol, kol paskutinė uoge
lė esti sulesta. Jiems pa 
deda dar sniegenos ir. 
smilginiai strazdai, to
dėl iki gruodžio mėn. 
šermukšnio uogų nebe
lieka.

Svirbelis — nedidelis 

Be žodžių...

paukštis, bet jis esti gan 
riebus ir raumeningas, 
todėl medžiotojai laiko 
jį pageidaujamu laimi
kiu.

KRYŽIASNAPIAI

Kryžiasnapis yra tru
putį didesnis už žvirblį. 
Įdomus tuo, kad abi jo 
snapo pusės ilgos, ries
tos ir gale kryžiuojasi. 
Patinėlio apdaruose vy
rauja puiki, raudona, 
kaip kraujas spalva, ryš
kiausia ant krūtinės ir 
antuodegyje. Sparnai pil
ki, šiek tiek rausvi, pil
vas balzganas. Patelės 
apdarai gelsvai žali su 
pilkos spalvos priemaiša 
pilkais sparnais ir uode
ga-

Lietuvoj jų gyvena trys 
rūšys. Dažniausiai pa
sitaiko eglinis kryžiasna 
pis, rečiau pušinis, o re 
čiausiai — margaspar
nis. Didžiausias, sto
riausiu snapu yra puši
nis. Margasparnis kry
žiasnapis pasižymi 
dviem baltom juostom 
skersai sparnų. Šie gy
vena Europos šiaurės

Detroito Mercy kolegijos auditorijojeVasario 16-tos minėjime Aldutės ansamblis iš Chicagos sėkmin
gai išpildęs programą. Dešinėje dirigentė AliceStephens. Kairėje,akomponuotoja Geraldine Niwranski. 
Pirm. A. Sukauskas aidulėms taria nuoširdžią padėką —padėkos žodį. K. Sragausko nuotrauka

kraštuose ir Sibire, ki
tos dvi šių paukščių rū
šys paplitusios šiaurės 
ir vidurio Europoje.

Kryžiuočiai ne tik gra
žūs savo išvaizda, bet 
jie įdomūs ir savo papro 
Čiais. Jų svarbiausias 
maistas — pušų ir eglių 
sėklos. Joms gliaudėti 
yra pritaikytas jų sna
pas. Prasižioję ir įkišę 
snapo galus po kankorė 
žio žvyneliu, kryžiasna- 
piai susičiaupia, sukry
žiuoti snapo galai atsk
leidžia žvynelį, ir tuo, 
žiuoti snapo galai at
skleidžia žvynelį, ir tuo
met paukštis liežuviu iši 
ma grūdelius. Darbas ei
na sklandžiai ir labai 
greitai. Be to, jie labai 
mėgsta kanapių sėklas. 
Įpuolę į kanapių laukelį, 
jie, atrodo, dėl gardžių 
grūdelių užmiršta visą 
pasaulį. Tuomet jie būna 
taip užsiėmę savo dar
bu kad prisileidžia žmo
gų per vieną metrą.

Tačiau įdomiausia kry- 
žiasnapio biologinė ypa
tybė -- tai jo veisimos! 
būdas, nes jis yra vienin- 
tėlis Lietuvoj paukštis, 
kuris peri bet kada. Jų 
kiaušinių galima rastine 
tik sausio, vasario ir ko
vo mėnesiais, bet ir ki
tu meto laiku. Kadangi 
šie paukščiai peri net 
per didžiuosius šalčius, 
jie turi ir kitą ypatybę 
— ima perėti jau padė
ję pirmą kiaušinį. Pati
nėlis nuolat lesina perin- 
čią patelę..

Skaitykit ir platinkit 
DIRVĄ

SEN1OR TOOLMAKER
We have immediate need for a toolmaker with a minimum of 
3 years experience building short run dies. Candidate mušt 
be able to perform assigned duties with limited supervision. 
Liberal company paid benefit package and competitive start
ing rate.

Contact in confidence
R. I. Masal

Bailey Meter Company
1050 Ivanhoe Rd. Cleveland, Ohio 44110

Phone 216-943-5500

Bailey Babcock & Wilcox
An Equal Opportunity Employer

(16-19)

$5 PER HOUR
AND FLORIDA VACATION LIVING

Fast growing Florida converter needs experienced flexogra- 
phic pressmen and laminator orperators. Top wages, perma
nent positions. „ „ ~ ...Call J. C. Smith

305-238-5961
Or Write

Amold Cellophane Corporation
P. O. Box 370

Miami, Florida 33157
(17-21)

Komisija iš prof, skulpt. P. Vašklo, prof. J. Simons, prof. J, Pu- 
žino ir dr. F. Andriūno, kuris yra ir Monografijos redaktorius, su
sirinkusi aptarė prof. A. Staneikos Monografijos leidimodetales ir 
atrinko paveikslus dėl Monografijos,

Pranešama visuomenės žiniai, kad yra įsteigtas A. Staneikos Mo
nografijos Fondas, kad paremti monografijos išleidimą, nes kaip 
žinoma, monografijos išleidimas yra surištas su labai didelėm iš
laidom. Pavieniai asmenys ir organizacijos maloniai prašomi siųs
ti Monografijos užsakymus ir aukas šiuo adresu: A, Staneika Mono
grafijos Fondas, 155 Greenwood Avė., Wyncote, Pa., 19095, Gautos 
aukos bus skelbiamos spaudoje. Monografijos kaina 25 dol. Mono
grafija leidžiama su spalvotais paveikslais.

Lietuvių kioskas Illinois universitete Vasario 16 proga suruoš
toje parodoje. A. Grybausko nuotrauka

• Baltic People Union, 
Illinois Universitete Urba- 
noje, Vasario 16 proga su
organizavo kioską supažin
dinti studentus su Pabalti
jo byla. Buvo dalinami pa
aiškinimai apie Estiją, Lat
viją ir Lietuvą su atitinka

mai paruoštu žemėlapiu. 
Visą dieną buvo renkami 
parašai Jaunimo Peticijai. 
Išdalinta buvo 5,000 mažų 
lapelių su trumpu aprašy
mu Pabaltijo problemos ir 
prašymu pasirašyti petici
ją. BPU nariai darbavosi 
visą dieną, ir kai atėjo va
karas, visi sutiko, kad dar
bo vaisiai buvo gausūs. Tą 
pačią dieną prisirašž nauji 
nariai. Susidomėjimas Pa- 
bautiju vis auga ir tai dėka 
informacijos, kuri sklei
džiama j mases.

OWNER OPERATORS
CAB OVER TRACTORS. MILEAGF. 
EARNINGS M1DVEST AREA. MUŠT 
PASS DOT QUALIF1CATIONS.

CONTAINER TRANSIT INC. 
MILVVAUKEE. W1S. 

TOLL FREE CALL — 
1-800-558-3951

(16-I8>

WANTED JOURNEYMEN or 
IST CLASS SKILLED

MOLD MAKERS TOOL MAKERS 
DIE MAKERS

To work on kiksite Proto-type injec- 
tion molds.
Ali benefits — overtime’ minimum. 
58 hours and overtime.

UN1VERSAL PROTO-TYPE INC. 
24401 Hoover Rd. 

Warren, Mich. 48089 
313-756-6767

(11-17)

TRUCK DRIVER 
OPPORTUNITY

Semi-drivers needed for over-the- 
road auto hauling. Appiicant mušt 
meet Department of Tranaporta- 
tion requirements and have good 
driving record. Call Jack Levvis, 
313-326-3300
AUTOMOBILE TRANSPORT INC. 

Wayne, Michigan
An F.qual Opportunity Employer 

(17-23)
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CLEVELANDE 
IR APYLINKĖSE

VISI KVIEČIAMI I 
ŠIUPINĮ

Clevelando lietuviai nuo
širdžiai raginami užsisaky
ti vietas Užgavinių šiupi
niui, kuris įvyks kovo 3 d., 
7:30 vai. vak. Slovenian 
Soc. Home, 20713 Recker, 
Naujos parapijos rajone.

Skanus lietuviškas šiupi
nys bus patiektas daly
viams tradiciniai geroj an
samblio rengiamų subuvi
mų nuotaikoj.

Ansamblis su soliste I. 
Grigaliūnaite atliks trumpą 
programą. Po vakarienės 
šokiai grojant Diek Sodja 
orkestrui. Veik baras.

Pakvietimų kaina $10.00 
suaugusiems, $7.50 jauni
mui. Pakvietimai gauna pas 
čiurlioniečius arba I. Na
vickaitę tel. 37D0305, D. 
Ramonienę tel. 481-6562, V. 
Sniečkų tel. 382-9169.

SoL I. Grigaliūnaitė, drauge 
su Čiurlionio ansambliu daly
vaus meninės programos išpil
dyme šį šeštadienį ansamblio 
rengiamame Šiupinyje.

Skaitykit ir plątinkit 
DIRVĄ

i UŽGAVĖNIŲ PRAMOGA CLEVELANDO JAUNIMUI | 
[ Sekmadienį, š. m. kovo 4 d., 4 vai. p. p. į 

ŠV. JURGIO PARAPIJOS SALEJE. I

Programoje: šv. Kazimiero pagerbimas, Tautinės stovyklos filmas, f 
(garsinis, spalvotas, labai įdomus). I

Užgavėnių blynai ir kiti skanumynai. J
Didžiulė su daug lalėjimų loterija. J

[ Žaidimai, pasilinksminimas. I
įį BILIETAI VAIKAMS PO 50 CT. JAUNIMUI PO 1 DOL. Į
į KITIEMS PO 2 DOL. S
g Rengia PILĖNŲ TUNTAS S Lietuvių Fondo vadovybė Chicagos Universitete. Iš kairės: dr. G. 

Balukas, dr. K. Ambrozaitis, LF pirm. dr. J. Valaitis, prof. dr. P. 
Jonikas, prof. R. E. Streetęr,Humanitarinio fakulteto dekanas, pri
ima čekį iš LF.irdr. E. VVasiolek-- slavų kalbos skyriaus vedėjas. 
Lietuvių Fondas buvo įsipareigojęs Chicagos Universitetui duoti 
finansinę paramą trims metams 15,000 dol. lietuvių kalbos ir kal
botyros studijoms, kurios šiais metais baigiasi.

IŠ SKAUTŲ VEIKLOS
• šį sekmadienį, kovo 4 

d. šv. Kazimiero Liet. Skau
tų Globėjo šventė. Visa lie
tuviškoji skautija kviečia
ma gausingai dalyvauti šv. 
Jurgio bažnyčios pamaldo
se.

Ta pat dieną 4 v. p. p. 
šventė-pobūvis šv. Jurgio 
parapijos salėje. Tikimasi, 
kad dalyvaus ir vyr. sk. Pr. 
Molis, kuris grįžta iš Pietų 
Amerikos jaunimo kongre
so.

• "Pilėnų” tunto tėvų ko
mitetas susidaro iš pirm. J. 
Gudėno, narių D. Mainelie- 
nės, S. Mačienės, M. Puško- 
rienės, L. Nagevičienės ir 
ižd. V. Urbaičio.

• Skautai vyčiai kandida
tai pirmadieniais susirenka 
pas ps. fil. inž. A. Giedrį, 
kur jie stato morz.ės ir ki
tus elekr. aparatus.

PADĖKA
ALT S-gos Clevelando 

skyriaus suruoštas savitar
pinis Vasario 16 minėjimas 
praėjo jaukioje šventadie
niškoje nuotaikoje, susirin
ko gražus būrys narių, neo- 
lituanų, prijaučiančių bend
raminčių ir svečių.

Skyriaus Valdyba dėko
ja visiems atsilankiusiems, 
dėkoja visiems prisidėju- 
siems darbu ir auka, dėko
ja ponioms: Bakūnienei, 
Budrienei, Gatautienei, Ka
ralienei, Laikūnienei, Mac-

Lietuvių organizacijos remia Clevelando Naujų Namų statybą. 
Clevelando Lietuvių B-nė stambesniu mąstu Įsijungė į Namų sta
tybą. Čia matome kaip Clevelando B-nės pirm. Jurgis Malskis (vi 
dury) įteikia pirmąjį tūkstantį (t.y. $1080. -- už 40 akcijų) Namų 
Finansų k-jos pirm. E. Stepui (kairėje), stebint kitamdir. Z. Duč- 
manui. Lith. Village bendrovės direkcija ir Finansų k-ja širdingai 
dėkoja. Kaip du stos visados daugiau padarys!

HEAT TREAT 
MAINTENANCE MAN 

Welding, bricking, general repair. 
Top scale, benefits and overtiine. 
Perfection Heat Treating Co., 11650 
Wormer, Detroit, Mich. 48239, 3 13- 
538-4600 PHONE OR WRITE.

(16-22)

TOOL DESIGNERS
MACHINE DESIGNERS

Mušt have 3 years niinimum experi- 
ence desired. Interesting work, top 
pay and benefits, to work for a 
grovving company.

Send resume to Mr. McCred.

GREAT LAKĘS DESIGN INC.
P. O. BOX 63 7

GRAND HAVEN, MICH. 49417 
616-847-4710

(16-22)

DETROIT

SUPERIOR 
SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION

MOKA AUKŠTAS PALŪKANAS Už PADĖTUS
INDĖLIUS.

Už paprastus indėlius moka
Visiems indėliams valdžios apdrauda pakelta iki

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

didžiausias palūkanas.
SUPERIOR SAVINGS skyriai:

798 EAST 185th STREET 
Telephone 481-8552

6712 SUPERIOR AVENUE 
Telephone 431-2497

13515 EUCLID AVENUE
At Superior — (Near Rapid) 

Telephone 681-8100

DELLA E. JAKUBS & SON
LAIDOJIMO ĮSTAIGA

936 East 1 85th St. Cleveland, Ohio 
Tel. 531-7770

LAIDOTUVIŲ KOPLYČIA YRA ELEGANTIŠKAI 
ĮRENGTA, GERAI VĖSINAMA IR YRA DIDELĖ 
AIKŠTĖ PASISTATYTI AUTOMOBILIAMS.

Della E. Jakubs ir sūnūs William yra licenzijuoti 
direktoriai ir balzamuotojai. Nelaimės valan
doje suteikia rimtą ir simpatingą patarnavimą.

kuvienei, Maslauskienei, 
Morkūnienei, Stuogienei ir 
Žilienei už tortus, pyragus 
ir užkandžius ir už vaišini
mą svečių.

Nuoširdžiausia padėka 
Čiurlionio Ansamblio vado
vui muzikui Alfonsui Mi
kulskiui už taip kruopščiai 
paruoštą ir pasakytą įdo
mią pagrindinę kalbą, ir ak
toriui Zigmui Peckui už pa
tiektą pluoštą savos dailio
jo žodžio kūrybos pritaiky
tą tos dienos minėjimui.

ALT S-gos Clevelando 
Skyriaus Valdyba

REIKALINGAS
Vidutinio amžiaus vyras 

bendram fabriko darbui 
metalo plokščių dirbtuvėje. 
Geri papildomi priedai. 
Guerin Zimmerman Co., 
8219 Clinton Rd., Cleve
land, Ohio 44144. Kreiptis 
į Art Zimmerman. (16-19)

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

PARDUODAMAS NAMAS
3 miegamieji Colonial. 2 

automobilių garažas. Užda
ra veranda. Naujai įdėti ki
limai. Nauja pievelė. Prie 
Neff Rd. Arti Naujosios 
parapijos.

R. S. V. P. REALTY
481-9848 531-2666

(16-17)

Williams Research Corp. 
is on of the leading' producers of 
small gas turbine engines. We are 
located approximately 20 miles 
north-vvest of Detroit in a beautiful 
suburbau area.
If you have one of the following 
qualifications we would likę to talk 
to you.

MAINTENANCE 
ELECTRICIAN 
TOOLMAKERS 

(2ND SHIFT)

GENERAL MACHINIST
(2ND SHIFT)

LATHE MACHINIST
(2ND SHIFT)

Excellent wages, excellent f ringe ben
efits, outstanding vvorking conditions 
Call-Write or apply for confidential 
interview.

DEAN H. HARDESTY
PF.RSONNEL REPRESENTATIVE

Phone 313-624-5200
ext. 311 or 312

Williams Research Corp.
2280 W. Maple Rd.

Walled Lake, Michigan 48088
An Equal Opportunity Employer 

(16-17)

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

• Perkant ar parduodant 
namus, prašome kreiptis 
pas Čipkus Realty, 3160.1 
Vine St., Willowick, Ohio 
44094. Tel. 943-0910.

MAINTENANCE
MACHINE REPA1RMAN 

Journeyman first class, mušt have 
bcrved ori apprenliceship or equiva- 
lent, Ist shift. Paid hospitalizalions. 
other fringes. Steady employment. 
call C. M. Kukulą.

HARRIS CALORIFIC CO. 
5501 CASS AVĖ. 216-961-5700

CLEVELAND, OHIO 
Growing manufacturer of quality gan, 
eutting and vvelding equipment.

Au Equal Opportunity Eniplover
112-181

WANTED AT ONCL 
IST CLASS SKILLED 
PUNCH PRESS 

SĖT UP MEN and OPERATOKS 
Experienced for new horizontai and 
verlical automatic feed minster pres- 
ses.

Ist & 2nd shift.
Many fringe benefits & cxcellenl 
working conditions.

KENDALE INDUSTRIES INC. 
8600 EAST PLEASANT VALLEY RD. 

1NDEPENDENCE. OHIO 
An Equal Opportunity l.mployer 

(16-22)

WANTED JOURNEYMEN 
or IST CLASS 

TOOLMAKERS MACHINIST 
HORIZONlAL BORING MILL 

OPERATORS •
Mušt have job shop experience, be 
able to sėt up work Irom blue prinls 
& elose tolerance.

Day & night shift.
55 hour vveek. Top wages 6c benefits. 

17600 Rockside Rd.
Maple Heighls, Ohio 

(16-17)

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

JAU GALIT ATSIKVIESTI 
SAVO GIMINĖS IR DRAUGUS 

IŠ LIETUVOS į AMERIKĄ
APMOKAMAS PATARNAVIMAS: Atkvieskit 

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

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

CLEVELAND. OHIO 44114

(Atkelta iš 8 psl.) 
konkursui, kurį paskelbė 
LžS centro valdyba. Kon
kursas baigsis lapkričio 1 d.

Į klubą gali įstoti visi 
Detroito ir Windsoro jau
nuoliai, kurie rašo arba 
pradės rašyti. Visi norin
tieji įstotį į klubą regis
truojasi pas skyriaus pir
mininką Vladą Selenį tel. 
293-4611.

» * *
• LB Detroito apylinkės 

išrinktoji 1973 metams val
dyba pasiskirstė pareigo
mis: pirmininkas — Jonas 
Urbonas, vicepirmininkas ir 
seniūnų vadovas — Vytau
tas Petrulis, sekretorius ir 
socialiniams reikalams — 
Martynas Stonys, iždinin
kas — Alfonsas Velavičius, 
visuomeninėms reikalams 
— Robertas Selenis. Kultū
ros Komisija: vadovė — 
Stasė Smalinskienė, pav. 
Irena Sventickaitė. Paren
gimų Komisija: vadovas — 
Kastytis Karvelis, pav. Li
nas Mikulionis, Juozas Mu
rinas. Jaunimo reikalams: 
vadovas — Algirdas Skre- 
butėnas.

• ”AIka” Detroito Dra
mos Sambūris sceninės vei
klos dvidešimtmečiui pami
nėti, rengia spektakli iš 
poeto dramaturgo — Balio 
Sruogos kūrybos. Bus iš
pildyta iš "Milžinų Paunks- 
mės" epizodai. Paminėji
mas įvyks balandžio 7 d., 
šeštadienį, 7:30 vai. vakare 
Lietuvių Namuose. Pasta
tymą režisuoja Justas Pus- 
dešrrs. Scenos apipavidali
nimas — Vytauto Ogilvio. 
Vaidinime dalyvaus rinkti
nis dalyvių sąstatas. Ta pa
čia proga balandžio 7 d., 6 
vai. bus atidaryta "Alkos” 
kolektyvo nario Vytauto 
Ogilvio tapybos kūrinių pa
roda Lietuvių Namų viršu
tinėje salėje.

A. Grinius

LB Detroito apylinkės 1973 m. valdyba ir revizijos komisija. Sėdi iš kairės: dr. Adolfas DamuŠis, 
reviz. k-jos pirmininkas, Linas Mikulionis -- parengimų vadovo padėjėjas, Stasė Smalinskienė — kul
tūros skyriaus vadovė, Algis Skrebutėnas — jaunimo skyriaus vadovas ir Irena Sventickaitė -- kultūr. 
skyr. pavaduotoja. Stovi: Jonas Urbonas -- pirmininkas, Alfonsas Velavičius — iždininkas, Juozas 
Mflrinas -- parengimų vadovo padėjėjas, Antanas Norus -- reviz. k-jos sekretorius, Algis Zaparac- 
kas — atstovas pabaltiečių komitete, Vitas Petrulis -- vicepirm. ir seniūnų vadovas, Robertas Sele
nis -- visuomeninių reikalų vadovas, Kastytis Karvelis -- parengimų vadovas ir Martynas Stonys — 
sekretorius. K. Sragausko nuotrauka



DIRVA
TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

BALFO CENTRAS 
TEBĖRA NEW YORKE

Balfo Centro Valdybos 
pavestas pranešu, jog Jūsų 
laikrašty tilpusi žinia apie 
Balfo Centro įstaigos per
kėlimą iš New Yorko į Chi
cagą neatitinka tikrenybę.

Iki šiam laikui Balfo 
Centro Valdyba, naujai De
troito seime išrinktai val
dybai nėra perdavusi at
skaitomybės knygų, fondų, 
šalpos bylų, kartotekų, kil
nojamo ir nekilnojamo tur
to, archyvų bei kito orga
nizacijai priklausomo tur
to.

Įstaiga veikia 105 Grand 
St., Brooklyn, N. Y. 11211, 
tel.: (212) 387-1422.

J. Bagdonas
Balfo Reikalų Vedėjas

TEIS. VYTAUTAS 
VALIULIS PALAIDOTAS 

WATERBURY
š. m. vasario 6 d., širdies 

smūgio ištiktas, Waterbu- 
ry, Conn. mirė ii- ten pat 
vasario 10 d. palaidotas tei
sininkas Vytautas Valiulis. 
1949 m. gale atvykęs į JAV, 
jis ten su šeima įsikūrė, 
įsitraukė į vietinį gyveni
mą, ypatingu aktyvumu 
įsijungė į Balfo veiklą ir 
savo prigimtiniu būdu pa
trauklumu įsigijo litbai 
daug naujų draugų. Water- 
burio lietuvių visuomenė, 
jį iškilmingai palaidojo, į 
kapines palydėdama dau
giau nei 100 automobilių.

Vytautas Valiulis pasi
mirė pačiame savo amžiaus 
pajėgume. Jis buvo gimęs 
1911 m. Šiaulių apskr., Žei
melio valsč., Petronių kai
me, pasiturinčių ir šviesių 
ūkininkų šeimoje. Besimo
kydamas Linkuvos gimna
zijoje, vėliau studijuoda
mas teisę Vytauto Didžiojo 
Universitete, vėliau būda

Brangiai Motinai Lietuvoje mirus,

JONĄ GAIŽUTJ

ir jo šeimą nuoširdžiai užjaučiame

Ona ir Juozas
Briedžiai

A. A.
JUOZUI GRIGANAVIČIUI 

(GRIGONIUI)
mirus, jo žmonai ONAI, sūnums kun. JONUI ir 
JUOZUI, dukterims VERONIKAI NYKŠTĖNIE- 
NEI ir ONAI GRIGONYTEI reiškiame gilią užuo
jautą

Albertas, Elena Meilus ir šeima

Sūnui ROBERTUI mirus bendrų tremties iš
gyvenimų dalininką

VYTAUTĄ SENKŲ
ir šeimą giliai užjaučiame

P. P. Pajaujai
Zenonas ir Valentina

mas teisėju trumpą laiką 
Biržuose, o daug ilgiau Tau
ragėje, jis bene kasmet sa
vo atostogas praleisdavo 
gimtinėje, susitikdamas ir 
maloniai bendraudamas su 
savo bendraamžiais žeime- 
liečiais. Tai buvo reto pa
trauklumo asmenybė.

Pirmajame bėlševikme- 
tyje iš darbo atleistas, 1940 
m. pavasarį, vykdydamas 
laikinosios atkurtos Lietu
vos vyriausybės paskatini
mą, tuojau pat grįžo j tu
rėtas Tauragės teisėjo pa
reigas ir savo autoritetingu 
veiklumu išgelbėjo gyvybę 
daugeliui tauragiškių, per 
nesusipratimą ar nesusi
gaudymą staigiai besikei
čiančiame okupacijos ir ka
ro veiksmų sąmyšyje stai
giai atsiradusių pakeliui į 
mirtį.

Staigi a. a. Vytauto Va
liulio mirtis skaudžiai pa
lietė jo žmoną ir sūnų su 
šeima bei gimines okupuo
toje Lietuvoje. Ilgai jį pri
simins waterburiškiai, ne 
trumpiau ir buvę tauragiš
kiai bei žeimeliečiai. (ai)

• LB New Yorko apygar
dos suvažiavimas įvyko š. 
m. vasario 25 d. Kultūros 
židinyje. Į naują LB New 
Yorko apygardą buvo iš
rinkti šie asmenys: Alek
sandras Vakselis, pirm., 
Kazys Bačiauskas, Juozas 
Maurukas, Vincas Padva- 
rietis, Apolonija Radziva- 
nienė, Albertas Ošlapas ir 
Juozas Vilpišauskas.

• Lietuvos Nepriklauso
mybės Fondui šiomis die
nomis aukojo: po 100 dol.: 
dr. Vaclovas Paprockas ir 
Stasys ir dr. Stasė Žadei
kiai. Po 25 dol. — dr. Jonas 
Balys ir Gediminas Balan
da, 20 dol. — Jurgis Gliau
dys, 10 dol. — D. ir D. Tri
makai ir 5 dol. V. Kasniū- 
nas.

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS MINĖJIMAS DETROITE

Minėjimas pradėtas va
sario 16 d., penktadienį, pa
keliant 8 vai. ryte Lietuvos 
trispalvę prie miesto rotu
šės. Vėliavos pakėlimą ir 
nuleidimą atliko jūrų šau
lių "švyturio” kuopos šau
liai.

Vasario 17 d., 5 v. v. Con- 
tinental viešbutyje buvo su
organizuota spaudos konfe
rencija Detroite išeinan
tiems amerikiečių laikraš
čiams. Gaila, į ją atvyko 
tik vienas Detroit News at
stovas David Green. Jam 
apie Lietuvos padėtį, tikin
čiųjų persekiojimus ir vi
sas kitas žinias suteikė 
ALT pirmininkas dr. Kazys 
Bobelis ir inž. Algis Zapa- 
rackas. Konferencijoje dar 
dalyvavo: DLOC pirminin
kas Antanas Sukauskas, bu
vęs pirmininkas adv. Rimas 
Sakis-Sukauskas, Naujienų 
bendradarbis Alfonsas Na
kas, Dirvos — Antanas Gri
nius ir Juozas Gruzdąs. 
Konferencija rūpinosi bu
vęs pirmininkas Bernardas 
Brizgys.

Pagerbimo vakarienė
Po spaudos konferencijos 

Lietuvių Namuose buvo su
ruošta ALT pirmininkui dr. 
Kaziui Bobeliui pagerbti 
vakarienė, kurioje dalyvavo 
ir Dalia Bobelienė, bei muz. 
Alice Stephens su savo cho
ristėmis iš Chicagos. Pager
bimo vakarienę atidarė, at
vykusius pasveikino ir jai 
vadovavo v i c e pirmininkė 
Elžbieta Paurazienė.

Vakarienės metu dr. Ka
zys Bobelis tarė žodį ir savo 
mintimis pasidalino su sve
čiais: atsakinėjo į klausi
mus. Klausėjų nebuvo tiek 
daug, bet iš jų, kai kurie, 
vietoje klausus, patys kal
bėjo.

Vakarienės pabaigoje žo
dį tarė ir atvykusiems pa
dėkojo pirmininkas Anta
nas sukauskas.

Vakarienė gamino ir sve
čius aptarnavo: Sofija Dry- 
žienė, Ona Kašelienė ir 
Stasė Vičienė. Prie stalų 
joms talkininkavo Juozas 
Gruzdąs.

Lietuvos kariuomenės kūrėjas - savanoris ats. mjr. K, Daugvy
das deda vainiką prie scenoje paruošto paminklo.

K. Sragausko nuotrauka

Sekmadienį, 8:25 per lie
tuvišką radijo valandėlę 
"Lietuvių Balsas” buvo 
duodama specialiai Vasario 
16 šventei pritaikinta pro
grama — lietuviškomis dai
nomis ir eilėraščiais. Eilė
raščius deklamavo: Vida 
Gogelytė, Živilė Idzelytė ir 
Aliukas Lelis. Anglų kalbo
je su Lietuva supažindino 
studentas Algirdas Skrebu- 
tėnas. Valandėlės pabaigo
je nuskambėjo Lietuvos 
Himnas.

Sekmadienį, vasario 18 d. 
buvo atlaikytos už Lietuvą 
pamaldos visose lietuvių pa
rapijų bažnyčiose.

Organizacijos pamaldose 
dalyvavo išsiskirsčiusios po 
visas tris bažnyčias ir jų 
toks išsiskirstymas sumaži
no iškilmingumą.

Pagrindinis minėjimas
Lietuvos Nepriklausomy

bės minėjimas buvo pra
vestas 3 v. p. p. Mercy kole
gijos patalpose McAuley 
auditorijoje. Nors atsilan- 
kusiųjų į minėjimą skaičius 
nebuvo mažas, bet salės, 
talpinančios virš 700 žmo
nių, neužpildė.

Minėjimą atidarė DLOC 
pirmininkas Antanas Su
kauskas ir Savo žodyje pa
žymėjo, kad priešas visais 
būdais stengiasi išeiviu lie
tuvius suskaldyti ir mūsų 
veiklą padaryti nedarbingą. 
Mes visi dar daugiau turi
me susispausti ir vieningai 
laisvinimo darbą dirbti iki 
atgausime Lietuvai Nepri
klausomybę. Minėjimo pro
gramai pravesti pristatė 
Ritą Garliauskaitę, kuri yra 
baigusi Mercy College ir 
trejus metus studijavusi 
Prancūzijoje. Turi master 
laipsnį ir mokytojauja ame
rikiečių mokykloje.

Rita Garliauskaitę, per
ėmus vadovės pareigas, į 
garbės prezidiumą pakvie
tė ; ALT pirmininką dr. Ka
zį Bobelį, Michigano kon- 
gresmanus — John D. Din- 
gell ir Robert J. Huber, 
Elžbietą Paurazienę, kun. 
Alfonsą Baboną, LB apy
linkės pirmininką Joną Ur
boną, organizacijų pirmi - 

ninką Antaną Sukauską ir 
maj. Kazį Daugvydą. Įne
šamos 9 organizacijų vėlia
vos. Vėliavų įnešimui va
dovavo Romas Macionis, 
jūrų šaulių "švyturio” kuo
pos vicepirmininkas. Ame
rikos Himną sugiedojo Pra
nas Zaranka, jam akompa
navo Elena Mikolaitienė. 
Invokaciją atliko Dievo Ap- 
vaizdo parapijos vikaras 
kun. Alfonsas Babonas. Pa
gerbti žuvę už Lietuvos 
laisvę: Taura Zarankaitė 
dėklam uoja Vaičiulaičio 
Odė Partizanams, o ats. ma
joras Kazimieras Daugvy
das atneša ir padeda vaini
ką prie paminklo žuvusiems 
už Lietuvos laisvę. Pamink
las buvo įrengtas toks koks 
buvo Lietuvoje Karo mu
ziejuje. Tą paminklą įren
gė Edvardas Vasiliauskas. 
Taip pat jo darbo kabojo 
scenoje graži Vytis ir jis 
rūpinosi scenos apšvietimu. 
Pagerbus žuvusius, buvo 
perskaitytas gyvenančių De 
troite kūrėjų savanorių pa
vardės ir jie visi buvo pa
puošti tautinėmis rožytė
mis.

Michigano valstybės gu
bernatoriaus proklamaciją 
paskaitė Stefa Brizgytė, o 
Detroito miesto mero — Al
dona Tautkevičiūtė. Po per
skaitytų proklamacijų Rita 
Garliauskaitę pristatė į šį 
minėjimą atvykusius sve
čius — kitų tautų atstovus. 
Ir vėliau paskaitė gautus 
sveikinimus.

Minėjime kalbas pasakė: 
angliškai kongres manas 
John D. Dingell ir kongres
manas Robert J. Huber.

ALT pirmininkas dr. Ka
zys Bobelis savo kalboje 
kvietė visus jungtis bend
ram Lietuvos laisvinimo 
darbui, kuriam dirba ir va
dovauja Amerikos Lietuvių 
Taryba. Amerikos Lietuvių 
Taryba darbo turi daug, sa
kė jis, ir joje gali tilpti visi. 
Kalba buvo sklandi, įdomi 
ir nenuobodi.

Po dr. K. Bobelio kalbos 
Saulius Jankauskas per
skaitė paruoštą rezoliuciją, 
kuri plojimu buvo priimta.

Po 10 minučių pertrau
kos Aidučių choras, vad. 
muz. Alice Stephens, atli
ko meninę dalį. Ją sudarė 
trys dalis. Pirmoje dalyje 
padainavo: Mūsų žemė Lie
tuva, Eina garsas, Risčiau 
akmelį, Nemargi sakalėliai 
ir Lietuvos laukai. Dainas 
dainavo 9 choristės apsi
rengusios tautiškais rūbais 
ir kiekvienai dainai skirtin
gai išsidėsčiusios. Po to tu
rėjome antrą dalį, kurioje 
Geraldine Niwranski piani
nu paskambino.

Trečioje dalyje choristės 
padainavo: Oi toli, toli, 
Daržely rūtelė pražydo, Va
karo smuikas, O tėvynė ma
noji ir žmonėms be persto- 
jimo plojant dvi dainas virš 
programos: Už jūrų, už kal
nų ir Tykus buvo vakarėlis. 
Buvo įterpta solistė Vaiga- 
lė Kavaliūnaitė. Akompana
vo Geraldine Niwranski. 
Aidučių chorą sudarė: Liu
cija Buividaitė-Ambrosine, 
Joana Drūtytė, Ramutė 
Drūtytė, Julija Jackevičiū
tė, Marytė Juzėnaitė, Vai- 
galė Kavaliūnaitė, Birutė 
Naureckaitė, Laima Nau- 
rackaitė ir Emilija Pakš- 
taitė.

Antanas Sukauskas orga
nizacijų centro vardu padė
kojo muz. Alice Stephens už 
atvykimą Detroitan ir išpil
dymą programos. Taip pat

VIRŠUJE; Vasario 10 d. ALT 
S-gos Detroito skyrius paminė
jo Vasario Šešioliktą. Aprašy
mas tilpo Dirvoje Nr. 15. Nuo
traukoje grupė minėjimo daly
vių prie vaišių stalų: p.p. Alan
tai, Baubliai, K. Daugvydas, A. 
Misiūnas, A. Grinius, M. Sims, 
L. Mingelienė, M. Stonys, S. 
šimoliūnas, A. Petrauskienė, 
J. Rekašius, J. švobienė, V. 
Šarka, K. Sragauskas, M. Vit
kus, A. Petrauskas, V. Mingė- 
la, P.P. Vaitiekaičiai ir P. Gai- 
žutienė.

Albertas Misiūnas, pirminin
kavęs minėjimui.

St. Kaunelienė, dalinusis Va
sario 16 mintimis.

Ed. Vasiliauskas, skaitęs Ma
rijos Sims Vasario šešiolikta jai 
skirtą eilėraštį.

J. Gaižučio nuotraukos

jis padėkojo ir visiems ki
tiems. Kristina Veselkaitė 
ir Rita Neverauskaitė cho
ro vadovei įteikė raudonų 
rožių puokštę.

Minėjimas užbaigtas vi
siems sugiedant Tautos 
Himną. Minėjimo metu bu
vo renkamos ALT aukos. 
Surinkta 2.973.35 doleriai. 
Surinktų aukų suma nėra 
galutina, nes aukos priima
mos ir toliau.

ĮSTEIGTAS JAUNŲJŲ 
ŽURNALISTŲ KLUBAS
žurnalistų Detroito sky

riaus pirmininkas Vladas 
Selenis prie Detroito sky
riaus įsteigė jaunųjų žur
nalistų klubą ir į jį jau įsi
rašė 8 jaunuoliai. Visi įsi
rašę jau dabar rašo į lietu
vių laikraščius ir savo ben- 
dradarbia v i m u spaudoje 
gražiai užsirekomendavę.

Įsteigto klubo tikslas ska 
tinti jaunimą aktyviau da
lyvauti spaudoje ir pasi
ruošti jaunųjų žurnalistų

(Nukelta į 7 psl.)
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