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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

Amerikos Lietuvių Tarybos Valdyba

pasiskirstė pareigomis

į tą sritį buvo priversti
mesti daugiau savo jė
PRAEITOS SAVAITĖS KOMUNISTŲ TERORO
gų ir apleisti kai kurias
VEIKLA PIETŲ VIETNAME KELIA KLAUSI
daugiau ar mažiau ’paMĄ, KAS BUVO JA SIEKIAMA IR KOKIE JOS
cifikuotas' vietas. Ta ka
BUVO REZULTATAI. — DĖL ATSKIRŲ PRO
BLEMOS ASPEKTŲ GALI BŪTI PASKIRŲ
riuomenės dislokacija
NUOMONIŲ, NORS BENDRAS ĮSPŪDIS PA
be abejo padėjo teroro
LIEKA TOKS, KAD KOMUNISTAI SAVO TIKS
akcijai. Ateityje ameri
LŲ NEPASIEKĖ. — ATEITIES SUNKUMAI.
kiečiai bus priversti
daugiau
kariuomenės
VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
palikti krašto viduje.
Kaip tik šioje vieto
Skelbiama, kad per vesti tokio plataus mas
je
pradeda aiškėti ko
to
puolimus,
kalba
apie
smarkius teroro puoli
munistų
tikslai: ameri
stiprumą,
skaitlingumą
mus pačioje sostinėje
kiečiai
yra
spaudžiami
Saigone ir praktiškai be ir gerą organizaciją. Iš
pasienyje,
krašto
vidu
veik visuose didesniuo- kitos pusės — kam gi
je ir net Korėjoje. Kad
viską apsaugojus, reikia
ten pasiųsti dar dau
giau kariuomenės, kas
sukelia namuose nepa
sitenkinimą ir sudaro pi
niginių sunkumų. Pasta
tyti prieš tokią ateitį,
amerikiečiai turėtų dau
giau negu kada nors anks
čiau siekti taikos, nors
ir užmaskuotos kapitu
liacijos forma.
Jei tačiau tas tikslas
nebus greitai pasiektas,
milžiniškos žmonių au
kos bus nuėjusios nie
kais. Prezidentas John
sonas ir jo artimiausi
patarėjai, atrodo, yra lin
kę ir toliau laikytis lig
šiolinės politikos, skai
čiuodami, kad komunis
tų teroras nepasiekė sa
vo tikslo.
Tiesa, Gynimo Sek
retorius McNamara sa
vo paskutiniame metinia
se Pietų Vietnamo mies reikėjo aukoti pačius ge me pranešime apie ka
tuose komunistai praei riausius ir daugiausia pa rinę būklę kongresui aiš
tą savaitę neteko per sišventusius kadrus, jei kina, kad galutinis lai
16.500 užmuštų. Tas la savaitės pabaigoje su mėjimas priklausys nuo
bai didelis skaičius kal kai kuriom išimtim bu pačių vietnamiečių, ku
Naujasis Amerikos Lietuvių Tarybos pirmininkas inž. Eugenijus A. Bartkus.
ba dvejopai. Iš vienos pu vo atstatyta buvusi tvar riems, anot McNamaVasario 3 įvykusiame Blinstrubas, P. P. Dar tauto Didžiojo Universi
sės, faktas, kadkomunis- ka?
ros, trūksta tautinio su
posėdyje
ALT Valdyba iš gis, J. Ewans, A. Wells, tetą, Technologijos fa
tai visdėlto pajėgė pra
Anot New York Ti sipratimo. Jie jaučiasi
sirinko
inž. Eugenijų J. Yasus — vicepirminin kultetą. 1944 m. pasitrau
mes korespondento Sai eąa suvienyti šeimomis
Bartkų
pirmininku
ir pa kai, dr. VI. Šimaitis — kė į vakarus, kur po ka
gone Tom Buckley, komu ir giminėmis, bet ne į
siskirstė pareigomis:
I sekretorius, J. Jasai ro, 1946 metais įstojo į
nistai galėję siekti įro tautinį vienetą.
Dr. P. Grigaitis — I tis — II sekretorius, M. Darmstadt (Vokietijoje)
dyti:
Tokiam
teigime
gali
vicepirmininkas,
T. Vaidyla — iždininkas, J. Technologinį Institutą ir
1$ VISO PASAULIO
1. nepaisant kalbų, tei
būti
šiek
tiek
tiesos,
jei
Talalas — finansų sekre studijavo statybos inži
gimų ir statistikos duo
McNamarai
vietnamie

neriją, tuo pačiu metu
torius.
menų, Pietų Vietnamas
čiai
atrodo
nevisai
• SUNKIOJI ARTILERIJA ir
nėra išsivadavęs iš ko
Kartu McNamara už
Naujasis ALT pirmi aktyviai dalyvaudamas
tautiškai susipratę. Bet miršo
pėstininkai pradėjo JAV mari
munistų
kontrolės;
paminėti dar vie ninkas Eugenijus Algi lietuvių studentų sąjungo
nų Khe Sanh bazės puolimą, spė
kaip atrodo užsieniečiui, ną svarbų
2.
net
gi
lokalinės
dalyką: Viet mantas Bartkus gimė je ir Tautinėje korpora
jam, jog pradžia numatytosios
tam
pačiam
vietnamie

reikšmės komunistų jun
namas yra Washingtono 1925 m. balandžio 4 d. cijoje "Viltis”.
komunistinių dalinių "lemiamo
čiui
ar
kiniečiui,
patys
giniai, dažnai siekią net
sios aukos". Vietnamo karo ei
ir Maskvos nors ir ne dr. Juozo ir Eugenijos
Į Ameriką atvyko 1949
goje komunistinių jėgų koncen
batalijono dydžio, pasi amerikiečiai? Kiek daug formaliu susitarimu pa Bartkų šeimoje, Zubiš- m. ir čia, Illinois Insti
tracija ir laukiamas puolimas
rodė esą gerai organi Amerikos politikų ir pro dalintas į dvi dalis. Vie kių dvare, Trakų apskri tute of Technology, 1950
šioje vietoje laikomas "pagrin
zuoti, sumaniai vadovau fesorių kalbų bei pareiš na yra ir privalo būti tyje, Lietuvoje.
m. baigė inžinerijos
dinėmis pastangomis" išpešti di
jami, turį gerą susižino kimų galima pavadinti, komunistinė, kita tik
Pradinį
ir
vidurinį
dėsnį laimėjimą ir amerikie
švelniai tariant, 'tautiš amerikiečių nuomone, mokslą gavo Ukmergė mokslus bakalauro laips
jimo sistemą;
niu. Tolimesnes studijas
čius pastatyti j keblią padėtį.
3. pagaliau puolimai kai nesusipratusių' as nekomunistinė, jsivaiz - je, Šiauliuose ir Joniš tęsė vakariniame insti
Tuo tarpu kovos tebevyksta
įrodė, kad nepaisant iki menų plepalais, priešin- duokime, kad kas nors kyje.
Saigone ir buv. karališkoje sos
tute ir apgynęs tezę tu
^menkos interetinėje Hue. šią Dirvos laidą ruo šiol turėtų nuostolių,ko1942 metais įstojo į Vy- nelių statyboje, 1955 m.
(Nukelta
į
3
psl.)
šiant gautieji kautynių rezultatai
munistai suranda naujų sams karo metu!
pasiekė magistro laips
žuvusiais ir sužeisuisiais rodo
žmonių, pasiryžusių ne
nį statybos inžinerijoje.
tą įtampos fazę,kurion ilgai už
tik smogti naktį ir pa
1960-61 metais gilino stu
sitęsęs karas yra įėjęs. Iki šiol
dijas Valparaiso univer
jau suskaičiuota arti 17takšt, žu bėgti, bet likti kovos vie
toje iki pat mirties.
vusių komunistų karių, kai są
sitete ir specialiuose M.
jungininkai prarado 1,477 ka
Iš kitos pusės, visi
l.T. kursuose atskai
rius, kurių urpe 471 amerikie
tie teroro veiksmai ne
tomybės,
elektroninių
tis. Miestuose smarkiai nuken
pradėjo visuotino suki
mašinų
ir
"management
tėjo civiliai gyventojai. Jų nuos
limo. Atvirkščiai, gy
and
operations retoliai neapskaičiuojami.
ventojų masės paliko
search" srityje.
•2 JAV AMBASADOS Saigo
abejingos ir komunistų
ne šoferiai --vietnamiečiai (ta
neparėmė, o jei taip, ar
Amerikoje aktyviai da
riami padėję vietkongo teroris
tams įsiveržti į ambasados ra
ta teroro akcija nebuvo
lyvauja Tautines srovės
mus.
per ankstyva?
veikloje, būdamas LST
• JAV BRIG. GEN. Ph.B.
Kaip
jau
nurodėm
pas

Korp!
Neo-Lithuania fi
Davidson Saigone pareiškė, kad
kutiniuose Dirvos nume
listeriu, Tautinio Akade
komunistai, metę atakon 60,000
riuose, Šiaurės Vietna
minio Sambūrio ir Ame
karių, nežiūrint didelių nuosto
mas buvo pradėjęs kon
rikos Lietuvių Tautinės
lių, yra pajėgūs tokią auką pa
kartoti. Priešas turįs dar 65.000
Sąjungos nariu. 1958 m.
centruoti savo kariuo
kovose nepanaudotų, bet jau pa
iki 1961 metų pirminin
menę tariamai demilita
ruostų, karių.
ziruotos zonos vakari
kavo Amerikos Lietuvių
• S. VIETNAMO komunistinė
Tautinei Sąjungai. Nuo
niame kampe Laoso pa
vyriausybė išleido atsišaukimą
1959 m. šią sąjungą at
sienyje.
Atrodė,
kad
ten
kuriame P. Vietnamo gyvento
komunistai
rengiasi
di

stovauja
Amerikos Lie
jai raginami sukilti prieš savo
tuvių Taryboje.
desnio masto susirėmi
vyriausybę Saigone. Girdi, su
mui, naujam Dienbienkilus, bosianti sudaryta "neut
(Nukelta į 2 psl.)
rali" Vietnamo vyriausybė.
— Marš į laukiamąją salę! Jūsų traukinys dar ne greit ateis!
phu. Dėl to amerikiečiai
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Lietuvos vardo kilmė
Antrajame Lituanisti
kos Instituto suvažiavi
me prof. Dr. A. Salys
darė šia tema praneši
mą, apie kurį ir noriu
Dirvos skaitytojus pa
informuoti, pridėdamas
kelias savo pastabas.
Dr. A, Salys žinomas
kaip iškilus kalbininkas,
baltų, slavų ir germa
nų kalbų žinovas, savo
srityje dirbęs kaip pro
fesorius tiek Lietuvoje
Kauno ir Vilniaus Uni
versitetuose, tiek ir emi
gracijoje Vokietijoj ir
JAV. Jis lietuvių termi
nologijoje turi didelį
patyrimą kaip buvęs
Valstybės Tarybos pa
tarėjas terminologijos
reikalams, Vidaus Rei
kalų Ministerijos pavar
džių Komisijos narys,
vadovavęs Vilniaus kraš
to vietovardžių tikrini
mo darbams, sudaręs
Lietuvos žemėlapio var
dyną, išleistą prie Lie
tuvių Enciklopedijos ir
t.t.
Kaip Pennsylvanijos
Universiteto profeso
riui, jam prieinama tur
tinga universiteto biblio
teka.
Patiektoji paskaitinė
medžiaga padalinta į 4rius skyrius.
I — Lytys. Šiame sky
riuje nagrinėjama žo
džio Lietuva ir lietuvis
ištarimas, kirčiavimas,
linksniavimas, jų dary
ba, tarminiai varijantai,
ir iškraipymai. Medžia
ga kad ir nenauja, bet
reikalinga pakartojimo
temos pilnumui bei nuo
dugniam išsamumui.
II — Šaltiniai. Jų duota
net aštuoniolika. Paminė
siu juos, plačiau susto
damas prie tų, kuriuos
skaitau svarbesniais.
1. Annales Ouedlingur
genses (iki 1025). Duota
citata iš 1009 m. iš jos
matyti, kad tada buvo
žinomas Lietuvos vardas. Seka citata: "Sanc-

tu s Bruno qui cognominatur Bonifacius, archiepiscopus et monachus II
suae conversionis anno
ir confinio Rusciae et
Lituae (Šventas Bruno,
kuris ir Bonifacu vadina
mas, archivyskupas ir
vienuolis antrais savo at
vertimų metais ribose
Rusijos ir Lietuvos...)
2. Heinrici Chronicon
Livonia. Rašyta 12241226. Joje vadinama Lie
tuva: Letonia, Lethonia.
— Plg. Lyvonia, Estonia... Lietuviai: Letones, Lethones, Lettones,
Leththones. Latvia: Lettia, Leththia, Leththingalia. — Plg. Rucia, Rūs
čia...
3. Rusų metraščiai:
Nestoro metrašis (1056
-1116) Lituva ir Litva, Ipa tijaus metraštis: s Li
ti voju, taipogi pirmu kar 
tu paminėta: 1040 Jaroslav ide na Litvu, Laurentijaus kodeksas iš 1377:
Litva, s Litivoju...

Doc- J-K-GASIS
4. Liber censum Danie. Apie 1231. Citata:
Hec sunt nomina terrarum Pruzie: Pomizania,
Lanlania, Ermelandia,
Notangia, Barcia, Peragodia, Nadrauia, Galin
do, Syllonis, in Zudua
Littonia (Litovia).
Hee (originale bus bu*
vę hec JKG) sunt terre
ex una parte fluvii, qui
vocatur Lipz. Ex altera
parte eusdem: Zambia,
Scalewo, Lammato (ran
ka rašyta didžioji Z perrašinėjant palaikyta už
L tad reikia skaityti
Zammato — Žemaitija
JKG) Curlandia, Semigalia. SRP I 737”
Dėl šitos citatos rei
kėtų pastebėti kad, for
maliai imant, ji yra iš
1231 m. rašytos Danų
notos, kuri buvo siun
čiama Vokiečių Ordi
nui, Liubeko miestui ir
Romai, paremta daug
anksčiau rašytais dar ru
siškais raštais, tad gali

JAU... STROHS
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ma ją skaityti kilusia iš
ankstyvesnių šaltinių ir
paremta gal dar IX am
žiaus istoriniais įvy
kiais.
Tos notos istorija maž
daug tokia: kai apie 1230
metus Teutonų Ordino
nukariavimai ir įsitvir
tinimai
-vakariniuose
Prūsuose aiškiai paro
dė, kad Ordinas ne tik
nori prūsus atversti į
katalikus, bet ir įkurti
Prūsų teritorijoj vokie
čių provinciją, Danija
reiškė protestą Liubeko
miestui, Ordinui ir Ro
mai, tvirtindama, kad
Prūsų žemės yra buvu
sios pirmiau Danijos bukariautos ir yra Danijos
lenas, ir toje notoje, ra
šytoje apie 1230 ar 1231
metus, suminimos visos
žemės, priklausiusios
prie Prūsijos leno. Skai
tytojų patogumui, ku
riems lotynų kalba ga
li būti nepilnai supran
tama, duosiu minėtos ei
tatos vertimą: "šitie yra
vardai Prūsijos žemių:
Pomizania,
Lanlania,
(Zanlania? JKG), Erme
landia, Notangia, Barta,
Peragodia, Nadravia, Ga
linda, Šillonis, Sudavijos
Lietuva. Šios yra žemės
iš vienos pusės upės ku
ri vadinasi Lipz (Prėglius). Jos kitoje pusėje
yra: Semba, Skalva, Že
maitija, Kuršas, Žemgalė". Būdingas pasaky
mas "Sudavijos Lietu
va" rodąs, kad danams
buvo žinoma ir kita Lie
tuva, bet jie pretendavo
tik į Sudavijos arba Prū
sų Lietuvą.
Yra istorinis faktas,
kad danai buvo prūsus,
ir dalinai čia minėtas
žemes, nukariavę apie
IX amžių, o jų vikingai
atplaukdavo prisigrobti
arba ir pastoviai įsikur-

BE-DEPOZITO
BE-GRĄŽINIMO

-PENSININKŲ
_ KAMPELIS _
DIDESNI UŽDARBIAI

Pensijos sulaukę ir tebe
dirbą vyr. amžiaus žmonės,
Sočiai Security įstatymo pa
keitimų pasėkoje galės už
dirbti daugiau tuo pat me
tu gaunant pensiją.
Pradedant 1968 metais
asmuo uždirbąs 1,680 dol.

ti vedant vietinio kunigaikčio dukterį arba
piktuoju išvarant kuni
gaikštį iš jo dvaro ir
perimant jo nuosavybes
ir privilegijas, jau gal
nuo VIII a. pradžios. Tad
visai suprantama, kad
Danija žinojo šitų že
mių vardus jau nuo ta
da, kai tie nukariavimai
buvo daromi ir kai vi
kingai ruošdavosi į tas
grobiamąsias ekspedi
cijas. t.y. bent nuo IX
amžiaus pradžios.
Apie 1231 metus tik no
tos buvo rašytos ir siųs
tos, bet žemių pavadini
mai danams jau buvo ži
nomi nuo nukariavimo
laikų. Panašiai ir saus
krito Rigvadda laikoma
sukurta ir žinoma jau
1000 m. prieš Kristaus
gimimą, nors į knygas
nagarais buvo surašyta
gal tik 500 metų vėliau.
(Bus daugiau)

gali naudotis ir pensija.
Pensijos dalis jam priklau
sys ir dar daugiau uždir
bus. Pagal senąjį įstatymą
1967 m. uždarbio riba siekė
1,500 dol.
Atsieit, pastovų darbą
turį pensininkai ir uždirbą
nedaugiau kaip 1,68Q dol. į
metus, turi teisę naudotis
pilna jiems priklausoma
pensija.
Pastovų darbą turintiems
ir uždirbantiems daugiau
negu 1,680 dol. į metus, 1
dol. bus atskaitomas iš kiek
vienų uždirbtų 2 dol., bet
tik iš sumos uždirbtos virš
1,680 dol. — ligi 2,800 dol.
Uždirbantiems daugiau ne
gu 2,880 dol., 1 dol. atskai
tomas iš pensijos iš kiek
vienos tos sumos perviršio
dolerio.
Vis dėlto, neatsįžvelgiant
į metinį uždarbį, pensinin
kai gaus savo pensijų če
kius tol, kol neuždirbs virš
140 dol. į mėnesį. Be to, rei
kia atsiminti, jog kalbama
apie 1968 m. uždarbius ir
pensijas I
Ir naujajame įstatyme
palikta galiojanti taisyklė,
kad iš 72 metus sulaukusių
pensininkų uždarbio neda
romi aukščiau minėti iš
skaitymai. Kitaip sakant,
jų uždarbis neribojamas.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

RETA PROGA
įsigykite papiginta kaina
šias knygas:

PALIK AŠARAS
MASKVOJE
B. ARMONIENĖS atsiminimai iš Sibiro, lie«%
tuvių kalboje. Knyga gausiai iliustruota re
tomis nuotraukomis.
KAINA $3.00

KELIAS į KAIRĘ
. ALĖS RŪTOS romanas, premijuotas Dirvos
konkurse.
KAINA $3.00

NAUJASIS ALT
PIRMININKAS...
(Atkelta iš 1 psl.)
Amerikinėje politiko
je reiškiasi Respubliko
nų partijoje ir 1960-1964
metais buvo lietuvių ry
šininku prie šios parti
jos centro, o 1960 metų
respublikonų konvenci
joje vienu sekretorium.
Profesiniame gyveni
me Eugenijus A. Bart
kus yra eilės inžinierir
nių ir mokslo organiza
cijų narys. Profesiona
liam darbui yra regis
truotas inžinierius, 40
Amerikos valstijų ir Puerto Rico. 1963 m. su
organizavo inžinerinę
bendrovę "Bartkus and
Associates, Ine.". Nuo
bendrovės įsteigimo yra
jos prezidentu. Bendro
vės centras yra Chica
goje, III. Bendrovėje be
amerikiečių ir kitų tau
tybių inžinierių, dirba 18
lietuvių. Firma atlieka
inžinierinius darbus Š.
Amerikoje, Artimuose
Rytuose,
Japonijoje,
Centrinėje Amerikoje ir
kitur.
1959 metais Eugenijus
A. Bartkus susituokė su
Danguole Pulkaunikaitė
ir dabarlniu metu gyvena
P°verly Shores, Indiana.

TIMELESS LITHUANIA
Owen J. C. Norem, B. D. L. L. D.
KAINA$4.00
Knyga skirta lietuvių tautos kančioms, lai
mėjimams ir viltims, parašyta buv. JAV pa
siuntinio Lietuvai.

ALMA MATER
R. SPALIO romanas iš studentų gyvenime
Nepr. Lietuvoje.
KAINA $5.00

Visų keturių knygų bendra kaina $15.00,
bet Dirvos skaitytojai, naudodamiesi knygų
išpardavimo vajum, moka tik

10 dol.
už keturias knygas.
------- ------------- IŠKIRPTI —-------------------

DIRVOS ADMINISTRACIJAI
6907 Superior Avenue
Cleveland, Ohio 44103
Prašau man išsiųsti keturias knygas: Palik Aša
ras Maskvoje, Kelias J Kairę, Timeless Lithuania ir
Alma Mater, už papigintą kainą — 10 dol.

Tik nusuk , . . ir vėl užsuk
Mažas posūkis ir jūs pasiruošęs įpilti stik
linę Stroh’s. Nori sutaupyti vėlesniam lai
kui? Užsuk kamštį. Tai lengviausias bū
das gėrėtis skirtingo skonio alum. Lieps
noj darymas teikia tą'skirtumą. Gėrekis
Stroh’s ... vieninteliu liepsnoj darytu
alum Amerikoje.
The Stroh Brewery Company, Detroit 26, Michigan

Pavardė ir vardas .............................................................

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

LIEPSNOJ DARYTO SKONIS

Prie šio jungiamas čekis ar money order 10 dol.
sumoje ir 50 c. pašto išlaidoms.
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LIETUVOS ŠVIESOS KELIU

The Lithuanian Newapaper
EaUbliahed 1915

6907 Superior Avenue, Cleveland, Ohio 44103
Telephone: 431-6344

Muzikas Br. Budriūnas rakterio. I-ji dalis ”Juodos
yra vienas žymųjų ir veik Naktys" stipriai dramati
liųjų mūsų muzikos kūrėjų. nio pobūdžio, — II-ji "Pir
Praėjusią vasarą jis su moji Knyga" linksmos,
kūrė nemirštamą paminklą džiaugsmingos nuotaikos.
IlI-ji dalis "Verpėjos
lietuviui mokytojui — kan-

Seeond-Claas Postage paid at Cleveland, Ohio.
Published every Monday, Wednesday and Friday except in case
of Holidays by American Lithuanian Press Radio Ass'n
VILTIS, Ine. (Non-proflt).
Subscrlption per vear $13.00. Single copy 10 cents.

Editor-in-chief Jonas Čiuberkis.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00. Dirva išeina;
tris kartus j savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonas Čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

— Ar kantata jau pa
ruošta spaudai ir platinimui
ar dar truks kiek laiko jos
{graviravimui ir vėliau at
spausdinimui?
— Kantata jau {gravi
ruota. Įgraviravimo išlai
das padengti sutiko Pasau
lio Lietuvių Bendruomenės
Valdyba ir tam gautos lė
šos iš JAV LB Kultūros
Fondo. PLB pirmininkas
Juozas Bačiūnas sutiko šią
kantatą išspausdinti ir pa
skleisti po lietuviškas kolo
nijas.

Pamirštieji siūlymai
Po ilgai ruošto ir jau senokai praėjusio Kultūtūros Kongreso, prisimena vėl gi keli faktai, kurie
tokiais atvejais neturėtų likti praėjusio įvykio sek
retoriato archyvuose. Tiesa, kai kurių to meto įvy
kių nei pamiršti negalime, nes jau vėl mums pri
mena nė koks geras ar blogas buvo "Maro” pasta
tymas, bet kiek "iškados" jis pridarė. Pasirodo,
Kongrese buvo kelti jaunimo lietuviškojo švietimo
reikalai, bet jie taip pat, atrodo, niekur neliko
"užrekorduoti". Tais reikalais siūlymai taip pat
— lyg ir užmirštini ir paliktini archyvine medžia
ga.
Pedagoginis Lituanistikos Institutas, raštu pa
ruošęs savo ‘'siūlymus”, kartu įteikė ir anketą Kon
greso dalyviams. Nei apie tos anketos rezultatus
niekur nieko nebegirdėti.
Instituto buvo patiekti net penki siūlymai (be
abejo, nurodant ir tų siūlymų pagrindus). Šioje vie
toje visų tų pagrindų ir siūlymų tekstai netilptų,
bet ties keliomis mintimis verta sustoti. Verta
todėl, kad tie siūlymai įdomūs ne tik Kongresui,
bet ir visai mūsų švietimo, kultūros ir, pagaliau,
visuomeninio gyvenimo eigai.
Jau pačioje pradžioje konstatuojamas šitoks
faktas:
"Per devynetą veiklos metų Institutas savo dar
bo bare, be kitų lietuviškajam švietimui nepalankių
sąlygų, yra susidūręs ir su tokiomis aplinkybėmis,
kurios kyla iš mūsų pačių bendruomeninio gyveni
mo mechanikos. Viena iš tokių aplinkybių, jau ku
ris laikas slopinančių lietuviškąją mokyklą, yra
švietimo palikimas visų kitų visuomeninių reikalų
sąrašo gale.
Tarp švietimo ir kitų kultūrinių apraiškų rei
kalingos pusiausvyros nebuvimas mūsų bendruo
meniniame gyvenime yra sudaręs tokį įspūdį, jog
pradėta abejoti net pačios mokyklos reikalingu
mu”. Čia, žinoma, neturima galvoje vien pats
Institutas, bet ir tas faktas, "jog kai kurie net
stambesnieji lietuvių išeivijos telkiniai ligi šiol
dar nespėjo suorganizuoti aukštesniosios lituanis
tinės mokyklos, o tebesitenkinama tik pradine". O
ir toji "vargo mokykla" kai kur apgailėtinai skur
di...
Na, su visomis plataus ir siauresnio masto
švietimo tarybomis negi leisies į ginčus. Todėl
gal ir bus geriau, jei į tą "bendruomenės gyveni
mo mechaniką" nesigilinsime, o prieisime prie
siūlymo, kuris yra kur kas bendresnis ir su tech
niškais švietimo veiklos mechanikos dėsniais ma
žiau susijęs. Sakytume, tai jau siūlymas, į kurį
galėtume įsijungti visi bet kuriai organizacijai dar
priklausą. O tai būtų — lietuvių rašytojų pažinimo
konkursai (iš ketvirto pasiūlymo!).
Instituto siūlymuose tvirtinama, kad "gyvena
moji tikrovė mums visiems rodyte rodo, jog idėji
nių vertybių skiepijimas tik nuogu idealistiniu žo
džiu dažniausiai esti tolygus namų statymui ant
smėlio. Tik apsidairykime mūsų kultūrinėje ap
linkoje ir be žiburio pamatysime, kiek jau esama
čia užaugusių lietuvių, nebe lietuviškai mąstančių,
nors lietuviškai tebekalbančių. Jie mąsto, kaip da
bar įprasta sakyti, kitomis dimensijomis, nes jų
mąstymo girnose trūksta lietuviškų dimensijų grū
do, kokio jie nėra gavę lietuviškojo švietimo lai
ku".
Instituto vadovybė siūlo Lietuvių Bendruome
nei organizuoti lietuvių rašytojų pažinimo konkur
sus su piniginėmis premijomis. L. Bendruome
nei vadovaujant švietimo reikalams, aišku, kad
pasiūlymas ir negalėjo būti kitur nukreiptas. Bet
tam reikalui iš vietos nepajudėjus, nenusikalstų

PLANINGAS TAUPYMAS

— 1967 m. liepos 4-tą
dieną gavau tekstą iš poeto
Bernardo Brazdžionio jr
nuo tada įsitraukiau į pilną
kūrybinį darbą, kuris truko
pilnai išbaigti apie pusę
metų.

Kompozitorius Bronius Budriūnas
Daina’’ (Vargo Mokykla)
parašyta moterų chorui ir
solo sopranui, lietuvių liau
dies dainų charakterio, ra
mios nuotaikos, tačiau nepanaūdoj ant liaudies melo
dijų. ši dalis yra visai sa
vaiminga ir išbaigta žodine
ir muzikaline mintimi.
IV-ji dalis "Laisvės Va
saris" — prasideda su il
gesne įžanga vaizduojančia
— Kokioje padėtyje yra nepriklausomybės kovas, ši
kantata, kurios premjera dalis skirta mišriam chorui.
bus š. m. vasario 11 d. at
likta?
V- j i dalis "Garbė Tau
— Kantatą turiu para Mokytojau" skirta mišriam
šytą ir jau paruoštas cho chorui prisijungiant abiem
ras ir solistai ją atlikti Va solistam — sopranui ir bo
sario 16-tos minėjimo kon sui. šios abi dalys daugiau
certinėj programoj.
sujungtos ir tiktų labiau
— Kiek solistų reikalin atlikti kartu, kaip kad ir
ga atliekant kantatą pilnu I-ji su II-ja dalimis,
moje?
— Ar kantatai atlikti
— Kantatoj yra dvi solo reikalinga muzikinio instru
partijos — sopranui ir bo mento ar orkestro palydo?
sui su mišriu ir moterų cho Jei reikia, tai kokių?
rais.
— Kantatą turiu parašęs
— Lietuvių Dienose buvo su fortepiono akompaniaužsiminta, kad kantatą ga mentu kas yra būtina tu
lima atlikti ir dalimis. Kiek rėti paruošiant chorą ir so
tokių dalių, savaimingų dai listus, bei norint iš akompanų ir savaimingų solo par niamento galima jį orkes
trui instrumentuoti, Kanta
tijų yra?
— Kantata suskirstyta j tą išpildint idealu turėti
simfoninio orkestro palyda,
penkias dalis:
tačiau jo neturint, galima
I-ji ir II-ji dalys yra skir
tenkinti fortepiono palyda.
tos bosui su mišriu choru.
— Kiek laiko trūko su
Šios abi dalys daugiau tin
ka atlikimui drauge, nes kurti nemirštama paminklą
yra muzikiniai sujungtos, lietuviui mokytojui įamžin
nors ir labai skirtingo cha- ti?

tatą, kuri jau užbaigta ir
pirmą kartą viešai bus at
likta š. m. vasario mėn. 11
d. Vasario 16 proga Los
Angeles. Kantatos žodžiai
yra Bernardo Brazdžionio,
o muzika Broniaus Budriūno. šia proga ir buvo kreip
tasi į muziką Br. Budriūną
prašant pasisakyti Kanta
tos reikalais.

nei kitos organizacijos tą mintį pasigavusios,
gal net ją praplėtusios. Gal tai būtų gera kelio
pradžia net į glaudesnį jaunimo pritraukimą į
mecenatų organizacijas?...
Rašytojų, poetų, menininkų, visuomeninin
kų pažinimo konkursai — gera idėja. Kad tik ją
kas pasigautų.

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už vienų metų taupyq mo lakštus nuo išdavimo datos

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
$1,000.00)

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed

PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING

JOHN J. KAZANAUSKAS, President

— Kas paskatino Jus im
tis tokio didelio ir nelengvo
uždavinio?
— Graži mintis pagerbti
kultūros nešėją lietuvį mo
kytoją kultūriniu veikalu
— muzikine kantata kilo
Detroite. ALT S-gos De
troito skyr. pirmininkas A.
Musteikis į mane kreipėsi
raštu prašydamas manęs
sukurti mokytojui pagerbti
kantatą. Pasitaręs su poetu
B. Brazdžioniu dėl teksto ir
jam sutikus jį parašyti, da
viau pasižadėjimą kantatos
sukūrimui.
Savo ir kitų muzikų var
du reiškiu pagarbą ir padė
ką. visiems, kurie skatina ir
remia lietuviškos muzikos
kūrybą.
Kiek teko patirti, Br.
Budriūnas jau yra gavęs
prašymą sukurti naują kan
tatą birželio įvykiams pa
minėti.
A. M.

Kas laimėjo?
(Atkelta iš 1 psl.)
praveda ant žemėlapio
siūlą nuo Joniškio iki
Trakų ir sako, kad kai
rioji pusė turi būti ne
komunistinė, o dešinio
ji komunistinė. Ir kai de
šinioji pusė pradeda in
filtraciją ir kitokias šu
nybes, kairiajai sako
ma, kad ji gali tik gin
tis iki naujo pasidalini
mo į įtakos sferas, bet
ne išvaduoti dešiniąją pu
sę iš kur kyla visos blo
gybės. Kaip mes jaustu
mėmės, nors ir esame
tautiškai susipratę.
Amerikiečiai savo su
sitarimu su sovietais dėl
Vokietijos, Laoso ir Ko
rėjos padalinimo ir, pa
galiau toleruodami Že
nevos konferencijoje pri
imtą Vietnamo padalini
mą, patys sudarė sąly
gas, kurios yra nepaken
čiamos ir kuriose tauti
nis, nacionalinis momen-

♦ SALOMĖJOS NARKELIŪNAITĖS straips
nis, išgarbinęs Diržins
kaitės-Pilių šenko veik
lą New Yorke, tilpo "Ta
rybinė Moteris" žurnalo
1967 m. 12 nr.
Straipsnio pabaigoje
Salomėja Narkeliūnaitė
rašo:
"L. Diržinskaitės bu
vimas Suv. Nacijų dar
buose sukėlė nemažai
triukšmo emigracinėje
lietuvių spaudoje, prie
šiškai nusistačiusioje
Lietuvos TSR atžvilgiu,
ir vadinamų vaduotojų
tarpe. Jie prisibaimi
na, kad L. Diržinskaitės
dalyvavimas Suv. Nacijų
darbuose Lietuvos TSR
užsienio reikalų minist
rės titulu ‘galįs palai
doti Lietuvos laisvinimo
reikalus'. Todėl įvai
riais būdais buvo ban
doma L, Diržinskaitei
tuos titulus nubraukti iš
oficialaus Suv. Nacijų
sąrašo, bet nepavyko,
nes delegatų skyrimas
ir jų įrašymas į sąrašą
yra kiekvienos valsty
bės — Suv. Nacijų nario
teisė. Vadindamas save
Lietuvos diplomatijos še
fu, Stasys Lozoraitis, re
ziduojąs Romoje, emi
grantinėje spaudoje garsinosi, kad jisai net raš
tą Suv. Nacijų Gen. sek
retoriui U Tarai pasiun
tęs,
protestuodamas
prieš L. Diržinskaitės
titulus.
Negalėdami nieko pa
daryti, kai kurie emi
grantiniai
laikraščiai
pradėjo L. Diržinskaitę asmeniškai puldinė
ti. Ypatingai išsiskyrė
socialistų dienraštis Chi
cagoje "Naujienos", ku
riose vyrai, pasirašę mo
teriškomis pavardėmis,
plūdo L. Diržinskaitę"

tas yra beveik išjungtas.
Aišku, atitaisyti tas se
niau padarytas klaidas
yra sunku, ir tai galima
būtų padaryti tik grasi
nant nauju pasauliniu ka
ru, kurio niekas nenori.
Išvadoje, amerikiečiai
perleido priešui iniciaty
vos pranašumą. Dėl to
jie turi ginti ir 'savo'
vokiečius, vietnamie
čius ir korėjiečius, o tie
su pagrindu gali sakyti
ar bent manyti: jūs suda
rėte tą padėtį, jūs už
tai ir mokėkite.

LIETUVIŠKOS KNYGOS,
PLOKŠTELĖS,
MEDŽIO DROŽINIAI,
AUDINIAI,
GINTARO KAROLIAI
IR KITI IŠDIRBINIAI.
Įvairios kitos importuotos
dovanos!
Visa tai galite įsigyti DIRVOS
krautuvėje,

6907 Superior Avė.

1968 m. vasario 7 d.

DIRVA
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MINTYS IR
ŽVILGSNIAI

17 JAUNŲ VYRŲ, nuo
26 iki 39 m. amžiaus,
sudaro dalį prezidento
Johnsono patarėjų štabą.
Anot prezidento, tai "jau
ni vyrai, kurie suka pre
zidentūros ratą".
"Gal niekad apie juos
negirdėjot", savo prez.
Johnsonas, "bet kiekvie
nas amerikietis jaučia jų
įtaką".
Visi jie su pasižymė
jimo moksle ženklais,
"magna cum Įaudė" dip
lomais, daugumoje tei
sininkai.
Iš pavardžių spren
džiant, airių ir žydų kil
mės (Coffey, Duggan,
Maąuire, Levinson, Rosenblatt ir t.t.).
Na, ir sakyk dabar,
kad jaunoji karta nesi
domi politika ir nesijungia į politinį darbą!!!
ALT delegacijai
H. Humphrey savo
perskaityti. Knygą
NJ. 07205. Kaina 5

lankantis Baltuose Ritmuose, dr. Jokūbas Stukas {teikė JAV viceprezidentui Hubert
parašytą knygą apie Lietuvą "Awakening Lithuania". Viceprezidentas pažadėjo ją
galima gauti Dirvoje arba pas autorių: Dr. J. Stukas, 1016 Schleifer Rd. Hillside,
doleriai.

PHILADELPHIA
• Nepriklausomybės mi
nėjimas įvyks vasario 11 d.
3 vai. p. p., Drexel Institu
te of Technology didžioje
auditorijoje, 32 & Chesnut
St . Pagrindiniais kalbėto
jais bus JAV kongreso na
rys ir dabartinis respubli
konų partijos kandidatas į
JAV senatorius R. Schweiker ir Lietuvių Fondo val
dybos pirm. dr. A. Razma.
Meninę dalį išpildys solistė
I. Stankūnaitė, "Vilties”
choras, vadovaujamas L.
Kaulinio, ir "Žilvino” šokių
grupė vadovaujama Viltės
Juzinienės.

• Philadelphijos lietuvių
delegacija vasario 8 d. vyk
sta pas Pennsylvanijos gu
bernatorių R. Shafer, o va
sario 9 d. pas Philadelphi
jos miesto burmistrą J.
Tate. Tikimasi, kad abu
pareigūnai Vasario 16 pro
ga, paskelbs proklomacijas.
Androji radijo valandėlė
bus ne vasario 10 d., bet
vasario 17 d. nuo 10 vai. ry
to banga 950.
Pamaldos Už Lietuvą,
pavergtosios Lietuvos ir
mūsų kenčiančių bei žuvu

sių tautiečių intencija bus
aukojamos šv. Petro ir Po
vilo katedroje (18th &
Parkway Sts.) vasario 11
d. (sekmadienį), 11 vai. ry
to Mišias laikys vysk. V.
Brizgys, o pamokslą pasa
kys Tautos Fondo pirm,
prel. J. Balkūnas. Mišių me
tu lietuviškai giedos "Vil
ties” choras vadovaujamas
L. Kaulinio ir solistai.
• Bendruomenės vakaras
įvyko sausio 27 d. šv. And
riejaus parapijos salėje.
Programą atliko aktorius
V. Žukauskas ir dvi mamy
tės ir dukrytės. V. Žukaus
kas linksmino atsilankiu
sius anekdotais ir kuple
tais. Dvi mamytės ir duk
rytės labai gražiai padaina
vo liaudies dainų sutartinę.
Į parengimą atsilankė virš
150 asmenų.
Šių metų Philadelphijos
apylinkės pirmininku yra
J. Stiklorius.
(pm)

CAMBRIDGE
VASARIO 16 MINĖJIMAS

Lietuvos Nepriklausomy
bės paskelbimo sukaktis
Cambridge, Mass. bus mi
nima Nekalto Prasidėjimo

NIJOLĖ JANKUTĖ-UŽUBALIENĖ

MĖLYNAS MĖNUO
_______

NOVELĖ

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

(3)

— Aš, mama, niekur neinu. Ką čia man prikai
šioji dabar! — pradėjo pykti Vincas.
Ant jo veido blėso Vidos lūpų šiluma. Blėso lai
minga vakaro nuotaika. Iš paniūrų žvelgė Vincas į
motiną. Ji sėdėjo sutraukusi pečius į apvalią kup
relę ir, numetusi mezginį, rausėsi po nutampytas
švarkelio kišenes, kol ištraukė didelę sulamdytą no
sinę. Vinco galugerkly sustojo kartu s kamuolys: lyg
gailestis, lyg pyktis. "Vėl prasidės šniukščiojimas!" — prabėgo ironiška mintis.
— Kad nors tėvas būtų gyvas! O dabar... Palik
siu viena senatvėje, kaip pirštas... Tokia jau našlės
dalia... — šnabždėjo Šilėnienė, spausdama nosinę
prie akių.
Vincui pasidarė koktu. Jis susigėdo to jausmo,
bet balta motinos nosinė jį dusinte dusino.
— Kad tik visos našlės tokią dalią turėtų! — ne
beiškentęs sumurmėjo jis, — o kad mama vieniša
su manim, tai ir be manęs vienišesnė nebūsi!
— Dievuliau! Ko susilaukiau! — sudejavo Pilė
nienė, — nei pasiskųst, nei pasiguost savam val
kui...
Staiga ji abiem rankom susigriebė krūtinę.
— V-v-v-aistų... Ant sta-liu-ko.. — švokštė,
prikąsdama lūpą, — vajėzau, kad su...su...suspau-

HELP WANTEI) MALĖ

GRINDERHANDS
ALL AROUND
Job Shop experience only
DAY.SHIFT

Alpha Press Machine, Ine.
9281 Freeland
Detroit, Mich.

PLANT
MA1NTENANCE
MECHANIC
Canning factory, year around operation. Should have experience in'
welding, electricity, refrigeration.

Competitive aalary and benefits.

(13-19)
WANTED EXPERIENCED x
STRUCTURAL LAYOUT MAN
Steady work. Fringe benefits. Apply
VULCAN IRON & W1RE NORK, INC.
1303S Hillview Avė.
Fenkell — Myer» Area
Detroit, Mich.
313 — VE 8 0810
After 6 — 313 — Ll 3-2849
(15-21)

Contact: Mr. Tusken, Personnėl
Superviso'r,

Dawn Fresh Division
Green Giant
Company
N1LES, MICHIGAN
616 — 683-5100
(15-17)

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

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
K. Donelaitis — METAI (THE SEASONS)............. $3.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
Red. K. Barėnas — TREČIOJI PRADALGĖ
LITERATŪROS METRAŠTIS —
KOL MES VAIDINAM,
kietais viršeliais.............................................. $3.75
latviai jau išdalino sa
vo bendruomenės skir Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ............................ $2.00
tas premijas originalių
J.
Budrys
LIETUVOJ ........ $2.50
scenos veikalų auto J. švaistas——KONTRŽVALGYBA
DANGUS DEBESYSE ........................ $2.50
riams. Konkurse dalyva Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS .................... $4-00
vo 17 autorių su 26 vei R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
kalais. Pirmą premiją Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
laimėjo A. Voitkus už
REPRODUKCIJOS
dramą "Sogis" (Vagis).
(angliškų įvadu ir parašais) ........................ $6.00
Dviejų pirmųjų pre A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
mijų laimėtojai gyvena
PADAVIMAI ...................................................$2.50
Kanadoje, trečiasis — J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA „..$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas .................................... $6.00
Australijoje.
Premijos nedidukės R. Rasa — MEILĖ TRIKAMPYJE ............................ $3.00
— 500, 250 ir 100 dol. Ant. Ramūnas — Iš SUTEMŲ Į AUŠRĄ.................... $6.00
Bet jos davė medžiagos J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES .................................................... ...$2.03
vaidinimams, nes jury

parapijos salėje sekmadie
nį, vasario 11 dieną, 3 va
landą po pietų, žodį tars
Elena Vasyliūnienė tema
"Mūsų tėvynė ir mūsų ke
liai”. Po paskaitos bus me
ninė dalis,kurią atliks mo
kyklos mokiniai, daininin
kas Jurgis Lisauskas iš
Lavvrence Mass., kun. Vin
cas Valkavičius iš Brockto
no ir Izidorius ir Vytenis
Vasyliūnai. Invokaciją pa
sakys parapijos klebonas komisija pripažino ir 3
kun. Simeonas Saulėnas.
sekančius premijų nega
Visi parapiečiai prašomi
vusius
veikalus tinka
gausiai minėjime dalyvau
mais.
ti.

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIŲ KRAUTUVŲ —
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.

Vincas pašoko, tartum gavęs per veidą. Dre
bančiom rankom surado tablečių dėžutę, atnešė
stiklą vandens. Šilėnienė gėrė dideliais gurkš
niais, užsikosėjo, purtėsi...
— Eik gult, mama, — susirūpino Vincas, —
eikš, nuvesiu. Ar dar labai bloga?
— Nebijok, Vincuk. Žinai — mano Širdis. Su
sinervinu ko, tai ir suspaudžia, — sunkiai kildama
iš fotelio, šnekėjo motina. — Daktaras sako, ne
galima jaudintis, bet matai, tas mano jautrumas...
Vincas motiną paguldė ir apklostė. Didelėje
lovoje ji atrodė tokia mažytė, išblukusi, susenusi.
Vincui pasidarė graudu.
— Eik ir pats pailsėt, — tapšnojo jam per
ranką Šilėnienė, — man geriau. Nemirsiu. Nors...
kam čia senas daiktas reikalingas... Tik ...našta...
— Nekalbėk niekų, mama! Nekalbėk! — kar
tojo jai Vincas, — aš tavęs nepaliksiu. Aš niekur
neišeisiu...
Vidai jis tada neskambino porą savaičių. Pats
nežinojo tikrai, kodėl. Gal bausdamas save už mo
tinos priepuolį; gal bausdamas Vidą? Kad ji buvo
jam tokia miela?
Po metų Vida ištekėjo. Vincas gavo kvietimą
į vestuves. Jis suplėšė tą dailią kortelę į smul
kius skutelius, o savaitės algą pralošė pokeriu.
Vidai ištekėjus, Vincas pradėjo lyg ir vengt
merginų. Jam rodėsi, kad vienos jų per daug rūkė,
kitų nagai buvo per ilgi. Vienos jam buvo nenuo
širdžios, kitos per tuščios. Ir visos, aišku, nemo
kėjo virti.
— Šeimininkavimas, Vincuk, moters stiprybė!
— nekartą šnekėdavo jam motina, — tos merginos
dabar, ką jos! Bulvės neišvirtų. Kai pasižiūriu įjaunas poras — baisu! Coca-cola ir "hamburgeris",
"hamburgeris" ir Coca-cola... Nusinuodyt gali
žmogus...

— Tai jau, mama! Katras čia nuo Coca - colos nusinuodyjo? — suabejodavo Vincas.
— A, vaikeli! Jaunam, rodos, bet ką prarysi.
O va, Petrausko Algis apsivedė, žinai gi, tą tokią
dažytais plaukais. Anądien sutikau — pažint ne
galėjau — sublogęs vargšas, susmukęs toks. Kon
servų dėžutes "National" krautuvėj perka... 'Tai
kurgi žmona?' klausiu. — 'Kirpykloj. Gražinasi',
sako jis man. Ar tai šitaip gyventi reikia? Ji kir
pykloj plaukus dažo, o tas nabagas pupų skardinu
kę perkasi!
— Tai kas, mama. Pupos skanu.
— Pupos skanu! — pliaukštelėjo rankomis Ši
lėnienė, — sakytum geriau, ta mergelka virti ne
moka ir išmokt nenori! Kai pagalvoju, jei tu kada,
Vincuk, tokią parsivestum, numarintų tave badu.
Numarintų....
— Kam man tokios ar kitokios, mama. Aš gi tu
riu virėją! — užbaigdavo panašius pokalbius Vin
cas, — ir dar kokią!
Tada Šilėnienė kukliai šyptelėdavo:
— Ką čia, Vincuk. Ne stebuklinga ir aš virėja,
bet dėl šeimininkavimo raust man niekad nereikė
jo. Amžinatilsį tavo tėvas iš skardinukės nevalgė,
ir tu, vaikeli, pripratintas prie žmoniško maisto...
Kalbu, kalbu, o tu gal jau ir užkąst norėtum? Tu
riu kimštą lydeką. Gal geriau ruliado? Ar užkaist
arbatos?
Ir Vincas valgydavo ruliadą ir mamos keptą
pyragą, ant duonos tepdavo mamos virtą uogienę.
Nors jis nenorėdavo apie tai galvoti, bet su kiekvie
nu kąsniu ateidavo mintis, kad nei Ilona, nei Vida
nebūtų sugebėjusios šeimininkauti, kaip jo mama...
Bet Rima sugebėjo... Šeimininkaut ji ne tik
mėgo, bet ir mokėjo.
(Bus daugiau)

DIRVA

1968 m. vasario 7 d.

L.

Nr. 16 — 5
lai bei tie patys ženklai juos
tomis ir knygutėmis.
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CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Kasparas Jonaitis, gyv.
130 E. 190 gt., mirė Cleve
lande ir vasario 5 palaido
tas, atlaikius pamaldas
Naujos parapijos bažnyčio
je. Velionis buvo pašarvo
tas Jakubs and Son laidotu
vių namuose, 936 E. 185 gt.
• ”Killer Corners” — žu
dikiški kampai, tai, anot
Greater Cleveland Safety
Council reikalų vedėjo Sam
C. Skerotes, pavojingiau
sios vietos, įsidėmėtinos vi
siems vairuotojams. Sausio
mėn. tuo žudikiškuoju kam
pu buvo Denison Avė. ir
West 48 gt. Ten žuvo 2
žmonės, keli buvo paguldy
ti ligoninėj ir 20 buvo at
vejų, kada buvo sužaloti
automobiliai. Taigi, Denison
Avė. tarp Fulton Rd. ir
West 67 gt. reikia įsidėmė
ti, kartu neišleidžiant iš
akių ir visų tų vietovių, kur
tik tenka vairuoti, nes ne
žinia, kuri jų bus rytoj pa
vojingiausia.

• American Ballet Theater trupė grįžta į Cleve
lando sceną ir Music Hali
salėje pasirodys vasario 10,
8:30 vai. vak. Trupę sudaro
100 dalyvių, kurių 50 bale
to šokėjai, vadovaujami Lucia Chase ir Oliver Smith.
pagrindinėje progr a m o j e
bus išpildoma Danses Concertantes (pagal Ig. Stravinskio muziką), Undertow
ir Etudes. Iškiliųjų baleto
solistų
tarpe
matysite
Royer Fernandez, Bruce
Marks, Eleanor D’Antuono, Gayle Young, Synthia
Gregory ir kt.
Bilietus iš anksto galima
įsigyti Cleveland Opera Assoc. kasoje, 2816 Euclid
Avė., Burrows ir Higbee’s
krautuvėse miesto centre.

• 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.
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LITHUANIA PHILATELIC SOCIETY
A.BELEŠKA

Vasario 16 minint 50 mėty nuo Lietuvos valstybės atstatymo ir
717 mėty nuo karalystės {steigimo, įvyks didžiulė Lietuviu Filate
lijos paroda — Balzėko Lietuviu Kultūros Muziejuje Chicagoje, ku
rioje dalyvaus Chicagos Filatelisty Draugija "Lietuva", New Yorko
Filatelisty Draugija, Kalifornijos Filatelisty Draugija ir Kanados
Filatelijos Klubas.
Šia proga yra išleisti specialūs minėjimo vokai ir ženkleliai
(seals) su dr. Jono Basanavičiaus atvaizdu.

LANKYS PREZIDENTO
SMETONOS KAPĄ
ALT S-gos Clevelando
skyriui susitarus su ramovėnais, vasario 17 d. bus
aplankytas Clevelande pa
laidoto pirmojo ir paskuti
niojo Lietuvos respublikos
prezidento A. Smetonos ka
pas ir padėtas Clevelando
lietuvių visuomenės vardu
gėlių vainikas.
Prie kapo lankymo kvie
čiamos prisijungti ir kitos
organizacijos, kaip skau
tai ir skautės, kurių šefu
yra buvęs velionis A. Sme
tona, Lietuvos budžiai ir
abi LB Clevelando apylin
kės.
Renkamasi šeštadienį, va
sario 17 d. lygiai 1 v. p. p.
prie Knollwood mauzolie
jaus.
t Dr. Alfonsas ir Enna
Kisieliai, Sidney, Ohio, at
siuntė Lietuvių Fondui
$400.00, padidindami savo
įnašą iki $800.00.
(Sk.)

PARENGIMAI
_ CLEVELANDE _
VASARIO 10 D. Ateitininką ba
lius šv. Jurgio parapijos salėje.

draudimus, palyginkite sa
vo mokestį paskambindami
V. Giedraičiui tel. 944-6835.

LIETUVA. Lietuvių Filatelis
tų Draugija "Lietuva" Chicago
je, norėdama paminėti Lietuvos
nepriklausomybės atstatymo 50
metų sukaktį šiais, 1958 me
tais, sumanė perspausdinti 6 ne
priklausomos Lietuvos pašto
ženklus atatinkama vinjete ir už
rašais. Perspausdinimui buvo
panaudoti atsargoje turimi šeši
įvairūs Lietuvos pašto ženklai,
išleisti 1934-40 m. laikotarpy
je, uždedant ant jų auksine spal
va dviejų rūšių vinjetes ir skait
lines 50 — 1918-1968. Vinjetes
padarė daiL Ant. Beleška, per
spausdino Tėvų Saleziečių spaus
tuvė Italijoje. Perspausdinti šie
1940 m. Taikos serijos pašto
ženklai: 5, 30 ir 50 centų, Da
riaus ir Girėno oro pašto se
rijos 1934 m. 40 c. ženklas ir
tų pačių metų 3 ir 5 lity p.
ženklai. Perspausdinta viso 600
pilny seriją ir daugelis pavienių
pašto ženklų. Serija pardavinė
jama po 6 dolerius. Pašto ženk
lus įsigyti galės visi ir jubilėjinėje filatelijos parodoje Chi
cagoje, kuri įvyks nuo vasario
16 iki 18 d.

VASARIO 11 D. §v. Kazimie
ro ir Vysk. Valančiaus lit. mo
kyklos, naujos parapijos salė
je mini Lietuvos Nepriklausomy
bės 50 mėty sukaktį. įėjimas
laisvas.

VASARIO 17 D. Lietuvos Ne
priklausomybės atstatymo mi
nėjimas jaunimui ir studentams
Čiurlionio Ansamblio namuose.
Pradžia 8 v.v. Bus trumpa pro
grama ir šokiai. Rengia Akade
minis Skautą Sąjūdis.
VASARIO 18 D.
Lietuvos
Valstybės Atstatymo 50 Mėty
Sukakties Minėjimas. Rengia
ALT Clevelando skyrius.
VASARIO 24 D. Lietuviams
Budžiams Remti Valdybos tra
dicinis vakaras šv. Jurgio para
pijos salėje.
KOVO 2 D. ALT S-gos Clevlenado skyriaus tradicinis Va
sario 16 minėjimas. Bus įdo
• Apdraudos reikalais ge mi paskalų ir koncertinė da
riausius patarnavimus gau lis.
KOVO 9 D, Koncertas Nau
site Kreipdamiesi į Z. Obejos parapijos salėje. Progra
lenį tel. 531-2211.
mą atlieka sol. Daiva Mongir• Prieš atnaujindami sa daitė. Rengia šv. Kazimiero
vo namų ar automobilių lit. mokyklos tėvy komitetas.

šių pašto ženklų perspausdi
nimui leidimai ir sutikimai bu
vo gauti iš Lietuvos Diplomati
jos šefo p. Stasio Lozoraičio
bei Amerikos Pašto ir Iždo Sek
retorių, taigi, perspausdinimas
turi oficialų charakterį. Savai
me aišku, šie pašto ženklai tin
ka tik kaip suvenyrai, ant laiškų
klijuoti juos negalėsite, čia de
dame 5 litų perspausdintą pašto
ženklą, tik nežinia, kaip per
spausdinimas bus matomas.
***
AIRIJA, minėdama Kanados
šimtmečio sukaktį, išleido du
antro šilingo vertės. Piešinys
labai paprastas, bet kartu ir la
bai įspūdingas — keli pamargavę klevo lapai, trys žodžiai:
"CANADA - AONTAS - EIRE"
ir pašto ženklo vertė.

KOVO 24 D. Kaziuko Mugė.
BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M. Valančiaus Lit. Mokyklos
metinis balius.

GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie
rių ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.
SPALIO 5 D. Grandinėlės
koncerus Slovėnų salėje.

(2)

Antanas Bernotas ......... ..

Kanadoje, kaip žinia, gyvena
nemaža airių kilmės žmonių,
ypatingai vidurio ir vakarinėse
provincijose. Kanados šimtme
čio sukaktį minint 1967 me
tais, be pačios Kanados, pašto
ženklą dar yra išleidusi ir Ame
rika.

JAV sausio 12 d. nuolatinėje
serijoje išleido 1 cento pašto
ženklą su vieno pirmųjų Ame
rikos prezidentų -- Tohmas Jeffersono atvaizdu. Pašto ženklas
žalios spalvos, išleistas lapais,
juostomis ir knygutėmis.

dentu (1804 m. perrinkus ant
ram terminui). Joprezidenuvlmo metu vyko karai su Anglija
atnešę Amerikai didelių sunku
mų. Taip pat jo administracijos
metu iš Prancūzijos nupirku
Louisianos teritorija, nepaprasui Išplėtusi Amerikos žemes.
Norint Ištirti dar nežinomas va
karines sritis, jis išsiuntė Lewis ir Clark ekspediciją, kuri
nukeliavo net iki Pacifiko. Iš
ėjęs į pensiją, jis apsigyveno
Monticello dvare, kuris nuo jo
laikų ūpo tautine relikvija. Jeffersonas yra vienas mylimiau
sių ir garsiausių Amerikos vy
rų. Jo garbei pristatyta pamink
lų, pavadinti miestai, upės,
aikštės, o ant Rushmore kalno
pietinėje Dakotoje greta kitų iš
kalu jo galva.
Be to, sausio 7 d. Amerikoje
pakeitus pašto tarifus, išleista
visa eilė naujų vokų, atvirlaiš
kių, nauji 6 centų p. ženklai su
vėliava ir 10 c. oro pašto ženk

BULGARIJA išleido naują oro
pašto ženklų seriją su savo
žymesnių miestų vaizdais, čia
dedame 10 stotinkų ženklą su
Tirnovo miesto vaizdu.

Tirnovo (dar rašoma ir Tarnovo) yra vidurio Bulgarijoje,
stovi sučiame Jantros upės
krante, ir turi 22,000 gyven
tojų. Nuo 1186 iki 1393 m. yra
buvusi senosios Bulgarijos sos
tinė. Yra išlikusi iš XII amž.
katedra ir kitų seny pasutų.
Ortodoksų arkivyskupija. Išvystyu verpyklų, dažyklų ir au
dyklų pramonė.

Skaityk ir platink
DIRVĄ

JUBILIEJINIS MEDAUS
Lietuvių Fondo vardu išleidžiamas specialus sidabrinis meda
lis Lietuvos valstybės atstatymo 50 metų sukakčiai paminėti. Me
dalio projektas — LF valdybos vykd. vicepirm. ir reikalų vedėjo
Antano Rėklaičio pastangų ir darbo rezultatas. Medalio išleidimą fi
nansuoja LF tarybos narys dr. Balys Poškus. Medalis yra 3-jų se
rijų. I-ji serija su karaliaus Mindaugo galva, 2-ji — su Vytauto Di
džiojo galva ir 3-ji — su atkurtos Lietuvos valstybės trijų prezi
dentų galvomis. Antroji medalio pusė visoms serijoms vienoda: Vy
tis ir Gedimino stulpai. Abiejose medalio pusėse yra atatinkami
įrašai ir datos, kurios pažymi jubiliejinę sukaktį ir Lietuvos kara
lijos 1241-1795 metų faktą. Trumpai, medalyje yra atvaizduoti di
dingi ir ryškiausi Lietuvos istorijos tarpsniai. Projekto reikalubuvo atsiklausta nuomonės mūsų menininkų, istorikų, diplomatų, li
tuanistų ir numismatiky. Generalinis Lietuvos Konsulas dr. P.
Daužvardis davė naudingų patarimų medalio reikalą sprendžiant.
Medalio škicus braižė Antanas Beleška. Medalio kaldinimui buvo
gauti pasiūlymai iš V. Vokietijos, Šveicarijos, Japonijos ir JAV kalyky. Viena JAV kalykla pasiūlė palankiausias medalio kaldinimo
sąlygas. Su ja ir susitarta medalius kaldinti. Tuo tarpu užsakyta ir
kaldinama tik 3-čios serijos 5000 medalių,iš kurių 1000 vienetų (me
dalių) kalykla pažadėjo pagaminti š.m. dar prieš Vasario 16 d. Vie
no medalio kaina $10.00. Kitos medalio serijos bus užsakytos, kai
trečiosios medalio serijos pardavimas — platinimas bus gerokai
įpusėjęs. Prie kiekvieno medalio bus prijungtas jo aprašymas lietu
vių ir anglų kalbomis. Medalio pagrindinis tikslas — išgarsinti pla
čiu mastu laisvajame pasaulyje Lietuvą. Jos nepriklausomybės pa
skelbimo 50 metų sukakties proga. Pirmoje eilėje medaliai bus pa
skleisti amerikiečių bei kitų tautybių tarpe šiame krašte šiais ju
biliejiniais metais. Medalio paskleidimo talkon kviečiami mūsų Dip
lomatijos tarnyba, VLIKAS, ALTAS, PLB, organizacijos, lietuvių pa
rapijos, biznio įstaigos bei įmonės ir pavieniai asmenys. Be to me
dalis bus platinamas — pardavinėjamas per amerikiečių bei kitų
kraštų numismatiky tinklą, šį medalį privalėtų įsigyti ir kiekviena
lietuvių šeima sau ir savo vaikams, kaipo brangų prisiminimą tė
vynės Lietuvos, Jos atkūrimo 50 metų jubiliejaus proga. Kas norė
tų medalį įsigyti sau, savo vaikams arba nupirkti ir padovanoti
amerikiečiams bei kitos tautybės asmenims, tas turi užpildyti že
miau dedamą užsakymo lapelį, kurį kartu su pinigais ($10.00 už
kiekvieną medalį), atsiųsti Lietuvių Fondo valdybai šiuo adresu:
Lithuanian Foundation, c/o Mr. A. Rėklaitis, 6643 So. Maplevood
Avė., Chicago, Illinois 60629, USA.

Pinigus siųsti čekiais užrašant "Pay to the order of A. Rėklai
tis — Medai". Kiekvienas medalis turės savo numerį, kuris turi
būti užrašytas tam asmeniui, kuriam medalis dovanojamas arba įtei
kiamas. Susidaręs iš medalio pelnas numatomas paskirti Lietuvių
Fondui.
LIETUVIŲ FONDO VALDYBA

Trečiosios serijos medalio užsakymo lapelis. Kas
medalį gaus arba kam jis padovanotas.......................
(pavardė, vardas ir adresas)

HELP WANTE!) MALĖ

Kas medalį užsako ...............

ENCINEER

.......................................

PRODUCTION ENGINEER

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

CLEVELAND, Ohio

Gan discharge tube and vacuum tube
production. 3 to 5 years experience
in production engineering of glass to
metai and/or ce'ramic to metai electron tube* desirable. Complete responsibility for products, cost reductions and coordination wth sales and
Q. A. Two long range programa involving new commercial end ūse devices utilizing ceramic to metai and
glass to metai sealing techniques on
autoniatic
equipment
have
been
started.
Aggressive men with ideas and ability can grow to group leader and
higher as Severai other products will
be programmed onto this šame equipment. Company growth rate in excess of 30% annually and division
growth has been almost a factor of
3 in 26 months, with another factor
of 2 forgeted for the next 2 years.
B. S. in E. E.; I. E., M. E. or Physics
preferred. Salary open. Write or call:

SIGNALITE, INC.
1933 HECK AVĖ.
NEPTŪNE, N.J.
(201) 775-2490
(12-16)

FREIGHT BROKERS
With iate-model tractors to haul
freight trailers. For information call
Mr. L. Suzor, Detroit. Mich., 313 —
842-3000. Exts. 211 or 212.
An Equal Opportunity Employer
(13-19)

(pavarde, vardas ir adresas)

Siunčiama $............
Thomas Jefferson (1743-1826)
buvo ankstyvųjų Virginijos ko
lonistų sūnus. 1767 m. baigė
Wfiliam ir Marijos kolegiją ir
išėjo kaip advokatas. 1769 m.
buvo Išrinktas į Virginijos pi
liečių seimelį. 17 75 m. išrink
us | kontinentalį kongresą, kur
būdamas įnešė įvairių (statymų
projektų, tarp kitų ir nepriklau
somybės paskelbimo, kurie vė
liau šiokia ar kitokia forma buvo
priimti ir tapo Amerikos pa
grindiniais įstatymais. 1779 m.
buvo paskirtas Virginijos guber
natorium. Jo laiku Virginija upo išsilaisvinimo iš anglų val
džios karo lauku. 1784m. išvyko
1 Prancūziją, kur atlikinėjo įvai
rias misijas ir buvo Amerikos
pasiuntinys. 1789 m. grįžęs vėl
įsijungė J naujosios respublikos
gyvenimą. 1796 m. išrinkus
Amerikos viceprezidentu,o 1800
m. ir Amerikos trečiuoju prezi-

už................... medalių

Date... .
Užsakytojo paradae

P.S. Jei užsakoma ne vienas medalis, bet daugiau, tai tuo
atveju prie užsakymo lapelio reikia prijungti medalio gavėjų są
rašą, nurodant jų pavardes, vardus ir adresus.

ral.

Medalio trečiosios serijos škicas, paruoštas kalyklos korekttt(Sk)

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
PASIRYŽĘ STIPRINTI
SAVO VEIKLĄ

ALT S-gos Elizabeth, N.
J. skyriaus valdybos posė
dis įvyko sausio 28 d., Lie
tuvių Laisvės salėje. Daly
vavo visi valdybos nariai,
išskyrus sekretorių H. Bi
tiną, kuris dėl sveikatos pa
sitraukė iš valdybos.
Dabar skyriaus valdybą
sudaro: pirm. Petras Lanys, vicepirm. Albinas S.
Trečiokas, sekr. Jurgis Miežaitis, ižd. Petras Lukas ir
jaun. reikalams Romas Su
bačius. Romas Subačius yra
pats jaunuolis, dirbantis
miesto valdyboje ir lankąs
universitetą.
-Pirmininkas P. Lanys pa
siūlė 1968 metų darbo pla
ną, kurį valdyba užgyrė ir
yra pasiryžus įvykdyti se
kančiai: Skyrius turi 43
narius, norima padauginti
iki 50 narių; bus ieškoma
būdų sustiprinti Vilties ir
Dirvos paramą; skyrius da
lyvaus visuose Lietuvos ne

priklausomybės atstatymo
darbuose ir prisidės savo
auka; Antano Olio dešimt
mečio mirties sukaktį mi
nėti susitarus su ALT S-gos
Rytų Apygarda dėl bendro
ir efektingesnio minėjimo
apskrities ribose; skyriaus
metinis parengimas. rugsė
jo aštuntosios Tautos šven
tės minėjimas .įvyks rugsė
jo 21 dieną; nutarta pasvei
kinti Algirdą Jonį, ALT
S-gos Rytų apygardos pir
mininką, švenčiantį 60 me
tų amžiaus sukaktį; atsi
liepti į Emilijos čekienės,
LNF pirmininkės, prašymą
parinkti aukų anglų kalba
leidžiamai knygai apie Lie
tuvą.
Buvęs skyriaus iždinin
kas Jurgis Miežaitis, per
duodamas iždą naujam iž
dininkui P. Lukui, pranešė,
kad pilnai atsilyginta su
ALT S-gos centru ir visi
nutarti išmokėjimai ir au
kos už 1967 metus, ir kad
iždas perduodamas naujam

iždininku su nemažu liku
čiu. Padėkota buvusiam iž
dininkui už rūpestingumą
ir palinkėta naujam iždi
ninkui geros sėkmės.
A. S. Trečiokas,
ALT S-gos skyriaus
pavedimu
BRONIUS NEMICKAS
SPECIALINĖJE
AMERIKOS SPAUDOJE

Solistė D. Sunkaitytė, minint Lietuvos Nepriklausomybės atsta
tymo sukaktį, vasario 18 d. Civic Operos rūmuose Chicagoje dai
nuos kanu to j "Kovotojai".

JUBILIEJINIS VASARIO 16
MINĖJIMAS CHICAGOJE
PROGRAMOJE

iškilminga akademija
dalyvaujant aukštiems amerikiečių pareigūnams ir
JULIAUS GAIDELIO
KANTATA

"KOVOTOJAI”
žodžiai St. SANTVARO
Išpildo “DAINAVOS” ansamblis
vadovaujamas dirigento P. ARMONO
Solistai: D. STANKAITYTĖ
A. VOKETAITIS
A. PAVASARIS ir
Simfoninis orkestras
VIETA: Civic Opera House, 20 N. Wacker Drive.
LAIKAS: Vasario 18 d. 3 vai.

BILIETAI nuo 3 iki 10 dol. gaunami
“Marginiuose”, 2511 W. 69 gatvė.
CHICAGOS LIETUVIŲ TARYBA

prisiųsti L.V.S. "Ramovė”
Centro Valdybai adresu: K.
Mikalajūnas, 5933 S. Whipple St., Chicago, III. 60629,
U. S. A.
Sudarant tokius sąrašus
reikalinga suteikti šias ži
nias: vardą, pavardę, tėvo
vardą, gimimo datą, vietą;
turėtas kariuomenėje vy
resniškumo laipsnis, eitas
pareigas; kada ir kur oku
panto buvo areštuotas, iš
tremtas, kokiomis aplinky
bėmis buvo nužudytas ar
mirė; kur palaidotas, jei ži
noma — kapinių vardas ir
kapo numeris.
LVS "Ramovė” Centro
Valdyba, tikėdamasi talkos,
iš anksto dėkoja.

Praeitų metų pačioje pa
baigoje išėjo iš spaudos
New Jersey valstijos Van
dens Politikos ir Tiekimo
Departamento išleistas ir,
kaip viršelyje nurodoma,
bendrai su JAV Geologinių
Matavimų Tarnyba (Department of Interior) pa
ruoštas leidinys apie podir
• Lietuvoje šiomis dieno
vio vandens išteklius prie mis išleido dail. Viktoro
Morristovvno sausros atve Vizgirdos, gyvenančio Bos
ju.
,
tone, tapybos kūrinių-reVienas šio leidinio auto produkcijų aplanką. Leidi
rių yra Bronius Nemickas, nio redakcinė komisija: A.
vykdęs minėtoje vietovėje Gudaitis, P. Aleksandravi
hidrologinius tyrinėjimus. čius ir V. Mackevičius. Ap
Leidinys yra paruoštas ben lanke yra 16 spalvotų re
drai trijų specialistų — hi produkcijų. P. švičiulienė
drologo Broniaus Nemicko parašė įžanginį straipsnį
ir geologų John Vecchioli ir apie V. Vizgirdą, kurio san
William D. Nichoals.
traukos duotos rusų, anglų,
Bronius Nemickas yra prancūzų ir vokiečių kalbo
baigęs geologijos mokslus mis.
New Yorko miesto univer
sitete, įgijęs tos pačios spe
•Prelatas Petras Slivinscialybės magistro laipsnį kas, Lietuvos savanorio sū
(cum Įaudė) West Virgini nus, Popiežiaus Delegatūrojos valstybiniame universi je Washingtone einąs atsatete ir išėjęs specialią pus komingas pareigas, malo
antrų metų hidrologijos niai sutiko, minint Lietuvos
programą Geologinių Mata 50 metų Nepriklausomybės
vimų Tarnyboje (Geologi- atkūrimo sukaktį, vasario
cal Survey, U. S. Depart- 18 dieną per iškilmingas
ment of Interior). Dabarti pamaldas šv. Kryžiaus pa
niu metu jaunasis Nemic rapijos bažnyčioje pasaky
kas, kaip šios įstaigos hid ti iškilmėms pritaikytą pa
rologas, yra naujo dvejų mokslą.
metų hidrologinių tyrinėji
• Vysk. Juozapas Ranmų projekto, vykdomo New
cans,
buvęs Rygos kunigų
Jersey valstijoje, vadovas
ir Rutgers valstybinio uni seminarijos rektorius, uni
versiteto doktorantas. Jau versiteto profesorius ir ar
nam mūsų mokslininkui kivyskupijos generalinis vi
linkime geros sėkmės toli karas, vasario 18 dieną, 10
vai. šv. Kryžiaus parapijos
mesniuose darbuose.
bažnyčioje atnašaus iškil
mingas Mišias, minint Lie
ŽUVUSIŲ IR MIRUSIŲ
tuvos 50 metų nepriklauso
KARIŲ REGISTRACIJA
mybės atkūrimo sukaktį.
Antrasis pasaulinis karas Lietuviška Chicagos visuo
skaudžiai palietė Lietuvos menė kviečiama skaitlingai
karius. Rusų ir vokiečių dalyvauti sukaktuvinėse mi
okupacijų metu daug karių šiose.
buvo areštuota, ištremta į
kone entracijos stovyklas,
DĖMESIO DIRVOS
nužudyta Lietuvoje ar žu
SKAITYTOJAMS
vo karo audrai siaučiant už
CHICAGOJE
Lietuvos ribų.
MEČYS ŠIMKUS, teisi
L.V.S. "Ramovė” Centro
Valdyba yra pasiryžusi su ninkas, turįs ilgametę prak
daryti okupantų (sovietų tiką, tiksliai, tvarkingai ir
greitai užpildo įvairus I N bei vokiečių) ištremtų, nu
žudytų bei išeivijoje miru C O M E T A X blankus.
sių buvusių Lietuvos karių Adresas: 4259 So. Maplewood, Chicago, 111., tel CL
ir ramovėnų sąrašus-karto4-7450 arba YA 7-2046.
teką.
Ryšium su tuo, mirusių, Kasdien 9-8 vai.
žuvusių bei nužudytų ir iš
tremtų karių artimieji, gi
• LB Cicero apylinkės
minės, draugai ir pažįsta naujai išrinktoji valdyba
mi, ypatingai išeivijoje gy- sausio mėn. 20 d., pasiskirs
venantiej i kariai - ramovė- tė pareigomis sekančiai: A.
nai, prašomi surašyti asme Juškevičius — pirm., J.
niškai žinomų aukščiau Breivė — vicepirm., V. Mopaminėtų sąrašus ir' juos tušis — sekretorius ir spau

dos bei informacijos reika
lams atstovas, S. Bikulčius
— iždininkas. Kita darbo
veikla rūpinsis v-bos nariai:
J. Paulėnas — lituanistiniu
švietimu, G. Valentinas —
jaunimo reikalais, p. J. Maldeikienė — parengimais.
Lietuvos nepriklausomy
bės atstatymo 50-ties metų
minėjimas numatytas su
ruošti vasario mėn. 25 d.
Šv. Antano parapijos salė
je. Aptarta ir tolimesnė ju
biliejinių metų darbo pro
grama.
Posėdis
praėjo
sklandžiai ir darbingai. Po
posėdžio visi buvo p. Z. Juš
kevičienės gardžiai pavai
šinti.

PRANEŠIMAS

Mes ir Lietuva paskaitų
ciklo pirmoji paskaita, kun.
K. Barausko (Baro) "Da
bartinė Pasaulio Politinė
Raida ir Vasario 16-ji”
įvyksta vasario 10 d., 8 vai.
vakaro, Jaunimo Centre, di
džiojoje salėje, 5620 South
Claremont Avenue, Chica
go, Illinois. Visuomenė kvie
čiama dalyvauti.
Santara-Šviesa
(Sk.)

VIRŠUJE: Tautinių šokių gru
pių vadovai iš Atlanto pakraš
čio buvo suvažiavę į New Yorką aptarti III Tautinių šokių
šventės reikalus. Sėdi iš kai
rės: Ona Ivaškienė iš Bostono,
Jadvyga Matulaitienė iš New
Yorko, Gražvyda Maurutienė ir
Urbonas iš VVaterburio. Aplink
stovi New Yorko tautinių šokių
grupės šokėjai.
R. Kisieliaus nuotrauka

KVIEČIA Į BLYNŲ
BALIŲ CHICAGOJ

• Lietuvių Tautinis Aka
deminis Sambūris ir Korp!
Neo-Lithuania Chicagoje,
rengia š. m. vasario mėn.
24 d. Užgavėnių blynų va
karą Balio Pakšto salėje
(2801 W. 38). Svečiai bus
vaišinami šaltais užkan
džiais, karštais blynais ir
įvairiais skanėstais. Įėji
mas su vakariene 5 doleriai,
studentams — 3 doleriai,
šokiams grieš pilno sąstato
Balio Pakšto vadovaujamas
orkestras. Pradžia 8 vai. va
karo. Užsakymus priima
dr. Antanas Kalvaitis (6801
So. Washtenaw Avė. Telef.:
PR 6-8425) staliukai: po 4,
8 ir 10 asmenų.
LTA Sambūrio Valdyba

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.,
Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siųsti Dirvą 1-metams (lZ> metų) šiuo adresu

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Vi metų).
Ta proga, jungiu Dirvai auką ................ dol.

Parašas ............................ *....................... .......

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

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., Vi metų
7 dol.

