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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ŠAUDYTI AR NE?
RIAUŠĖS IŠKĖLĖ KLAUSIMĄ: KOKIOS TAK
TIKOS TURI LAIKYTIS SAUGUMO ORGANAI, 
NORĖDAMI NEPRILEISTI PRIE DIDESNIO 
MASTO NERAMUMŲ — GRIEŽTAI AR ŠVEL

NIAI.
-------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS -----------

Neseniai šioje vietoje 
rašydami apie balandžio 
5-7 d.d. riaušes paste
bėjom, kad policijos tak
tika jų metu sukels ne
mažos kontraversijos. 
Atrodo, kad tvarkos iš
laikymo organai, lauk
dami galimų riaušių po 
dr. M.L. King nužudy
mo, apsisprendė elgtis 
galimai švelniau, savo 
elgesiu — ‘policijos bru- 
tualumu’ — nenorėda
mi patys išprovokuoti ko
kių nors incidentų, kurie i 
kaip praėjusių metų prak
tika parodė, išsiplėsda
vo į platesnio masto riau
šes, pasibaigusias ištisų 
kvartalų sunaikinimu. 
Vadinamoji Kernerio ko
misija, kuriai preziden
tas buvo pavedęs ištirti 
riaušių priežastis, ne
rado jokio sąmokslo, vi
si incidentai ir jas seku
sios riaušės buvusios 
atsitiktinio pobūdžio. 
Gilesnioji tų išsišoki
mų priežastis esanti tei
sėtas negrų nepasitenki
nimas susidariusia būk
le. Nors tokios komisi
jos išvados nevisiems 
patiko, daug kas įžiūrė
jo ar norėjo matyti kaž 
kokią pašalinę ranką, 
skatinančą neramumus, 
tačiau niekas neturėjo 
visai aiškių įrodymų, 
kad iš tikro buvo kitaip, 
negu Kernerio komisija 
konstatavo.

Tokie samprotavimai 
vertė policiją, laukiant 
galimų riaušių, laikytis 
galimai ramiau, tikintis, 
kad vienas kitas išsikiši
mas, kilęs iš ‘jausmų 
pertekliaus', ir liks pa
vieniais incidentais. Kai 
kur taip ir atsitiko, pa
vyzdžiui New Yorke. Ki
tur, pačioje sostinėje Wa- 
shingtone? Chicagoje ir ki-

IŠ VISO PASAULIO

• PRIE KORĖJOS demarka
cijos linijos augant incidentų 
skaičiui, JTO karinė vadovybė 
Įteikė grižtą protestą dėl pa
liaubų susitarimo laužymo iš 
š. Korėjos pusės. Balandžio 
21 d. vėl buvo nušautas vienas 
JAV karys ir 3 sužeisti. Inci
dentas fvyko prie Panmunjon, 
kur nuolat vyksta abiejų pusių 
atstovų pasitarimai.

• AMERIKIEČIAI susirūpi
no savo krašto ūkine padėtim, 
paskelbus, kad šiuo metu "fi
nansinė krizė yra blogiausia 
po 1931 metų". Nors daugelis tą 
šflkĮ laiko propagandos įrankiu 
mokesčiams pakelti, bet aky
liau steb| vyriausybės biudže
to deficitą | tą reikalą žiūri la
bai rimtai.

Artėjant rinkimams, nei Kon
gresas nei Senatas nenori mo
kesčių kelti, o vyriausybė sun
kia širdim turi atsisakyti nuo 
užplanuotų darbų, čia ir iškilo 
reikalas Valstybės Rezervų ta
rybos pirm. W. Martinui išeiti 
su aukščiau minėtu {spėjančiu 
šūkiu, grąsinant, kad kraštas 
galis {eiti | "nesukontroliuoja
mos infliacijos ir recesijos sta
diją". 

tur toji taktika nieko ne
padėjo. Riaušėse žuvo iš 
viso 35 žmonės, o nuosto
lių padaryta per 30 mili
jonų dolerių. Po to pasi
girdo aiškinimų, kad tie 
nuostoliai esą visai pa
kenčiami, nes galėję bū
ti dar didesni ir pana
šiai.

Prieš tą ‘optimizmą’ 
netikėtai griežtai pasisa 
kė Chicagos burmistras 
Richard Daley, viešai 
kritikuodamas savo po
licijos viršininką už ne
davimą griežto įsakymo 
šaudyti į padegėjus ir 
krautuvių plėšėjus. Da
ley, be to, dar pastebė
jo, kad negali būti jokios 
abejonės, kad padegimai 
buvo organizuoti. Toks 
pareiškimas sukėlė pla
čias diskusijas apie po
licijos taktiką.

Reikia pastebėti, kad 
Daley yra laikomas vie
nu iš gudriausių demo
kratų politikų, turinčiu 
Chicagoje tokią 'politi
nę mašiną'.kurios netu
ri nė vienas kitas mies
tas. Tai reiškia, kad Da
ley, staiga pasisakyda
mas prieš viešosios 
nuomonės formuotojus, 
jautė, kad jų pažiūros, 
jog švelnumu ir kiekvie
no reikalavimo patenki
nimu galima 'nusipirk
ti' ramią vasarą, neati
tinka nei teisybei, nei gy
ventojų daugumos nuo
monei.

Be to, Chicagoje gali
mos didesnės riaušės de
mokratų konvencijos me
tu, todėl Daley, sako
ma, norėjęs užbėgti už 
akių, įspėdamas, kad po
licija šį kartą nesėdės 
sudėjusi rankas, bet rei
kalui ištikus šaudys ir 
tas(greičiausiai, būsimų 
riaušių dalyvius ir kurs
tytojus privers kiek dau
giau pagalvoti.

Čia dar reikia paste
bėti, kad šiuo reikalu 
teorija ir praktika daž
nai nesutinka. Chicagoje, 
pavyzdžiui, buvo atsiti
kimas, kad policija su
ėmė didoką skaičių krau

Ar jūs tikrai norite?!

tuvių plėšikų ir juos lai
kė vienoje aikštėje. Jie 
turėtų būti nugabenti į 
kalėjimą, tačiau suėmu- 
sieji policininkai nega
lėjo prisišaukti polici
jos sunkvežimių suim
tiesiems nugabenti. Su
imtųjų skaičiui (ir pri
jaučiančių) didėjant, sau
jelei policininkų neliko 
nieko kito kaip... suim
tuosius paleisti.

Iš kitos pusės,kas at
sitiktų, jei policija stai
ga pradėtų šaudyti? Ga
limas daiktas, kad plė
šimas ir padegimas bū
tų sustabdytas, tačiau 
yra ir galimybių, kad 
partizaninis šaudymas 
pasklistų po visą mies
tą. Be to, čia kyla ir mo
ralinis klausimas. Chi
cagoje buvo suimta keli 
tūkstančiai žmonių. Juos 
pradėjus teisti, pirmie
ji 30 buvo išteisinti dėl 
įrodymų stokos. Įsivaiz
duokime, kad jie buvo nu
šauti riaušėm prasidė
jus, ir jei jie buvo nekal
ti teismo akyse, kaip 
juos gali nušauti polici
ja?

Tais pavyzdžiais ne
norima įrodyti, kad 
griežčiau elgtis negali
ma. Tvarka turi būti iš
laikyta ir riaušių kėlė
jai turi žinoti savo rizi
ką. Labai dažnai griež
tesnės priemonės suma
žina visų nusikaltimų 
skaičių, nors visai be jų 
apsieiti žmonija iki šiol 
nesugebėjo ir niekada ne
sugebės. Turint galvoje, 
kad praktiškai kiekvie
na amerikiečių šeima tu
ri šautuvus ar revolve
rius, Čia visada galimi ir 
neteisėti jų panaudojimo 
atsitikimai. Griežtesnė 
kontrolė labai pravers
tų, nors sunku patikėti, 
kad visi atiduotų ar užre
gistruotų savo turimus 
ginklus. Esamoje situaci
joje ir toliau labai daug 
priklausys nuo pirminės 
tvarkos organų laikyse
nos, kurių vadams be abe
jo bus nemažas galvosū
kis, koks elgesys yra 
pats geriausias ir tiks
liausias duotuoju mo
mentu. Baimė, kad jie 
gali greičiau griežtai, o 
ne atlaidžiai pasielgti, 
gali paveikti labai rami
nančiai.

Zarasų krašte ramaus ežerėlio pakrantėje...

SIEKIANT VIENINGOS VEIKLOS
1968-sius metus pa

skelbę Lietuvos Laisvės 
Kovos Metais pajutome, 
kad nieko reikšminges
nio tais metais nepajėg 
Sime atlikti veikdami at
skirais būreliais be vi
sų išeivijos lietuvių nuo
širdžios talkos, bet vie
ningo darbo veiklos. To
dėl pačioje tų metų pra
džioje visi mūsų veiks
niai, visa spauda pradė
jo savo skaitytojus jung
ti, kviesti į vieningą dar
bą, nes juk tiktai daugy
bė rankų didelę naštą 
pakelia.

Štai Darbininkas kovo 
15 d. vedajamajame ci
tuoja Antano Smetonos 
žodžius, jo rašytus prieš 
54 metus, kurie tinka ir 
šiandien:

"Gal niekuomet, kaip 
dabar, mes lietuviai ne
jutome tokio didelio rei
kalo rasti bendrą pagrin

EMILIJA CEKIENė

dą, ant kurio sustoję ga
lėtume dirbti visi sujung
tomis jėgomis... Nepa
geidaujami ir pavojin
gi yra ne priešingų įsi
tikinimų žmonės, bet jų 
blogai išauklėti būdai, su 
nevisiškai dorai išlavin
ta siela, nestengiančia 
ir nesugebančia, o gal ir 
nenorinčia suprast kitų. 
Jiem rodosi, kad visa 
turi suktis vien apie juos, 
kad be jų nieko gero ir 
būti negali... Iškilę prie- 
šakin nenori paleisti už
imtos pocizijos ir gina 
ją kaip įmanydami..." 

Kovo 2 d. rašo Drau
go vedamasis: "Šiuo me
tu mums nieko taip ne
stokoja, kaip nuošir
džios vienybės bent tau
tiniuose siekimuose. O 
reiktų bent mėginti tą 
vienybės nuotaiką sukur
ti, kad kiekvienas jaus
tųsi įsipareigojęs tautai 
atiduoti tai, ką jis gali. 
Remti savo brolį jo 
veikloje — tai remti pa
čios Lietuvos reikalus".

Kovo 19-tos dienos 
Draugo vedamasis, vėl 
kviesdamas į vieningą 
veiklą, primena 1918 me
tų įvykius:

"Prieš 50 metų visuo
tinąjį seimą 1918 m. ko
vo 13-14 d. šaukė nevie
na bendra Amerikos lie
tuviu organizacija, bet 
dvi tarybos (katalikų ir 
tautininkų). Pastebėjo
me ir tai, kad buvo ir tre - 
čia — socialistų organi
zacija bei taryba, kuri 
iš viso nesutiko prisidė' 
ti prie seimo sušaukimo 
ir jame nedalyvavo".

Kaip matome, tauti
ninkai jau prieš 50 su 
viršum metų savo už

davinius gerai suprato 
ir žinojo, kad pagrindi
niam tikslui — Lietu
vos valstybės ir nepri - 
klausomybės atstatymui, 
yra būtina visu lietuvių 
vieninga veikla, todėl 
jos ir siekė. Praėjo daug 
metų, keitėsi laikai ir 
žmonės, keitėsi tauti
ninkai ir jų vadovai, bet 
jų veiklos pagrindai ir 
siekiai liko tie patys. 
Jie ir dabar veikia bū
dami įsitikinę, kad vie
ningai dirbant galima 
daug daugiau atsiekti. 
Ne be reikalo ir kiti tai 
pastebi ir pripažįsta.

Praeitą kartą minėjo
me ALTS-gos įnašą į 
bendrines lietuvių orga
nizacijas. Labai didelės 
reikšmės turi ir jų ma
terialinis įnašas į įvai
rius lietuvių tautinius 
fondus. Dabartinis S-gos 
pirm. T. Blinstrubas ke
letą pačių pirmųjų kūri
mosi metų vadovavo mi
lijoniniam Lietuvių Fon
dui , talkindamas jam 
krauti nejudomą kapita
lą. Jaunimo žygininkai 
organizavo lapk. 13d. ma
nifestaciją ir čia tauti
nės s-gos nariai visu 
nuoširdumu atėjo jiems 
į talką darbu ir lėšo
mis, didele dalimi padė
ję sukelti 65 tūkstan
čius dol.

Tautininkai , padėję 
įkurti, be paliovos pade
da pildyti Balfo aruo
dus, iš kurių šalpa į var
gą patekusiems lietu
viams eina į visus pa
saulio kraštus. Nema
ža S-gos nariai yra su
dėję į Lietuvos Nepri
klausomybės Fondą, ku
ris per eilę metų parė-

(Nukelta į 3 psl.)
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TURŪTA PRIRAŠĖ 60..
Pranas Turūta jau 

prirašė šešias dešim
tis gyvenimo metų la
pą.

Kiekvienas žmogus 
metų bėgyje šį tą užra
šo savo gyvenimo kny
gos lapuose. Bet ne visų 
žmonių tie užrašymai 
yra įdomūs.

Įdomus žmonių gyve
nimas, Išgyventas ne tik 
sau, bet ir kitiems, sa
vajai tautai.

Tauta kiekvieną tau
tietį šaukia dirbti sava
jai tėvynei. Bet ne kiek
vienas tautietis į tą 
tautos šauksmą atsako.

Pranas Turūta, kaip 
matoma, gerai atsakė: 
jis dirbo ir dirba lietu
vių tautai.

Pranas Turūta gimė 
1908 m. Lietuvos gra
žiame gegužės mėnesy
je, 10 dieną.

Jam labai atitinka pa
vardė Turūta.

— Prie namų dailūs 
darželiai, kuriuose auga 
rūtos. Rūtų darželis — 
kiekvienos mergaitės pa
sididžiavimas. Rūta tar
tum jos sielos atošvaistė 
— kalbėjo prez. Antanas 
Smetona ("Smetona” 10 
p. Merkelis).

Lietuviškumo daržely 
Pranas Turūta, lyg rūta 
žaliavo ir tebežaliuoja. 
Jo veikla lietuviškoje 
dirvoje yra Grand Ra- 
pids lietuvių pasidžlau- 
gimas.

Praną pažinau prieš 
dešimts metų. Pirmoje 
pažintyje Prano žalia
vimas pagelto. Tai buvo 
Jo širdžiai skausmas: 
mirtis į amžinatvę nu
sivedė Jam mylimą žmo
gų. Vėliau Pranas ir vėl

TRUMPAI
♦ VIENAS IŠ š. VIETNAMO 

9-os divizijos pulkininky ir po- 
nt. komisarų perbėgo j Saigo-

'no pusę su tos divizijos pla
nais ruošiantis vėl užpulti P. 
Vietnamo sostinę. 10,000 karių 
divizijos puolimas turėjęs pra
sidėti balandžio 21 d., dėl ne
išaiškintų priežasčių neįvyko.

♦ VIETNAMO ASHAU slėnis 
nepaliaujamai bombarduoja
mas sunkiųjų JAV bombone
šių. Tame slėnyje vyko š. Viet
namo kelių statyba, karinių 
medžiagų sandėliavimas ir ki
ti pasiruošimai ištisus 2 me
tus.

♦ "PRAVDOJE" pasirodęs 
Žukovo straipsns pradėjo euro. 
piečiu viliojimą | "Jungtinę Eu
ropą1' su rusų vadovybe. Girdi, 
Sov. S-ga esanti Europoje, o 
JAV ne. Europa su Rusija pra
lenktų JAV ir vadovautų pasau
liui. Straipsnyje europiečiai 
kviečiami sėsti priebendro šu
lo, išsikalbėti ir ieškoti bendrų 
kelių.

šios vilionės Vak. Europos 
spaudoje aiškinamos Sov. S-gos 
valdomos Rytų Europos nesėk
mėmis ūkinėje ir politinėje sri
tyse, pavieniams satelitams 
ieškant ryšių su Vakarais, tuo 
stengiantis išeiti iš Kremliaus 
komanduojamos rikiuotės.

"žaliavo", lyg žaliuojan
čios rūtelės. Jo tas "ža
liavimas" — lietuviška 
veikla. Veikla daugelyje 
vietų.

Lietuvių Enciklopedi
ja sako: —"Turūta mo
kytojas, chorvedys, vi
suomenės veikėjas, mo
kėsi muzikoje, pradžios 
mokyklų mokytojas irvė 
liau jųjų vyr. inspekto
rių, okteto vadovas".

Turūta — mokytojas. 
Atverskime "Mūsų Lie
tuva" (B. Kviklys) III 
tomo 211 puslapį, matysi 
me Praną Turūtą Igliškė 
lių mokyklos vedėju nuo 
1930 m. Jo rūpesčiu pa
statyti dviaukščiai mo
kyklos namai, kurių sta
tybai savivaldybė pasky
rė 23.000 litų".

Negaliu gerai suskai
čiuoti, bet atrodo, kad P. 
Turūta yra mokyklų ve
dėju jau arti 40 metų. 
Jis ir Grand Rapids te
bevadovauja lietuviškai 
mokyklėlei.

Šeštadieniais ar sek
madieniais galima ma
tyti Praną įeinantį į mo
kyklą, nešantis smuiką. 
Jis sudaro iš tų mažy
čių mokinių chorelį, ku
riam daineles net pats su 
harmonizuoja.

Pranas turėjo sudaręs 
oktetą, kuris linksmino 
lietuvius Ežerų valstijo
je — Grand Rapids mies - 
te.

Jis nepailstąs veikė
jas. Lietuviškuose pami
nėjimuose visada girdė
ti jo balsas, ar veiklus 
pasirodymas. Jis skati
na klausytojus būti drū
tais lyg ąžuolais, nepa
lūžti, nepavargti lietu
viškoje veikloje. Jis sa
vuosius, mažučius mo
kinius pavadina Lietu
vos ambasadoriais.

Lietuviškos mokyklos 
ruošia vaikus būsimais 
Lietuvos atstovais tar
pe svetimtaučių, ku
riems garsintų ąžuolin- 
gąją - galingą Lietuvos 
praeitį; kad lietuviai vi
sada belstųsi į kitų tau
tų sąžines, kad Lietuva 
visada būtų gyva.

Turūta dalyvauja skau
tų iškylose, karininkų 
- ramovėnų susibėgi
muose. Turūta žurnalis
tų eilėse. Jis laikrašti
ninkas, korespondentas.

Jis "Didžiojo Fondo" 
mylėtojas, įgaliotinis 
čia lietuvių tarpe. Užsi
spyręs prašytojas fon
dui sumų-sumelių.

Veiklus žmogus yra 
atmintinas ir kas jį ma
to, giria; jis įsigyja sau 
pagarbą savo tautoje ir 
jo vardas gyvas per am
žius (Eklesinė 37:27-29) 
Nenoriu panegirikų gie
doti, bet tik iškelti žmo
gaus veiklumą, kuris 
mums, lietuviams labai 
reikalingas.

— Garbė yra išmin
tingųjų paveldėjimas

(Patarlių knyga 3:35).
Pranas Turūta garbę 

užsipelnė.
Jis daugeliui padeda, 

niekam nepavydi. Jis 
kaip Bronys Raila pa
sakė (Dirva Nr. 31) — 
atsparus, greit nesijau- 
dina, nepyksta, padarytą 
žaizdos skausmąmoka 
nuslėpti".

Pranas Turūta, gegu
žės 10 dieną, bus 60 me
tų. Tai reiškia "senat- 
vėn linktelėjimas, per
žengęs šešių dešimtų me
tų amžiaus slenkstį, 
žmogus darosi artimes
nis vyriausiesiems" — 
pasakė Antanas Smeto
na, sulaukęs 60 metų 
("Smetona" 433 p. Mer
kelis).

Bet aš galvoju, kad Tu
rūta ir toliau "žaliuos". 
Jis dirbs lietuviškame 
darbe. Tą darbą skatins 
kitiems, kad lietuvių tau* 
ta visada būtų žalia, gy
va, kaip rūtų darželis.

Pranui kartoju kaž
kieno pasakymą: "Gy
venki šimtą metų be šių 
metų".

Jonas Paskutinis

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE 
JOURNEYMEN 
TOOLMAKERS

Muit have job «hop experience on 
TooIb, Gauges & Fixtures. Day work. 
Steady work for ęualified men.

ENMARK TOOL CO.
14835 Stephen, Drive 
East Detroit, Mich.

313 — PR 6-2721 
(42-48)

CITY ENGINEER—Experience in de- 
sign and supervision of construc- 
tion of water, sewer and street pro- 
jects required. Michigan registra- 
tion or capable of becoming regis- 
tered. Liberal fringe benefits, sa- 
lary $10,000. Apply to City Mana- 
ger, 29 North Main St., Three Ri- 
vers, Michigan. (46-48)

EXPER1ENCED
MACHINE REPA1RMEN 
MACHINE ASSEMBLERS 

SCRAPER HANDS 
Full & Part Time 

Days. 60 hour week.
G1BBS MACHINERY CO. 

21500 Hoover Warren, Mich.
313 — 755-5353

(46-48)

PRINTING TRAINEES
We are looking for career minded high school & trade school 
graduafes. If you are a high school or trade school graduate 
and you are interested in a printing career we are offering 
an on the job training program for our Web Press Dept. We 
offer excellent employee benefits—paid vacation—paid holi- 
days—Blue Cross-Blue Shield—profit sharing and a secure 
career with a well established firm.

For Interview Appt. Contact
MR BAYLEY

Weekdays Monday thru Friday from 8 a. m. to 4 p. m.

THE MURRAY PRINTING CO.
FORGE VILLAGE, MASS. — 617 — 692-6321

(47-49)

OPPORTUNITIES FOR REGISTERED NURSES
To work in 90 bed accredited acute general hospital — located 20 
minutes from Downtown Detroit — Starting salary $650.00 per month, 
plūs $45.00 paid differential for afternoon & night shifts. Excellent 
personnel policies and liberal benefits include:

• PAID SICK LEAVE
• PAID VACATION
• PAID BLUE CROSS
• PAID PENSION PLAN

FOR FURTHER INFORMATION CONTACT
MR. S. B. MILTON—ADMINISTR ATOR

SUMBY MEMORIAL HOSPITAL
234 VISGER RD. RIVER ROUGE, MICHIGAN

313 — DU 1-6265
(42-48)

GEDIMINO LAIŠKAI
Praeitais metais Lie

tuvos TSR mokslo aka
demijos Istorijos insti
tutas išleido šiuo vardu 
istorinių šaltinių rin
kinį. Po knygos antraš
te tuojau parašyta: "Pa
rengė V. Pašuta ir I. 
Štai." Taip pat pažymė
ta, kad yra "Minties" 
leidyklos leidinys. Lie
tuvos TSR MA Istorijos 
institutas savo knygos 
pratarmėje dar paaiški
na ir pasiaiškina, kad 
"dokumentus surinko ir 
parengė spaudai istori
jos mokslų daktaras V. 
Pašuta ir filologijos 
mokslų kandidatė I. 
Štai. V. Pašuta taip pat 
parašė čia dedamą 
straipsnį "Gedimino laiš
kai kaip istorijos šalti
nis". Rusų kalba šis 
straipsnis neduodamas, 
nes jis paskelbtas rin
kinyje "issledovanija po 
otecestovennomu isto- 
cnikovedeniju"... Į lie
tuvių kalbą dokumentus 
išvertė filologijos moks - 
lų kandidatas M. Roč
ka."

Aišku, kad knyga pa
rengta rusų, tik į lietu
vių kalbą dokumentus iš
vertė M. Ročka. Tačiau 
negalime paneigti Isto
rijos instituto, redakci
jos ir leidyklos nuopel
no, kad buvo pasirūpinta, 
kad ši knyga būtų pareng
ta, išversta, gražiai ir 
sumaniai išleista. Kny
gos ats, redaktorius isto
rijos mokslų daktaras J. 
Jurginis, redaktorė G. 
Gustaitė, dailininkas A. 
Kučas, meninis redakto
rius A. Gedminas, tech. 
redaktorė V. Čečytė, ko
rektorė R. Freidheimai- 
tė. Tiražas — 5000 egz. 
Spausdino Valst. "Vaiz
do" Sp. Vilniuje. Pasi
rašyta spausdinti 1966. 
XII.23. Tai maždaug to

kia yra knygos metrika.
Visa knyga yra dvikal

bė — rusų ir lietuvių 
kalbos eina lygiagrečiai. 
To laikomasi ligi ma
žiausios smulkmenos. 
Kam gi reikalinga rusų 
kalba šioje knygoje? Ar 
kad ji galėtų būti naudo
jama "plačioje tėvynė
je"? Bet knygos tira
žas tik 5000 egz. Labai 
mažas skaičius pačiai 
Lietuvai. Visos knygos 
buvo išgraibstytos per 
kelias valandas. Geres
nių ir rimtesnių knygų 
dabartinėje Lietuvoje 
yra reta. Žmonės moka 
atskirti pelus nuo grū
dų. Todėl nenuostabu, 
kad vertingesnės knygos 
laida išsibaigia per ke
lias valandas. Ir tokios 
knygos nebepakarto- 
jamos.

Dar vienas įdomus Is 
torijos instituto pratar
mėje paaiškinimas ar 
pasiaiškinimas: "Nors 
tai ne vieno šimto metų 
senumo ir ne vieną kar
tą istorikų minėti šalti
niai, tačiau ligi šiol jie 
neprarado ne tik moksli
nės, bet ir politinės 
reikšmės. Jie įspėja ta
rybines Pabaltijo tautas 
būti budriomis, nes kry
žiuočių palikuonys, su
sibūrę Vakarų Vokietijo
je, tebeturi senus grobi
kiškus kėslus.". Tačiau 
šiais laikais, kalbant 
apie vokiškuosius kry
žiuočius, ar ne daugiau 
mūsų minty s krypsta į da
bartiniu s rusiškuosius 
kryžiuočius, kurie savo 
sunkiaisiais tankais 
įmaurojo į mūsų tėvynę 
1940 metais ir ligi šiol 
smaugia mūsų tautą. O 
ką jie padarė iš Donelai
čio, Jankaus ir daugelio 
kitų gerų lietuvių tėviš
kės? Po vokiškųjų kry
žiuočių jungu dar išsi
laikė Donelaitis, jo Tol
minkiemis su būrais, Til
žė per kelis šimtus me
tų. Rusiškieji kryžiuo
čiai viską nušlavė nuo 
žemės paviršiaus per 
kelis mėnesius. Mažą
ją Lietuvą pavertė rusiš
ka žeme. O kas degino, 
plėšė ir naikino mūsų se 
nąją ir gražią sostinę ir 
kitus miestus septynio
liktame šimtmetyje?

Po Istorijos instituto 
rusiškos ir lietuviškos 
pratarmės seka V. Pa- 
šutos straipsnis "Gedi
mino laiškai kaip istori
nis šaltinis". Nagrinė
jant knygoje sutalpintus 
dokumentus, suteikiama 
žiupsnelis pagristų ir 
vertingų, kad ir nenaujų 
istorinių žinių iš to laiko 
Lietuvos gyvenimo. Tu
rint galvoje, kad šiuo lai
ku Lietuvoje mūsų kraš
to ir tautos istorija yra 
labai darkoma ir klasto
jama, tai toks, kad ir 
tik 12 puslapių, rimtes
nis ir pagrįstas šalti

niais istorinis straipsne 
lis yra lietuviui brangus.

Po šiuo straipsniu 
spausdinami patys doku 
mentai. Jų iš viso yra 18. 
Šioje knygos dalyje kiek
vienas puslapis padalin
tas į dvi skilti. Kairia
me puslapyje pirmoje 
skiltyje yra rusų ir lie
tuvių kalba paaiškini
mai, antroje skiltyje ori
ginalo vertimas į rusų 
kalbą. Kairiniame pus
lapyje pirmoje skiltyje 
dokumento tekstas ori
ginalia lotynų kalba (tik 
pats paskutinysis doku
mentas, 18-tasis, 1338 
m. Gedimino prekybinė 
sutartis su ordinu, yra 
sena vokiečių kalba), o 
šalia dokumentų origina
lų to pačio puslapio ant
roje skiltyje eina verti
mas į lietuvių kalbą. Do
kumentų originalai at
spausdinti skirtinga spal
va — raudona, todėl jie 
aiškiai išsiskiria išver
timų. Dokumentų origi
nalų vertimo lietuvių kai< 
ba yra taisyklinga ir aiš
ki. Tačiau gali jausti, 
kad vertėjo vengta bent 
kiek nukrypti nuo verti
mo į rusų kalbą. Kuo tai 
paaiškinti? Ar filolo
gijos mokslų kandidatas
M. Ročka silpniau galėjo 
įkasti originalią lotynų 
ar vokiečių kalbą, kaip 
filologijos mokslų kan
didatė l. Štai, kuri be
veik visus dokumentus 
vertė į rusų kalbą?

Dokumentai sudėti be
veik chronologine tvar
ka. Pirmuoju eina 1254 
metų Mindaugo raštas 
vyskupui Kristijonui. To 
liau seka Gedimino ko
respondencija su vaka
rais, būtent: 1322 m. Ge
dimino laiškas popie
žiui Jonui XXII, 1323 m. 
sausio 25 ir gegužės 26 
d. Gedimino du laiškai 
Vokietijos miestams, 
1323 m. gegužės 26 d. 
vienas Gedimino laiškas 
domininkonų ir vienas 
pranciškonų ordino vie
nuoliams ir t.t. Doku
mentai su vertimais ir 
paaiškinimais knygoje 
užima 88 lapus.

Dokumentai surinkti 
kruopščiai, bet istorikai 
dar šio to pasigenda: 
1317 m. popiežiaus Jo
no XXII laiško Gedimi
nui, popiežiaus bulės, 
kuria patvirtinama Ge
dimino su ordinu ir Li
vonijos vyskupais sutar
tis ir per pasiuntinius 
siųstos tikėjimo išpaži
nimo formulės. Be to 
prikišama, kad doku
mentai imti iš senų lei
dinių ir nepalyginti su 
nesunkiai prieinamais 
originalais. Bet bendrai 
paėmus, knyga yra rū
pestingai parengta, gra
žiai ir sumaniai išleis
ta ir vertingas Gedimino 
laikų istorinių šaltinių 
rinkinys, liečiąs Lietu
vos santykius su vaka
rais.

J. Švoba

Viešėdami Chicagoje aplankykite 
VUOBW IR LIKERIŲ KRAUTUVĘ —

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.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA 
LEIDINYS

išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie
tyje, gausiai iliustruotas, gaunamas

DIRVOJE,
6907 Superior Avenue, 
Cleveland, Ohio 44103

"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa 
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose, jų idealuose ir siekimuose”.

(Redakcinės Komisijos žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.
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Žvilgsnis į lietuvybės 
periferijas

Kartą į redakciją atėjo lietuvis. Lietuviškai 
jis jau nebekalbėjo, bent ta prasme, kad jo iškel
tieji klausimai išėjo iš jo lietuviškojo žodyno ri
bų. Jis buvo Pennsylvanijoje tebegyvenančių seno
sios kartos lietuvių ateivių sūnus.

Jo iškelti klausimai lietė tokias temas, apie 
kurias šių eilučių autorius daugeliui yra kalbė
jęs, bet dar nė karto nerašęs. Tas žmogus nusi
skundė, kad tokios Pennsylvanijos ribose gyveną, 
vietomis spiečiais, vietomis išsisklaidę, lietuviai 
neturį pakankamai informacijos apie tokius lietu
viškus parengimus ir pasirodymus, apie kuriuos 
jie jau ilgą laiką nei svajote nebesvajoja, o tuo 
tarpu tų parengimų esą, ir dar tokių, kuriais gali
ma didžiuotis ir negėda pasisakyti, kad juos lan
kai, nes lietuvis esi.

Pripuolamai jis sužinojęs, kad Clevelande pa
sirodys lietuvių tautinių šokių grupė. Pasitarus su 
tėvais, seserimis ir broliais, visi nutarė atvykti 
į Clevelandą ir pažiūrėti, kaip gi dabar tie lietu
viai šoka savo tautinius šokius. Jų pačių nustebi
mui, pakliuvo į didžiulį ir gausų Clevelando čekų 
kolonijos parengimą, kuriame programą išpildė
L. Sagio vadovaujama Grandinėlė.

Sako, nustebę ne tik jaunų lietuvių gražiu pa
sirodymu, ne mažiau šeimininkų entuzias
tingu pritarimu, na, ir tuo, kad nei iš šio, nei iš to, 
pakliuvo į nesitikėtą aplinką. Mat, tikėjosi susitik
ti su lietuviais.

Gerokai išsikalbėjus, jautėsi didelis sentimen
tas lietuviškai veiklai, gražiais tos veiklos pasi
reiškimais ir kartu apgailestavimas, kad tarp viso 
to daugelis stokoja tinkamesnio ryšio.

O tą tai mes ir patys gerai žinome. Yra keli 
miestai, kuriuose smarkiai reiškiamės įvairiausio
se srityse. Tie keli miestai kartais užpildo paren
gimo salę, kartais ne. Kartais rengėjai patenkinti 
rezultatais, kartais ne.

Nesistebime, kad Chicagos Lietuvių Operos pa
statymai to miesto scenoje ir baigiasi. Opera yra 
brangi, o kartu brangus ir jos dalyvių laikas. Ope
ros gastrolėms, pasirodo, tinkamų sąlygų dar ne
turime. Bet kaip su tais meno vienetais, kurie jud
resni, pajudėti gali ir nori? Teatrai, pajėgesnės 
tautinių šokių grupės, chorai, oktetai ir kt. Negi 
visų maršrutas ir ribojasi tik Chicagos, Detroito, 
Clevelando trikampyje, pridėjus dar Bostono ir 
New Yorko ruožą, tolimesnį tašką Los Angeles, 
na, ir Kanados Torontą, Hamiltoną ir labai re
tais atvejais kitus to plataus krašto miestus, kaip 
Montrealį.

Čia susidaro gana plati bazė pasikalbėjimui, 
bet grįžkime prie tų lietuviškųjų spiečių, kuriuos 
esame linkę pamiršti. Tie spiečiai yra dviejų ka
tegorijų: viena, tai tos lietuviu kolonijos, kurios 
pasmerktos lietuviškąją veiklą tik prisiminti, žvel’ 
giant į 50 metų praeitį, kita — tai tie lietuvių kil
mės žmonės, kurių yra visur, bet jų nebenorime 
patys lietuviais laikyti.

Daugelis sutinka, kad taip negerai. O tuo tarpu, 
pažvelgus į neseniai atvykusių imigrantų vaikus, 
turėtume matyti ne tik mažėjantį skirtumą tarp 
"lietuviškai nebekalbančių" lietuvių, bet kartu irga* 
na gilų, sąmoningą ir inteligentišką lietuvių kilmės 
žmogaus jausmą, kurį dar nešiojasi savyje daugelis 
trečiosios ir ketvirtosios kartos lietuvių kilmės 
žmonių.

Ryšys tarp tų kategorijų neišsispręs nei pasa
kymu, kad jei nepriklauso prie lietuviškos organi
zacijos, tai koks čia lietuvis! Tas ryšys neišsi- 
sprendžia ir vieno kito asmens pažintim, ar pami
nėjimu laikraštyje, kad, štai, tas įžymus žmogus 
yra lietuvių kilmės.

Tam ryšio klausimui išspręsti negali būti pri
taikytas labai siauras lietuvybei nustatyti mastelis 
pagal mūsų visuomenėje įprastas vartoti kategori
jas. Paskubomis ir neapgalvotai veikiant galime dau
giau žmonių atstumti nei pritraukti.

Pagaliau, turėtų gi kas nors pagalvoti, kad 
plačiąja prasme lietuviškasis šaltinis savo žmo
nių gausa yra beveik neišsemiamas ir nesiribo
ja siauru ir toli nepramatančiu mūsų veiklos lan
keliu. Daugelis pasijustų tikresniais ir tvirtes
niais lietuviais, tegul tik ir lietuvių kilmės žmo
nėmis, jei pajustų daugiau šilimos, dvasinių ir mo
ralinių saitų kibirkšties iš tų, kurie mano turį lie
tuvybės monopolį.

SIEKIANT 
VIENINGOS 
VEIKIOS...

(Atkelta iš 1 p si.) 
mė daug Lietuvai nau
dingų darbų, o paskuti
niu laiku lėšos telkia
mos dr. A. Geručio re
daguojamam anglų kalba 
leidiniui apie Lietuvą. 
Arba, štai vėl Draugas 
balandžio 3 d. pamini 
tautininkų įnašą į Jauni
mo Centro namus Chi
cagoje, kur kun. dr. Ku
bilius tarp kitko sako: 
"Tautinės srovės orga
nizacijos buvo vienos iš 
pirmųjų mūsų rėmė
jų...”

Tautininkai remia ir 
daugelį lietuviškų radijo 
valandų nežiūrint, kas 
jas veda, jei tik jos tar
nauja lietuviškam reika
lui. Neseniai jie išleido 
vertingą A. Merkelio pa
rašytą Antano Smetonos 
monografiją. Jie nuola
tinį ir didžiausią įnašą 
atiduoda savo tautinės 
minties laikraščiui Dir
vai. O dabar vėl užsi
mota įsigyti nuosavus na
mus Chicagoje ir tam 
tikslui sudėta jau graži 
kapitalo pradžia.

Šitokia prasme tauti
ninkų veiklą suprato A. 
Smetona, Amerikoje A. 
Olis su Karpium ir ki
tais, ir tuo plačiuoju vieš
keliu tebeiname visi, 
nors dėl to dažnai nuken
čia mūsų pačių vidaus 
organizaciniai reikalai 
ir biudžetai, tačiau re
miame tuos lietuviškus 
darbus, kuriuos šiandien 
laikome pačiais svar
biausiais, neatideda
mais rytojui.

Tautinės S-gos nariuo
se netrūksta nuoširdžios 
tolerancijos kitų naudin
giems Lietuvai ar lietu
vybei darbams, bet mes, 
deja, retai tesusilaukia
me talkos iš šalies, kai 
ji mums reikalinga. Ne 
kartą teko girdėti sa
kant: tautininkai turtin
gi, sumes patys pinigų...

Su pasididžiavimu gali
me pasakyti, jog tik
rai sumetam ne tik sau, 
bet ir kitiems, kada ma
tome rimtą reikalą, pras- 
mingą tikslą. Tačiau su
metam ne procentų liku
čius nuo mūsų kapitalo, 
ne dėl to, jog esame tur
tingesni už kitų organiza
cijų narius, o sumetam 
dažnai paskutinius cen
tus net iš gaunamos pen
sijos tik dėl to, kad esa
me įsitikinę, jog Lietu
vos atstatymui ir lietu
vybės išlaikymui išeivi
joje yra reikalingos vi
sos tautinės jėgos, įvai
rių sričių darbuotojai ir 
talentai, iškilios asmeny
bės ir eiliniai žmonės, 
mūsų kultūros kūrėjai ir 
jos puoselėtojai, politi
kai ir jų rėmėjai, reika
lingi ne tik redaktoriai, 
žurnalistai, rašytojai, 
bet dar labiau skaity
tojai, svarbūs yra litu
anistinių mokyklų mo
kytojai ir jų mokiniai, 
kuriuos paruošia ir ve
džioja lietuvė motina. 
Tik visi bendromis jė
gomis tegalime atsta
tyti vėl Nepriklausomą 
Lietuvos Valstybę. Tik 
remkime vienas kito dar
bus, nežiūrint, kas juos 
dirba, jei tik naudingi 
mūsų tautai.

Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos Seserų vienuolijos jubiliejinės šventės, kuri {vyks Chicagoje 
gegužės 5 d., rengėjų komitetas. Sėdi iš kairės: A. Matuza, J. Dočkienė, kun. K. Trimakas, SJ., Endri- 
jonienė, M. Remienė. Stovi: A. Tumosa, F. Mackevičienė,D. Augienė, S. Pupienė, A. Kareiva. Nuotrau
koje trūksta komiteto narių: O. Gradinskjenės, G. Bičiūnaitės, S. Petersonienės, P. Norvilos, A. Rūgy
tės ir O. Venclovienės. Z. Degučio nuotrauka

KAD GYVENIMO VAKARAS ATNEŠTU RAMYBĘ

SKAITYK IR PLATINK
D I R V 4

Ark. Jurgio Matu
laičio svajonė — įsteig
ti Nekaltai Pradėtosios 
Mergelės Marijos Vie
nuoliją — išsipildė 1918 
metais Nepriklausomo
je Lietuvoje.

Kukli pradžia didžio
sios idėjos Marijampolė
je sušvito šviesia vilti
mi. Vienuolija augo na
rių skaičiumi ir darbų 
apimtimi. Seselės tar
nauja Dievui ir artimui. 
Jų darbų keliai siekia 
spaustuves, kunigų semi
narijos virtuves, bažny
tinių drabužių ir vėliavų 
dirbtuves ir darbas savo 
įsteigtoje pradžios mo
kykloje. Kūrėsi nauji vie
nuolijos skyriai, parapi
jos patikėjo joms admi
nistruoti vaikų darže
lius bei senelių prieglau
das. Šio vienuolyno se
selės Nepriklausomai 
Lietuvai dovanojo gra
žią savo darbų dovaną.

Okupacijos metai, per
sekiojimas religijos ir 
vienuolijų sužlugdė ir 
šių seselių egzistenciją, 
uždarė įstaigas, nusa
vino jų nuosavybes ir iš 
sklaidė gražią seselių 
šeimą.

Apvaizdos ranka 1936 
m. šios vienuolijos šaką 
persodino Amerikoje,ku
ri gražiai prigijo ir 
vešliai augo. Ir po karo 
didžiosios audros Ame
rikon susirinko iš Tė
vynės išblokštos ir vis
ko netekę seselės.

Bet jos čia atkilo nepa
lūžusios ar kupinos siel
varto dėl nesėkmės, bet 
dar su didesniu užside
gimu dirbti Dievui, arti
mui ir atiduoti duoklę bū
simajai Lietuvai.

Šiais metais tad ir 
švenčiamas auksinis Ne
kaltai Pradėtosios Mer
gelės Marijos Seserų 
Vienuolijos jubiliejus. 
Šį jubiliejų paminės vie
nuolijos rėmėjos įvairio
se Amerikos lietuvių ko
lonijose.

Tad valandėlei nukil
kime į Putnamo (taip 
sutrumpintai dabar šią 
vienuoliją vadiname) se 
sėlių sodybą ir pažvel
kime į šių darbščių se
selių darbus. O jų be
galės ir planų gausybė.

Štai spaustuvė, kurio
je spausdinama "Kibirkš
tėlės", "Laiškai Lietu
viams", "Žvaigždė", 
"Skautų Aidas" ir sese
lių redaguojamas vaikų 
laikraštėlis "Eglutė". O 
kiek brošiūrų, knygų.

Be motiniškojo namo 
ir Noviciato, be spaus-

JURGIS JANUŠAITIS

tuvės, seselės vadovau
ja jaunimo stovyklai 
Putname; lietuvių vaikų 
namams Toronte ir vai' 
kų darželiui Montrealy- 
je. Iš lietuvių jaunimo 
širdies niekada neišdils 
ir Dainavos stovyklos 
gyvenimas, seselių va
dovaujamas. Vila Mari
ja poilsio namai Thomp- 
son.

Pagaliau seselės ry
žosi pastatyti savo vie
nuolijos įkūrėjui — Ark. 
Jurgiui Matulaičiui ne
greit nykstantį, artimui 
gyvastigumo teikiantį

paminklą — Matulaičio 
poilsio namus.

Tai plačios apimties, 
didelės rizikos, bet kil
nus darbas. Į seselių 
šauksmą — padėkite pa 
statyti šį paminklą — 
nuoširdžiai atsiliepė pla 
čioji lietuvių visuomenė 
ir Putnamo seselių rė
mėjos savo skyriuose iš 
vystė sėkmingą veiklą ir 
sukėlė nemažai lėšų. Po 
invensyvaus kelių metų 
darbo, gražiame kalne
lyje Putname išaugo di
dingi rūmai, kurie mo
derniškai įrengti, teiks 
ne vienam iš lietuvių ra
mų ir mielą gyvenimą.

(Nukelta į 4 psl.)

DIRVOS NOVELĖS 

KONKURSAS 
Rankraščiams įteikti data: 
1968 m. gegužės 31 d.

Šiais Lietuvos Nepriklausomybės atkūrimo sukaktu
viniais metais mecenatas SIMAS KAŠELIONIS DIRVOS 
novelės konkursui skiria dvi premijas: I — 300 dolerių ir 
II — 150 dolerių.
TEMA. Autoriams suteikiama neribojama teisė novelės 

temą ir turinį patiems pasirinkti, tačiau šiais sukak
tuviniais metais premijuojamos novelės turėtų būti 
patriotinio pobūdžio literatūriniai kūriniai.

ILGIS. Novelės rankraštis turi būti ne trumpesnis, kaip 
16 standartinių mašinraščio puslapių spaudai, pralei
džiant vieną tarpą. Pageidaujama, kad novelė nebūtų 
ilgesnė, kaip 50 mašinraščio puslapių, tačiau tole
ruojamos išimtys pagal novelės siužetą ir meninę 
vertę.

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rąnkraščiai turi būti 
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pride
damo voko, kuriame užlipinamas raštelis su auto
riaus tikrąja pavarde, adresu ir telefono numeriu. 
Vokas nebus atidarytas, jeigu ant jo bus pažymėta: 
nelaimėjus — neatplėšti.

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

LAIKAS. Paskutinė konkursiniams rankraščiams įteikti 
data: 1968 m. gegužės 31 d.

JURY KOMISIJA. Sudaryta iš trijų asmenų, ji visiškai 
nepriklausomai paprasta balsų dauguma sprendžia, 
kas premijuotina ir kas rekomenduotina spausdinti. 
Jeigu komisija nuspręstų, kad nė viena jai pateiktų 
novelių nepremijuotina, premijos ar premija šiais 
metais neskiriama, perkeliama į ateinančius metus 
ir panaudojama greta eilinės ateinančių metų pre
mijos.

SĄLYGOS. Laimėjusiam autoriui ar laimėjusiems auto
riams 300 dolerių ir 150 dolerių premijos bus įteikia
mos 1968 metų rudenį. Konkurso skelbėjas Dirvos 
laikraštis turi teisę premijuotąsias noveles be papil
domo atlyginimo spausdinti Dirvoje, atskiru leidiniu 
ar novelių rinkinyje. Autoriai gali premijuotąsias 
noveles spausdinti antruoju leidimu arba jų siuže
tais rašyti dramas, poemas ar romanus.

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

(Atkelta iš 3 psl.)
Putnamo seselės nė

ra užsidarę vienuolijos 
sienose. Jos į gyvenimą 
žengia drauge su žmo
gumi, jų darbus lydi dai 
na, poezija, kūryba, mei 
lė artimui, nuoširdi mal 
da ir Dievulio palaima.

Seselės kupinos lietu
viškosios versmės. Jos 
neša lietuvišką mintį pa
sauliečiui ir savo būsi
majai jaunesniajai se
selei. Jos myli, pažįs
ta mūsų jaunimą. Jos 
moka juos vesti gražiais 
malonesnio ir gražesnio 
gyvenimo keliais, įdieg- 
damos gėrio ir grožio 
prasmę. Jos visada mo
tiniškos, sieloje kupinos 
šių dienų problemų ir tu 
rinčios atsakymus. Jos 
šaunios gyvenimo mo
kytojos.

Jos moka aukotis, mo
ka sugrįžti į pavakario 
sulaukusių žmonių pa
saulį, jos moka paguos
ti, raminti, padėti. Todėl 
ir naujieji poilsio namai 
būsią šilti sielai ir tei- 
kią džiaugsmą iš vienišo 
gyvenimo čia atėjusiam. 
Gi skausme ir neviltyje 
čia kiekvienas ras sura
minimą ir viltį. Todėl 
šioms seselėms įgyven
dinti siekiamus tikslus 
nesigailėkime savo ska
tiko, darbo ir didesnės 
aukos.

Auksinį jubiliejų pami
nėti ruošiasi ir Chica
gos Putnamo seselių rė* 
mėjos, sudariusios spe
cialų šventei ruošti ko
mitetą. Šventė įvyks ge
gužės 5 d. Šventė pra
dedama Gimimo Šv. P.
M. parapijos bažnyčio
je Marąuette Parke J. 
E. Vysk. Vincento Briz- 
gio atnašaujamomis Mi- 
šiomis. Po pietų 5 vai. 
Jaunimo Centre įvyks 
labdaros pietūs, 50 dol. 
nuo asmens. Aukoję 100 
dol. bus įrašomi į amži
nuosius narius, už ku
riuos seselės meldžiasi.

Šią jubiliejinę šventę

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Mokamas už vienu metu taupv- 
O mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po 
$1,000.00)

Metinis dividendas mokamas už 
indėlius taupymo knygutėse.

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
and Loan Association of Ciiigago

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 • TELEPHONE 847-7747 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4; j

Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

INSURED

DR. ALFONSUI GRINIUI PRISIMINTI
Kovo mėn. 27 d. — pa

vasariui nedrąsiai žen
giant pirmuosius žings
nius, Chicagos ir Cice
ro lietuvių visuomenę 
skaudžiai pritrenkė ži
nia apie dr. Alfonso Gri
niaus netikėtą mirtį. Ne 
vienas išgirdęs per ra
diją šią žinią, nenorėjo 
tikėti, kad šis jaunas 
stiprus vyras galėjo bū
ti mirties taip lengvai 
perblokštas. Niekas ne
girdėjo jį sergant. Nie
kam, net artimiesiems, 
niekuomet nesiskundė. 
Nevienas, šią žinią iš
girdęs skambino į radi
jo stotį klausinėdami ar 
tikrai dr. A. Grinius mi
rė.

Dr. A. Grinius gimė 
1923 m. balandžio 8 d. 
Sodėnų k., Lankeliškių 
v., Vilkaviškio apskr., 
savanorio - kūrėjo Pra
no Griniaus šeimoje. 
Baigęs Kybartų gimna
ziją, 1942 m. pradėjo 
medicinos studijas Kau 
ne — Vytauto Didžiojo 
universitete ir jas tęsė 
nepaisydamas tuo laiku 
sunkių darbo sąlygų. 
1944 m., vokiečių išvež
tas iš gimtojo krašto, 
atsidūrė Vienoje, kur dir
bo vietos universiteto 
klinikose. Atliekamu nuo 
darbo laiku lankė Vienos 
konservatoriją — bend
rąją ir smuiko klasę.

Karui pasibaigus, 1945 
m. A, Grinius persikėlė 

globoja specialus garbės 
komitetas, sudarytas iš 
dvasiškių, visuomenės 
atstovų įvairių organi
zacijų.

Tad prisimindami Put
namo seselių gražų nu
eitą gyvenimo ir darbų 
kelią per penkiasdešimt 
metų, dalyvaukime lab
daros pietuose, savo au
ka prisidėdami prie galu
tino Jurgio Matulaičio po
ilsio namų užbaigimo.

Savo auka ir darbu pri
sidėsime ir mes, kad ki
tiems atneštų gyvenimo 
vakaras ramybę. 

į Koelną, kur pavyko įs
toti į universitetą ir čia 
tęsti karo nutrauktas 
studijas, klausydamas 
medicinos ir kartu filo
sofijos paskaitų. 1949 m. 
pradžioje sėkmingai iš-

A.A. Dr. A. Grinius

laikė valstybinius gydy
tojo egzaminus ir tų pa
čių metų pabaigoje pa
rašius disertaciją ir iš
laikius "cum Įaudė” dak
taro egzaminus , jam bu
vo suteiktas medicinos 
daktaro laipsnis.

Į Ameriką atvyko 1950 
m. Kurį laiką gilino che' 
mijos mokslo žinias Bos
tono universitete. Vė
liau, gyvendamas Cice
ro, kurį laiką dirbo šv. 
Luko ir Cook apskri
ties ligoninėse.

Dr. A. Grinius buvo 
reta asmenybė lietuvių 
tarpe. Nepaprastai kuk
lus, tylus. Tikras aske
tas, nerūkė, negėrė ir 
nesidabino. Kantrus, 
darbštus, pareigingas, 
tolerantiškas, visuomet 
linkęs artimui patarnau
ti. Kaip tikra darbo pe
lė, neieškodamas nei pa
togumų, nei malonumų, 
nei pramogų, visą savo 
trumpą jaunystę pralei
do tarp mokslo knygų, 
studijuodamas, rinkda
mas medžiagą savo bū
simiems mokslo dar
bams ir vesdamas pla
tų susirašinėjimą su sa
vo specialybės profeso
riais.

Dr. A. Grinius buvo 
gilus lietuvis patriotas. 
Sielojosi visais lietuvių 
reikalais.

Jo būta plataus išsi
lavinimo. Sekė ne tik me
dicinos mokslo pažan
gą, bet taip gi filosofi
ją, teologiją, kalbų moks
lus ir muziką. Mokėjo 
septynias kalbas. Pui
kiai valdė smuiką ir 
akardeoną. Poilsio me
tu laivalaikį praleisda
vo su muzikos instru
mentu. Pasikalbėjimuo
se ir diskusijose įdomus 
ir gilus.

Būdamas kuklus, nie
kur nesiveržė ir nesi- 
siūlė, bet kviečiamas re - 
tai atsisakydavo. Yra 
skaitęs higienos paskai
tų kursą Cicero Skautų

Vyčių kursuose. Dr. D. 
Jasaičio prašomas yra 
paruošęs LK Mokslo Aka
demijos suvažiavimui 
medicinos klausimais 
paskaitą. Puikiai valdė 
plunksną ir dailiai ir lo
giškai mokėjo dėstyti žo- 
džiu ir raštu savo min
tis. Sveikatos klausi
mais yra rašęs lietuvių 
spaudoje. Buvo artimas 
Liet. Enc. bendradarbis. 
Buvo pakviestas bendra
darbiauti ir angliškoje 
LE laidoje. Paliko nepa
baigęs jai devynioliką už
sakytų darbų. Patalkinin
kaudavo Lietuvių Biblio
grafijos tarnybai.

Gražiu žodžiu velionį 
įvertino kun. kan. V. Za
karauskas, atsisveikin
damas ir išlydėdamas 
iš Marąuette Parko lie
tuvių katalikų bažnyčios 
į amžinąją poilsio vie
tą — lietuvių šv. Kazi
miero kapins.

Su dr. Alfonso Gri
niaus mirtimi lietuvių 
visuomenė neteko giliai 
pasiruošusios ir rimtos 
mokslinės pajėgos. Jo 
netekę, ne kartą pasi- 
gesime jo patarnavimo.

Dr. Zen. Ašoklis

IŠKILI LIETUVAITE

Danty gydytoja I. Žemaitytė

Mūsų Pastogė rašo, 
kad Sydnėjaus universi
tete tarp baigusių odon
tologiją yra ir lietuvai
tė Ingrida Žemaitytė, 
baigusi šį fakultetą pa
čiais aukščiausiais pa
žymiais ir tik baigusią 
fakultetas pakvietė ją į 
mokymo personalą dės
tyti operatyvinės odon
tologijos skyriuje. Pa
stebėtina, kad šiais me
tais tarp baigusių odon
tologiją Sydnėjaus uni
versitete tėra tik pen
kios mergaitės ir visos 
iš ateivių: šalia mūsų Že
maitytės dar baigė viena 
graikė, dvi kinietės ir

DETROITO LIETUVIAI STENGIASI
PADĖTI "KARIUI"

JAV leidžiamas "Ka
rys” palaiko nepriklau
somojoje Lietuvoje leis
tojo "Kario" tęstinumą. 
Jį pradėjo leisti Lietu
vos kariuomenė dar 1919 
m. gegužės 22 d. "Ka
riškių Žodžio" pavadini
mu. Nuo 1920 m. spalio 
18 d. šis žurnalas gavo 
"Kario" vardą ir jo pre
numeratoriams pradė
tas siuntinėti 42 nr. Pir
masis redaktorius buvo 
J.M. Laurinaitis. Ilgai
niui redaktoriai keitėsi, 
tačiau antruoju redakto
riumi arba "Kario" sek
retoriumi nuo pat "Ka
riškių Žodžio" dienų bu
vo pusk. Stasys Butkus. 
Šio žurnalo tiražas kai
taliojosi. Štai 1920 m. jo 
buvo leista 4000 egz.,vė' 
liau skaitytojų daugėjo 
ir pasiekta 10.000 tira
žo. 1938 m. prenumera
torių susilaukta 20.000, 
gi 1940 m. Lietuvos ne
priklausomybės sute
mose buvo spausdina
ma net 33.000 egz.

"Karys" atliko labai 
svarbų patriotinio - do
rovinio auklėjimo užda
vinį. Per visą šio žurna
lo gyvenimo laikotarpį 
buvo ugdoma tėvynės 
meilė, karinė dvasia, po. 
puliarinamas karinis 
mokslas ir technika. Bu
vo daug rašoma tėvynės 
gynybos klausimais, de
dama grožinės literatū
ros kūrinių, skirta vie
tos poezijai, istorijai, ne
priklausomybės kovų at
siminimams. Buvo gana 
stiprus sporto skyrius. 
Neužmirštas humoras ir 
jaunų žmonių kariniais 
ataudais ataustas šyps
nys.

Betgi raudonajai ar
mijai užplūdus ir Mask
vai panaikinus Lietuvos 
valstybę, 1940 m. liepos 
5 d. "Karys" sustabdy
tas ir jo vietoje imta leis
ti komunistinė "Karių 
Tiesa". O dar vėliau 
Vilniuje imta leisti 29- 
tam lietuvių kariuome
nės likučiui aptarnauti 
komunistinis "Raudon
armietis". Prasidėjus 
tarp Sovietijos ir nacių 
Vokietijos karui, "Ka
rys" buvo leidžiamas 
nuo 1941 m. gruodžio 23 
d. iki 1944 m. liepos 
Vilniuje. Jį redagavo 
kpt. Simas Urbonas ir 
psk. Stasys Butkus. Šis 
"Karys" kartais pasiek
davo net 50.000 tiražą.

Raudonajai armijai 
antrukart okupavus Lie
tuvą, dar esant Rytprū
siuose, besitraukian
tiems lietuvių kariuome
nės likučiams, buvo iš
leistas "Žygio Karys". 
Tų pat metų gruodžio 

viena latvaitė.
Sutikusi dėstyti univer

sitete ji taip pat pasiry
žusi įsigyti magistro 
laipsnį.

Jos graduacijos proga 
Sydnėjaus dienraštis 
The Sydney Morning He- 
rald paskelbė platų su 
ja pasikalbėjimą ir jos 
nuotrauką.

Pažymėtina, kad išmi
nėto laikraščio padariu
si foto kopijas Australi
jos Dantų gydytojų Są
junga išsiuntinėjo po ko
piją kiekvienam Sąjun
gos nariui statydama In
gridą Žemaitytę kaip pa
vyzdį.

mėn. Berlyne dar penki 
nr. (1-5), o nuo kovo 15 
d. jau Veimare (tas pats 
laikraštis) išeidavo 
"Lietuvių" priedu. Re
dagavo S. Urbonas ir Br. 

-Aušrota.

"KARYS" AMERIKOJE
Pagaliau nuo 1950 m. 

lapkričio "Karys" atgai
vinamas Amerikoje. Nuo 
to laiko jis tarnauja trem
tyje atsidūrusiems lie
tuviams kariams, o dar 
vėliau juo rūpinasi visi 
lietuviai kariai - vetera
nai. Nuo 1950 m. lapkri
čio iki 1951 m. gruodžio 
mėn. jį leido ir redaga
vo S. Urbonas; nuo 1952- 
54 D. Penikas; nuo 1954 
iki šios dienos redaguo
ja Z. Raulinaitis. Prie 
šio žurnalo glaudžiasi 
"Tremties Trimitas" ir 
moterys šaulės.

Kasmet "Kario" leidi
mo išlaidos didėja, tuo 
tarpu pajamos negailes
tingai mažėja. Visaip 
bandoma "Kario" gyvas
tingumą pratęsti. Renka 
aukas ramovėnai. Bando 
aukų parinkti ir visi ge
ros valios šauliai.

Kad "Kario" gyvybė ir 
egzistencija būtų užtik
rinta pakaktų 1500 skai
tytojų. Deja, jų negalima 
rasti.

Redaktorius Z. Rauli
naitis tikrai rūpestin
gas, prityręs ir geras 
redaktorius. L. Bileris 
— sąžiningas, prityręs 
savo darbe administra
torius. Atrodo, ko dau
giau reikėtų? Pats "Ka
rys" pavyzdingas žurna
las, gražiai meniškai ir 
techniškai apipavidalin
tas leidinys. Gana daug 
iliustracijų. Tokįžurna- 
lą malonu į rankas paim
ti. Patiekiama daug įdo
mios skaitymui medžią' 
gos. Redakcijos ir ad
ministracijos persona
las dirba beveik veltui.

Kodėl tokį įdomų žur
nalą negalime stip
riau paremti, užtikrintai 
pastatyti ant gyvastingų 
ekonominių pagrindų.

Matydami "Kario" to
kius vargus, detroitie- 
čiai ramovėnai, savano
riai ir šauliai nutarė fi
nansinės būklės pagerini
mui suruošti balandžio 
27 d. 5 vai. Detroito Lie
tuvių Namuose kuklų kul
tūrinį vakarojimą. Au
kojama 5 dol. ir visas 
pelnas skiriamas "Ka
riui" paremti. Per visus 
keturiolika metų detroi- 
tiškių parama neviršijo 
130 dol. per metus. Jaut
riausi ir uoliausi "Ka
rio" rėmėjai iki šiol bu
vo clevelandiečiai ramo
vėnai - savanoriai. Per 
trylika metų iš jų gauta 
2427 dol. paramoą.

Šįkart Detroito visuo
menė nutarė neatsilikti 
nuo Clevelando ir Chica
gos.

V. Mingėla

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ

HELI* tVANTEI) MALĖ
ARC V/ELDERS 

and 
SPRAY PAINTERS 

EXPERIENCED ONLY. 
Inimediate openinga. Cood wages & 
penaion plan.

REMKE, INC. 
28100 Croeabeck Hwy. 

Roaeville, (Detroit), Mich. 48066 
(45-54)
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L.
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• ALT Clevelando sky

riaus valdyba savo pirma
jame posėdyje, šalia pasi
skirstymo pareigomis, apta
rė ir Birželio minėjimo me
tinis. Minėjimas numato
mas ruošti birželio 16 d., 
sekmadienj, Lietuvių Kultū
riniame darželyje.

• Inž. R. Kudukis, ALT 
Clevelando skyriaus pirm., 
balandžio 20-21 d. buvo iš
vykęs į Chicagą pasitari
mams su ALT centro valdy
bos nariais ir kitų organi
zacijų veikėjais.

• Inž. J. P. Nasvytis, ALT 
S-gos Clevelando skyriaus 
pirm., porai savaičių išvy
ko j Londoną tarnybos rei
kalais.

, • Dail. Algis Muliolis
maloniai sutiko paruošti 
viršelio ir aplanko projek
tus spausdinamai A. Rūkie- 
nės knygai apie lietuvių gy
venimą Sibire. Knyga lei
džiama Vilties draugijos lei
dyklos.

• Dail. Rimas Laniauskas 
paruošė lietuvių inžinierių 
sąjungos suvažiavimo pro
gramos darbų viršelį. Pro
grama jau atspausdinta ir 
ir neužilgo bus išsiuntinėta 
sąjungos nariams.

KULTŪRINIO DARŽELIO 
VALDYBA

Clevelando Lietuvių Kul
tūrinio Darželio Sąjungos 
metinis susirinkimas įvyko 
Lietuvių salėje, sekmadie
nį, balandžio 21 d. Dalyva
vo keleto organizacijų ir pa
vieniai darželio organizaci
jos nariai.

Po valdybos raportų apie 
metinę LKD veiklą, apkal
bėta klausimas prikvietimo 
daugiau vietos lietuvių 
draugijų skirti savo atsto
vus į Lietuvių Darželio Są
jungą ir įtraukimą į valdy
bą jaunesnių žmonių.

Valdyba šiems metams

ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO 

AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGOS 

ir
AMERIKOS LIETUVIŲ SPORTO 

FEDERACIJOS
Centro Valdybų

BENDRAS KOMUNIKATAS

Siekiant vienybės atstatymo organizuotame lie
tuvių sportiniame judėjime, 1968 mt. balandžio m. 
16 d. Wauseon, Ohio, įvykusiame Šiaurės Amerikos 
Fizinio Auklėjimo ir Sporto Sąjungos ir Amerikos 
Lietuvių Sporto Federacijos Centro Valdybų bend
rame posėdyje nutarta:

1. Iš esmės pasmerkti 1967 m. vasarą įvykusią 
krepšininkų išvyką į okupuotą Lietuvą.

2. Atsižvelgiant į lietuviškam sporto sąjūdžiui 
padarytą žalą, bet koks pašaliečių (koordinatorių) 
klšimąsis į sąjungos vidaus reikalus, ateityje ne
bus toleruojamas.

3. Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėji
mo ir Sporto Sąjungos organizacinei drausmei iš
laikyti ir apsisaugoti nuo kenksmingos reprezen
tacijos lietuvių bendruomenei, individualūs nariai 
bei paskiri sporto vienetai ar klubai, be visuotino 
sąjungos suvažiavimo įgaliojimų arba Centro Val
dybos leidimo, neturi teisės dalyvauti ar organizuo
ti bet kokią sportinę reprezentaciją už Šiaurės Ame
rikos ribų.

4. Sportinės veiklos vadovaujamų organų ir 
sporto klubų veikloje, bendravimo bei bendradarbia
vimo reikaluose su okupuota Lietuva, griežtai lai
kytis mūsų veiksnių nustatytų gairių.

5. Aukščiau paminėtų bendrų nutarimų išdavo
je, Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos ir Amerikos Lietuvių Sporto Federa
cijos Centro Valdyboms principiniai pašalinusioms 
visas kliūtis galimai vieningai veiklai, JUNGTIS Į 
VIENĄ ŠIAURĖS AMERIKOS LIETUVIŲ FIZINIO 
AUKLĖJIMO IR SPORTO SĄJUNGĄ, ieškant kon
krečių ir glaudesnių santykių su JAV-bių ir Kana
dos Lietuvių Bendruomenėmis.

6. Tolimesniam sėkmingam darbui vykdyti 
Šiaurės Amerikos Lietuvių Fizinio Auklėjimo ir 
Sporto Sąjungos Centro Valdybą papildyti trimis 
Amerikos Lietuvių Sporto Federacijos Valdybos 
pristatytais nariais.

7. Tęsti krepšinio išvykos į užsienį organiza
cinius darbus.

8. Atstačius Šiaurės Amerikos lietuvių sporti
nio sąjūdžio vienybę ir nustačius gaires tolimes
nei veiklai, šio pasitarimo dalyviai jungiasi bend- 
ron lietuviškon veiklon, tikėdamiesi lietuvių bend
ruomenės paramos ir pritarimo.

9. Šie nutarimai skelbiami lietuvių visuome
nės ir sportininkų žiniai.

PAGARSĖJŲS
RAŠYTOJAS

Algis Budrys bus bene 
plačiausiai skaitomas 
lietuvių rašytojas užsie-

vo prezidiumas iš dr. Ant. 
Butkaus, muz. A. Mikulskio 
ir Jūros Gailiušytės.

Valdybos pranešimą pa
darė pirm. inž. A. Pautie- 
nis, reviz. k-jos V. Kasa- 
kaitis, apie organizuojamą 
Ohio LB Apygardą pranešė 
dr. A. Butkus.

Praeito susirinkimo pro
tokolą paskaitė Ant. Raz- 
gaitis.

Po diskusijų dėl praneši
mų vyko rinkimai į sekan
čios kadencijos I apyl. va
dovaujamus organus.

Į valdybą buvo išrinkti 
Bened. Butkus, F. Eidim- 
tas, J. Kalvaitis, G. Snieč
kus ir A. Vasiliauskas. Į re
vizijos komisiją: A. Karso- 
kas, V. Kasakaitis ir Z. Ta
rutis.

Po to dar buvo išrinkta 
13 atstovų į naujai organi
zuojamą Apygardą.

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

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

niuose. Jis rašo anglų kai 
ba. Apie jo naująjį nuoty
kių romaną The Iron 
Thorn labai gražiai atsi
liepė anglų kritikai. Šią 
knygą, kaip ir eilę anksty
vesnių, išleido Gollan- 
czo leidykla Londone.

Algis Budrys yra dar 
jaunas rašytojas. Ji s yra 
gimęs 1931 m. Karaliau
čiuje, kur jo tėvas buvc 
Lietuvos konsulu. Jam 
teko dirbti įvairius dar
bus: būti darbininku(res- 
torano barininku ir kino 
teatro durininku, kol pa
galiau išėjo į profesiona
lus rašytojus. Pirmasis 
jo romanas pasirodė 1952 
metais. Amerikoje ir 
Anglijoje jo romanai pa
sirodo labai stambiais 
tiražais; dalį jo knygų 
perspausdino Penguinų 
ir Pantheros leidyklos 
populiariomis laidomis. 
Ligšiol išėjo šie žymes
ni jo romanai: Falše 
Night, Man of Earth, The 
Falling Torch, The Un- 
expected Dimension, Ro- 
gue Moon, The Furious 
Future, Who? ir paga
liau naujausias The Iron 
Thorn. (j .v.)

P. NARVYDO KNYGA

Jau baigta ruošti 
spausdinimui Prano 
Narvydo knyga "Gimti
nės takais”. Tai kelioli
ka pasakojimų iš Lietu
vos senesnių laikų.

Knyga iš spaudos išei
sianti šią vasarą. Rude
nį Pr. Narvydas minės 
savo amžiaus 80 metų 
sukaktį. Knygos išleidi
mas bus prasmingas au
toriaus pagerbimas jo 
gražaus amžiaus su
kakty. Knygą išleidžia A. 
L. Tautinės Sąjungos Pir- 
masis skyrius New Yor
ke.

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!! 
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!

ALGIRDAS BIELSKUS, 
ŠALFAS S-gos CV Pirm.

AUŠRA BARZDUKAITE,
Sekretorė

EDMUNDAS VENGIANSKAS 
ALSF CV Pirmininkas

JONAS BAGDONAS
Sekr et :orius

Wayseon, Ohio 1968 m. balandžio 16 d.

• Išnuomojami šeimoms 
be vaikų du butai po 5 kam
barius, naujai atremontuo
ti, po 60 dol. mėnesiui, šv. 
Jurgio parapijos rajone, 
virš Superior Saving banko 
patalpų. Teirautis telefonu: 
431-2497.

A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............$12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR

VALSTYBININKAS ..................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ...........$4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSTUKAS $3.00 
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00 
Gr. šimukonienė — SU DAINA —

Lietuvišku dainų rinkinys ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ  $2.50 
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ....................$4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........$7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ

REPRODUKCIJOS
(anglišku įvadu ir parašais) ........................ $6.00

A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI ............................ $2.50

J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA .. $4.00 
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .................................... $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —

INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN .................................................$7.00

DIRVA,
6907 Superior Avenue, 
Cleveiand, Ohio 44103

AMERIKOS
PILIEČIŲ

6835 Superior Avė.

išrinkta: pirm. K. S. Kar
pius, vicepirm. L. Šukienė, 
sekr. Barbora Bacevičienė, 
ižd. Vyt. Braziulis, finansų 
sekr. Mary Trainauskaitė.

Atstovu į Tautinių Dar
želių Federaciją: K. S. 
Karpius.

Tautinių Darželių Fede-

racijos naujai išrinktos 
valdybos pristatymas įvyks 
penktadienio vakare, ba
landžio 26 d., su vakariene 
Mid-Day Club patalpose. Į 
valdybą išrinktas ir Lietu
vių darželio atstovas K. S. 
Karpius.

ORKESTRAS
”S a i n t s”. Visokiom 

progom muzika, polkos, 
valsai, lietuviški kūri
niai vestuvėms, baliams 
ir t.t. Prieinamos kai
nos.

Daniel Gendrich
tel. 442-8816

(45-50)LIETUVIŲ 
KLUBAS

Telef. 391-1143

klubo nariais.Kviečia visus tapti
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!

JAKUBS & SON 
fUNERAL HOMES 
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 

35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue 936 East 185th St.
EN 1 -1763 KE 1 - 7770

♦ LB I Apylinkės narių 
metinis susirinkimas įvyko 
balandžio 21 d. Lietuvių sa
lėje. Susirinkimui vadova-

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa

tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių 
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime 
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių 
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.

Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat 
Amerikoje...

DIRVA, 
6907 Superior Avė., 
Cleveiand, Ohio 44103 
U. S. A.

Prašau siųsti Dirvą !• metams (Vj metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. 1Ą metų).

Ta proga jungiu Dirvai auką dol.

Parašas ............................................................

Adresas .............................................................................

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metų 
7 dol.
SZZZZZSSSSZZZZZZSSZZZZZSZSZSCSS&CCSSmZS



* CHICAGOS LIETUVIŲ OPERA NEW YORKE ’*
Lietuvos Nepriklausomybės paskelbimo 50 m. sukakčiai atžymėti

LAISVĖS ŽIBURIO radijas 

kviečia rytinio pakraščio visuomenę atsilankyti į

Chicagos Lietuvių Operos pasirodymą New Yorke.
Programoje: J. KARNAVIČIAUS opera ”GRAŽINA” koncertinėje formoje.

Dalyvauja: CHICAGOS LIETUVIŲ OPEROS KOLEKTYVAS — 110 ASMENŲ. SIMFONINIS ORKESTRAS — 50 ASMENŲ.
Solistai: Dana Stankaitytė, Stasys Baras, Algirdas Brazis, Jonas Vaznelis.

Visam ansambliui diriguoja ALEKSANDRAS KUČIŪNAS.
VIETA: BROOKLYNO KOLEGIJOS WALT WHITMAN AUDITORIJA, BROOKLYN COLLEGE, BEDFORD AVĖ. 

& AVĖ. H, BROOKLYN, N. Y.

LAIKAS: 1968 M. BIRŽELIO 2 D., SEKMADIENI, 3 VAL. P. P.
Bilietai:

' Kainos: 3, 4, 5, 6, 8 ir 10 dol. Visos vietos numeruotos.
Bilietus galima užsisakyti paštu, prisiunčiant' atitinkamai sumai Čekį "LITHUANIAN RADIO CLUB” vardu ir sau adresuotą su pašto ženklu voką bilietų 

platinimo koordinatoriui: Vincas Padvarietis, 87-40 127 St., Richmond Hill, N. Y. 11418. Tel. (212) 847-5619.
New Yorke bilietus galima įsigyti pas šiuos platintojus: J. Klivečka, A. Balsys, N. Umbrazaitė, R. Kezys, V. Daugirdas, Z. Dičpinigaitis, N. Kulikauskas, 

A. Mažeika, E. Kezienė.

BILIETŲ PLATINTOJAI ATSKIROSE VIETOVĖSE:
Brooklyn, N. Y.
Siuntinių Įstaiga
Rima ir Juozas Bružinskai
370 Union Avė., Brooklyn.

Darbininkas
910 Willoughby Avė. 
Brooklyn.

BALFo Centras
105 Grand Street, 
Brooklyn.

Woodhaven, N. Y.
Haven Realty 
Juozas Andriušis 
87-09 Jamaica Avė., 
Woodhaven.

Long Island, N. Y.
Kęstutis Miklas 
71 Farmers Avė., 
Plainvievv, N. Y.

Great Neck, N. Y.
Vaclovas Butkys
56 Steamboat Rd., 
Great Neck, N. Y.

Pa t er son, N. J.
Antanas Gudonis 
2-25 33 Street,
Fairlawn, N. J.

Kearny-Newark, N. J. 
Rev. John J. Scharnus 
136 Davis Avė.,

Kearny, N. J.
Bronė Macijauskienė 
429 Highland Avė., 
Kearny, N. J.

Elizabeth. N. J. 
Alfonsas Jarmas 
249 Ripley PI., 
Elizabeth, N. J.

Hartford-New 
Britain, Conn.

"Tėvynės Garsai’’ 
radijo programa

Alg. Dragunevičius
273 Victoria Road, 
Hartford, Conn.

kalbomis girdima kiekvieną sekmadienį nuo 9 ikiLAISVĖS ŽIBURIO programa lietuvių ir anglų
Middle Village, N. Y. 11379. Vedėjai: Romas Kezys, TW 4-1288 ir Antanas Mažeika VI 5-6332.

10

VVaterbury, Conn.
"Spauda" Book Store
Vikt. Vaitkus
10 John Street, 
VVaterbury, Conn.

New Haven —
Bridgeport, Conn.

Ant. Gruzdys
811 VVinchhester Avė., 
New Haven, Conn.

Boston-Worcester, Mass.
Lietuvių Radijo Valanda 
Petras Viščinis
173 Arthur Street, 
Brockton, Mass.

Philadelphia, Pa.
"Bendruomenės Balsas" 

radijo programa
Jonas Stikliorius
6240 VVashington Avė., 
Philadelphia, Pa.

Baltimore-Washington
Julius šilgalis 
1251 James Street, 
Baltimore, Md.

vai. ryto per WHBI, 105.9 FM. Adresas: 62-15 69 Place,

DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

ALTS ĮSTATŲ 
REDAKCINĖ KOMISIJA

Vykdydama ALTS seimo 
1967 m. nutarimą, ALTS 
valdyba sudarė įstatų keiti
mo projektui paruošti ko
misiją. Į ją pakviesti: inž. 
J. Jurkūnas, dr. J. Bartkus 
ir Ant. Juodvalkis.

Visa iki šiol sutelktoji 
įstatų keitimo klausimu me
džiaga nukreipta naujai su- 
darytajai komisijai, o jos 
paruoštasis įstatų projek
tas numatomas svarstyti 
sąjungos seime, 1969 me
tais.

IŠRINKTA SLA PILD. 
TARYBA

SLA Pildomosios Tarybos 
rinkimams pasibaigus, Bal
sams skaityti Komisija su
skaičius rinkikų balsus, ra
do, kad balsų gavo:

Į prezidentus: P. P. Dar
gia, Pittsburgh, Pa. 1,316; 
J. Daugėla, Cleveland, Ohio 
576.

Į viceprezidentus: S. Ge
gužis, Mahanoy City, Pa. 
1,334.

Mielą ponią NORĄ MITALIENĘ bei jos šei

mą, jos Brangiai Mamytei

SOFIJAI UšACKIENEI

mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdime

Valė ir Bronius Buiniai

Į sekretorius: B. Pivaro- 
nienė, New York, N. Y. 
1,283; P. Januška, \Vindsor, 
Canada 602.

Į iždininkus: E. Mikužiu- 
tė, New York, N. Y. 1,375; 
A. Grinius, Detroit, Mich. 
450.

Į iždo globėjus: S. Bre- 
des, Brooklyn, N. Y. — 
1,322; J. Mileriutė, Chica- 
go, III — 1,020; V. žiogas, 
Orefield, Pa. — 552; S. C. 
Budvitis, Cambridge, Mass. 
— 573.

Į daktarus kvotėjus: Dr. 
S. Biežis, Chicago, III. 1,768.

Tuo būdu dauguma balsų 
į SLA Pild. Tarybą išrink
ta:

Prezidentu — P. P. Dan
gis, viceprezidentu — S. Ge
gužis, sekretore — B. Piva- 
ronienė, iždininke — E. Mi- 
kužiute, iždo globėjais — 
S. Bredes ir J. Mileriutė, 
daktaru kvotėju — dr. S. 
Biežis.

• SLA Prez. P. P. Dargio 
žmonai Gertrūdai Dargie
nei neseniai Pittsburgho li
goninėje buvo padaryta 
operacija. Po sėkmingai pa- 

vykusios operacijos G. Dar
gienė sveiksta namuose.

• SLA Pildomosios Tary
bos posėdžiai, pirmieji po 
visuotinų rinkimų, įvyks 
Chicagoje balandžio 27-28 
dienomis.

• žurnalistas Vytautas 
Kasniūnas savo atostogas 
praleidžia Chicagoje remon
tuodamas savo namą. Ta 
proga Sandara rašo, jog 
laisvalaikiais jis piešiąs pa
veikslus ekspresionistinia
me stiliuje. Nenuostabu, 
kad spauda pasigenda savo 
bendradarbio straipsnių.

NEW YORK
• New Yorko Operetės 

Moterų Choro metinis kon
certas įvyks balandžio mėn. 
27 d., 7 vai. vakare Knights 
of Columbus salėje, 86-22 
85 St., Jamaica Avė., Wood- 
haven, N. Y.

Programoje: solistas Be
nediktas Povilavičius iš 
Bostono.

Aktorius Vitalis Žukaus
kas iš N. Y. ir Operetės 
Moterų Choras, vadovauja
mas muziko Mykolo Cibo. 
Solistui ir chorui akompa
nuos pianistė Aldona Kepa- 
laitė. šokiams gros Algio 
Starolio orkestras. Veiks 
bufetas su užkandžiais.

Įėjimo auka 3-2 dol.

E. CHICAGO
LB SUSIRINKIMAS

Balandžio 28 d. (sek
madienį.) tuojau po lietu
viškų pamaldų (11:30 
vai.), parapijos mažojo
je salėje, šaukiamas A.
L. Bendruomenės East 
Chicagos apylinkės in
formacinis susirinki
mas. Tarpe kitų bėgamų
jų reikalų, bus praneši-

A. KUPREVIČIAUS KONCERTAS

BOSTONE

Pianistas Andrius Kuprevičius, kurio koncertas |vyks Bostone 
Jordan Hali balandžio 26 d. 8:30 v.v.

Baltų Draugijos Bos
tone 36-tasis koncertas 

mas iš Chicagos Apy
gardos atstovų suvažia
vimo. Susirinkime prašo
ma visus lietuvius daly
vauti.

įvyks Šį penktadienį, ba
landžio 26 d. 8v.30min. 
vakare, Jordan Hali sa
lėje (netoli Mass ir Hun 
tington Avė. kampo). 
Paskutinį šio sezono 
baltų koncertą išpildys 
visiems lietuviams ge
rai žinomas pianistas 

Andrius Kuprevičius iš 
Clevelando. Jis atliks 
jauno lietuvių kompozi
toriaus Jono Švedo du 
Preliudu, S. Prokofje
vo Sonatą No. 8 ir Cho- 
pino Scherzo No. 4,2,3 
ir 20.

Po koncerto rengia
mas pianistui A, Kupre
vičiui priėmimas įvyks 
So. Bostono Lietuvių Tau
tinės S-gos namuose 
(484 E. 4th St.) į kurį, 
visi maloniai kviečiami 
atsilankyti.

Vyt. Izbickas

PUTINO
MINĖJIMAS

š. m. balandžio mėn. 27 d., 
7:30 vai. International In
stituto patalpose (287 Com- 

monwealth Avė., Boston) 
L. B. Bostono Kultūros 

Klubas rengia 
PUTINO MINĖJIMĄ.
Programoje apie Putiną 

ir jo kūrybą kalbės svečias 
iš Chicagos — poetas KA
ZYS BRADŪNAS.

Ištraukas iš Putino kūri
nių pristatys Giedrė Karo- 
saitė, Teresė Durickaitė, 
Kazys Barūnas, Feliksas 
Kontautas ir Algis Lapšys.

Bostono ir apylinkės lie
tuviai maloniai kviečiami 
pagerbti mūsų didį poetą- 
rašytoją savuoju atsilanky
mu.

LB Bostono Kultūros 
Klubo Valdyba

NEPAMIRŠKITE 
ATNAUJINTI 
DIRVOS 
PRENUMERATĄ
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