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ILIUSTRUOTAS TAUTINES MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

SOVIETU LAIVYNAS
NEPAPRASTA SPARTA, KURIA SOVIETAI 
UGDO IR DIDINA SAVO JURŲ GALYBĘ PRI- 
KIŠTINAI |RODO JŲ TROŠKIMĄ UŽIMTI TĄ 
TUŠTUMĄ, KURIĄ PALIKO BRITŲ IMPERIJOS 
SUBYRĖJIMAS. —SOVIETŲ LAIVYNAS, NORS 
JAUNAS IR BE KARINĖS PATIRTIES, SAVO 

DIDUMU SUDARO GRĖSMĘ AMERIKAI.

-------------- VYTAUTAS
Per paskutinį dešimt

metį sovietai taip iš
plėtė savo karo laivy
ną, kad jis kai kuriose 
srityse toli pralenkė 
amerikiečius. Jie turi 
per 360 povandeninių 
laivų, iš kurių 55 yra 
atomine energija varo
mi. Tuo tarpu amerikie
čiai, tiesa, turi 75 ato
mine energija varomus 
povandeninius laivus, ta
čiau kitų tik. 80. Sovie
tai pralenkia amerikie
čius ir kreiserių skai- 
čimi (194 prieš 14). Jie, 
sovietai, mažiau teturi 
naikintuvų ir panašios 
klasės laivų — čia ame
rikiečiai praneša juos 
330 prieš 170 santykiu. 
Be to amerikiečiai turi 
32 lėktuvnešius, o sovie
tai tik dar statosi du ne
didelius po 25.000 tonų: 
"Maskva" ir Leningrad" 
helikopteriams pritai
kytus lėktuvnešius.

Čia reikia atsiminti, 
kad sovietų laivynas iki 
šiol plačiau operavo ne 
labai toli savo pakraš
čių, pavyzdžiui, Vidur
žemio jūroje, kur jis ga 
lėtų susilaukti savo avi
acijos paramos iš sau
sumos aerodromų. Be 
to, sovietai iki šiol ma
nė, kad lėktuvnešiai yra

MEŠKAUSKAS --------------
lengvai pažeidžiami ma
žesnių torpedomis ir ra
ketomis apginkluotų 
greitlaivių, kurių jie turi 
per 560, o amerikie
čių laivynas jų visai ne
turi.

Dar vienas dalykas. 
Sovietai prekybos laivy
nui, kuris turi per 1,350 
laivų, duoda ir karinius 
uždavinius, tuo tarpu 
amerikiečiai to neprak
tikuoja. Bendras tonažas 
sovietinio prekybos lai
vyno yra mažesnis už 
amerikiečių, tačjau ame
rikiečių laivynas mažė
ja, o sovietų didėja.

Maskva savo jūrų ga
lybę yra suskirsčiusi į 
keturius atskirus laivy
nus: Baltijos su 750 lai
vų, kuris dominuoja vi
są Baltijos jūrą, Šiaurės 
laivyną su 800 laivų, jų 
tarpe 28 ledlaužiais, Ra
miojo Vandenyno — su 
750 laivų ir Juodosios 
Jūros — su 700 laivų.

Galima aiškinti, kad 
sovietų laivyno tradici
jos yra senos. Jo stei
gėju yra Petras Didy
sis, kurio pastatytas ka
ro laivynas gavo ugnies 
krikštą 1714 metais, nu
galėdamas švedus prie 
Hango. Tačiau Petro 
įpėdiniai mažiau rūpino
si jūrų reikalais. Laivy
nu daugiau susidomėjo 
Kotryna Didžioji, kuri jo 
vadu pakvietė amerikie
tį kapitoną John Paul 
Jonės, savo tėvynėje ne
galėjusį padaryti karje
ros. 19 amžiuje Rusijos 
laivynas savo didumu bu
vo trečioje vietoje po 
Anglijos ir Prancūzijos, 
tačiau jo bandymas mū
šio lauke pasibaigė katas
trofa. Japonai 1904-1905 
metų kare Cišimos są
siauryje paskandino 33 
didžiausius rusų karo lai
vus.

Leninas laivyną degra
davo į sausumos armijos 
pagalbinį dalinį. Laivy
no uždavinys buvo šau
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vertės katalikų parapijos turtą 
Rochesterio vyskupas Fulton J. 
Sheen buvo nutaręs padovanoti 
valdžiai, kad toje vietoje galė
tų įsikurti neturtingieji negrai. 
Parapija randasi Rochesterio 
miesto centre. Didelei daugu
mai katalikų kunigų ir parapi
jiečių užprotestavus, dovano
jimo akus buvo atšauktas.

Savo žyg| vysk. F.J. Sheen 
motyvavo tuo, kad parapija 
nors ir reikalinga parapijie
čiams, bet tokia kilni dovana 
palengvintų neturtingųjų liki
mą. Parapijiečiai, daugumoje 
neturtingi negrai ir portorikie- 
čiai pagalvojo kitaip.

• PRANEŠAMA, kad arti 
10,000 komunistų karių supa 
Saigoną, priartėjus 15 mylių 
prie miesto. Ruošiamasi sutik
ti jų antrąją ofenzyvą. Vietkon- 
gas nesiliauja artilerijos svie
diniais bombardavęs aerodro
mus.

• PRANCŪZIJOJE rodomas 
susirnpinimas vis augančiu be
darbių skaičium. Pusė milijo
no bedarbių jau sudaro rekor
dini jų skaičių po 1930 m. kri
zės. 1957 m. bedarbių skaičius 
pakilo 50^

Prancūzai visa tai aiškina 
savo pramonės modernizacija ir 
mažųjų nepelningų ūkių likvida
vimu. Tačiau 1967 m. pramonės 
gamyba sumenkėjo virš \(P/o.

• JAV SPAUDA ir televizi
ja kreipia daug dėmesio | komi
sijos raportą, kuriame prezi
dentui išdėstytos praeitųjų me. 
tų negrų riaušių priežastys. Ypa
tingas spaudos ir televizijos 
bendradarbių dėmesys aktreip- 
tas { kaltinimą, kad didele dali
mi kalus esąs "baltųjų rasiz
mas".

tP
Dėl "įžeidinėjimų" rumunai apleido komunistų konferenciją...

komunistu 
KOHPERENCIJA 

BUDAPESTS
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— Su tuo tipu aš turiu daug vargo. Kiekvieną kartą turiu išjungti 
mikrofoną, kai tik jis pasako žodžius suverenumas ir laisvė...

goti tik pakraščius, jo 
pagrindinis ginklas bu
vo povandeniniai laivai, 
kurių Stalino laikais bu
vo apie 25. Stalinas pra
dėjo daugiau rūpintis lai
vyno reikalais, bet kilęs 
karas su vokiečiais tą 
programą sutrukdė. 
Kaip tik karo metu so
vietai pradėjo speciali
zuotis mažų greitlaivių 
statyboje, kurioje jie pa
siekė gerų rezultatų.

Po karo Stalinas pra
dėjo statydintis jau daug 
didesnį laivyną, tačiau 
Chruščiovas galvojo, 
kad raketų amžiuje lai
vynas atgyveno savo am
žių, juo labiau, kad dalį 
karo laivyno uždavinių, 
ypač žvalgybos srityje 
atlikinėjo sovietų preky
bos ir žvejybos laivynai. 
Jis tačiau leido laivynui 
statydintis visą eilę ma
žesnių karo laivų. Kubos 
krizė Chruščiovui įrodė, 
kad sovietai reikalingi 
daug didesnio konvencio- 
nalinio karo laivyno. Lai
vyno vadas admirolas 
Gorškovas buvo išrink
tas į kompartijos centro 
komitetą ir tokiu būdu 
laivyno autoritetas buvo 
gerokai pakeltas. Karo 
laivai buvo pradėti sta
tyti visa įmanoma spar
ta.

Šiandien sovietų karo 
laivynas turi apie 465. 
000 jūrininkų, kurių atly. 
ginimas yra juokingai 
mažas — 5 doleriai mė
nesiui. Tačiau jų aprū
pinimas, (maistas, rū
bai, gyvenamos patalpos 
bai, gyvenamos patal
pos) yra labai geras, 
daug geresnis negu sau
sumos kariuomenės. 
Drausmė labai griežta. 
Sovietų jūreiviai atplau
kę į svetimą uostą nelei
džiami pasilinksminti, 
bet tik grupėmis vedžio
jami po muziejus ir pa
našias institucijas. Skir
tumas tarp karininkų ir 
eilinių jūrininkų Sovietų 
Karo laivyne yra milži
niškas, daug didesnis ne
gu vakariečių laivynuo
se.

šiandien amerikiečių 
laivynas visose jūrose 
paprastai yra lydimas so 
vietų karo laivų didesnės 
ar mažesnės formaci-

k

| suruoštą priėmimą Lietuvos pasiuntinybėn Mashingtone atsilankė tarp kitų aukš-Vasario 16 proga
tų amerikiečių svečių ir JAV Atstovų Rūmų pirmininkas John McCormack, kuriam Lietuvos atsto
vo žmona O. Kajeckienė įteikė rožę, prašydama perduoti žmonai, negalėjusiai | priėmimą atvykti. De
šinėje stovi Valstybės sekretoriaus Dean Rusk žmona. De Kun nuotrauka

SUGRIOVĖ 1,829 VIENKIEMIUS,
0 PASTATĖ TIK 685 NAMUS...
Ksaveras Kairys kai

mo statybininkų pasita
rime pasakytoj kalboj pa
pasakojo apie Lietuvos 
vienkiemius:

— Ypač bloga gyvena
mųjų namų būklė. Iš vi

jos. JAV iš savo pusės 
paprastai seka kiekvieną 
sovietų laivą. Kaip atsar
gos priemonė iš ameri
kiečių lėktuvnešių pa
prastai pakyla bent vie
na naikintuvų grandis, 
jei sovietų minininkai 
ar greitlaiviai pasirodo 
200 mylių nuotolyje. Tei
giama, kad ir ’Pueblo’ 
buvo pasiųstas į Korėjos 
pakraščius patikrinti ži
nių, ar sovietai žiemai 
savo povandeninius lai
vus iš Vladivastoko per
kėlė į Šiaurės Korėjos 
Vonsano uostą.

Pasak Time, ameri
kiečiai neturi kitos al
ternatyvos kaip priimti 
sovietų iššūkį kovoti dėl 
įsiviešpatavimo jūrose, 
nes ne tik pačių JAV, 
bet ir viso laisvojo pa
saulio gerbūvis ir sau
gumas 
laisvo plaukiojimo jū
romis. 

priklauso nuo
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so respublikoje yra apie 
260 tūkstančių vienkie
mių. Beveik visi vienkie
miuose esantieji gyvena
mieji namai yra medi
niai, statyti daugiau kai 
prieš 50 metų.

— Ekonomistai pa
skaičiavo, kad perkėlus 
vienkiemius į gyvenvie
tes, kolūkių ir valstybi
nių ūkių naudmenos pa
didėtų šešiais procen
tais.

— Iki 1968 metų pra
džios kaime pastatyta 66 
tūkstančiai individualių 
gyvenamųjų namų. Vidu
tiniškai per metus jų bu
vo statoma po 3-5 tūks
tančius.

— Iki 1970 metų kas
met reikės pastatyti po 
5-8 tūkstančius indivi
dualių gyvenamųjų na
mų ir maždaug tiek pat 
sumažinti vienkiemių 
skaičių.

— Pernai ... Buvo nu
matyta pastatyti 4,160 in
dividualių gyvenamųjų 
namų, jų tarpe 2,660na
mų besikeliantiems iš 
melioruojamose žemėse 
esančių vienkiemių. 
Bendra individualių gy
venamųjų statybos už
duotis buvo įvykdyta 101 
procentu. Vienkiemių 
skaičius sumažėjo 1,829, 
jų tarpe melioruojamose 
žemėse — 1,567 sodybo
mis. Tačiau gyvenamųjų 
namų statyba žemdir
biams, besikeliantiems 
iš sausinamų žemių, bu
vo vykdoma blogai. Per
nai buvo užbaigti statyti 
tik 685 namai, o tai su
daro 26 procentus užduo
ties. Kaimo statybos mi
nisterija užbaigė tik ne
didelę dalį jai pavestų 
statyti individualių gyve 
namųjų namų. Ypač blo 
gai namus statė Pakruo
jo kilnojamoji mechani
zuota kolona. Neatiduota 
naudoti nė vienas iš pen 
kiolikos namų, kuriuos ji 
turėjo pastatyti.
\ — Kaimo statybos mi
nisterija iki praėjusių 
metų rugsėjo 1 dienos te- 
įvykdė 6 procentus me

tinio individualių gyve
namųjų namų statybos 
plano, o Respublikinis 
tarpkolūkinių statybos 
organizacijų susivieni
jimas per tą patį laiką 
įvykdė tik 15 procentų.

— 1968 metais... Rei
kia pastatyti ir atiduoti 
naudotis 5,500 gyvenamų
jų namų...

Taigi... Pernai numa
tyta pastatyti 4,160, pla
nas įvykdytas 101 pro
centų, bet vienkiemių su
mažėjo tik 1,829-iais... 
Tai ne 101, o tik 44 pro
centai. Kaip su tuo 101 
procentu? Be to, sugrio
vė 1,829 vienkiemius, o 
pastatė tik 685 namus. 
Kur prisiglaudė 1144 šei
mos? Dabar reikia pa
statyti 5,500. O kiek pa
vyks pastatyti? Kiek me
tų tas užsimetimas turi 
trukti?

(E)

VASARIO 16
ŠVEICARIJOJ

Lietuvos valstybės ne
priklausomybės paskel
bimo 50 metų sukaktis 
buvo iškilmingai pami
nėta ne tik pačių lietu
vių. Toji sukaktis su
rado deramo atgarsio ir 
šveicarų tarpe.

Sukakties minėjimas 
prasidėjo pamaldomis 
Zueriche, akademiniuo
se studentų katalikų rū
muose. Pamaldas atlai
kė ir atitinkamą pamoks
lą pasakė kun. J. Jurai- 
tis, profesoriaująs Siono 
(Šveicarijoje) kunigų ir 
mokytojų seminarijose. 
Po pamaldų įvyko lietu
vių bendruomenės narių 
visuotinis susirinkimas, 
kuriam pirmininkavo 
dr. K. Augevičius, o 
sekretoriavo A. Paulai- 
tis, Valdybos pirminin
kas, dipl. ekon. V. Ce- 
geckas padarė praneši
mą apie valdybos veik
lą. Valdyba buvo perrink
ta tos pat sudėties: pir
mininkas V. Gegeckas, 
vicepirm. — Dr. V. Dar- 
gužas-Hofer, kasininkė 
— dr. J. Pečiulionytė,

(Nukelta į 2 psl.)
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ŠVEICARIJOJ.,
(Atkelta iš 1 psl.) 

sekretorius — J. Jakai
tis ir valdybos narys jau
nimo reikalams — stud. 
med. Algimantas Gegec- 
kas.

Po bendrų pietų su es
tų' ir latvių bendruome
nių nariais Valteris Ba
naitis, Pavergtųjų Euro
pos Tautų biuro Bonnoje 
vedėjas, skaitė paskai
tą apie Lietuvos nepri
klausomybės paskelbi
mo sukaktį. Paskaitos, 
turėjusios didelįpasise- 
kimą, pasiklausyti atvy
ko taip pat šveicarų spau
dos ir telegramų agentū
ros atstovai. Ją plačiai 
paminėjo visa eilė dien
raščių.

Po paskaitos J. Sta- 
siulienės vadovaujama 
tautinių šokių grupė pa
sirodė su šokiais. Pro
gramoje dalyvavo taip 
pat čekių šokių ansamb
lis.

Lietuvos nepriklauso
mybės sukaktį plačiai pa
minėjo kelios dešimtys 
šveicarų dienraščių. 
Straipsnius įsidėjo sos
tinės Berno, Zuericho, 
Bazelio, Fribourgo, Lu. 
zerno, Solothurno, Aa- 
rau, St. Galleno, Winter- 
thuro ir kitų stambes
niųjų centrų dienraš
čiai. Rašytojas E. Scha- 
per, karštas Baltijos tau
tų teisių gynėjas, skaitė 
per šveicarų radiją 30 
minučių trukusią paskai
tą apie Baltijos valsty
bes.

Šveicarų spauda bei vi 
suomenė parodė lietu
viams ir kitiems bal
tams daug simpatijų. Vi
sai šiai akcijai, turėju
siai tikslą priminti Lie
tuvos ir kitų Baltijos tau
tų teisę į nepriklauso
mybę, vadovavo išimti
nai lietuviai.

MIRĖ LIETUVIŲ 

BIČIULIS

Vasario 21 d. Berne 
mirė Voldemaras Lindę- 
ris, Šveicarijos lietu
vių bendruomenės na
rys. Velionis, sulaukęs 
66 metų amžiaus, buvo 
šveicaras. Nepriklauso
mybės laikais apie 20 me
tų išgyveno Lietuvoje, 
kur buvo įsigijęs bei nuo 
mavo Raudonės dvarą ir 
Gystos vienkiemį prie 
Veliuonos. Pavyzdingai 
ūkius tvarkė ir buvo įren 
gęs stambią sūrių ga
myklą.

V. Linderis buvo ve
dęs lietuvaitę Oną Min- 
tautiškaitę ir išaugino 
lietuvišką šeimą. Velio
nis buvo giliai suaugęs 
su Lietuva ir pasirinko 
ją savo antrąja tėvyne.

Bolševikams okupa
vus Lietuvą, V. Linde
ris su šeima iš pradžių 
išsikėlė Lenkijon, o po 
karo atvyko Šveicarijon, 
apsigyvendamas Berne. 
Po kiek laiko jis įstojo 
į Šveicarijos politinįde- 
partamentą, kaip čia va
dinama užsienio reikalų 
ministerija, išbūdamas 
toje tarnyboje iki pat mir 
ties.

Velionis su šeima pri
klausė lietuvių bendruo
menei ir uoliai dalyvavo 
lietuvių visuomeniniame 
gyvenime, neapleidęs 
nei vieno susirinkimo 
bei kitokio pobūvio.

Šio pavyzdingo lietu
vių bendruomenės nario 
gedi visi Šveicarijos lie
tuviai. Velionies laido-

KIM PHILBY -
šimtmečio Šnipas’ (5)

Kaip galėjo atsitikti, 
kad sovietų šnipui pati
kėta vadovauti skyriui, 
kuris šnipinėjo Sovie
tų Sąjungą ? Tas klau
simas buvo pastatytas vi
siems, kurie prie to pa
skyrimo vienu ar kitu bū - 
du yra prisidėję. Jie vi
sai ramia sąžine atsa
kė, kad ir šiandieną 
greičiausiai Philbiu pa
sitikėtų, jei turėtų tik 
tiek žinių, kiek turėjo 
prieš paskyrimą. Jo 
prokomunistinis nusista
tymas niekam nebuvo ži
nomas, iki šiol buvusio
je tarnyboje jis pasiro- 

tuvėse dalyvavo gausus 
lietuvių būrys, padėjęs 
ant karsto vainikų ir gė
lių.

Taip pat Šveicarijos 
politikos departamentas 
padėjo antvelionieskars
to vainiką, o departamen
tui laidotuvėse atstova
vęs ambasadoriaus ran
go viršininkas apibūdino 
velionį kaipo stropų ir pa
vyzdingą valdininką. Ve
lioniui retos išimties 
tvarka buvo suteiktos pil
nutinio valdininko teisės 
nežiūrint to, kad jis jau 
buvo gerokai peržengęs 
nustatytą tokiais atve
jais amžiaus ribą.

♦ **

Vasario 16 D, Žene
voje atidaryta dailininko 
Gabrieliaus Stanulio pa
veikslų paroda, truk
sianti iki kovo 6 d.

G. Stanulis profeso
riauja Ženevos valsty
binėje meno mokykloje. 

The Stroh Brewery Company, Detroit. Michigan 48226 Vienintelis Amerikos liepsna 
darytas alus

Stroh’s dėžėse.
Dvidešimt keturios 12 
uncijų bonkos gero 
skonio. Pakanka 
linksmumui ir džiaugs
mui. Ir Stroh's reiškiasi 
šimtmečio pasitikėjimu. 
Jsigykit dėžę draugys
tei... Stroh’s dėžėse. 
Geriausias alaus 
pirkinys.

dė kaip gabus darbinin
kas, viršijąs savo ži
niomis ir stropumu ki
tus bendradarbius. Šiaip 
ar taip, jis baigė uni
versiteto istorijos fa
kultetą, turėjo nemažai 
patyrimo žvalgybos dar
be, buvo geras žurna
listas, pasiekęs Times 
bendradarbio aureolės. 
Šalia kitų ypatybių, Phil- 
by, nors ir smarkiai iš
gerdavo, niekados nepa- 
sigerdavo taip, kad nega
lėtų kontroliuoti savęs. 
Vienu žodžiu, visi,kurie 
prisidėjo prie Philbio 
iškėlimo žvalgybos dar
buotėje, neturėjo jokio 
pagrindo juo nepasitikė
ti, kiekvienu atveju, jie 
nežinojo nė vieno fakto, 
kuris būtų privertęs su
abejoti.

Tokiu būdu Philby pa
teko vieno jau pensijon 
pasitraukusio pulkininko 
vieton, kuris iki to laiko 
rūpinosi sovietų klausi
mais britų žvalgybos cha
otiškoje organizacijoje. 
Per 18 mėnesių Philby 
apie save subūrė per 100 
bendradarbių, jo įstaiga 
užėmė visą ketvirtą aukš
tą Ryder Street didelia
me pastate.

Karas tuo metu jau ar
tėjo prie galo, daugkaro 
tarnyboje esančių žmo
nių veržėsi į civilinį gy
venimą, bet, žinoma, ne 
Philby, nes jis turėjo ne
paprastai svarbų Sovietų 
Sąjungai postą. Šaltojo 
karo pirmieji ženklai tu
rėjo jau netrukus pasi
rodyti. Tuo tarpu pats 
Philby dirbo po 16 valan
dų į dieną. Savo pavaldi

nių ir viršininkų tarpe 
jis buvo nepaprastai po
puliarus ir turėjo geriau
sio darbininko vardą.

Negali sakyti, kad Phil
by darbas buvo nerizi- 
kingas. 1945 m. rugpjū
čio m. į britų konsulatą 
Istambule atėjo vienas 
žmogus, kuris kalbėjo 
visai pusėtinai angliškai 
bet turėjo stiprų rusiš
ką akcentą. Jis pareiškė 
esąs naujai paskirtas so
vietų konsulas Volkovas, 
Jo darbas esąs ne konsu. 
larinio, bet žvalgybinio 
pobūdžio. Už 27.500 sva 
rų jis norįs britam par
duoti nepaprastai svar
bią paslaptį? Ar britai 
norėtų eiti su juo į biz
nį, teigiamu atveju, ša
lia pinigų, jam turėtų 
būti užtikrintas laisvas 
kelias į Kipro salą.

Priešingai Volkovo įsi
tikinimui, britų konsulas 
visai nebuvo žvalgybos 
tarnyboje ir jo tiesiogi
nis viršininkas ambasa
dorius Sir Maurice Pe- 
terson visai nenorėjo 
maišytis į tokią nešva
rią aferą. Visas daly
kas buvo perduotas į Lon
doną ir norsVolkovas da
vė trijų savaičių ter
miną atsakymui, spe
cialus įgaliotinis iš Lon
dono atvyko tik 20 dieną. 
Kada britų diplomatai 
pasiteiravo, kodėl taip 
vėlai, Philby, — jis bu
vo tas specialus įgalio
tinis — paaiškino, kad 
”dabar, žinote, atosto
gų laikas”.

Volkovas nebeatėjo ir 
Philby po kelių dienų iš 
vyko atgal į Londoną. Se 
kančią dieną Istambulo

Detroito skautai Vasario 16 sueigoje ant skautiškų lazdų iškelia
Lietuvos vėliavą. J. Gaižučio nuotrauka

aerodrome nusileido be 
jokio pranešimo didelis 
sovietų lėktuvas. Tuo tar
pu kai aerodromo kon
trolės bokšte prasidėjo 
pasitarimai, ką daryti 
su netikėtu svečiu, per 
aerodromą prie lėktu
vo greit privažiavo so
vietų pasiuntinybės au
tomobilis. Iš jo į lėktu
vą buvo perkeltas kaž 
koks ryšulys, kuris at
rodė kaip subandažuo- 
tas žmogus. Lėktu
vas tuoj pakilo. Spėja
ma kad tai buvo tas ne
laimingas Volkovas. 
Kiekvienu atveju, bri
tų diplomatams visa afe - 
ra pasirodė kiek įtar
tina ir jie per savo tar
nybinius kanalus aliar
mavo savo viršininkus. 
Tačiau tas įtarimas Phil- 
biui nepakenkė arba bent 
taip atrodė.

Maža to, 1946 metų pra
džioje Philby už nuopel
nus buvo apdovanotas 
Britų Imperijos ordinu. 
Jis pats buvo paskirtas 
tariamai eiti antrojo sek
retoriaus pareigas bri
tų ambasadoje Turkijo
je. Greitai jis suorgani
zavo savo skyrių gene
raliniame konsulate Is- 
tambule, nes pro čia plau
kė Sovietų laivai, čia bu
vo didelės armėnų, bul
garų ir albanų kolonijos, 
kurios turėjo ryšius su 
savo tėvynėm.

Bet kodėl pats sky
riaus viršininkas važiu o- 
ja į 'fronto’ poziciją? 
Turkai, kurie iš savo pu
sės domėjosi visų gali
mų šnipų veikla, užre

gistravo tik vieną įtar
tiną dalyką: Philby turė
jo susitikimus su iš už 
geležinės uždangos at
siųstais 'studentai s’,ku. 
rie turkų įsitikinimu bu. 
vo šnipai. Tas paskyri
mas ir veikla Istanbule 
kėlė įtarimo, bet gali
mas daiktas, kad pats 
Philby įtikino savo vir
šininkus duoti jam lei
dimą sovietams apsi
mesti, kad jis esąs jų 
šnipas, "dvigubas agen
tas”. Tą prielaidą patvir
tina faktas, kad jo vir
šininkai Philby atkakliai 
gynė nuo kaltinimo, kad 
jis esąs sovietų šnipas. 
Jie buvo įsitikinę, kad jis 
dirbo sovietams,, su sa
vo viršininkų žinia ir 
sovietams duoda žinoti 
tik tai, kas naudinga bri
tams.

(Bus daugiau)

NEPAMIRŠKITE 
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HELI’ VVANTED MALĖ

MACHINISTS
Growing manufacturer of electrical 
producth has opening for fully quali- 
fied machinist with interest in train- 
ing for position as Tool or Die Mak«r. 
Small company HlmoMphvrr with large 
company benefits.
Apply in person or vali Mrs. Bnolh 
for appointment.
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MANI III S I I R. 11.
603 <>25 i 72h

Ali l.cpiul Oppm l iimf y linployrr 
(26-32>



1968 m. kovo 6 d DIRVA Nr. 27 — 3

DIRVA The Lithuanian Newapaper 
Eatabliahed 1915

LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS

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

Second-Class Postage paid at Cleveland, Ohio. 
Published every Monday, VVednesday and Friday except in case 

of Holldays by American Lithuanian Press Radlo Ass'n 
VILTIS, Ine. (Non-profit).

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

ANGOJE Kazys S. Karpius
v
e

I Spaudoje 
pasidairius

$

VISUOMENINIŲ IR KULTŪRINIŲ 
UŽMOJIĮ GYVENIMIŠKOJI PUSĖ

Atkreipę dėmesį į amerikiečių spaudų tomis 
dienomis, kai visose lietuvių kolonijose vyko Va
sario 16 iškilmės, pastebėsime, jog didesnis dėme
sys Lietuvai ir lietuviams teko mažesniuose mies
tuose ir kuklesnėje amerikiečių spaudoje. Bet ir to
je spaudoje dėmesys atkreiptas į jaunąją kartą, jei 
tik ji ta proga sugebėjo pasireikšti. O dėmesys at
kreiptas ne į jaunimo vienokį ar kitokįpasirodymą, 
bet į jo aiškų ir nedviprasmišką nusistatymą ko
munizmo atžvilgiu ir iš to išplaukiančias išvadas 
Lietuvos padėčiai nušviesti.

Waterbury, Connecticut, reikėjo tik tuzino jau
nų lietuvaičių, pasirodžiusių miesto centre su pla- 
kaais, kad du to mieto dienraščiai net dvi dienas 
iš eilės ilgesniais straipsniais ir nuotraukomis 
pristatytų savo skaitytojams ”ryškią paramą ko- z 
vai su komunismu Vietname, kartu kviečiant visus 
prisidėti prie kovos išlaisvinant komunistų okupuo
tą Lietuvą”. (Waterbury American, vasario 22 d.) 
Po to aiškėja, jog jaunos lietuvaitės išėjo ne vien 
plakatams nešioti, bet įsisamininę tos kovos pras
mę ir sugebą tinkamai tą prasmę išryškinti ir iš
aiškinti. Jos nedvejojant pareiškė, jog ”Lietuvąyra 
okupavęs tas pats priešas, nuo kurio šovinių Viet
name žūsta Amerikos jauni kariai".

Panašiai savo skaitytojus painformavo ir Wa- 
terbury Republican laikraštis.

Ilgesni straipsniai, kuriuose pabrėžtos lietu
viškojo jaunimo mintys ir nusistatymai pavergtos 
Lietuvos ir komunizmo atžvilgiu, lyg ir nuošaly pa
liko visą tą ceremonialą, atidaromąsias ir uždaro
mąsias, pagrindines ir šalutines kalbas, kuriomis 
išmarginti lietuviškosios spaudos puslapiai, apra
šant Vasario 16 minėjimų eigą.

Kalbant apie iškovojimą sau vietos amerikiečių 
spaudoje, gal vertėtų ateityje turėti omeny tuos fak
tus, kurie aiškiai rodo, kas ir kaip toje srityje turė
tų darbuotis.

♦♦♦
Kalbant apie mūsų didesnius užsimojimus kul

tūrinėje srityje, ypatingai atkreipiant dėmesį ir bram 
giai kainuojančias, bet kartu ir reprezentacines mū- • 
sų operos pastangas, žinome, jog apgailėtinas tai 
reiškinys, kad mūsų Chicagos opera ir komp. D. La
pinsko kūriniai ekonominiais sumetimais privalo 
ribotis viena Chicagos vietove ir uždangai nusilei
dus archyvan patenka ir įdėtos pastangos. Norin
tieji kituose miestuose ne tik sava opera pasidžiaug
ti, bet ir savo kultūriniais laimėjimais prieš kitus 
pasididžiuoti, susiduria su nenugalimais finansiniais 
klausimais.

Atrodo, kad ir čia kartais paliekama siauresnio 
savojo ratelio galvojimo ribose. Bent neteko paste
bėti, kad būtų ieškoma originalesnių ir naujesnių 
išeičių.

Skaitau Lake Erie Opera Theatre pranešimą. 
Tai privačios grupės sukurtas operos teatras Cle
velande, 1968 m. sezonui numatęs statyti Smeta- 
nos "Parduotąją nuotaką" ir R. Strauso "Capriccio".

Šio operos teatro tarybą ir valdybą sudaro įta
kingi ir kartu turtingi žmonės. Bet ir jie džiaugia
si tiems pastatymams gavę 9.000 dol. paramos iš 
Martha Baird Rockefeller Fund for Mūšio. Ine. O 
ši parama esanti tik dalis didesnės param-s, gau
tos iš kitų fondacijų, kurios pranešime i nepa
minėtos.

Jei Chicagos lietuviai savo energingų Inicia
torių dėka gali kiekvienais metais past ryti po 
operą, pažvelgus į tą Clevelando operos vadovy-

Kai 1914 metų rugp. 1 
d. tarp Vokietijos ir Ru
sijos prasidėjo kanas, 
dirbau Brooklyno tauti
nio savaitraščio Vieny
bės pastogėje su redak
torium Juozu O. Sirvy
du ir kiek vėliau po jo 
antru redaktorium Juo
zu Gedminu. Kadangi ka
ro pradžioje buvo pa
liesta Lietuva, laikai bu
vo labai svarbūs, tad 
sugalvojom leisti Vieny
bės priedą kas antrą die
ną, supažindinimui mūsų 
išeivijos su įvykių eiga, 
nustatinėjančia mūsų 
veiklai gaires.

Tada tautinės srovės 
veikla siejosi su Susi
vienijimu Lietuvių Ame
rikoje ir SLA laikraš
čio Tėvynės redakcija, 
ir SLA pastogė buvo va
dinama tautininkų tvir
tove. Greta tų dviejų 
laikraščių stovėjo ir 
Chicagoje B.K. Balučio 
redaguojama Lietuva.

Brooklyno tautininkų 
veikėjų tarpe kilo suma
nymas šaukti Amerikos 
Lietuvių seimą. Tam pra
džioje pritarė ir Brook
lyno katalikų veikėjai, 
bet atsimetė Chicagos 
katalikams nutarus šauk' 
ti savo seimą paskirai 
Chicagoje. Tų trijų tau
tinių laikraščių pasiry
žimas rengti tautinės vi
suomenės seimą buvo 
vykdomas, paskyrus vie
tą Brooklyne, laiką — 
spalio 1-2 d.d. Prie tau
tinės srovės seimo pri
sidėjo ir socialistai.

Katalikų srovė pasku
bėjus, savo seimą turėjo 
rugsėjo 21-22 d.d.

Man, nepilnai 20 metų 
vyriokui, teko būti Brook
lyno seime Vienybės ko
respondentu.

1916 metais jau atsira
dau Tėvynės spaustuvė
je ir redakcijoje New 
Yorke prie redaktoriaus 
V.K. Račkausko. Vyres
nieji vyrai jau buvo įsi
jungę į Lietuvos laisvini
mui kelių ieškojimą, 
man teko Tėvynėje ves
ti skyrius dienos klau
simais pasaulinės daly
kų eigos ir mūsų rūpes
čių.

Tačiau liuoslaikiais tu
rėjau progų prisidėti 
prie veiklos, nes reika
linga buvo kiekvieno se
no ir jauno talka. Su bė
gančiu laiku ant dirban

čiųjų pečių gulė svar
besnės ir sunkesnės pa
reigos.

Katalikų srovė turėjo 
federaciją savo veiklai 
tvarkyti; karui prasidė
jus, ji pastatė žmones 
Lietuvos reikalais rū
pintis.

Kazys S. Karpius, 1920 me
tais, savo ilgos Clevelande veik- 
los pradžioje.

Tautininkai, greta tų 
trijų laikraščių ir jų re
daktorių, pasitenkinę vei
kimu Susivienijimo Lie
tuvių Amerikoje ir Tė
vynės Mylėtojų Draugi
jos ribose, apsiėjo be 
partijos ir be organiza
cijų sąryšio.

Karo eigoje, tačiau, 
pajutus tą trukumą 1914 
metais sumanyta, ir 1915 
metais galutinai įsteig
ta A.L. Tautinė Sanda
ra, o 1917 metų birželio 
27 d. susirinkime New 
Yorke sudaryta Ameri
kos Lietuvių Tautinė Ta 
ryba. Pirmutinė valdy
ba, į kurią išrinko ir ma
ne, buvo: JAV imigraci
jos valdininkas V.F. Jan 
kauskas, redaktoriai J. 
O. Sirvydas, V.K. Rač
kauskas, spaudos vete
ranas Vincas Daukšys, 
stambūs pramonininkai 
M.V. Bučinskas ir S.P. 
Villmontas, visuomeni
ninkai Vladas Leščins
kas, V Ambrozevičius, 
J. Ambraziejus, J.V. Liū
tas, rytiečiai, ir chi- 
cagietis Dr. A. Zimon- 
tas, TMD pirmininkas, 
nes taryba steigta orga
nizacijų atstovybės pa
grindu.

bės sąstatą turėtų atrodyti, jog jie po operą galė
tų scenon išleisti kas mėnesį. Bet ne. Jie sugeba 
pasinaudoti gausiais fondais, kurie kaip tik muzi
kos meno puoselėjimui ir yra sukurti.

Be abejo, tie fondai lengvai pinigų nešvaisto. 
Reikalingi ryšiai, pažintys, įrodymai ir visi kiti 
formalumai, ne taip jau lengvai nugalimi piniginius 
reikalus sprendžiant. Lieka tik klausimas, ar ne
vertėtų vistik pabandyti.

Tautinei Tarybai sek
retoriavau iki 1917 metų 
pabaigoje išvykimo įCle- 
velandą, pakviestas įDir - 
vos redakciją. Čia, 1918 
metų vasario pabaigoje 
turėjau garbę savo ran
kom įtalpinti Dirvoje iŠ 
Vilniaus atsiųstą LIE
TUVOS NEPRIKLAUSO
MYBES PASKELBIMO 
AKTĄ.

Tą linksmą žinią ga
vę, dviese išėję snieguo
tą, šlapią rytą, į dvi va
landas iš aplinkinių lie
tuvių įstaigų surinkom 
$500 ir pasiuntėm į tau
tininkų fondą New Yor
ke persiuntimui Lietu
von.

GALĖJAU DIRBTI 
VISUOSE KETURIUOSE

Likimas man buvo lė
męs dirbti paeiliui Vie
nybėje, Tėvynėje, nau
jai Clevelande pradėto
je leisti Dirvoje — ir 
būti kviečiamu į tą ket
virtą laikraštį, Chica
gos Lietuvą, vėl tik dve
jetui metų praėjus, kai 
1919 metais redaktorius 
Balutis, išrinktas tauti
nės srovės atstovu įVer- 
salio Taikos konferenci
ją, skubomis šaukė ma
ne į Chicagą Lietuvos 
redagavimui.

Pasirinkęs likti Cle
velande, nežinomam li
kimui, į Chicagą vykti 
atsisakiau.

Lietuva, bandyta leis
ti ir dienraščiu, sustojo 
ėjus 1920 metų gegužės 
7 d. Kiek vėliau pradė
tas ten leisti "Telegra
mas" taip pat neilgai 
tęsėjo.

Sustojus Chicagoje 
Lietuvai, tautininkai sa
vanoriai susigrupavo 
apie Dirvą; rytuose ei
nant Vienybei, iki jos re
daktorius J. O. Sirvydas 
išvyko į Lietuvą 1928 me
tais, abu šie laikraščiai, 
parėmę 1926 metų įvykį 
Kaune, sucementavo de
šiniuosius tautininkus 
taip kad ir be organiza
cijos jie atlaikė savo po
zicijas mūsų visuomeni
niame gyvenime.

TAIP DABAR Cleve
lande, 50 metų vėliau, 
prieš metus laiko išrink
tas ALT Clevelando sky
riaus pirmininku (buvęs 
pirmutinis ALT centro 
valdybos sekretorius 
1940-41 metais), sulau
kęs tos istorinės sukak
tuvių dienos, turėjau gar
bę pravesti to AKTO pa
skelbimo minėjimo iš
kilmę.

Clevelando didelę ko
loniją 1917 metais radau 
veik vienos katalikiškos 
srovės įtakoje, ir toje

NEPAVYKęS 
BANDYMAS

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 CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608 
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;

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

aplinkumoje prisiėjo su
sukti tautinis sukuris. 
Laikraštis Dirva buvo 
naudingas tam tikslui 
įrankis, dar labiau todėl; 
kad ir pats Dirvos įstei
gėjas - leidėjas norėjo 
"kad Dirva būtų tautiš
kas laikraštis".

Kairieji ir dešinieji kė
sinosi leisti savo tris 
ar keturis laikraštukus, 
vienas ėjo kiek ilgiau, 
bet su laiku visi sužlu
go.

Kur lietė bendrus tau 
tos reikalus,privalomus 
tautinei ir katalikų sro
vėms vykdyti, clevelan-

"Bandant atitaisyti 
desperatiškoje padėtyje 
atsidūrusį sporto judėji
mą, Š. Amerikos Lietu
vių Sporto sąjungos cent
ro valdybos pirm. Alg. 
Bielskus vasario 24 d. 
lankėsi Chicagoje. Bu
vo sušaukta speciali 
sporto klubų atstovų ir 
darbuotojų konferenci
ja. Deja, šis bandymas 
neatnešė jokių pozityvių 
pa sėkmių (jų ir nebuvo 
galima tikėtis), o tik 
įrodė, kokią didelę ža
lą sporto sąjungai pada
rė pernykštė krepšinin
kų avantiūra.

Ši konferencija buvo 
įdomi ne savo darbais, 
o dalyvių įvairumu. Pra
džioje konferencijos te
buvo atstovaujami tik ke
turi iš septynių Chica
gos lietuvių sporto klu
bų. Konferencijai įpusė
jus, Cicero Ateitis, pa
reikalavusi iš centro val
dybos atstatyti sąjungo
je drausmę, iš konferen
cijos išvyko. Truputį vė
liau atvyko dar Vėtros 
klubo atstovė, bet tuo lai
ku konferenciją jau buvo 
beapleidžią LFK Litu- 
anica atstovai. Taigi 
nors vienu ar kitu lai
ku dalyvavo keli Chica
gos sporto klubai, jų 
elgesys prieš centro val
dybos pirmininką gana 
aiškiai parodė sąjungos 
disorganizaciją.

Dviejų klubų — Aras 
ir Neo-Lithuania — at
stovai iš viso konferen
cijoje nedalyvavo. Nesi
matė nė spaudos bei ra
dijo kviestųjų atstovų. 
Nepritardami Toronte 
įvykusio suvažiavimo pa
sirinktai veiklos linijai, 
minėtieji du sporto klu
bai, prie geriausių norų, 
principiniai negalėjo da
lyvauti tolimesnėje są
jungos veikloje. Net ir 
visą laiką konferenci
joje dalyvavę Neries klu
bo atstovai parodė sa
vo nepasitenkinimą bei 
nusivylimą suvažiavimu 
todėl jog jų skundas dėl 
krepšininkų ekskursijos 
Lietuvon nebuvo atatinka' 
mai suvažiavime prista
tytas.

Žinoma, konferenci
joje buvo ir "koordina
toriai" (oficialiai atsto
vavę Lituanicą). Tik rei
kia pastebėti, kad su jais 
šį kartą nebuvo atvykę 
jų politiniai patarėjai 
("sporto veteranai"), ku
rie pereitą vasarą buvo 
parodę tokį nepaprastą 
susidomėjimą mūsų 
sportine veikla. Patarė* 
jams nedalyvaujant, at
rodo, kad sporto sąjun
goje, bent laikinai, nebe
matysime politinių sve
čių. Aišku, jų politiniai 
darbai sporto sąjungoje

(Nukelta į 4 psl.)

diečiai tai rūpestingai at 
liko.

Nuo 1918 metų Vasa
rio 16-tos buvo likę dar 
daug darbo šiame kraš
te nepriklausoma pasi
skelbusios Lietuvos at
žvilgiu padaryti iki 1922 
metų liepos 27-tos,kada 
pavyko Washingtone gau
ti Lietuvai de jure pri
pažinimas.

(Bus daugiau)
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(Atkelta iš 3 psl.) 
yra baigti ir dabartinė 
sąjungos padėtis jiems 
neberūpi.

Sąjungos pirm. A. 
Bielskus, jausdamas są
jungos suvažiavime savo 
paties patvirtintos anar
chijos vaisius, bandė vi
sokiais būdais konferen 
cijoje atitaisyti klaidas. 
Deja, būdamas nuošir
dus sportininkas, bet 
dalinai suvedžiotas "ko
ordinatorių” patarnavi
mų ir patarimų, pats ne- 
siėmęs laiku reikalingų 
žygių savo nusistatymą 
įgyvendinti, konferenci
joje pasijuto bejėgis. 
Sportuojančiam jauni
mui didžiausią žalą pa
darė keli tuščių ambici
jų žmonės, kurių politi
niai motyvai privertė to
kį sporto veikėją ir dar
buotoją A. Bielskų eik
voti bereikalingai savo 
energiją, bandant atitai
syti mirtinai susirgusią 
sporto sąjungą.

Pasekmė — paskuti
nis sąjungos riksmas 
Chicagos konferencijo
je, kuri buvo visiškas 
fiasko.”.

P.Ž.
(Draugas, kovo 1, 68)

PAREIŠKIMAS
Sausio 27-28 d. įvykęs 

ŠALFASS-gos suvažia
vimas, kuriame buvo už- 
girta praeitos vasaros 
organizuota krepšininkų 
išvyka į Lietuvos Tary
bų sąjungos respubliką. 
Tuo pačiu pasisakoma už 
glaudų bendradarbiavi
mą su Lietuvos paver
gėju. Tą faktą ir pati 
Lietuvos Tarybų sąjun
gos respublikos valdžia 
savoj spaudoj, pareiškė: 
"Atvyko Amerikos lietu
vių krepšininkai užmegs- 
ti draugiško kontakto su 
Tarybų Lietuva”.

Nežiūrint kelių spor
to klubų, jų tarpe ir 
Korp! Neo - Lithuania 
sporto klubo, pareikšto 
raštu protesto, minė
tasis suvažiavimas, ne
kreipdamas dėmesio į 
jokius protestus — nei 
visos lietuvių visuome
nės, nei veiksnių nusi
statymo, už gyrė, įvyku
sią, organizuotą krepši
ninkų išvyką.

LST Korp! Neo-Lithu
ania sporto klubas pro
testuoja prieš ŠALPAS 
S-gos suvažiavimo nusta
tytas gaires, kuriom 
trūksta lietuviško nusi
statymo ir troškimo Lie 
tuvos laisvės. Todėl 
Neo-Lithuania sporto 
klubas, nepritardamas jų 
peršamam ir siekiamam 
bendradarbiavimui pa-

Lietuvią Filatelistų Draugija, atsidėkodama S.Balzekui už leidimą pasinaudoti jo galerijos patalpomis 
ruošiant lietuviškų pašto ženklų parodą, įteikė koplytstulpį. Stovi iš kairės draugijos pirmininkas A. 
Ruzgas, parodai ruošti komiteto pirm. B. Jurėnas, Chicagos filatelistų d-jos pirm. I. Sakalas, parodos 
teisėjas W. Norton, galerijos savininkas S. Balzekas ir parodos teisėjas dr. W. Eisiu.

J. Kasakaičio nuotrauka

LIETUVIU FILATELISTŲ PARODĄ CHICAGOJE 
APLANKĖ VIRŠ 3,500 ŽMONIŲ

Vasario 16-18 d.d. Chi
cagoje, Balzeko Lietu
vių Kultūros Muziejaus 
patalpose vyko ne eilinė 
plataus masto, gerai su
organizuota tryliktoji 
pašto ženklų paroda, ku
rią ruošė Filatelistų 
Draugija "Lietuva", Lie
tuvos valstybės 50 me
tų atkūrimo ir pirmojo 
Lietuvos pašto ženklo 
sukakčiai paminėti.

Parodos atidarymo iš
kilmėse, vasario 16 d. 
gen, kons. dr. P. Dauž- 
vardis tarė sveikinimo 
žodį, pažymėdamas, kad 
filatelistai savo darbais 
ir pastangomis plačiai 
kalba apie Lietuvą sve
timiesiems. Atidaryme 
dalyvavo amerikiečių, ki
tų tautybių bei daug lie
tuvių svečių. Vėliavų pa- 
gerimo iškilmes atliko 
Dariaus ir Girėno legio
no postas, vadovaujant 
B. Pociui.

Trijų dienų laiktar- 
Pyje parodos patalpo
se veikė specialus JAV 
pašto skyrius. Jis spe
cialiais spaudais štam
pavo filatelistams ir vi
siems besidomintiems 
jubiliejinius vokus, at
virutes, leidinius, ku
riuose buvo klijuojami 
jubiliejaus proga Lietu
vos pašto perspausdinti 
pašto ženklai. Per vei
kiančią pašto įstaigą bu
vo iš viso išsiųsta 

sitraukia iš ŠALFASS- 
gos.

E. Modestavičius 
LST Korp! Neo-Li
thuania Sporto klu
bo pirmininkas.

JURGIS JANUŠAITIS

30.000 laiškų. Du pašto 
tarnautojai priiminėjo 
korespondenciją ir ją 
štampavo. Prie pašto 
skyriaus žmonėms teko 
stovėti valandas, kol bū
davo laiškai priimami ar 
suštampuojami vokai. 
Amerikiečiai paštinin
kai stebėjosi lietuvių fi
latelistų draugijos paš
to ženklų parodos pa
sisekimu.

Per tris dienas paro
dą aplankė virš 3500 žmo
nių. Buvo parduota 7000 
jubiliejinių vokų, 550 per
spausdintų Lietuvos paš
to ženklų komplektų, 300 
egz. gražiai išleisto lei
dinio.

Parodoje buvo išstaty
ta 36 filatelistų 271 rė
mas pašto ženklų, kurių 

Lietuvos gen. konsulas Chicagoje dr. P. Daužvardis kalba atida
rant LietuviŲ Filatelistą Draugijos suruoštą parodą. Kairėje stovi 
inž. F. Daukus, S. Barčus radijo programos vedėjas, dešinėje 
sėdi dail. A. Varnas, S. Balzekas ir J. Evans.

J. Kasakaičio nuotrauka

vertė siekė pusę milijo
no dolerių.

Per visą parodos lai
ką lankytojai turėjo pro
gos susipažinti su gra
žiai sutvarkyta, meniš
kai apipavidalinta paro
da. Tai rodo, kad filate
listai ne tik "renka" paš 
to ženklus, bet studijuo
ja istoriją ir ją suglaudę 
parodo žiūrovui ar išsau 
go ateinantiems am
žiams. Čia reikėjo daug 
darbo rankų, aukos ir 
kantrybės. Ir tai pasigė 
rėtinai atliko Filatelis
tų Draugijos "Lietuva" 
valdyba, pirmininkau
jant Ignui Sakalui, paro
dai ruošti komitetas, va
dovaujant B. Jurėnui, vi
si valdybos, komiteto ir 
draugijos nariai. Jiems 
už šiuos nuopelnus ir ten 
ka padėka.

Parodoje matėme ir 
draugijos reprezentaci
nį Lietuvos pašto ženk
lų rinkinį, įrėmintą į 15 
rėmų, kurį paruošė V. 
Urbonas ir aštuoniuo- 
se rėmuose spec. rinki
nys — dovana preziden
to Herbert Hoover, Iowa 
muziejui, kurį paruošė 
Ig. Sakalas.

Parodai baigiantis tei
sėjų komisija W. E. Nor
ton, Dr. W. Eisin, Dr. J. 
J. Matejka Jr. paskirs
tė premijas. Aukščiau
sią premiją gavo Jan 
Chalecki iš St. Ann’s, 
Kanados ir pirmąją pre
miją už Lietuvos pašto 
pirmųjų ženklų ir su pa
klaidomis rinkinį gavo 
J. Laskus iš Chicagos.

Sekančias premijas ga
vo: Už Lietuvos spec. 
pažto ženklus — Iprem. 
J. Norton, II — Dr. A. 
Kudirka. Už Lietuvos 
bendrus pašto ženklų rin
kinius — I prem. J. Gri* 
galiūnas, II — S. Iva
nauskas ir III - C. Matu- 
zas. Už centrinės Lietu
vos pašto ženklų rinkinį
I premiją gavo Chester 
A. Schafer. Už Klaipė
dos — I prem. Romas 
Fabionas, II — Juozas 
Kreivėnas. Už Lietuvos 
tematinius p. ž. I prem. 
Robert Nowak, II— Ig
nas Sakalas. Už lietuviš
kus vokus I prem. atite
ko Algirdui Ruzgui. Jau
nių grupėje I prem. lai
mėjo R. Lapas už kara
lių ir kunigaikščių p.ž. 
rinkinį. Už kitų valsty
bių įvairius pašto ženki, 
rinkinius l prem. laimė
jo J. Mulevich, II — A. 
Veveris, III — A, Petro- 
vich. Už kitų valstybių 
tematinius — I premija 
laimėjo Vincas Urbonas,
II — B. Jurėnas. Jaunių 
grupė už kitų valstybių 
įvairius p.ž. rinkinius I 
prem. laimėjo Ūgis Os- 
car Žiemelis, Il-Laimo- 
nis Kavalieris. Už paš
to ženklų menišką api
pavidalinimą, jų detalių 
iškėlimą I prem. ati
teko V. Vijeikiui, II — 
Liudui Kairiui. Petras 
Baužys I premija atžy
mėtas už perspausdintus 
Lietuvos pašto ženklus 
1941 m. Už ypatingą pa
sidarbavimą šią parodą 
ruošiant biuletenio re
daktoriui E. Petrauskui 
buvo įteiktas Lietuvių 
Fondo atmintinis meda
lis, o Algirdui Ruzgui už 
istorinius Lietuvos paš
to vokus buvo įteikta 
Centr. Filat. D-jos isto 
rinė premija.

Pažymėtina, kad įteik
tos dovanos buvo vertin
gos, meniškos, simboli
zuojančios Lietuvą ir 
pan.

Dovanas įteikiant dr.

Filatelistas Vladas Keiba Rochestery šv. Jurgio parapijos sa
lėje Vasario 16 proga buvo ištatęs Lietuvos pašto ženklą ir pini- 
ginią monetą rinkinį, kuriuo daugelis atsilankę: į minėjimą susi
domėjo. Nuotraukoj V. Keiba įteikia jaunam filatelistui Petrui Ma- 
tiukui keletą lietuvišką pašto ženklą, tuo paskatindamas jaunimą 
tęsti šį Jdomą darbą. P, Matiuko nuotrauka
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J.J. Matejka, vienas iš 
teisėjų, pasigėrėjo pa
rodos sėkmingumu ir pa 
reiškė, kad ši paroda eks 
ponatų turtingumu, jų 
įvairumu ir įspūdingumu 
pralenkia daugelį matytų 
kitų tautų ruoštas paro
da, kurių draugijos gal 
net skaitlingesnės savo 
nariais. Jam tenką daly
vauti ir tarptautinėse 
pašto ženklų parodose ir 
būti teisėju, tačiau to
kios šaunios parodos 
kaip lietuvių netekę ma
tyti.

Paroda baigėsi vasa
rio 18 d. vakare. Tačiau 
dar daug žmonių, grįž
dami iš didingojo vasa
rio 16 minėjimo Civic 
Operos rūmuose, bandė 
patekti ir pasižvalgyti 
parodoje. Deja, paroda 
jau buvo uždaryta.

Parodą uždarant Lie
tuvių kultūros muziejaus 
šeimininkui St. Balze- 
kui Filatelistų Draugi
ja "Lietuva", atsidėko
dama už suteiktas gali
mybes sėkmingai suruoš
ti pašto ženklų parodą 
įteikė koplytstulpį.

Pašto ženklų parodos 
metu muziejaus patalpo
se vyko ir lietuviškosios 
spaudos paroda, kurią 
paruošė Jonas Vaide- 
lys.

Gi pašto ženklų paro
dos proga išleistame lei
dinyje randame labai 
įdomios ir vertingos me 
džiagos, liečiančios Lie 
tuvos pašto veikimą pra
dedant nuo 1800 iki 1918 
metų. Tai tikrai istori
nė, reta ir verta dėme
sio medžiaga. Parodoje 
veikė keletas prekysta
lių, kur ėjo gyva preky
ba pašto ženklais.

NEOLITHUANŲ 
STOVYKLINIO RAŠINIO 

KONKURSAS•
Kaip anksčiau buvo skelb

ta ir dabar Korp! Neo-Li- 
thuania primena, paskuti
nis terminas neolithuanų 
stovyklinio rašinio konkur
sui skirtiems rašiniams 
jteikti yra š. m. kovo 31 d. 
Konkurse gali dalyvauti 
korporantai, stovyklavę pra 
ėjusią vasarą. Rankraštis 
paruošiamas rašomąja ma
šinėle, jo apimtis 2-5 pus
lapiai. Tema leidžiama pa
sirinkti laisvai, tačiau ji 
turi liesti Korp! Neo-Lithu- 
ania stovyklos programą.

Trys geriausi rašiniai bus 
premijuojami: I prem. 50 
dol., II — 25 dol. ir III — 
15 dol.

Konkursiniai rašiniai iki 
nustatyto termino pasiun
čiami Vyr. Valdybos pirmi
ninko Algio Modesto adre
su: 6456 So. Talman Avė., 
Chicago, III. 60629.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO 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.
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A. .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
• DLK Birutės Draugijos 

Clevelando skyriaus valdy
ba per pirm. p. Knistautie- 
nę įteikė Dirvai 25 dol. au
ką.

Veiklioms birutininkėms 
už dėmesį ir paramą spau
dai dėkojame.

CLEVELANDO 
DRAUGIJOMS

ALT Clevelando skyriaus 
valdyba netrukus paskelbs 
apie skyriaus metinį susi
rinkimą. Savu keliu, drau
gijos prašomos rengtis da
lyvauti paskiriant ar išren
kant savo atstovus priimta 
tvarka ir sumokant metinę 
duoklę ALT skyriui. Atsto
vų vardai, draugijos var
das prašoma įteikti raštu.

Taip pat primenama, kad 
draugijos privalo sumokėti 
ALT skyriaus iždan $3 pra
eitos vasaros Pavergtų Tau
tų Savaitės kaštams pa
dengti. ALT skyriaus val
dyba, dalyvaudama tos ma
sinės demonstracijos prave- 
dime, turėjo prisidėti ir 
kaštais. Trys doleriai me
tuose yra mažytis prisidė
jimas parėmimui tokio mil
žiniško pasireiškimo, kokį 
pavergtų tautų organizaci
jos sutartinai įvykdė.

★
Aname Dirvos numeryje 

padėkoje 50 metų sukakties 
minėjimo programos daly
viams per neapsižiūrėjimą 
buvo praleista solistės Ju
zės Krištolaitytė-Daugėlie- 
nės pavardė. Atsiprašau.

K. S. Karpius, pirm.

• šv. Kazimiero mokyklos 
tėvų komitetas ruošiasi su

ŠV. KAZIMIERO LITUANISTINEI 
MOKYKLAI PAREMTI 

KONCERTAS

Naujosios parapijos salėje 
1968 m. kovo 9 d. Pradžia 7:30 v. v.

Bilietus iš anksto užsakyti telef. 531-4608.

Rengia ŠV. KAZIMIERO LIT. MOKYKLOS TĖVŲ KOMITETAS

D. MONGIRDAITĖ ANT. GUSTAITIS

laukti daug svečių kovo 9 
koncerte N. parapijos salė
je.

Įdomią koncerto progra
mą išpildys Daiva Mongir- 
daitė, savo laiku Clevelan
de laimėjusi Dirvos jaunų
jų dainininkų konkurse 1 
vietą. Po to ji jau kaip so
listė dalyvavo Chicagos lie
tuvių operos pastatymuose, 
operose Bostone, davė visą 
eilę koncertų.

Poetas Antanas Gustai
tis, literatūros premijos 
laureatas, taip retas, bet 
laukiamas svečias, pasiro
dys savo satyrine kūryba.

Tėvų komitetas prašo jau 
iš anksto užsisakyti bilie
tus, skambinant A. Jonai
čiui tel. 531-4608.

Tėvai jau gavę po 2 bi
lietus, prašomi atsiskaity
ti prie kasos kovo 9 d.

• šv. Kazimiero mokyklos 
tautinių šokių grupė, vad. 
J. Kavaliūnaitės ir M, Lek- 
nicko, vasario 16 minėjime 
Canton, Ohio atliko meninę 
programos dalį.

Kovo 2 d. jaunieji mūsų 
šokėjai dalyvavo Kent, Ohio 
universitete ruošiamam fes
tivalyje.

• Veikli clevelandietė Jad
vyga Budrienė šiomis die
nomis išlaikė Ohio regis
truotos gailestingosios se
selės egzaminus ir darbuo
jasi ligoninėje. Ponia Bud
rienė įstojo į A. L. Tauti
nės Sąjungos Clevelando sk. 
narius.

• Metropolitan Operos so
listė Lilija šukytė išpildys 
vieną iš pagrindinių vaid
menų Carmen operoje. Met
ropolitan Opera su 7 pasta
tymais atvyksta į Clevelan- 
dą ir čia viešės nuo balan
džio 29 iki gegužės 4 d.

Carmens spektaklis įvyks 
gegužės 1 d.

Bilietus iš anksto užsisa
kyti galima Broadview Sav- 

ings and Loan Co., 299 Eu
clid Avė.

• Pilėnų Skautų Tuntas 
su vėliava dalyvavo Cleve
lando Lietuvos Nepriklauso
mybės šventės 50 m. iškil
mėse. Taip pat šiai šventei 
skirtą sueigą tuntas turėjo 
savo būkle. Sk. įžodis ir vyr. 
sktn. Pr. Karaliaus pašne
kesys paryškino šventės 
prasmę. Sueigos dalyviams 
pristatyti savo laipsniuose 
bei specialybėse pažengę pi- 
lėniečiai. Sueiga užbaigta 
pasirodymais, dainomis ir 
vaišėmis.

Neužilgo bus Kaziuko 
mugė. Skautės ir skautai 
kviečia visus clevelandiečius 
skaitlingai jon atsilankyti.

• Prancūzijos tautinis ba
letas Clevelande pasirodys 
kovo 9 d., 8:30 vai. vak. 
Music Hali salėje.

32 baleto šokėjos ir šo
kėjai, dainininkai ir orkes
tro nariai pristatys spal
vingą spektaklį, gražiai pri
statantį prancūzų tautinių 
šokių ir dainų pynę, auten
tiškus tautinius rūbus ir t.t.

Šis prancūzų ansamblis 
yra laimėjęs pirmuosius 
prizus daugelyje Europos 
sostinių festivaliuose, pasi
žymint ne tik gražiais šo
kiais, bet ir tuo prancūziš
ku skoniu, kurį taip dauge
lis mėgsta muzikoje ir šo
kiuose.

Bilietus galima iš anks
to įsigyti 2816 Euclid Avė. 
(Operos kasoje), Burrows 
ir Higbees krautuvėse.

• 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.

• 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.

AR ŽINAI,

kad Amerikoje iš 3 dir
bančių viena yra mote
ris, gi vienas šeštadalis 
jų turi atsakingas parei 
gas. JAV Darbo Depar-

FILATELIJOS KAMPELIS
------------ Antanas

JAV sausio 29 d. nuolatinėje 
serijoje išleido 40 centų pašto 
ženklą su Thomas Paine atvaiz
du. Ženklas mėlynai juodos 
spalvos.

Thomas Paine (1737 - 1809), 
anglų kilmės amerikiečių ra
šytojas ir politinis filosofas, 
gimė Norfolko grafljos Thet- 
forde, Anglijoje. 1774 m. jis 
atvyko Į Ameriką ir apsistojo 
Philadelphijoje, kur netrukus 
įsijungė J politinę veiklą ir ju
dėjimą iškovoti Amerikai nepri
klausomybę nuo Anglijos. 1776 
m. jis išleido savo politinio po
būdžio pamfletą, pavadintą 
Common Sense, įtaigojantį ame. 
rikiečius nusikratyti anglų val
džios. 1778 m. kongreso buvo 
paskirtas užsienio reikalų ko
miteto sekretorium. 1787 m. jis 
grįžo į Angliją, kur begyvenda
mas parašė labai plačiai skai
tomą veikalą "The Rights of 
Man". Bijodamas už ui pakliū
ti į kalėjimą, jis persikėlė į 
Prancūziją, kur netrukus buvo 
išrinkus atstovu į Tautinę Kon
venciją. Ten begyvendamas pa
rašė dar porą politinio turinio 
knygų. 1802 m. grįžo į Ameriką 
pastoviam apsigyvenimui.

**«
ANGLIJA praeitų metų Kalė

dų proga išleido dvi specialias 
aerogramas Ir tris puikiai spal
votus pašto ženklus su žymių 
dailininkų kūriniais, vaizduo
jančiais Kristaus gimimą: Ase. 
Sch. Seville, Murillo ir Louis 
le Nain. čia dedame 4 penų p. 
ženklą su Murillo "Madonna".

tamento daviniais, iš 26 
milijonų dirbančių mo
terų, virš 4,5 mil. jų už
ima profesines, techniš
ko išsilavinimo reikalau
jančias, vadovaujančias 
ir kt. atsakingas parei
gas. Bendros moterų pa 
jamos (apie 81 bil. dol.) 
sudaro ketvirtadalį visų 
dirbančiųjų bendrų paja
mų, įskaitant ir sava
rankiškai dirbančiųjų už
darbį.

kad iš JAValstybės iždo 
kiekvieną mėnesį išsiun 
čiami 15.600.000 Sočiai 
Security čekiai prade
dant 16.50 iki 368 dol. 
kiekvienas, arba apie 20 
bil. dol. į metus. Be
veik kas aštuntas JAV 
gyventojas vienu ar kitu 
būdu naudojasi Sočiai 
Security parama.

♦**

kad yra įvairių būdų va
liutos nuvertinimui. 
Pvz., Anglijoje tai buvo 
padaryta iš anksto numa
čius ir viešu būdu. Čia 
gi, Amerikoje, dolerio 
nuvertinimas vyksta sub- 
tyliau, daugiau užmas
kuotu būdu. Valiutos nu
vertinimas ar infliacija 
— tai vis reiškia, kad už 
dolerį pirksi mažiau. 
Pvz., sutaupos banke kad 
ir neša nuošimčius, bet 
sutaupų vertė krinta. Jei 
pernai automobilis kai
navo 3.600 dol., šiemet 
tas pats automobilis jau 
kainuos 4.000 dol. ir t.t.

Bernotas ----
Bartolomė Esteban Murillo 

(1617-1682), bene pats žymiau
sias ispanų tapytojas, gimė Se
vilijoje. Turėdamas 12 metų bu
vo pasiųstas mokytis tapybos. 
Po 8 metų studijų ėmė tapyti 
religinio turinio paveikslus,ku
riuos siuntė į Pietų Ameriką. 
Vėliau lankėsi Madride ir ten 
susipažino su kitu žymiu ispa
nų dalininku Velazquez bei su 
flamandų dailininkų darbais, 
esančiais karaliaus rūmuose, 
kurie jo kūrybai padarė didelės 
įtakos. 1660 m. įsteigė Sevilijos 
meno akademiją ir buvo pir
muoju jos direktorium. Išdeko- 
ravo keletą Sevilijos bažnyčių. 
Ypatingai garsios jo madonos, 
Marijos Dangun Žengimo scenos 
ir kiti religiniai ir žanriniai pa
veikslai. Paliko apie 400 pa
veikslų, neskaitant tos pačios 
temos pakartojimų. Jo daugelį 
paveikslų yra nukopijavę įvai
rūs pamėgdžiotojai.

SINGAPŪRAS (angį. Singa- 
pore) išleido du pašto ženklus, 
skatinančius kelti krašto gero
vę. Ženkluose parodyta demons
tracija su vėliavomis.

Singapore miestas yra to pa
ties vardo saloje, gulinčioje tuoj 
į pietus nuo Malajų pusiasalio, 
atskirtas nuo sausažemio nepil
nos mylios platumo Singapūro są - 
Siaurio. Sala yra 217 kv. mylių 
ploto ir apgyventa daugiausia ki
nų, malajų ir indų kilmės žmo
nių. Visoje salojeyra apie 1,665, 
400 gyventojų, o pačiame mies
te — apie pusę milijono. Labai 
karštas ir drėgnas klimatas,veš
li augmenija. Iki paskutinių lai
kų Singapūras buvo labai svarbi 
anglų kolonija, turėjusi didžiu
lę laivyno bazę ir dokus. Singa
pūre anglai pradėjo kurtis 1819 
m., kai Sir Thomas Stamford 
Ra f f les ten įsteigė pirmą preky
bos bazę. Dėl savo patogios ge
ografinės padėties ir strategi
nės reikšmės, miestas greit pra
dėjo augti, ypatingai todėl, kad 
buvo pakeliui J Tomiauslus Ry
tus. Nuo 1826 m. sala buvo įjung
ta į britų koloniją Stralts Sett- 
lements (Malajų pusiasaly). Ant
rojo Pasaulinio karo metu buvo

SUPERIOR
SAVINGS 

Main Office: S,NCI ”°’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUE

HOME and 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & VViIliam 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

CLEVELAND, Ohio

užimtas japonų. 1946 m. paskelb
tas atskira kolonija, o 1963 m. 
prisijungė prie naujai sudarytos 
Malaysia valstybės, bet po po
ros metų atsimetė ir dabar 
skaitosi atskira valstybe ang
lų commonwealth’o šeimoje. 
Mieste išvystyta žymi pramo
nė. Pašto ženklus savo vardu 
leidžia nuo 1948 m.

*•«
SOV. SĄJUNGA išleido 5 paš

to ženklų seriją suBaltljoskraš
tų kurortais. Ženkluose parodyti 
Estijos -- Narva, Latvijos — 
Jūrmala, Lietuvos — Druskinin 
kai ir Kaliningrado srities, at
seit Rytprūsių — Zelėnogradsk 
ir Svėtlogorsk (kas tokius pava
dinimus kada yra girdėjęs?). 
Tai pirmas atsitikimas nuo 1945 
m. okupacijos, kad Sov. Sąjunga 
ką nors parodytų iš Rytprūsių, 
čia dedame 10 kapeikų p. ženk
lą, kuriame parodytas Druski
ninkų kurortas.

Durskininkai randasi pietų 
Lietuvoje, Gardino aps., ir guli 
Nemuno kairiame krante, kur 
įteka Ratnyčios upelis. Apylin
kėje yra keletas piliakalnių ir 
vietovė žinma jau iš kovų su 
kryžiuočiais laikų. Druskinin
kai kaip kurortas, garsūs jau 
nuo seno, čia randasi kelios 
sūraus vandens versmės, ku
rios 1937 m. buvo pavadintos 
lietuviškais vardais. 1837 m. 
caro vyriausybė suteikė Druski- 
ninkams kurorto vardą ir pasky 
rė lėšų statyboms. Nuo to laiko 
Druskininkai ėjo iš rankų į ran
kas, bet labiausiai buvo pamėg
ti rusų, kur poilsiaudavo jų vai- 
dininkai. Buvo pristatyta vasar
namių, vilų ir maudyklės. At
važiuodavo gydytis ligonių net iš 
tolimų vietovių. Tarp kitų įžy
mybių, čia poilsiavo ir mūsų 
M.K. Čiurlionis. 1919 m. Drus
kininkus kartu su visu Vilniaus 
kraštu užėmė lenkai, kuriuose 
taip pat mėgo poilsiauti. 1939 
m., kai prasidėjo karas tarp 
Vokietijos ir Lenkijos, Druski
ninkus užėmė vokiečiai. 1941 
m. vokiečiai čia įtaisė savo 
kariams gydyklą, kurią pava
dino Memeltalbad. 1944 m, 
Druskininkus užėmė rusai, ku
riuos jie priskyrė prie sovie
tinės Lietuvos respublikos, bet 
juose ir toliau poilsiauja, kaip 
tai buvo caro laikais. Mieste
lyje gyvena apie 1000 gyvento-

O
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DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

* J. Rekašius, iš Detroįt, 
laimėjęs Dirvos rėmėjams 
dovanas skirstant metinę 
Dirvos prenumeratą, laimi
kį palieka paskirti asme
niui redakcijos nuožiūra.

Dirvos rėmėjui J. Reka
šiui už šį gražų gestą dėko
jame.

• Buv. Lenkijos kariuo
menės atstovas Kaune Leon

Dainininkė Violeta Bendžiotė vasario 24 d. New Yorke sureng
tame lietuviškam kryžiui paremti pobūvyje išpildė meninę pro
gramą, akompanuojant A, Kačanauskui, padainuodama keletą dai
nų iš savo naujosios plokštelės "Toks mūsų likimas". Savo hono
rarą 100 dol. paaukojo lietuviško kryžiaus išlaikymui buv. paro
dos aikštėje, {teikdama rėmėjų komitetui. Stovi iš kairės: Zigmas 
Dičpinigaitis, Violeta Bendžiotė, Petras VVytenus, Vincas Padva- 
rietis. v. Algio Vasio nuotrauka

Generolui KAZIUI TALLAT-KELPŠAI 

mirus, jo žmonai JANINAI ir sūnui ALGIUI liū

desio valandoje nuoširdžiausią užuojautą reiškia

LVS ’’Ramovė” Centro
Valdyba

A. A.

generolui KAZIUI TALLAT-KELPŠAI 
mirus, jo žmonai JANINAI, sūnui ALGIUI ir gi
minėms reiškiame nuoširdžią užuojautą ir kartu 
liūdime

Sofija Bartkūnienė, 
Aldona ir Vincas Juodvalkiai

GEN. KAZIUI TALLAT-KELPŠAI

mirus, jo žmonai JANINAI, sūnui ALGIUI, gimi

nėms ir artimiesiems mano giliausia užuojauta

Kazys S. Karpius

Mitkiewicz, dabar gyvenan
tis New Yorke, yra parašęs 
knygą iš savo atsiminimų 
apie Lietuvą ir žmones jo 
Kaune buvimo laikotarpyje 
1938-39 metais. Knygoje 
jis aprašo ne tik Lietuvos 
žemės ūkio ir kultūrinius 
laimėjimus, bet ir tą politi
nę aplinką, kuri tamsiais 
debesimis supo Lietuvą ir 
Lenkiją. Jis paliečia ne tik 
Lietuvos-Lenkijos santykių 
klausimą, bet savo požiūriu 
aprašo ir tuo metu jo pa
žintas Lietuvos kariuome
nėje ir administracijoje as
menybes.

Knyga ”Memoires of 
Kaunas” parašyta ir išleis
ta lenkiškai. Įsigyti ją ga
lima rašant Veritas Foun- 
dation Press, 5, Praed 
Mews, London W. 2, ir pa- 
siunčiant 7.50 dol. čekį.

NEPRIKLAUSOMYBĖS
ŠVENTĖ VASARIO 16 

GIMNAZIJOJE
Lietuvos Nepriklausomy

bės atstatymo 50 metų su
kakties proga gimnazijos 
direktorius V. Natkevičius 
tarė trumpą žodį ir priminė 
mokiniams, kad dar daug 
valstybių (jų tarpe JAV ir 
Didžioji Britanija) tebepri- 
pažįsta Lietuvos nepriklau
somą respubliką.

Po to, V. K. Banaitis pa
sakė labai šiltą, nuoširdžią 
ir ilgą kalbą. Jis papasako
jo daug asmeninių nuoty
kių, kuriuos išgyveno ne
priklausomybės metu. Bet 
jo kalba ypatingos vertės 
neturi, nes jis nieko svar
baus nepasakė, išskyrus tai, 
kad mes turime pirma mo
kytis, o paskui tapti gerais 
lietuviais ir kad Lietuva tu
ri teisę į laisvę. V. K. Ba
naičiui pavyko sudominti 
žemesnių klasių mokinius 
savo išgyvenimais, bet vy
resniųjų klasių mokiniai 
jau žinojo visus istorinius 
faktus, kuriuos jis paminė
jo.

Kalbai pasibaigus, prasi
dėjo meninė programa. Mo
kytoja E. Tamošaitienė pa
ruošė montažą, kuris buvo 
beveik vienintelė programos 
dalis vertinga pasižiūrėti. 
Montaže dalyvavo gimnazi
jos mokiniai, kurie labai ža
vingai papasakojo ir padai
navo apie Lietuvą. Tuo ir 
baigėsi minėjimas salėje, o 
po pietų montažo dalyviai 
ir kai kurie kiti mokiniai, 
kurie šoka tautinius šokius, 
išvyko pas netolimą lietu
vių švecingeno kuopą ir ten 
dalyvavo jų Vasario 16-sios 
šventėje.

Rudolfas Landas
VII kl. mokinys

OMAHA

Mylimam broliui 
A. A.

ALEKSANDRUI MIKULSKIUI
Lietuvoje mirus, muz. ALFONSUI MIKULSKIUI 
ir šeimai, veikiame gilią užuojautą

Malvina ir Jonas Švarcai

A. A.
ALEKSANDRAI KO2ENIAUSKIENEI

Lietuvoje mirus, jos dukras: ALEKSANDRĄ 
BAČELIENĘ (Brazilijoje). ELENĄ SIDZIKAUS- 
K1ENĘ, ONĄ šIAUDIKIENĘ ir jų šeimas šir
dingai užjaučiame

Veronika ir Jonas 
Jasiukaičiai

VASARIO 16 OMAHOJE
Vasario 16 proga pas Ne- 

braskos valstijos guberna
torių Norbert T. Tiemann 
Lincolne lankėsi lietuvių 
delegacija, kurią sudarė 
asist. prof. Martynas Traut- 
rirtfos su žmona ir stud. 
Audronė Mažonytė. Guber
natoriui pasirašius prokla
maciją skelbiančią Vasario 
16 Lietuvių Diena Nebras- 
koje, delegacija jam įteikė 
lietuvišką kryžių ir Nore- 
mo ’Timeless Lithuania”.

Lincolno laikraštis Lin- 
coln Journal” aprašydamas 
apie delegacijos lankymąsi 
pas gubernatorių, kartu 
įsidėjo ir kryžiaus nuo
trauką.

Vasario 16 vakare nepa
prasta sueiga Omahos skau
tės paminėjo 50 m. Lietu
vos nepriklausomybės su
kaktį.

Vasario 18 Omahos lietu
viai liuteronai minėdami 
Lietuvos nepriklausomybės 
sukaktį papuošė Zion liute
ronų bažnyčią gėlėmis ir 
pasistengė, kad tą dieną 
pagrindinių pamaldų metu 
būtų grojamos lietuviškos 
liuteroniškos giesmės.

Vasario 25 pamaldomis

Elizabetho lietuvių mokyklos tautinių šokių grupė gražiai pasirodžiusi Vasario 16 minėjime Newarke. 
V. Maželio nuotrauka

Šv. Antano parapijos baž
nyčioje prasidėjo pagrindi
nis sukakties minėjimas 
skirtas visiems lietuviams. 
Po pietų šv. Antano para
pijos salėje kalbėjo iš Chi
cagos atvykęs Alto atsto
vas M. Vaidyla. Surinktos 
ta proga aukos buvo paskir
tos Altui ir Jungtiniam Fi
nansų Komitetui.

Specialus minėj imas-ban- 
ketas amerikiečiams įvyks 
vėliau. (vš)

• Broniaus ir Emilijos 
Jonušų pastangomis balan
džio 21 d. Omahoje, Nebras- 
ka, bus atidaryti nauji ir 
moderniški namai senesnio 
amžiaus žmonėms gyventi.

Pastatas, šalia kitų įren
gimų, talpins 81 gyventoją.

Statybos planus ruošė 
arch. J. Mulokas, statybą 
vykdo inž. J. Stankus.

Pastato ir visų įrengimų 
vertė 600,000 dol.

CHICAGO

• Elena Kepalaitė, išraiš
kos šokėja ir aktorius Algi
mantas Bikinis atliks pro
gramą metiniame "Laiškai 
Lietuviams parengime, ku
ris įvyks š. m. kovo mėn. 9 
d., 7 v. v. Jaunimo Centre, 
Chicagoje.

Elena Kepalaitė be to yra 
ir skulptorė, šios dvi meno 
šakos — šokis ir skulptūra 
yra giminingos ir tampriai 
rišasi vaizdiniame mene.

Savo naujoviškumu vaka
ras žada būti įdomus. (Sk.)

• Mes ir Lietuva paskai
tų ciklo išeivijos ir okupuo
tos Lietuvos santykių klau
simui analizuoti, trečioji pa
skaita įvyksta kovo 8 d., 
penktadienį, 8 vai. vakaro, 
Jaunimo Centre, didžiojoje 
salėje, 5620 South Clare- 
mont Avenue, Chicagos, II- 
linois. V. Vaitekūnas, iš 
Orange, New Jersey, atsto
vas VLIKe, skaitys paskai
tą; "Laisvųjų lietuvių ben
dravimo su pavergtąją Lie
tuva praktinės galimybės”. 
Visus maloniai kviečiame 
šios paskaitos išklausyti.

Santara-Šviesa
(Sk.)

DĖMESIO DIRVOS 
SKAITYTOJAMS 

CHICAGOJE
MEČYS ŠIMKUS, teisi

ninkas, turįs ilgametę prak
tiką, tiksliai, tvarkingai ir 
greitai užpildo įvairus I N - 
C O M E T A X blankus. 
Adresas: 4259 So. Maple- 
wood, Chicago, III., tel CL 
4-7450 arba YA 7-2046. 
Kasdien 9-8 vai.

VELYKINIAI ATVIRU
KAI GAUNAMI DIRVOJE

Kaina: 10, 15, 25 ę. Taip 
pat yra atvirukų Motinos 
Dienai, Vardo Dienai ir 
gimtadieniui.

AUKOS DIRVAI
A. Gudelis, Richmond Hill 1.00 
J. Gasis, Philadelphia ... 10.00 
V. Vilkutaitis, Hinckley .. 5.00 
A. Stankevičius, VVaterbury 2.00 
V. Melinis, Matawan........2.00
A. Garmus, Cleveland..... 2.00
P. Petrušaitis, Racine.......5.00
P. Šidlauskas, Phila...........2.00
R. Liormanas, Rochester .. 1.00 
A. šumakaris, Cleveland... 2.00 
J. Maurukas, Elyria......... 7.00
J. Šepetys, Detroit.......... 2.00
X.Y.................................... 10.00
P. Penkauskas, Parma ... 2.00 
V. Bruožis, Cleveland .... 1.00 
E. Unger, Cleveland ....... 5.00
P. Mačiulaitis Union ....... 2.00
J. Žmuidzinas, L.A.......... 7.00
V. Bankauskas, Chicago .. 2.00 
A. Daugirdas, Cleveland ,. 2.00 
V. šeštokas, L.A..................2.00
P. Pačenkis, Elizabeth..... 3.00
V. Krivickas, Cleveland ... 4.00 
L. Kurkalienė, Rochester.. 2.00 
V. Augustinas, Richmond

Hill ..........................  5.00
J. Budrys, Chicago.......... 2.00

Mokytoja E. Kregždytė, Maironio lit. mokyklos Brooklyne paren
giamosios klasės vedėja, pamokos metu. R. Kisieliaus nuotrauka

Newark-Detroit Electronics 
and

Cadillac Electric Supply Co.
Has Openings for:

ELECTRICAL V/AREHOUSE 
MEN

Experience preferred būt not mandatory.
Starting rate $2.78 to $3.50. Depending on experience. Paid 

hospitalization & retirement benefits.
For appointment or further information apply or call 

Mr. Weed 548-0250 Monday through Friday.
20700 HUEBELL, OAK BARK, MICH.

An Equal Opportunity Employer
(26-26)

S. Dundulis, Chicago........2.00
A. Zaparackas, Roayl Oak 2.00
J. Radas, Livonia ............. 2.00
J. Atkočaitis, Detroit.......4.00
P. Druseikis, Rochester .. 2.00
C. Laiknnas, Chicago.......2.00
K. Adomavičius, Boylston 1.00

HELP WANTED MALĖ

WANTED AT ONCE
EXPER1ENCED SKILLED HELP 
MACHINE MAIN.TENANCE, D1E 

REPAIR, LATHE HAND, 
BENDER REPAIR.

Muat have experience working on 
Moulding & Stamping Dies.

ROMEO METAL PRODUCTS 
80380 Scotch Settlement Rd. 

Romeo, Mich.
(19-281

EXCELLENT OPPORTUNITY 
FORMEN

Wilh mechanical. aptitude to become 
machine adjusters in mediumą sized 
plaatics company. Prefer men look- 
ing for ateady employment and wil- 
ling to grow with the company. Ap
ply for interview, 7000 E. l5Mile 
Rd., Warren, Michigan. (23-29)
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