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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

DVI AUKSO KAINOS
SEPTYNIŲ DIDŽIŲJŲ LAISVOJO PASAULIO 
EMISIJOS BANKŲ NUTARIMAS NEPARDAVI
NĖTI SAVO TURIMO AUKSO PAŠALIEČIAMS 
PRIVEDĖ PRIE DVIEJŲ AUKSO KAINŲ: VIE
NOS TŲ SEPTYNIŲ BANKŲ TARPUSAVIO 
TRANSAKCIJOM IR ANTROS VISIEMS KI
TIEMS. — TĄ NUSTATYS PAREIKALAVIMŲ 

IR PASIŪLOS SANTYKIS.

VYTAUTAS MEŠKAUSKAS

Paskutiniuoju metu 
spekuliantams pradėjus 
pirkti auksą aukštesnėm 
už oficialią kainą, tas 
procesas galėjo privesti 
prie dar didesnio JAV ir 
D. Britanijos aukso re
zervų sumažėjimo ir tuo
pačiu pakirstų bet kokį pa kėjo pačiam mokėti — vi- 
sitikėjimą tų kraštų va
liutomis, kurios iki šiol 
turėjo, taip sakant, auk
so vertę ir buvo pagrindu 
bet kokiom tarptautinėm 
prekybinėm ar finansi
nėm transakcijom. To
kios padėtis akivaizdo
je septynių didžiųjų emi
sijos bankų valdytojai 
susirinkę Washingtone 
nutarė savo turimo auk
so nepardavinėti ’paša- 
liečiams’, bet juo naudo
tis tik savo tarpe, skai
čiuojant tą pačią kainą, 
būtent 35 doleriai už un
ciją. Tie bankai savo dis
pozicijoje turi milžiniš
ką aukso kiekį: JAV — 
apie 12 bilijonų dolerių 
vertės, D. Britanija vis 
dar apie 1,8 bil. dol., 
Vokietija - 4,1 bil. dol., 
Italija - 2,3 bil. dol., 
Olandija — 1,7 bilijonus 
dol., Šveicarija -2,9bil. 
dol. ir Belgija — apie bi
lijoną.

Tas susitarimas ta
čiau buvo pasiektas tik 
po to, kai JAV pasižadė-

IŠ VISO PASAULIO

IZRAELIO kariuomenfcs 
atakos | Jordanijos teritoriją 
privertė susirinkti JTO Sau
gumo Tarybai, kurioje Izrae
lio žygis buvo pasmerktas, ta
čiau nesusilaukė arabų reika
laujamų nutarimų sankcijų pri
taikymo reikalu.

Izraelio vyriausybė aiškino., 
savo žyg| preventyvlne akcija, 
kad užkirsti kelią arabų ruošia
miems puolimams.

Iš abiejų pusių paskelbtų žu
vusiųjų skaičiai siekia 350.

• GUB. N. A. ROCKEFEL- 
LERIS paskelbė nekandidatuo
siąs | prezidentus, o visomis 
jėgomis remsiąs Nixono kan
didatūrą.

Respublikonų partijos šulams 
aiškiai pasisakius už R. Nixo- 
ną, Rockefellerio kandidatavi
mas tik suskaldytų partijos pas
tangas. Pasitraukiant iš pirmi
nių rinkimų, N.A. Rockefelle- 
rls tačiau neužkirto durų jo no- 
minavimui konvencijos metu. 
Bet tam lieka labai mažgs gali
mybės. Jo pasitraukimu nusivy
lę liko respublikonų liberaliojo 
sparno politikieriai.

• ĮVAIRIOS labdaros ir getto 
atstatymo komisijos ir Institu
cijos buvo nustebintos Clevelan
do, patyrus, kad tūkstančiai šel
piamųjų šeimų Išsikėlė gyventi 
kitur ir atstatymui numatytieji 
namai stūkso tušti ir apleisti.

Numatytieji darbai ir lėšos 
buvo planuota skirti tikslui, ne
paremtam nei tikslesne statisti
ka nei informacija.

• VARŠUVOS Universiteto 
ir politechnikumo studentai pa
skelbė 36 vaL "sėdėjimo strei
ką" protestuodami prieš studen
tų 8uiminėjimą. 

jo pakelti kitomis prie
monėmis savo valiutos 
vertę. Mat, iki šiol dole
riai, aplamai imant, 
buvo net aukščiau verti
nami už auksą, nes jie 
nešė nuošimčius, tuo tar
pu už aukso laikymą rei- 

dutiniai apie 18 centų už 
unciją per metus. Spėkų 
liantai ir ne spekuliantai 
tačiau pradėjo dolerius 
keisti į auksą, nes bijo
jo, kad infliacija taip pa
kirs jų vertę, jog nepai
sant jų atnešamų nuošim
čių, jei juos padėsi (ban
ką ar investuosi į pra
monę, apyskaitinio perio
do gale jie bus mažiau 
verti negu pradžioje. 
Tuo tarpu aukso vertėto- 
kios plėtotės akivaizdoje 
tikrai turėtų pakilti, nes 
praktiškai, išskyrus 
auksą, kiekvienos pre
kės kaina pakilo nuo 2 iki 
5 kartų.

Auksas reikalingas ne 
tik taupymui 'juodai die
nai’, bet ir pramoniniams 
tikslams, papuošalams, 
medicinai ir t.t. 35 dole
rių už unciją kaina yra 
tokia žema, kad JAV- 
bėse praktiškai neapsi
moka aukso gaminti.

Didžiausi aukso ga
mintojai šiuo metu yra 
Pietų Afrikoje, kur pro
dukcija siekia apie bili
jono dolerių vertę. Ant
roje vietoje, sakoma, 
yra Sovietų Sąjunga, ta
čiau kiek ji aukso turi 
ir jo pasigamina, yra 
paslaptis. Trečią vietą 
gamintojų tarpe turi Ka
nada su 115 milijonų do
lerių vertės produkci
ja. Kitų kraštų gamyba 
kažin ar siekia 100 mili
jonų dolerių vertę, visus 
kartu suėmus. Aplamai 
viso laisvojo pasaulio 
naujo aukso produkcija 
šiuo metu yra kiek ma
žesnė, negu pareikalavi
mas, dėl to aukso kainos 
galėtų kiek pakilti.

M a s kva: — Neklausykit jo Ir nekelsklt švarkų | marškinius 1,.,

Iš kitos pusės, 7 emi
sijos bankų nutarimas 
praktiškai tų kraštų va
liutas atpalaidavo nuo 
aukso standarto ir artė
ja laikas, kad vieno ar 
kito krašto pinigai ir ofi
cialiai bus vertinami ne 
pagal turimo aukso re
zervų dydį, bet viso kraš
to ūkinę būklę ir pramo
nės gamybą. Tam laikui 
artėjant, dalis aukso, lai
komo emisijos banko sei
fuose, galės būti atiduo
ta daugiau produktin- 
giems tikslams ir tuo pa
čiu prisidėti prie aukso 
pasiūlos padidinimo.

Ar tas procesas tikrai 
įvyks, priklausys nuo 
JAV ūkio stabilizavimo. 
Faktinai JAV ūkinė būk
lė po 85 mėnesių neper
traukiamo gerbūvio yra 
labai gera, ją tačiau rei
kia suderinti su finansi
ne būkle. Šiuo metu tu
rima dviejų rūšių nepap
rastų išlaidų: karas Viet
name ir karas su skurdu. 
Tuo tarpu kai pirmam at - 
vėjui išlaidų negalima 
mažinti, antram (ir ki
toms socialinėm prie
monėm) išlaidas kuriam 
laikui sumažinti galima, 
o, be to, amerikiečiai 
dabar mažiau moka mo
kesčių negu bet kada nuo 
antrojo pasaulinio karo, 
atseit, su palyginti nedi
deliu mokesčių pakėli
mu būtų galima jei ne
subalansuoti, tai bent 
gerokai pagerinti biudže- 
tą ir su mažom pastan
gom pagerinti vadinamą 
mokėjimų balansą. Pra
eitais metais, nors JAV 
ir išvežė daugiau pre
kių negu įvežė, beveik 4 
bilijonai dolerių daugiau 
iškeliavo iš šio krašto, 

(Nukelta į 2 psl.)

Paryžiuje surengtame Vasario 16 minėjimo pobūvyje: Prancūzi
jos LB valdybos pirm. kun. J. Petrošius, V. Lozoraitienė ir Lietu
vos Diplomatijos šefas S, Lozoraitis.

ALTS-gos Detroito skyriaus valdyba, kurios iniciatyva praeitais metais Detroite buvo suorganizuo
ta Lietuvos mokytojui pagerbti akademija ir užsakyta sukurti kantatą "Lietuvos šviesos keliu. Sėdi 
iš kairės: ižd. Jonas Švoba, pirm. Antanas Musteikis, vicepirm. Alfonsas Gilvydis. Stovi sekr. Vincas 
Vaičiūnas ir valdybos narys inž. Jonas Gaižutis. (Plačiau apie suruoštą Lietuvos mokytojo pagerbimą 
ir kantatą 5 psl.)

NEPRIKLAUSOMYBES ATSTATYMO SUKAKTI
Šiais metais nepapras

tai gausu Vasario 16 šik
to paskelbimo minėjimų. 
Šis minėjimasKorp!Neo 
-Lithuania yra virtęs tra
diciniu. Tad ir kovo 10 
d. įvykęs minėjimas 
Jaunimo Centro didžio
joje salėje sutraukė gra
žų būrį akademinio jau
nimo, filisterių bei sve
čių. Minėjimui gerai pa
siruošta, programa įvai
ri ir įdomi.

Įnešama Korporacijos 
vėliava, sugiedamas Lie
tuvos himnas ir Korp! 
Neo-Lithuania Chicagos 

padalinio pirmininkas 
Edas Modestas trumpu 
žodžiu atidaro šį iškil
mingą minėjimą ir kvie
čia prelegentę filiste- 
rę Aldoną Čekienę iš 
New Yorko skaityti pas
kaitą (žiūr. Dirvos 34 
nr.)

Trumpą žodį tarė 
Korp! Vyr. Valdybos 
vardu jos kultūrinių 
reikalų vadovas filiste
ris dr. Leonas Kriau
čeliūnas. Iškilmingasis 
aktas baigtas Gaudea- 
mus.

Meninėje dalyje pasi
rodė Korp! Neo-Lithua- 
nia akademinis jaunimas, 
kurį pristatė Chicagos 
padalinio pirm. Edas Mo
destas. Pakilus uždangai 
scena sumargavo įvai
riaspalviais tautiniais 
rūbais pasipuošusių 40 
studentų. Malonu konsta
tuoti, kad greta dar ža
lio fukso, matėsi jau bai
gusių akademijas jaunų
jų filisterių, lygiai vik
riai ir šauniai besisukan
čių tautinių šokių sukū
riuose.

Korp! Neo-Lithuania 
vyr. valdybos pirminin
ko filisterio Algio Modes
to pastangomis ir rūpes
čiu sudarytas šoklų ir 
dailiojo žodžio montažas 
buvo įspūdingas ir įvai
rus.

į sceną ateina jauni
mas — lietuviško kaimo 
vakarotojai — dainuoda
mi "suk, suk ratelį”, o 
mergaitės šoka "kepuri
nę”. Eglei Juodvalkytei 
jautriai deklamuojant K. 
Binkio "Gėlės iš šieno”, 
baletą šoką Kristina Žeb- 
rauskaitė. Dar nespėjus 
baletininkei padaryti pas
kutinį posūkį, Vytas Na
kas dainuoja jai "Mes su
sitikom tuomet” ir užbu
ria jaunąją baleriną. Juo
ką — "Mokslininkas” at
lieka V. Kašubaitė ir R. 
Panaras, o po jų sukasi 
"Sukčius". Filisterio 
Vyt. Kasniūno "Vaidilu

tės Pajautos meilė" ryš
kiai ir artistiškai papa
sakojo Živilė Keliuoty- 
tė, o dūdoriai R. Pana
ras ir A, Samuolis iš
pūtė "Sėdžiu po langeliu’.' 
Ir vėl scena sumargavo 
besisukant "Šustui". Pa
sidalinę į atskiras gru
pes berniukai ir mergai
tės labai įspūdingai pa
dainavo "Jei tu būtum žu- 
vytėlė", kuri kartu su 
jaunimo atstovais atke
liavo iš Australijos Jau
nimo Kongreso metu ir 
čia greitai prigijo. Links
mas ištraukas iš Vaiž
ganto raštų perdavė V. 
Ruibytė ir A. Jonikas, 
o iš Žemaitės — Z. Bur- 
neikytė ir R. Česas. Po 
jų mergaitės pašoko "Sa
dutę", paįvairinant talen
tingai balerinai K. Žeb- 
rauskaitei. Šokių ir dai
liojo žodžio pynė baigta 
G. ModestaviČienės — 
Mes čia, o jūs ten, ku
rią gerai išpildė J. Val- 
kiūnas. Visiems šo
kiams ir dainoms akor
deonu palydėjo pats tau
tinių šokių vadovas Al
gis Modestas.

Uždarydamas minėji
mą Edas Modestas pa
dėkojo programos daly, 
viams, svečiams ir kor- 
porantams už atsilanky
mą. Atskirą padėką pa
reiškė L. Zvynienei už 
paaukotus pyragaičius ir 
C. Rukuižai už apšvieti
mo tvarkymą.

Minėjimo dalyviai, 
prie kavos puoduko, da
linosi patirtais įspū
džiais ir reiškė savo 
susižavėjimą 
versitetiniu 
Jautresnieji 
nubraukė ir
ašarą. Reikia pastebėti, 
kad šis minėjimas išsi
skyrė iš daugelio kitų 
programos įvairumu ir 
geru išpildymu. Visa 
minėjimo programa at
likta jaunųjų korporan- 
tų jėgomis ir pasiruo
šimu. (aj)

mūsų uni- 
jaunimu. 

ne vienas 
džiaugsmo
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Philadelphijos tautinių šokių grupė "Žilvinas" išpildant meninę programą pabaltiečių bankete.

PABALTIEČIU BANKETAS PHIIAOELPHUOJE
Kaip jau buvo anks

čiau rašyta, Philadel- 
phija Vasario 16 minė
jimą užbaigia kovo mėn. 
9 d. bendru pabaltiečių 
banketu Sheraton HoteL 
Prieš banketą šiame 
viešbutyje vyko spaudos 
konferencija, kurioje 
dalyvavo Pabaltijo vals
tybių ministeriai: estų 
E. Jaakson, latvių A. 
Spekke, lietuvių J. Ra
jeckas, Philadelphia In 
ąuirer reporteris D. Sa- 
ma, lietuvių, latvių ir 
estų spaudos atstovai. 
Čia minėti ministeriai 
davė savo pareiškimus 
apie jų darbo sąlygas ir 
veiklą atstovaujant jų 
valstybes.

Jų nuomone, Pabaltijo 
valstybių klausimo iškė
limas Jungtinėse Tauto
se neatneštų laukiamų 
rezultatų.

Po spaudos konferenci
jos visi ministeriai, daly
vaujant gražiam būriui 
pabaltiečių, nuvyko į In- 
dependence Sąuare ir pa
dėjo vainiką prie Lais-

Dvi aukso 
kainos...

(Atkelta iš 1 psl.) 
negu (keliavo. Tie 'emi
gravę’ doleriai ir prisi
dėjo prie paskutinės spe
kuliantų akcijos, nes ne
buvo aišku, ko jie verti 
ir kaip ilgai liks tos ver
tės.

Sutvarkyti finansus 
labai kliudo faktas, kad 
dabar JAV pradeda per
gyventi priešrinkiminę 
karštligę. Mat, finansų 
sutvarkymas reikalauja 
naujų naštų — mokes
čių padidinimo ir kredi
to pabranginimo forma 
— uždėjimą ant eilinių 
gyventojų pečių, o apie 
tai kandidatai nenori kal
bėti ir to nenori daryti 
dabar esantieji valdžio-
Je. 

vės Varpo. Čia ministe- 
ris J. Rajeckas pasakė 
trumpą kalbą.

Vakare naujame ir 
moderniškame Sheraton 
Hotel vyko banketas. Į 
banketą atsilankė apie 
1000 asmenų, taip kad 
nors ir didelė Grand Bali 
room salė, nebesutalpi
no visų ir jaunimas turė
jo užimti stalus balkone. 
Lietuvių dalyvavo apie 
600, apie 300 latvių ir es
tų ir didelė dalis kvies

Lietuvos atstovas J. Rajeckas kalba pabaltiečių bankete. Deši
nėje sėdi adv. S. Mankąs.

Grupė garbės svečių pabaltiečių bankete Philadelphijoje. Stovi iš kairės: adv. A. Npvosaitis, p. 
čeladinienė, Vilanova universiteto prezidentas kun. R. Welsh, senatorius J. Byrne su ponia, p. W. 
Longstreth ir Pabaltiečių Romiteto pirm. inž. A. Gečys.

tų svečių amerikiečių. Iš 
amerikiečių pareigūnų ■ 
pažymėtini Philadelphi
jos miesto burmistras J. 
Tate su žmona, kurs bu
vo apdovanotas gėlėmis 
ir banketo metu pasakė 
gražią kalbą. Rongres- 
manas Daniel J. Flood 
atvykęs iš Washingtono 
buvo pagrindinis kalbėto
jas. Jo kalba vertinga ir 
išsami. Matyti, gerai su
sipažinęs su Europos ir 
bolševizmo problemo

mis. Pennsylvanijos uni
versiteto, tatpirmas uni
versitetas Amerikoje, 
kuriame studijuojamos 
lietuvių, latvių ir senprū- 
šių kalbos, prezidentas 
G.P. Harnwell. Paul Jo
nės— Philadelphia In- 
ąuirer redaktorius. Dau
gelis teisėjų, advokatų, 
biznierių ir kitų ameri
kiečių sluoksniuose įta
kingų asmenų. Taip pat 
bankete dalyvavo visi 
trys Pabaltijo ministe
riai. Nors bankete apie 
600 asmenų buvo lietu
viai, tačiau paprastuose 
parengimuose matomi 
veidai lygpraskydo, juos 
nustelbė veidai, kurių 
dar nesame matę, bet 
jie yra lietuviškos kil
mės, gerai įsikūrę ir tau
tybės jausmo dar nepra
radę, tik juos reikia iš
judinti. Nematyti buvo 
kai kurių veidų, kurie at
rodo tikrai turėjo daly
vauti. Gražu, kad buvo 
labai daug jaunimo. Tai
gi, senimui pasitraukus, 
bus kam kovą tęsti už 
laisvę.

Banketą pradėjo Algis 
Gečys — Amerikos Pa
baltiečių Romiteto pir
mininkas. Invokaciją su
kalbėjo prel. V. Martus. 
Visoms iškilmėms vyku
siai vadovavo advokatas 
St. Maukas. Banketo me
tu meninę dalį išpildė lie
tuvių tautinių šokių gru
pė, latvių choras ir estai 
su tautiniais šokiais. Me
ninė dalis buvo žemo ly
gio ir gal nereikalinga, 
jei nepajėgiame turėti 
vertingesnės.

Už nuopelnus keliant 
Pabaltijo tautų vardą, ko
vą prieš bolševizmą ir 
Pabalti jos vargų ir lais
vės troškimo įvertinimą 
ii’ garsinimą, Pabaltijo 
Komiteto vardu buvo 
įteiktos dovanos — meta
linės plokštės su atitin
kamais įrašais. Lietu
viai tokią dovaną įteikė 
kardinolui J. Rrol. Lat
viai — Pennsilvania Uni
versiteto prezidentui G. 
P. Harnvvell. Estai — 
kongresmanui D. J.

Pabaltiečių diplomatiniai atstovai spaudos konferencijoje. Iš kai
rės: Lietuvos -- J. Rajeckas, Latvijos — dr. Arnold Spekke ir 
Estijos -- Ernest Jackson.

Pabaltiečių bankete Philadelphijoje prie garbės stalo burmist
ras James HJ-. Tate su ponia ir kongresmanas Daniel J. Flood su 
ponia.

Flood. Dovanas įteikė 
šių tautų ministeriai. A. 
Gečys pabaltiečių var
du tokią pat dovaną įtei
kė Philadelphia Inąuirer 
redaktoriui Paul Jonės.

Oficialioji banketo pro
grama buvo ilgoka. Ral- 
bėtojai-svečiai po prieš 
banketą pavaišintų kok
teilių, buvo iškalbines- 
ni. Vakarienė gera. Or
kestras puikus. Bilietai 
įėjimo nebrangūs. Gal 
ir nuostolių iš šio paren
gimo nebus, nežiūrint 
daugelio kviestų svečių, 
kuriems viskas buvo ne
mokamai.

Bendrai, nežiūrint kai 
kurių trūkumų, banketas 
reikia laikyti pavykusiu. 
Išeita į puošniausią Phi
ladelphijos viešbutį. Pa
žadinta daug užsnūdu

Tik per Angliją. .. Pigiau, greičiau, geriau, ga
lima pasiųsti dovanų siuntinėlius savo artimiesiems 
Lietuvoje.

Artėjant vasarai, dabar, jau pats laikas pagal
voti kokį dovanų siuntinėlį sudaryti ir pasiųsti savo 
giminėms, žemiau siūlome du specialiai paruoštus, 
praktiškus ir labai naudingus siuntinius.
VASARINIS 1968. 1.

Gėlėto, nepermatomo, storo nailono medžiaga 
dėl 4 suknelių, 31-j jardo vilnonės angliškos labai ge
ros vyriškai eilutei medžiagos, 3’Zj jardo, vilnonės 
angliškos moteriškai eilutei medžiagos, 1 terelyno 
bliuskutė, 1 vyriški nailoniniai marškiniai, 2 p. vy
riškų arba moteriškų geriausios rūšies nailoninių 

1 kojinių.
j $75.00.

! VASARINIS 1968. 2.
Pavasariniam arba vasariniam paltui vilnonė 

medžiaga, 3 Vi jardo vilnonės angliškos puikios eilu
tei medžiagos, stora nepermatomo nailono medžia
ga dėl dviejų suknelių, 1 šilkinė skarelė, 1 vyriški 
nailoniniai labai geros rūšies nailoniniai marškiniai, 
1 sv. šokoladinių saldainių, vyriškas arba moteriš
kas nailoninis lietpaltis.
$75.00.

Taip pat, j betkurį siuntinį galima pridėti že- 
miaus išvardintus dalykus, kurie yra visada nau
dingi ir laukiami Lietuvoje. Vilnonė skarelė $4.00, 
nailoninis itališkas lietpaltis $10.00, vyriški arba 
moteriški megstukai $12.00, nailoniniai marškiniai 
vyriški $7.00, vyriškos arba moteriškos nailoninės 
arba vilnonės kojinės $2.00.

BALTIC STORES LTD.,
(Z. JURAS)

421 Hackney Rd., Ix>ndon, E. 2. SHO 8734.
Su malonumu priimame užsakymus, kuriuos 

pats siuntėjas pasirenka iš kainoraščio arba užsako 
kas jam patinka. Taip pat. persiunčiame ir jūsų pa
čių supirktus siuntinius.

Mūsų sąskaitos duoda teisę j Income Tax suma
žinimą. jei siuntiniai yra siunčiami šeimai.

VISOS NUOTRAUKOS
V. GRUZDŽIO 

sių lietuvių. Išgarsintas 
lietuvių vardas spaudoje 
(gražūs atsiliepimai Phi
ladelphia Inąuirer, Phila
delphia Bulletin ir kt.). 
Už mėgsta daug artimų 
pažinčių su įtakingais 
amerikiečiais, taip kad 
sekančiam didesniam žy
giui bus lengviau ką 
nors ruošti. Gal kai kam 
buvo nuobodoka per kal
bas, ar kai kas negalėjo 
jų girdėti, bet turėtume 
neužmiršti, kad šis ban
ketas buvo propagandi
nis, mūsų laisvės troš
kimo garsinimas, o ne tik 
pasilinksminimo balius, 
nors ir tam užteko laiko.

(pu)

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU 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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SIEKIAMA GYVESNIO 
ALT S-gos SKYRIŲ VEIKIMO

Teisingai ALT S-gos valdyba pastebi savo ko
vo 16 d. bendraraštyje, kad ”ALT S-gos veiklos ba
rai yra platūs: pirmoje eilėje besirūpindama Lietu
vos valstybės atstatymu, ji kartu ypatingą dėmesį 
kreipia lietuvybės išlaikymui, lietuvių susipratimo 
stiprinimui, tautinės kultūros ugdymui. Tokiu būdu 
S-ga reiškiasi ir politinėje ir kultūrinėje plotmėje. 
O pagrindinės jos veiklos ląstelės yra skyriai, ku
rie atsižvelgdami į vietos sąlygas ir bendraudami 
su kitomis patriotinėmis organizacijomis, stengia
si visose veiklos srityse tinkamai pasirodyti”.

Ne kartą jau esame šioje vietoje pabrėžę, kad 
ALT S-gos skyrių veikla, įstatyta į tokią plačią ir 
atsakingą visuomeninių darbų ir uždavinių skalę, 
kaip organizacinio junginio dalis dažnai nukenčia 
savo pajėgiausią veikėjų dalį skirdama kitų organi
zacijų darbams vykdyti. Esmėje tai nėra smerkti
nas reiškinys, jei tie darbai ir įsipareigojimai ki
tose organizacijose nesikerta ir nesikryžiuoja su 
pagrindiniais ALT S-gos uždaviniais ir idėjomis. 
Lietuvių tarpusavio susipratimo stiprinimas yra 
įmanomas tik su kitų organizacijų nariais bendra
darbiaujant.

Bet kad kitų organizacijų nariai tinkamai įver
tintų šių tikslų prasmę, būtina savybėje stiprėti, 
artimai bendradarbiauti, didžiųjų organizacijos tiks
lų siekiant atlikti eilę darbų, be kurių tie tikslai ne
gali būti įgyvendinami.

Skyriuose pasireiškus norui savo veiklą vysty
ti planingai, ALT S-gos valdyba savo bendrarašty
je ir patiekia visą eilę pozityvių sugestijų, į kurias 
skyriai, pagal vietos sąlygas, turėtų atkreipti rei
kiamą dėmesį.

Bendraraštis būdingas ir tuo, kad atkreipia
mas skyrių dėmesys į jaunimo reikšmę organiza
cijos stiprėjimui ir jos ateičiai. Veikiančios ir 
ALT S-gos idėjoms artimos jaunimo organizacijos, 
kaip, pvz., Korp! Neo-Lithuania, visomis išgalė
mis remtinos, gi jaunimas nepriklausąs organiza
cijoms skatintinas stoti į ALT S-gos skyrius.

Žinoma, šioje srityje neužtenka vien patarimų 
ar sugestijų. Klausimas darosi kas kart aktuales
nis. Jis reikalingas rimto, pozityvaus ir vispusiš
ko apsvarstymo ir metodų nustatymo. Bendradar
biavimas su jaunąja karta būtinas gyvai ir gražių 
tikslų siekiančiai organizacijai.

(Mums ra$o

NUSIKALTIMAS 
LIETUVAI

Didelė skriauda, dide
lis paniekinimas ir išda
vimas įvyksta, kada lie
tuviai nustoja būti lietu
viais, kai neberūpi lie
tuvybė, neprisimena ar 
nenori pripažinti didin
gos mūsų tautos ir be
veik užmiršta lietuvių 
kalbą. Tokiems tėvams 
didžiausias džiaugsmas 
kai jų maži vaikučiai su
murma pirmą anglišką 
žodį. Ne kartą esu gir
dėjusi ateivę močiutę pa
sakojant, kad jos anūkas 
"geriau kalba angliškai 
negu lietuviškai”, arba 
”tėvai nenori su juo kal
bėti lietuviškai namuo
se, kad nesugadinus ang
liško akcento". Ar to
kie žmonės dar turi tei
sę save vadinti lietu

The Lithuanian New«paper 
Established 1915

viais? Nors ir gimę Lie
tuvoje, jie neturi savyje 
tikro lietuviškumo. Kai 
sueina pašnekėti sekma
dieniais po mišių, tai jau 
girdi, kad viena, kita at
eivė moteris angliškai 
bando susišnekėti, "Elo 
leidys, biūtiful diai...” 
Nesvarbu, kad prieš kele 
tą minučių išklausė lie 
tuviškų mišių. Joms ge
riau darkytai angliškai 
kalbėti negu lietuviškai 
— kuri yra seniausia ir 
gražiausia iš visų kal
bų ir kurią mokslinin
kai pripažįsta, kad ver
tingiausia mokėti.

Jau kokius tris kartus 
mėginome įsteigti litu
anistinę mokyklą mūsų 
mažoj kolonijoj. Nepasi
sekė todėl, kad tėvai bu
vo nuomonės, kad kam 
čia reikia pinigus mokė
ti mokytojams. Yra ir 
tokių žmonių, kurie iš 
tikros širdies myli Lie
tuvą ir entuziastingai dir
ba jos naudai, bet po 
kiek laiko ir jiems pra
eina noras sielotis lie
tuvybe.

Lietuva turi didingiau
sią praeitį Europos vals
tybių tarpe. Lietuva Vy
tauto Didžiojo laikais tę
sėsi nuo Baltijos ligi 
Juodosios jūros. Buvo 
garbingiausia valstybė

LIETUVOS VARDO KILMĖS BEIEŠKANT...

DRAMBLYS PRO MIKROSKOPĄ
.Labai gailiuosi netu

rėjęs progos pilnumoje 
išgirsti prof. Salio įdo
mia tema padaryto pra
nešimo. Kai bandoma 
palaidai atpasakoti moks
linį referatą, iškyla ga
limybė daug ką esminio 
praleisti.

Taip, pav. pasigendu 
ankstesnių (neitaspabo- 
dęs Šventas Bruno) šal
tinių. Jų yra kur kas dau
giau, nei mūsuose įpras
ta manyti. Žemiau pa
teiksiu tik keletą ryš
kesnių pavyzdžių:

Šaltinis 1-as bis: Ro
mos Konsulo Valerijaus 
Flacco Mūšis su Prū
sais (Borus) prie LITA- 
NA miško - vietovė ne
nustatyta (195 m.)

2- as bis: LĖTŲ suki
limas Belgijoj (336 m.)

3- as bis: Pagal Ammi- 
anus Marcellinus, kairia, 
jame Reino krante, taigi 
vėlesnių "frankų" terito
rijoje, 357 metais buvo 
"Prefectus Laetorum" 
įstaiga (C odų s Theodosi- 
anus); pavaldiniai vadinar 
mi LAETI, LETES, LI- 
TES, LETOVICI (pal. sla
vų LITOVCI).

4- as bis: Mobilizuo
jant Vakarų Europos tau
tas kovai prieš AttiląKa- 
talonijos laukuose, Ro
mos Konsulas Aeitius ir 
Karalius Teodorikis pa
sikvietė talkon taip pat 
Saksonų, Sarmatų, Suei- 
vių ir jau minėtų LĖTŲ 
pulkus (Sueves, Letes) 
451 m. birželio mėn. 
Čia pažymėtina, kad 
"Saxonais" buvo vadina
mi Vakarų Prūsijos - de
šiniojo Reino kranto gy
ventojai. Juosius vėliau 
sutinkame išnaikinimo 
kovose prieš Karolio Di
džiojo Frankus, - (tie be
laisvius žudė tūkstan
čiais).

5- as bis: 30 metų pra
slinkus, LĖTŲ teritori
joje, kairiajame Reino 
krante vyksta genocido ti
po kautynės, visai pri
menančios vėliau kry
žiuočių naudosimą sis
temą, kuomet jie žy
dinčias Prūsų, Žemai
čių ir Sūduvos dalis iš
žudė ir išdegino, "dy
kuma" - trakais paver
tę.

Tai Burgundai veržė
si per Reiną į Prancūzi
ją, iš jų gyvenviečių Pie
tų Vokietijoje bei Švei
carijoje:

"Jinai zovada prale
kia TRAKŲ (Trikes) ga
lulaukes, artėja prie 
RIKIO (Riak) krašto, ir 
matydama tolyje išnyks
tančią Burgundijos sie
ną maldauja savo paly
dovų, Frankų: — Plėš- 
kite, deginkite, kairėj, 

visam pasaulyje. O da
bar kai kurie lietuviai 
Amerikoje visus šituos 
faktus užmiršta. Būkime 
nors dabar tikros šir
dies lietuviais ir prisi
minkime mūsų tautą 
šiais 50-tais Laisvės Ko
vos Metais. Norėčiau, 
kad visi lietuviai didžiuo
tųsi savo tauta ir kad vi
si kiti žinotų apie Lietu
vą. Svarbiausia mūsų pa
reiga svetimoj šalyje 
skleisti lietuvybę o ne 
ją užmiršti, tuo nusi
kalsiant Lietuvai.

Alvyda Guobytė 
Providence, R.I.

Č. GEDGAUDAS

dešinėj, dvylika mylių 
GUDVALDO (Gudebald) 
krašto".

Chrotechildos giesmė 
590-591 posmai. Šioji 
karžygė vėliau tapo Clo- 
viso 1-mo žmona (481— 
511).

Visgi LETAI spaudi
mą pilnai atlaikė, Bur- 
gundus nustūmė į pie
tus Rodano upės slė
nin, o patys liko kur bu
vę, Reino pakrantėj.

Šis šaltinis mums 
ypač įdomus todėl, kad 
jis viename sakinyje ci
tuoja net tris (deja, ga
na sudarkytus) lietuviš
kus žodžius, tuo būdu 
duodamas suprasti, ko
kia buvo toji LĖTŲ kal
ba.

a) TRAKAI, kaip žino
me, tai išdegintas miško 
plotas.

b) RIKIS: "Dar Dau
kantas pažįsta rykys- 
valdovas, ryke-karalys- 
tė; "Tij ponai wadinos 
ryke j s arba karalejs 
"Wadeno ji didionjo 
konego arba rykio" (Bū
gos cituota)

c) GUDVALDO lietu
vių ausiai aiškinti nerei
kia, daugelis net šių die
nų mūsų pavardžių pra
sideda iš Gud, o dėl b-v 
svyravimo, Žemaitija ir 
dabar tebevartoja be skii 
tumo abi lytis (bulbe-bul- 
ve, senobinis-senovinis) 
gi ankstyvais viduram
žiais ta pati raidė buvo 
įvairiai rašoma bei ta
riama pagal kalbą ir vie
tovę Europoje.

Kas svarbiausia, tie 
lietuviški žodžiai "savo 
vietoje", — jie ne tik ne
ardo prancūzų sakinio 
minties, bet jį paaiškina 
papildo, patvirtina.

6- as bis: Pagaliau Ka
rolio Didžiojo laikais 
(800) mes sužinome, kas 
tie LETES-LEUDESbu- 
vo. Mat Karolio Imperi
jos sostinė buvo jų tar
pe, Pareiny, ne Paryžiu
je, o jisai naudojo jų pul
kus kaipo asmens gvar
diją; todėl iš jo archyvo 
jau turime pakankamai 
rašytos medžiagos 
jiems tiksliai apibūdin
ti. LĖUDES, tvirtina šal
tiniai, tai Karolio as
mens apsaugos bajorai, 
raiteliai. Jie prisiekė iš
tikimai jį ginti iki mir
ties, karalius už tai 
jiems skyrė žemės dva
rus valdymui. Jie buvo 
pilies (sostinės) karve
džio LUITFRED (LIAU- 
DAREDO) valdomi, ir pa
galiau jie buvo "frankai',’ 
t.y. laisvi žmonės. Čia 
tenka pabrėžti, kad ne
galima viduramžių žo
džių imti dabartine pras
me. Frankas tik daug vė
liau įgavo "prancūzo" 
prasmę. Pradžioje, tai 
buvo tik "amato", socia
linės būklės pažymėji
mas, atskiriant jįnuo pri
rišto prie žemės "būro", 
o tas laisvas karys kil
mės galėjo būti keltas- 
gallas, sikambras, šau
tas, ar pagaliau sen-prū- 
sis kaip tie mūsų Leu- 
dai.

7- as bis Po LIAUDA- 
VARIO I-mo (Lofhaire) 
kuris gauna Imperato
riaus titulą 817 m., ir 
LIAUDAVARIO II 855 
m. LIAUDA VARINGUOS 
(Lotaringijos) sostan ba

jorų LIAUDŲ seimas 
(pal. mūsų karalių pa
našų rinkimo būdą) pa
stato ŠVENTIVALD  ̂
(ZWENTIBOLD) 895- 
900. Po jo mirties, pra
sideda Liudvikų eilė.

8- as bis. Dėl šių pas
tarųjų, rašomų istorijos 
knygose jų šiandienine 
"Louis" lytim, neįmano
ma nepatikrinus jų para
šų bei antspaudų origi
nalų pasakyti, kiek ir ku
ris jų yra nutolęs nuo Ju
liaus Cezario "De Bello 
Gallico" 50 m. prieš 
Kristų užrašytų LITA- 
VIS; LITAVICUS (LIE- 
TAVIS, LIETAVIEKAS) 
iš vienos pusės, ir X am
žiaus darkyto lotynų dia
lekto duodamo LUDO- 
VICUS (LIAUDOVIE- 
KAS) iš kitos pusės,

(įdomi visų jų latviška 
tarmė), o taip pat ger
manų versijos LUDVIG 
(LIAUDUVINGIS), žemai
čiuojant LIAUDVIGS.

Čia būtų gera proga, 
pasiknaisiojus anksty
vųjų Viduramžių šalti
niuose, išrankioti bei su
rikiuoti visas to seno
binio LIETUVOS šak
nies vardo pamažu kin- 
tančis lytis iki galuti
no LOUIS, taip kaip tai 
yra kalbininkų padaryta 
"vandens" žodžio genea
logijai parodyti iš loty
nų "aqua" per 14 tarpi
nių laipsnių 700 metų bė
gyje virtusios prancūzų 
"eau"-tariama "o".

9- as bis: Prancūzų ty
rinėtojų to vardo siūlo- 
ma tokia kitimo progre
sija: "C. Luitwig, C. Lo- 
duwig, C. Liedewick, C. 
Lodovix, C. Lodoix, C. 
Lovis, C. Hlothovechus, 
C. Hlodoveus, C. Lodo- 
uaeus, C. Lodovicus, Lu- 
dovicus, Ludovics, Lud- 

SS?
• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir 

•į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
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vies, Louvics, Lovics, 
Luics, Loys, Louis".

Mano manymu, ta gran
dis nuo "LUDOVICUS" 
iki pabaigos yra pilnai 
priimtina, gi dėl ankty* 
vesniųjų varijantų reik
tų vėl peržiūrėti pirmi
nius šaltinius lietuvių 
kalbotyros šviesoje, įne- 
šant daugiau aiškumo 
mums taip svarbiu "Lie 
tuvos" vardo atsiradimo 
ir išsivystymo klausi
mu, ir ypač rikiuojant 
tuos Liaudavaringijos ka
ralius šioje progresijo
je.

10-as bis: Justus Lip- 
sius (Poliorceticon 1559) 
sako: "LEODEVICUS
quasi dicas LIEDEU- 
VYCK refugium et asy- 
lum populi, quem faci- 
mus et scribimus hodie 
LODOVICUM vėl LUDO- 
VICUM". Jo paduodamos 
lytys nuostabiai mažai te- 
pakitusios 1600 metų 
praslinkus nuo Cezario 
pirminio užrašo, juose 
netgi girdima minkšta 
lietuviška "Liaud" šak
nies tarėna. Jo paaiški 
nimas, jog tas vardas 
reiškiąs "liaudies gynė
ją" pilnai sutampa pir
moj jo daly su mūsų lie
tuviška tos šaknies pras
me, ir netgi nustato tos 
šaknies "demokratėji
mo" datą, kuomet sąvo
ką jau pradedama tai
kinti visiems gyvento
jams (populus).

Dėl VYKAS, VYČIUS, 
VICS, VIX, slavų VIČ ga
lūnes, Čia vėl reiktų gi
lių studijų jos senoviš
kai prasmei ištirti. Už
tenka tik prabėgoms 
pastebėti, jog labai klys
tų tie kurie galvotų, kad 
mes savo Abramavičius, 
Gudavičius ir pan. iš sla
vų esame paskolinę, nes 
sakyti jog slavai ir pran
cūzams tą galūne įpiršo, 
būtų jau absurdas. Mato
me, jog atsitiko atbulai: 
jinai ėjo iš Vakarų į Ry
tus.

(Nukelta į 4 psl.)
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"DIALOGAS SU KRAŠTU” (11) BRONYS RAILA BALYS AUGINĄS

NUO PIRMŲJŲ DIENŲ...
Jeigu santykiuose su žmonėmis ar per disku

sijas, pasakius savo nuomonę, jūsų oponentas susi
jaudina ir šoksta ne savo skirtingą nuomonę ginti, 
bet pulti jus asmeniškai, įrodinėdamas, kad jūs 
esat už jį daug blogesnis ir pridaręs nepalygina
mai stambesnių nusikaltimų, - galit būti tikras, kad 
pataikėt, kur jam labai skauda.

Savaime suprantama, tokia oponento laikysena 
nėra rimta, o tik naivi. Galimas dalykas, kad ir jūs 
nesat geras žmogus, trauk perkūnas - kartais net ir 
gana blogas, pilnas ydų ir sunkių nuodėmių. Bet tai 
nereiškia, kad jūsų blogumas panaikina ar išteisi
na oponento klaidas, išbaltina jo nuomones ir suktą 
būdą, atpalaiduoja jį patį nuo atsakomybės, joprin- 
cipus padaro teisingais. Ypač kai kalba eina ne apie 
žmonių gerumą ar blogumą, bet apie jų užimtų pozi
cijų linkmę ir prasmę.

Tokio naivaus metodo griebėsi ir J. Baltušis, 
pirmiausiai atpasakojęs mano biografiją prez. Sme
tonos laikais "buržuazijos valdomoje Lietuvoje",ka
da "Veiveriuose ir kitur liejosi valstiečių kraujas". 
Tačiau patys dramatiškiausi sakiniai mano biogra
fijai paskiriami nacių okupacijos laikais. Ir tos vie
tos man beveik patiko, nes iš tikrųjų reta sutikti to
kį talentą, kuris sugebėtų meluoti kiekviename sa
kinyje ir aiškinti įvykius visiškai priešingai, negu 
buvo.

Tai yra bolševikinės "dialektikos" beveik šedev
ras. Tarp kitko, itin dažnas atvejis dabartinės tėvy
nės valdančiųjų dialoguose su išeivija.

Labai arti prie Hitlerio!
Draugas Baltušis griežtai tvirtina, kad "jau 

nuo pirmų vokiškų fašistų okupacijos dienų Bro
nys Raila nubėgo jiems tarnauti" ir tt.

Netiesa, mielasis, - fašistai (tokia Mussoli- 
nio itališka partija) Lietuvos niekuomet nebuvo oku 
pavę, o tik vokiški naciai arba nacionalsocialistai. 
Ir, antra, aš nubėgau pas juos ne "nuo pirmų oku
pacijos dienų", bet anksčiau. Hitleriui paskelbus 
karą Rusijai, vokiečių armijos okupavo Lietuvą 1941 
m. birželio pabaigoje, o aš į Vokietiją per "žalią 
sieną" išbėgau 1940 m. birželio 20 d. Vadinasi, ly
giai metais anksčiau.

Išbėgau dėl to ir tada kai Lietuvą 1940 m. bir
želio 15 d. okupavo Sovietų Rusijos raudonoji armi
ja. Išbėgo tada nemažas būrys Lietuvos gyventojų 
lietuvių ir Vilniaus lenkų, keli tūkstančiai, visi ve
dini bendro pasiryžimo nepasiduoti Rusijos okupa
cijai ir kompartijos valdžiai.

Kadangi neturėjau nei laivo, nei lėktuvo, tai 
mano, kaip ir beveik visų kitų, išbėgimas į Vaka
rus praktiškai buvo galimas pirmiausiai tik per hit
lerinę Vokietiją. Rudeniop pasiekęs Berlyną, netru
kus Amerikos konsulatui įteikiau prašymą vizai vyk
ti toliau į Jungtines Valstybes ir gavau jo nurody
mus paruošti reikalingus dokumentus. Tačiau tatai 
nebuvo galima skubiai atlikti karo metu ir visa ga
lutinai nutrūko, Hitleriui paskelbus karą Amerikai. 
Pagaliau, mano emigraciniai planai greit nusilpo, 
ypač kai paaiškėjo, kad ne už ilgo lauktinas Vokie
tijos Rusijos karas ir viltis vėl grįžti tėvynėn.

Man Vokietijoje nebuvo nei jauku, nei labai 
saugu, - kaip tik dėl tos anksčiau per Valstybės 
Radiofoną ir spaudoje dažnai vestos propagandos 
prieš nacizmą Klaipėdos krašte ir prieš hitleriz- 
mą iš viso, o mano pažįstamų Lietuvos vokiečių 
dar buvau laikomas aiškiu "prancūzininku", dėl ko 
jie nelabai klydo. Ta prasme abiem atvejais Ges
tapo valdininkai, tik Vokietijon atbėgus, buvo man 
padarę priekaištų, nors ir pareiškę, kad dabar Vo
kietija nesiimsianti asmeniško keršto (be abejo, kad 
buvau per smulki žuvis). Gestapininkų pažadas 
buvo ištęsėtas, bet tuo metu nebuvau tikras jų 
žodžiais.

Kadangi kariaujančiai Vokietijai tada visur 
jau pradėjo trūkti darbininkų, tai pragyvenimo bū
tinybės verčiamas, nors nei jų pilietis, nei vokie

Dramblys pro mikroskopą...
(Atkelta iš 3 psl.)

Atrodo, yra nemaža pa
grindo VIČIUS-VICUS ga
lūnę sieti su VYTIES 
sąvoka. Kaip toliau pa
aiškės, tie Liaudų kar
žygiai, 1000 "draugų" vė 
liavom-draugonėm or
ganizuoti (čia turime 
DRAGŪNŲ vardopaaiš- 
kinimą) ir buvo gyvoji 
Vytis. Tatai ir pateisin
tų Lipsijaus duodamą 
"gynėjo" apibudinimą. 
Tą patvirtina ir patys sla
vai jųjų lytim VITIAZ - 
karžygis. 

11-as bis:Senprūsiškų 
LIET-LIAUD šaknies 
vardų bei vietovardžių 
Vakaruose yra tiek aps
tu jog, bandant čia juos 
visus patiekti, susida
rytų knygelė, o ne 
straipsnis, apsiribokim 
tik keletu būdingesnių pa
vyzdžių.

LITOVIA, LITAW, 
LLYDAW, prieš Kristų 
Galijos šiaurėj (dabar
tinėj Armoriųue) apgy
venti plotai.

LODEVE (LIAUDU- 
VIŲ) slėnys prie Mont- 
pellier, minimas jau 4-

to amž. kronikų, atatin- 
kąs mūsų LYDAVENU- 
LIAUDUVENŲ slėnį. Tai 
buvo prūsų (Rutheni) įgu 
los stovykla romiečių pa
sieny.

LUTTICH, lytis ata- 
tinkanti 8-10 amž. sla
vų kronikų LIUTIČI ly
tį.

LUTETIA, Cezario už 
rašyta tos pat LIAUDIE- 
ČIŲ lyties, - ankstes
nis Paryžiaus vardas. 
Tai buvo maža sala, gi
nanti Senos upėsperėją- 
tiltus, ir nesunku įsivaiz 
duoti tenai tų pat Parei-

tis, netrukus gavau darbo pradžioje didelėje knygų, 
laikraščių ir žurnalų leidykloje (beveik pagal sa
vo profesiją - pakuoti knygas ir žurnalus), o vė
liau tarnautoju stambioje gyvybės draudimo bend
rovėje Vokietijos teisininkų sąjungos kolektyvinių 
apdraudų byloms tvarkyti. Aišku, kuklią algą už 
(irgi kuklų) darbą mokėjo tos privačios vokiškos 
bendrovės (jeigu Baltušiui tas atvejis labai svar
bu s • • •) •

Beje, Allianz draudimo bendrovės centras, kur 
dirbau, buvo pačiame Berlyno viduryje. Tik maž
daug pusė bloko ligi nacių didžiūnų apgyvento Kai- 
serhof viešbučio ir tuojau už aikštės - paties Hit
lerio kanceliarijos. Taigi, šiuo atveju aštuonias va
landas kasdien praleisdavau labai arti prie paties 
Fuehrerio ir nacionalsocializmo širdies...

Pasyvumas būti^ nedovanotinas
Mano paties širdis visomis laisvalaikio va

landomis buvo 1940 m. vėlai rudenį Berlyne įsi
steigęs Lietuvių Aktyvistų Frontas, Lietuvos mi
nistro pulk. K. Škirpos butas, protarpiais susitiki
mai su lietuviais atitinkamose Berlyno kavinėse ir 
vienų pas kitus apsilankymai privačiuose butuose.

Lietuvių Aktyvistų Frontas (LAF) buvo kariš
kai politinė organizacija, apjungusi didelę dalį ak
tyvesnių polėkių lietuvių pabėgėlių, pradedant vol- 
demarininkais ir baigiant socialdemokratais, einant 
per tautininkus, krikščionis demokratus, liaudinin
kus ir, žinoma, daugumą nepartinių lietuvių pat
riotų.

Pagrindinis LA F tikslas buvo planingas ruoši
masis ir aktyvi pastanga atkovoti Lietuvai nepri
klausomybę, pasinaudojant artėjančio vokiečių so
vietų karo proga ir mėginsiant išnaudoti bet kokias 
susidarysimas tam tikslui atsiekti galimybes. To
kio karo atveju likti mums pasyviems ir tik laukti 
daugiau negu abejotinų kieno nors malonių atrodė 
nepateisinama ir nedovanotina. Ta prasme iš Ber
lyno buvo palaikomi atsargūs kontaktai su Lietuvos 
Diplomatine Tarnyba užsienyje ir pagal galimybes 
stengtasi veiklą derinti, kas tačiau buvo labai sun
ku, keblu ir pavojinga, mūsų Respublikos pasiunti
niams išsimėčius įvairių tarpusavyje kariaujančių 
kraštų sostinėse ir kai kada žiūrintiems į ateitį iš 
kitokių perspektyvų.

Apie LA F genezę, sąrangą, kovos būdus ir są
lygas, laimėjimus ir nepasisekimus jo svarbiau
sias iniciatorius ir vadas buv. Lietuvos ministras 
Vokietijai pulk. Kazys Škirpa, kiek žinau, jau yra 
veik baigęs rašyti stambų ir dokumentuotą veikalą, 
kuris už metų kitų gal pasirodys ir spaudoje. Pra
ėjusio karo metu LA F epizodas mūsų laisvės kovų 
raidoje tebėra vienas iš kontraversiškiausių, dau
gelio nepilnai ir kai kurių visai klaidingai supras
tas, tačiau neabejotinai vienas iš dramatiškiausių, 
veiksmiškai realiausių ir įdomiausių.

Tad išsamesnė knyga apie jį seniai buvo lauk
tina, nors tai, žinoma, neišsems tolesnių diskusijų 
ir skirtingų nuomonių.

Neapykanta dėl nepamiršto 
skausmo
Bet visai neabejotina, kad Lietuvių Aktyvistų 

Frontas, kaip narsiojo Birželio sukilimo pradinin
kas ir parėmėjas Lietuvoje, ko pasėkoje sovietų 
vokiečių karo pačiom pirmom dienom netikėtai 
ir žaibo greitumu galėjo Kaune atsirasti Laikino 
ji Lietuvos vyriausybė, yra padaręs aštraus skaus
mo ir žalos tiek Kremliui, tiek ypač Lietuvos bol- 
ševikijai.

Todėl ir šiandien LA F tebėra jų labiausiai ne
kenčiama ir vis lyg neišnykusi šmėkla. Todėl visi 
buvę jo dalyviai ir šiandien jų tebešaukiami "ar
šiausiais Tarybų Lietuvos priešais" ir "hitlerinin
kais".

Taip per šimtmečio ketvirtį trimitavo NKVD ir 
dabar KGB per savo agitpropus. Suprantama, kad 
ir Baltušis atskambina tuo pačiu unisonu.

nio Liaudų vėliavos įgu
lą. Mūsų apžvalgai besi
vystant, jie vis daugiau 
išryškės kaipo vandens 
kelių sargybos "specia
listai".

LOTHROC (LIAUDRI- 
KIS) Danų karalius 851 
m.

LEUDOVALD paga
liau, iš Viešpaties ma
lonės LIAUDIES VALDO
VAS, Vyskupas Chilperi- 
kio laikais (570 m.) Ši
sai malonus dvasiškis iš
laikė visai scribb nesu
darkytą rašybą: iš v vie
toj kitur aptinkamų b. 
Matomai, 6-tam amžiu
je Pareiny dar kalbėta 
prūsiškai, ir pats scri-

LAUKIMO UGNYS

Mes paliekame trupantį apkasą,
Sargybų degantį būstą
Skausmu liepsnodami, tolstam------

Svetima ežia —
Paklydę —

Po daugel daugel rudenų
Sąžinė praeities kapus atkasa —
Į širdį atminimai plūsta:
Nugrimzdusi Sala iš vandenų
Iškyla. Gimti krantai

Tolumoje
Žydi-------

Pro šalį plaukia šviesūs
Praeities paskendę laivai —
Svetimų medžių pavestuos 
Rūdija

Mūsų kantrybės
Šarvai —

Ir tirpsta aisčių avilio vaškas 
Besileidžiančios saulės ugny — 
Ant svetimo akmenio blaškos 
Mūsų širdis agni —

Saulėlydžių laužas smilksta,
O mes — laukimo ugny
Dar kalame ginklą vilties —

Pražygiuoja metų vilkstinė — 
Ji mūsų pulkų apdulkusias vėliavas 
Svetimuos kauburiuos paties----------

r
bas tą kalbą suprato.

Sugretinę tą "Vysku
pą" su anksčiau minėtu 
Šventi valdu, gauname ly
giagrečiai ir Vakarų 
Prūsuose porą daiktinių 
įrodymų senų kronikų 
tvirtinimo, jog Rytų 
Prūsijos karaliai daž
nai apjungdavo dvasinę 
bei karinę valdžią. Vys 
kupo Liaudovaldo galū
nė taip ir uždeda jam 
ant galvos karūną, gi 
Šventi valdo šventumas 
suteikia tam pastaram 
dvasinį, vyskupo rangą. 
Pal. taip pat Kęstučio 
"pagonišką" priesai
ką, kur jis jungia kara
liaus ir dvasiškio galią.

Tai tiek kol kas šalti
nių Vakaruose. Priekaiš
tą, jog nuklydome kaž 
kur į draustgirį" bei 
"nieko bendro su Lietu
va neturinčiom šalim" 
atremsiu taip:

Bešališkas tyrinėto
jas pasižymi tuo, kad ji
sai savo aptinkamos me
džiagos neskirsto, nerū
šiuoja į "gerą" ir "blo
gą”* į priimtiną ir at
mestiną. Jis yra faktų 
vergas, o ne jų žiaurus 
tironas; jie veda jį kur 
norėdami, o ne jis juos 
stumdo kur tinkamas. Ji
sai seka dažnai vos be- 
išžiūrimais pėdsakų vin
giais, nei kiek neboda
mas pasėkų, nes tik tuo 
būdu tegali surasti pa
mažu iškylančią tiesą.

Užsimojome ištirti 
vieną senoviškiausių Bal
tų kalbos Šaknų, kalbos 
kuri savo ruožu yra se- 
noviškiausia Europoj, - 
na tai tirkime pagrindi
nai, nieko nerūšiuojant 
nei praleidžiant. Kitaip 
neapsimokėjo nei pra
dėti. Teisingai didžiuo
jamės savo kalbos se
nove, - bet susidūrus su 
to teigimo konkrečiais 
įrodymais, argi mums 
pritrūktų drąsos "iš pra
eities stiprybės" pasi
semti?

Galiausiai, tokį platų 
darbą apsiėmę, naudoki
me mūsų tyrimo objek 
to dydžiui pritaikintas 
priemones, nes jei im
tume dramblį tyrinėti 
mikroskopu, geriausiu 
atveju rastume tik blu
sų...

Dabar staiga pasirodo 
jog tą Lietuvos vardo at 
skleidimo žygį pradėjo
me "iš blogos kojos". 
Negalima juk suplakti 
Lietuvos Tautos, Lietu
vos vardo ir Lietuvos 
valstybės. Tai trys at
skiros srytys, kartais 
visai nieko bendro ne
turinčios. Ypač ryškiai 
tai pastebime Lietuvos 
Vardo atveju. Jei 1918 me 
tu Lietuvos ribose dar 
galima būtų šiaip taip aiš
kinti tą vardą iš kokios 
pelkės ar upelio, tai su
sidursime su pilnu fias 
co, kai tas pats upelis 
turės tarnauti LITOVIA 
vardo pateisinimui Pran 
cūzijoje.

"Tikimumo spragą" 
galėsime pašalinti tik ta
da, kai surasime tokią 
pro-šaknį, kuri tą seno
binį vardą pateisintų ne
tik šių dienų Lietuvoj, 
bet visur kur tik jis aptin
kamas, ir visais am
žiais.

Todėl turiu prašyti p. 
Gasio leidimo pareikšti, 
jog ta prasme jojo 13 šal
tinių prašauna pro šalį: 
Jie Lietuvos vardo pas
lapties nenušviečia. Jie 
yra susiję su siaurai te- 
ritorialine Lietuvos 
Valstybės sąvoka, o yra 
iš jų pora reiškiančių 
dar ką kita. Mes gi išė
jome arenon pažadėda
mi ieškoti Lietuvos Var
do pradžios bei pras
mės, - atsimenat?

Kadangi didesnė tų 13 
šaltinių pusė Vakarų kil
mės, tai čia mano bandy
ta užkimšti plačiai pra
sivėrusią spragą, nuro
dant daugybę dar likusių 
Vakaruose, ir parenkant 
tokius, kurie liečia tos 
šaknies kaipo Var
do tyrimą, ir tuo būdu 
gali pagelbėti mūsų už
simojime.

Mokslo disciplinoje ne
pakanka paimti žiups
nelį seniai žinomų cita
tų, ir jas pavartoti ža
liam pavidale, nesuri
šant ir nepaaiškinant jų 
tiriamo objekto požiū
riu.

Faktas, sako Pi ran
delio, yra lyg tuščias 
maišas: kad stovėtų,
reikia jis prikimšti pras
mės.
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MOKYTOJUI

PAMINKLAS

ATIDENGTAS
Vasario 11 d. Los An

geles Jubiliejinio Nepri
klausomos Lietuvos pa
skelbimo minėjimo pro
ga buvo išpildyta kanta
ta — Lietuvos Šviesos 
Keliu — kuri nevienam 
ištraukė nuoširdžią aša
rą. Kantatos garsai pa
vedžiojo klausytojus po 
Lietuvos mokyklas, kur 
lietuvis mokytojas, da
raktorius, tautinio atgi
mimo ir lietuvybės ugdy
tojas skiepijo lietuviu
kams lietuvių tautos di
džiąsias idėjas — krikš
čionybę, aukštą moralę, 
jautrumą vargstančiam 
ir tautinę sąmonę. Ir 
šiandien lietuvis mokyto
jas imasi to sunkaus dar
bo, norėdamas įdiegti 
jaunuoliui mintį, kad jis 
priklauso garbingai lie
tuvių tautai, su seniau
sia lietuviu kalba, kil
niais įpročiais ir tradi
cijomis.

Ta didžia istorine pro
ga verta prisiminti mū
sų visuomenininkų pa
reiškimus, skirtus lietu
viui mokytojui pagerbti.

ALTS-gos Centro val
dybos pirm. T. Blinstru
bas pareiškė:

"Man asmeniškai, bu
vusiam Lietuvoje moky
toju, ypač malonu maty
ti, kad pagaliau ir lietu

viui mokytojui yra paro
dytas toks didelis dėme
sys, jis pastatytas, kaip 
retai kada, ant paaukš
tinimo, jis įvesdintas 
kaip tautos švietimo ir 
auklėj imo vadovas, tau
tinio išsilaikymo vienas 
iš pagrindinių ramsčių, 
mūsų jaunosios kartos 
lietuviškame kely pa
laikytojas, pirmutinis de
monstrantas prieš bolše
vikų rusų okupaciją ir 
priespaudą... Amerikos 
Lietuvių Tautinė S-ga 
nuoširdžiai dedasi prie 
lietuvio mokytojo pager
bimo, jam reiškia gilią 
padėką už kuklų ir reikš
mingą pasišventimą bei 
jo darbui užtikrina savo 
pilną paramą... Likimi- 
nėje mūsų tautos egzis
tencijos kovoje reikėtų 
mums siekti, kad visa 
lietuviška visuomenė 
įaugtų į tokį granitą, ku
rio jokios nutautinimo 
bangos neišplautų, kuris 
liktų svarbiausiu ginklu 
kovoje už mūsų tautos iš
silavinimą ir sukūrimą 
jos laimingos ateities".

Lietuvių Rašytojų D- 
jos pirm, rašytojas Aloy
zas Baronas rašė, kad 
lietuvis mokytojas lietu
vių tautos sunkiausiais 
momentais parodė "di- 
džiusio atsparume iride-

Mecenatė dr. Birutė Girniuvienė, paskyrusi kantatai sukur
ti 300 dolerių.

BERNARDAS BRAZDŽIONIS

LIETUVOS KELIU
Ištrauka iš teksto kantatai

Muziką parašė Br. Budriūnas

PIRMOJI KNYGA

Žemę dar kausto ledu šaltas gruodis, 
Širdis dar supa likimas kraupus - 
Amžiuos glūdėjęs lietuviškas žodis 
Kalba prabilęs pro knygos lapus:

"Aušta pavasaris! Aušta pavasaris - 
Laisve tėvynės kas tikit, -
Sūnūs ir dukterys, broliai ir seserys, - 
Imkit mane ir skaitykit!"

MOKYKLOS DURYS

Baltos pievos - juodos avys, 
Kas išmano, tas jas gano: 
Tom avim kiekvienas žavis
Nuo jaunuolio iki seno...

Bėk, berneli, bėk mergele,
Bėk nuo staklių ir norago - 
Žiburėlis pro langelį
Spingsi šviečia:

dega, dega
Balto beržo balana - 
Šviečia kviečia jos liepsna!

♦♦♦

Mokyklų durys uždarytos,
Varpelis neskamba din-din...
Ir gesta vos prašvitęs rytas, 
Ir slenka sutemos širdin!

Gesina gęstančią balaną
Naktis nakčiausia ir akla.
Ratelio pasaką dūzgena -
Motulės vargo mokykla...

RATELIO DAINA

Tai bėga sruogelė
Kaip sniegas balta...
Iš Prūsų knygelė
Slaptai parnešta...

"Žu-žu-žu... žu-žu-žu"
Lineliai linai...
Sūnau, abėcėlę 
išmok mintinai!

Jau mirga padangėj
Vakarė žvaigždė
Ir sutemos dengia 
jau A Bė Cė Dė...

Juodi debesėliai
Aukštai danguje...
Padėk abėcėlę
Nutrūko gija...

Vaikut, ar nebus gi 
Skaityt tau gana?...
O ne!... Ir vėl dūzgia
Ratelio daina.

MOKYTOJO ŽODIS

Baltos pievos - juodos avys,
O aplink žiema gili -
Nieks nebuvo nė sapnavęs
To nė pasakų pily...

Skelbia mokytojo žodis
Ryžtą, virstantį variu, -
Ir pražįsta baltas gruodis
Laisvės džiaugsmo vasariu!

♦♦♦

Langas trobelės kaip gintaras žiba - 
Kviečia tai mokslo šviesus žiburys -

Poetas Bernardas Brazdžionis V. Maželio nuotrauka

Renkasi renkas vaikai iš sodybų - 
Protų, širdžių būsimųjų būrys...

Atveria knygą, lyg pilį užburtą, 
Pilną gyvų stebuklingų raidžių -
Žydi pavasaris pasakų burtais, 
Pilnos rieškučios šviesiųjų žvaigždžių!

MOKYKLOS VARPELIS

Aukoje ugnies ir kraujo
Savanorių išnešta,
Vėl gyvenimui iš naujo
Aisčių kėlėsi tauta!

Skelbė mokytojo žodis
Ryžtą, virstantį variu,
Ir pražydo gruodo gruodis 
Mūsų laisvės vasariu!

Skamba mokyklos varpelis
Din-din-din ir din-din-din, 
Neša mokytojo dalią
Lietuvos jaunon širdin.

Baltos pievos - juodos avys,
Kas išmano, tas jas gano:
Tom avim kiekvienas žavis 
Nuo jaunuolio iki seno.

GARBĖ TAU, MOKYTOJAU!

Tau ačiū, mokytojau, kad atvėrei langą, 
Kur slypi polėkiai ir išmintis žmogaus. 
Širdin pasėjai gėrio grūdą brangų, 
Kurs auga tartum palaima dangaus.

Vergijoj mokei melui nevergauti, 
O laisvėj širdį puošt žiedais šviesos, - 
Per amžius tu vedei lietuvių tautą 
Keliu teisybės, teisės ir tiesos!

O, mokyk, mokyk, mokytojau, vėlei 
Mūs sūnus, dukteris, kaip mokei mus: 
Parodyk žemės žingsnių abėcėlę 
Ir dieviškos minties logaritmus.

Garbė tau, mokytojau, kad atvėrei knygą 
Nakčia išmargintą šviesos žvaigždėm... 
Širdin pasėtas gėrio grūdas dygo 
Teisybės, laisvės ir tiesos raidėm!

alizmo, o taip pat ir čia 
nepasiduoda abejingumo 
ir poilsio pagundai".

Kanados LB Švietimo 
Komisijos pirm. L. Ta
mašauskas rašė: "... Lie
tuvis mokytojas tikrai 
užsitarnauja tokio pager
bimo. Jau daug jis nuo
pelnų užsitarnavo švies
damas, budindamas tau
tinę sąmonę dar prieš 
atgaunant mūsų tautai ne
priklausomybę ir po jos 
atgavimo. Bet ypatingą 
pagarbą mokytojas užsi
tarnauja čia, išeivijoje 
parodydamas tiek daug 
tautinės pareigos, auko
damas savo laisvalaikį 
gelbėti mūsų priaugan
čią kartą nuo nutautėji

mo, išauklėti ją lietu
višką".

Lietuvos Atstovas J. 
Kajeckas rašė: ..."Mo
kytojai yra tikrai nu
sipelnę lietuvių tautinės 
ir valstybinės sąmonės 
žadinime ir puoselėji
me. Jie už tai yra nusi
pelnę tautiečių padėką 
ir pagarbą. Gili tėvynės 
meilė buvo jų aukos bei 
veiklos akstinas Lietu
vos sutemų ir laisvės 
metu".

Vliko pirm. dr. J.K. 
Valiūnas telefonu perda
vė tokį sveikinimą: 
"Reiškiu nuoširdžią pa
dėką lietuviams mokyto
jams už jų didingą ir sun-

(Nukelta į 6 psl.)
Mecenatė dr. Bronė Gruzdienė, paskyrusi kantatai sukurti 275 

dol.
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Los Angeles šv. Kazimiero parapijos choras su solistu R. Dabšiu Vasario 16 minėjime pirmą kar
tą išpildęs Br. Budriūno sukurtą kantatą "Lietuvos šviesos keliu". L. Kanto nuotrauka

DRAUGO ROMANO PREMIJOS ĮTEIKIMAS 
IR GRANDINĖLES TRIUMFAS

Mokytojui paminklas...
(Atkelta iš 5 psl.)

kų darbą lietuvybei ug
dyti ir linkiu toliau būti 
ištvermingais iki lietu
vių tauta ir tėvynė bus 
laisva".

Gen. konsulas P. Dauž. 
vardis rašė laiške sk. 
valdybai: "... Lietuvių 
mokytoją labai gerbiu ir 
jam galvą lenkiu — už jo 
pagerbimą detroitiečius 
sveikinu... Prašau per
duoti Mokytojams mano 
širdingiausius svekini- 
mus ir tvirčiausius linkė
jimus jų ištvermei ir sėk
mei ruošiant karius lie
tuvybės saugojimui ir 
Lietuvos laisvinimui".

JAV LB C.V-bos bu
vęs pirm. J. Jasaitis ra
šė: "... Tautinės gyvy
bės išlaikymo darbe lie
tuvis mokytojas atlieka 
svarbią ir reikšmingą 
misiją ir, be abejo, už
sipelno pagarbos ir įver. 
tinimo."

Vyskupo V. Brizgio 
specialiai pasakytas pa
mokslas, PLB Valdybos 
pirm. J. Bačiūno ir vi- 
cepirm. St. Barzduko 
kalbos atspausdintos 
spaudoje, todėl jų čia ne
minėsime. Taip pat ne
minime tų pareiškimų 
ir kalbų, pasakytų moky
tojų pagerbimo - akade
mijos metu.

ALT S-gos Detroito 
skyriaus valdybos papra
šytos mecenatės ponios 
prisidėti prie lietuvio 
mokytojo pagerbimo, 
organizuojant specialią 
kantatą, kuri įamžintų 
mokytojui pagarbą už jo 
nuopelnus lietuvių tautai 
dr. Birutė Girnluvienė 
pareiškė, jog "mes visi 
turėtume prisidėti prie 
lietuvių mokytojų pager
bimo, nes jų įnašas įtau- 
tinės kultūros aruodą ir 
į valstybinės sąmonės 
ugdymą yra labai didelis 
jei ne pats svarbiausias.

PLANINGAS TAUPYMAS MOKA GERUS DIVIDENDUS. 
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

. Mokamas už. vienu metu taupy- 
q mo lakštus nuo išdavimo datos 

($10.000.00 ar daugiau. įdedant po
SI.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

INSURED

Tuo, kuo aš prisidedu, 
yra maža padėkos dale
lė".

Dr. Bronės Gruzdie- 
nės atsakymas buvo grei
tas ir aiškus: "Sutinku 
ir prisidedu savo auka, 
nes mes visi esame tuo, 
kuo lietuviai mokytojai 
mus išmokė būti. Be mo
kytojų lietuvių tauta bū
tų tamsi ir nekultūringa. 
Ačiū Tautinei Sąjungai, 
ir ypač Jums, organiza
toriams, kad sudarėtpro
gą pareikšti padėką mo
kytojui, įamžinant jo var
dą meno paminkle - kan
tatoje".

Šia proga tebūna leis
ta išreikšti padėką vi
siems , kurie prisidėjo 
prie mokytojo pagerbi
mo savo darbu,žodžiu, 
pinigine auka. Organiza
cijų ir veiksnių atsto
vams, kurie patys daly
vavo, pasakydami šiltą 
žodį, ar raštais. Ypatin' 
ga padėka priklauso me
cenatėms, kurios savo 
auka įgalino įvykdyti už

KAZIUKO MUGĖ BOSTONE
Skautų mugė, tai tikras 

jomarkas, kuris tik vieną bymetė prasidėjo. Svečiai 
kartą metuose tegali būti. 
Sekmadienio rytą — lyg

rinkosi sparčiai. Skautų 
tuntai išsirikiavo visoje sa-

Vida Kleinienė sega mugės ženkliuką Atlanto rajono vadeivei L. 
Milukienei. č. Kiliulio nuotrauka

sibrėžtą tikslą — sukur
ti nemirštamą lietuviui 
mokytojui muzikinį pa
minklą. Taip pat dėko
jame Los Angeles ALT 
S-gos skyriaus valdy
bos p-kui Br. Dūdai, vai- 
dybai ir sk. nariams, ku
rie gėlėmis padėkojo kam 
tatos kūrėjams, tuo bū
du teigiamai įvertindami 
iniciatorių pastangas.

Sukurtoji kandata, rei
kia spėti, bus nuolatiniu 
palydovu rengiamų kul
tūros kongresų ir aps
kritai didžiųjų tautinių 
švenčių progomis. Kan
tatoje atskleidžiama mū
sų tautos kultūros rai
da, mūsų tautinių sieki
nių pagrindai, kuriuos su- 

_darė lietuviai mokytojai, 
daraktoriai ir močiutės 
prie ratelio. Tad, pri
imkite Jūs mokytojai, 
mūsų visų lietuvių iš
reikštą padėką ir pagar
bą. Teskamba amžiais 
nemirtingoji muzika ir 
neišraunami žodžiai.

ALT Š-gos Detroito 
Skyriaus Valdyba

Donelaičio Metuose — dar-

Dienraštis Draugas 
skaitytojų lentynų eilėn 
įrikiavo jau septyniolik
tą premijuotą romaną. 
Kovo 17 d., Jaunimo Cent
re buvo įteikta 1000 dol. 
premija Vytautui Voler- 
tui už jo parašytą ro
maną "Sąmokslas". Už
dangai atsidarius, prezi
diume matėsi rašyt. Da
nutė Bindokienė, be prie
kaištų gerai pravedusi 
iškilmingąjį posėdį, Al
dona Augustinavičienė, 
Jury komisijos pirminin
kė, perskaičiusi jury ko
misijos protokolą, Gedi
minas Janula, premijos 
mecenatas, dr. P. Dauž- 
vardis, Lietuvos gen. 
konsulas ir Vytautas Vo- 
lertas, romano laurea
tas. Reikšmingą žodįta- 
rė mecenatas Janula ir 
laureatas Volertas, pas
tarasis savo kalboje iš
reiškęs padėką už pre
miją. Gen. kons. dr. Dauž- kyklos muzikos - lietu- 
vardis savo kalboje pa
sidžiaugė Draugo tradi-

vo didybėje. Tuntininkė V. 
Kleinienė pasveikino susi
rinkusius, pristatė garbin
gą viešnią, atvykusią iš 
New Yorko, Atlanto pa
kraščio vadeivę L. Milukie- 
nę. ši irgi sveikino ir linkė
jo, o skautai ir skautės šū
kiais palydėjo. Pakalbėjo ir 
tuntininkas č. Kiliulis, o 
tėvų Komiteto pirmininkas, 
S. Baltušis perkirpo kaspi
ną ir kvietė visus į mugę...

O ko čia nebūta! Kasmet 
vis kas nors naujo, įdo
maus ... Stalai pilni skau
tų darytų rankdarbių, kiek
viename kampe sukosi ir 
mirgėjo visokie laimės šu
liniai ir žaidimai. Svetainė 
irgi pilnutėlė publikos, vai
šinosi tėvelių pagamintais 
valgiais. Namuose kepti 
tortai, kava ir kitokie gar
dumynai.

Po pietų salė pasidarė 
per ankšta. Sausakimšai pri
sikimšo mažų, didelių ir vi
dutinių. Visi laukė vaidini
mo apie "Ali Baba" iš pa
sakos "Tūkstantis ir viena 
naktis”. Užgęso šviesos ir 
scenoje pasirodė "strausai”. 
Visus lydėjo plojimai. Pa
sirodė ir pats Ali Baba su 
savo žmona Morganą, plė
šikai velką turtus į olą ir 
šydais apsidengusios ver
gės ... Tai pasišventusios 
ir su didele kantrybe vado
vės P. Kalvaitienės nuopel
nas. Jai talkininkavo ir mu
zikinę dalį tvarkė G. Karo- 
saitė. Dekoracijos E. Klei
no, o šviesų žaidimas — A. 
Bačiulio, Sunku tikėti, kad 
tokie jauni artistai galėjo 
taip gerai suvaidinti gana 
sunkų ir ilgą pačios P. Kal
vaitienės parašytą vaidini
mą su baletu ir dainom.

Garbė skautams, jų va
dovams ir tėvams, kurie sa
vo darbu ir ryžtu pajėgia 
suruošti tokią didingą, įdo
mią lietuvišką šventę, (st) 

ciniu užmoju ir toliau tęs - 
ti premijuotos beletris
tikos leidimą.

Visi kalbėtojai pasakė 
gražių minčių, bet tebū
nie atleista, jei čia jų 
daugiau necituosiu, nes 
visų mintys ir dėmesys 
krypo į laukiamą pasiro
dant Clevelando "Gran
dinėlę”, nes chicagiškių 
susidomėjimas ja buvo 
gana didelis. Su bilietu 
prie balkono durų atsira
dau prieš programą, o 
į balkoną nebetilpau. Sku
bėjau apatinėn salėn, ir 
ten nebeįleido. Pagaliau 
balkone įsispraudžiau 
tarp Chicagos taut. šo
kių "Grandies” šokėjų.

Iškilmingam premijos 
įteikimo aktui pasibai
gus, programos vadovė 
D. Bindokienė pranešė, 
kad pertraukos nebus, 
"Grandinėlė”, Clevelan
do Vysk. Valančiaus mo- 

viško sceninio šokio gru
pė, tuoj pasirodys sce
noje.

Prie scenos salėje su
sėdo devyni orkestran
tai su įvairiais muzikos 
instrumentais. Darnia 
ir skambia melodija jau 
pasiviliojo publiką. 
"Grandinėlės" orkestro 
vedėjas — J. Pažemis.

Uždangai atsidarius, 
apšvieston scenon įžen
gia šokėjai. Pilna salė ir 
balkonas sustingo, išvy
dę masę (apie 50) šokė
jų, taip sutartinai ir me
niškai išpildant šokį, jų 
pačių orkestrui prita
riant. Rodos taip jiems 
lengva šokti, jog jaunuo
liai nėra užsiėmę pro
gramos numerio išpildy
mu, o tik tarp savęs gra
žiai ir natūraliai žai
džia. Veiduose saulėtas 
žaismingas džiaugsmas! 
Ir surink tu visas tokias 
puikias gražiaveides 
mergaites ir vikrius - 
dailius berniukus. Tik
rai rinktinis, lietuviškas 
jaunimas. Jau pirmo šo
kio baigos pusėje, salė 
"pasimetė" — kai kas ne- 
besitenkino audringais 
plojimais, pradėjo šauk
ti "valio" ir "bis!"

Pagal programą, pir
moje dalyje buvo išpil
dyta Kadrilis (sveikini
mai, varteliai), polku
tė, kadrilis (rateliai,pol
ka), Mikitienė, Našlinis 
Jonkelis, piršlio šokis ir 
klumpakojis. Tai buvote- 

Mugėj prie laimės šulinio Audrė Eikinaitė ir Daiva Veitaitė. 
č. Kiliulio nuorauka

atrinio, profesinio lygio 
tautinių šokių pynė. 50 
šokėjų pripildydavo sce
ną, ča vėl sumažėdavo 
ligi keletos "aktorių", 
ir taip pynėmis gražiai 
pereidavo į įvairias gru
pines šokių variacijas.

Antroje programos da
lyje išpildė Kubilo moty
vą, tryptinį, vainikėliai, 
(kompozicija ir paruoši
mas šiam šokiui Rauli- 
naitienės, muzikos pri
taikymas - Babicko) ir 
jaunimo žaidimas (suk
neles stilizavo N. Pa- 
lubinskienė).

Paskutiniam šokiui su
stojus, publika nenorė
jo su tuo sutikti — ilgai 
plojo šaukė "valio"! Ste
bėjau chicagiškės taut. 
šokių "Grandies" šokė
jus ir šokėjas. Jokio pas 
juos pavydo, kad "Gran
dinėlė" geriau šoka! 
Taip pat stiprai ploja ir 
šaukia kolegoms cleve- 
landiškiams.

Mačiau salėje "Lietu
viai Televizijoj" ved. T. 
Šlutą, nenuleidžiant fil
mavimo aparato progra
mai vykstant. O kai su
tikau jį po programos, 
su jautrumu sako: "Aša
ra kliudė filmavimui šo
kių! Jaudino žavingi ŠO' 
kiai ir jaudinausi, kad 
vis dar neturiu garsinio 
filmavimo aparato. Tik 
pagalvok: negalėti nufil
muoti tokią gražią pro
gramą kartu su gražia 
muzika!..."

Džiugu, kad Drau
gas premijų įteikimo pro. 
ga kasmet duoda gerą, 
aukšto lygio programą.

Juozas Šlajus

HELP WANTED MALĖ

MEN EXPERIENCED IN 
Turning Broaches, O. D. 
Grinding Broaches, or 

Surface Grinding 
Broaches.

Apply at Plant 
U. S. BROACH & 

MACHINE CO.
20201 Sherwood 
Detroit, Mich.

(31-33,

F E M A L E

WOMEN SEWERS WANTED 
Work at home doing simple iew- 
ing. We supply materiali and 
pay shipping both ways. Cood 
rate of pay. Piece work. Write 
—Dept D. Jamster Induitries, 
Ine., 100 Ashman, Sault Ste. 
Marie, Mich. 49783. (33-39)
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L- .
CLEVELANDE 

IR APYLINKĖSE
STOKITE Į LIETUVIŲ 

KULTŪRINIO DARŽELIO 
VEIKLĄ

Lietuvių kultūrinio dar
želio sąjungos metinis susi
rinkimas įvyks sekmadienį, 
balandžio 21 d., Lietuvių 
salėje, 2 vai. po pietų.

Kviečiami naujųjų drau
gijų atstovai ir pavieniai 
veikėjai stoti į Lietuvių 
kultūrinio darželio veiklos 
tęsėjus, nes tai garbingas 
darbas globoti tokį pamink
linį darželį savo tautos did
vyrių, ko panašaus niekur 
pasaulyje nėra.

Nariu gali būti pavieniai 
asmenys, greta draugijų 
atstovų; visi moka po $1 
metuose.

Darbo yra labai mažai, 
nes darželiai yra miesto ži
nioje ir priežiūroje. Visi 
tautiniai darželiai turi Fe
deraciją, atstovui tenka 
apie 10 kartų metuose pa
posėdžiauti, ir prisidėti prie 
metinių darželiuose rengia
mų iškilmių.

Savo tarpe lietuvių dar
želio atstovai išsirenka val
dybą ir Federacijai sumoka 
$10 metinio mokesnio.

Kultūrinių Darželių Fe
deracijos naujai išrinktos 
valdybos įvesdinimui ren
giama vakarienė balandžio 
25 vakare, Mid-Day Club. 
Asmeniui kaina $4.50. Tu-

Turime gerą pasirin
kimą namų naujosios 
parapijos rajone ir Cle
velando priemiesčiuose. 
Taip pat imame namus 
pardavimui visuose spal
votų rajonuose.

J. ŠIRVAITIS
Wm. T. Byrne 
Real Estate

KE 1-4080 — namai, 
MU 1-6100 - (staiga.

SUPERIOR 
SAVINGS 

Main Office: »'MCI ”0’
798 EAST 185th STREET 

k 6712 SUPERIOR AVENUE
13515 EUCLID AVENUĘ W

HOME *nd^ 
REMODELING 

LOANS
• • • •

INSURED SAVINGS 

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai 
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

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

CLEVELAND, Ohio

rėdami savo tokį didingą 
darželį, mes privalome gau
siau pasirodyti. Kreipkite^ 
į lietuvių darželio valdybos 
narius užsisakymui vietos, 
AN 1-0969, arba MU 1-9404.

K. S. Karpius, pirm.

• Tautybių Sąjūdžio su
sirinkimas įvyks trečiadie
nį, kovo 27 d., 7:30 vai. vak. 
Bohemian Hali salėj, Broad- 
way Avė.

Susirinkimo dienotvarkė
je Pavergtųjų Tautų Savai
tės (liepos mėn.) įspūdin
gas minėjimas ir reikalingi 
tam pasiruošimai. Be to, 
bus svarstomi įvairūs kiti 
su Sąjūdžio veikla susiję 
klausimai.

Po susirinkimo čekų vi
suomenės atstovai ruošia 
vaišes.

Lietuviai prašomi skait
lingai atsilankyti.

• Anthony Bartkus, gyv. 
448 E. 148 gt., mirė Cleve
lande ir kovo 23 d. buvo pa
laidotas Kalvarijos kapinė
se.

• Algimantas Motiekai
tis ir Andrius Kuprevičius 
ruošia kamerinės muzikos 
koncertą kovo 26 d., 8:30 
vai. vak. Cleveland Music 
School Settlement salėje 
(Magnolia Dr.).

Čelistas A. Motiekaitis 
šiuo metu groja Pittsbur- 
gho Simfoniniame Orkes
tre .

Abu aukšto lygio muzi
kos menininkai išpildys 
Beethoveno, Prokofjovo ir 
Griego kūrinius.

Lietuvių visuomenė ma
loniai kviečiama šio vertin
go koncerto pasiklausyti.

ALT SKYRIAUS METINIS 
SUSIRINKIMAS

Clevelando ALT skyriaus 
atstovų metinis susirinki
mas įvyks sekmadienį, ba
landžio 7 d., 12 vai. (tuoj 
po pamaldų), Lietuvių Klu
bo apatinėje salėje, 6835 
Superior Avė.

Bus metinės veiklos apy
skaita ir pranešimai bei 
naujos valdybos rinkimai.

SUSIRINKIMAS IR 
VAKARIENĖ

Kovo 26 d. (antradienį), 
6:30 v. v. Amerikos Lietu
vių Inžinierių ir Architektų 
Sąjungos Clevelando sky-

-LJC

BALFO RINKLIAVOS ŽINIOS
1967 metais BALF Cleve

lando skyriui aukojo žemiau iš
vardintieji asmenys. Nario mo
kestis pridėtas prie auką su
mos.

šia proga skyriaus valdyba 
nuoširdžiai dėkoja visiems au
kotojams ir visiems tiems, ku
rie nors ir nebodami skyriaus 
valdybos nariai prisidėjo prie 
auką rinkimo. Ačiū.

Aukojo:

$110.00 — Pranas Aleksan
dravičius.

$100.00 — Dr. Antanas ir Irę 
nas Jasys, Dr. Juozas Skrins- 
ka.

rius rengia narių ir svečių 
su poniomis vakarienę 
(smorgasbord) — susirin
kimą Smith’s restorane, 
Coral Room A, East 222nd 
Street ir Lake Shore Blvd., 
Euclide.

Primenama, kad šis su
sirinkimas bus paskutinis 
prieš ALIAS suvažiavimą 
Clevelande gegužės 30 d.

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

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

• 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.

PARENGIMAI 
CLEVELANDE

BALANDŽIO 20 D. Vysk. 
M. Valančiaus Lit. Mokyklos 
metinis balius.

BALANDŽIO 27 D. Adv. A. 
Olio pagerbimo akademija. Ren
gia ALT S-gos skyrius. Pra
džia 7 v. v.

BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Put name sta
tybai paremti.

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.

BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio 
sode.

RUGPI0ČIO 11 D. — Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.

RUGSĖJO 28 D. Dirvos ren
giamas jaunųjų talentų vaka
ras.

SPALIO 5 D. Grandinėlės 
koncertas Slovėnų salėje.

SPALIO 19 D. — Lithuanian 
Village metinis koncertas - ba
lius.

LAPKRIČIO 16 D. L.V.S. Ra
movė Clevelando sk. rengia Ka
riuomenės šventės minėjimą.

HELP WANTED MALĖ
FOREMAN

Require man familiar with all phases 
of job shop machining of cold head- 
ing steel tooling. Supervisory ex- 
perience helpful būt nol necessary. 
Excellent opportunity for right man.

BELL TOOL INC.
24539 West Warren 

Dearborn Heights, Mich.
(33-35)

UANTED EXPF.RIENCF.D 
DIEMAKERS & MACHINISTS 

Day work. Steady work for qualified 
men. Fringe benefits.

WERNLR TOOL & MFG. CO. 
12326 E. McNichols Rd. 

Detroit, Mich.
313 - 526-6022

(28-37)

$55.00 — V. Urbaltis.
$51.00 — Dr. Jonas Mačiulis.
$50.00 — Dr. V. ir V. Ado

mavičiai, Amerikos Lietuvių Pi
liečių Klubas, Ine., Dr. W.H. 
Bložė, Dr. Vytautas Karoblis, 
Dr. Ed. Lenkauskas, Juozas ir 
Marija Mlkoniai, Dr. J. Miliaus
kas, Chio Lietuvių Gydytojų 
Draugija.

$43.00 -- per Romą Dege- 
sienę -- 1940 m. Lietuvoje me
dicinos studijas pradėjęs kur
sas.

$31.00 — Dr. H. Brazaitis, 
Dr. A. Martus, Dr. Jonas ir Al
dona Sandargai.

$30.00 — Amerikos Lietuvių 
Bendruomenės I Clevelando Apy
linkė, Antanas Garka, Alfonsas 
Steponavičius.

$26.00 — L. Banis, Jonas 
Krištolaitis, Balys Steponis.

$25.00 — V. ir M. Apaniai, 
Amerikos Lietuvių Bendruome
nės II Clevelando Apylinkė, Dr.
J. šonu.

$22.00 -- Julius Janulis.
$21.00 -- Dr. V. Gruzdys, Dr. 

E. Juodėnas, Jonas P. Vaičai
tis, Petras ir Ona Žilinskai.

$20.00 — H. Bankaitis, "Gra 
žinos" Skaučių Draugovė Cle
velande, Jonas Lipnis, C. ir I. 
Šatkauskai, G. Žebertavičius.

$17.00 — Dr. J. ir I. Stan
kaičiai.

$15,00 — Aleksas A. Apa- 
nius, Dr. A. ir V. Butkai, Jonas 
ir Danutė Dundurai, Rasa Eidu- 
kaitytė, Alfonsas Karklius, Leo
nas Kezenius, Andrius ir Euge
nija Mackevičiai, Dr. A. K. Pau- 
tienius, Vladas J. Plečkaitis, 
Pranas ir Marija Puškoriai.Dr.
A. Savičiūnas

$12.00 -- J. ir A. Augustina- 
vičiai, Vytauus ir Aldona Ka- 
manui, Anunas ir Aldona Ka
valiūnai, Donaus ir Irena Mašio 
tai, V. ir J. Steponavičiai.

$11.00 — Petras ir PaulėBal- 
čiflnai, Anicetas A. Balys, O. 
Čiurlionienė, Jonas F. ir Juzė 
Daugėlai, V. Geležiūnas, Vin
cas Juodvalkis, V. Kasakaitis. 
Dr. A. Kisielius, V. Kizlaitis, 
Petras Mikoliūnas, Alfonsas ir 
Ona Mikulskiai, A.P. Muliolis,
B. Navikas, Alg. Penkauskas, 
Anunina Puškoriūtė, V. ir H, 
Senkai, Julius Staniškis, D. Tri
makas, V. Valys.

$10.00 — A. Alkaitis, ALT 
S-gos Clevelando Skyrius, S. ir 
P. Ambrazevičiai, Dr. A. Aže- 
lis, K. Balaišis, J. Balbaus, 
Vincas Bartuška, Petras ir Na
talija Bieliniai, Anunas Bujo- 
kas, Petras Cigas, J. ir S. čy- 
vai, Vladas čyvas, Vladas Dau- 
urtas, Dr. D. Degesys, D.L.K. 
Birutės Draugija Clevelando 
Skyrius, Antanas Dovydaitis, P. 
Drabišius, Adelė Galbutienė, K. 
Gelažis, Zenonas Gobis, Jonas 
Gudėnas, Alg. Gylys, Ed. įlen
da, M. ir D. Ješmanui, Pranas 
Joga, S. Jurgutavičienė, Juozas 
Kaklauskas, F. Kaminskas,Ben. 
Karklius, Ona Karnėnienė, K. 
S. Karpius, Juozas Kasperavi
čius, Ed. Kersnauskas, Petras 
Kliorys, V. ir S. Knistautai, 
Juozas Kubiliūnas, L.R.K.S. - 
142 kuopa, Adolfas Masilionis, 
V. Maurutis, Dr. S. ir Giedrė 
Maui, B. ir A. Maželiai, Pet
ras Maželis, Anunas Nasvytis, 
Zenonas Obelenis, Juozas Pi
voriūnas, Pranas Razgaitis, Dr. 
Zigmas Sabataitis, S. Slabokas, 
P. Skardis, SLA 136 kuopa, Ju
lius R. Smetona, D. Stankaus- 
kas, P. Stravinskas, A. Styra, 
Dr. S. Sviderskas, Jonas ir Ade
lė Šiaučiūnai, V. šenbergas,Al
berta Vaitėnienė, Anunas Valai 
tis, Ed. Varekojis, Jonas Virba
lis, Ignas Visockas, Rapolas Va- 
lodka, Petras Zigmantas, Ro
mas Zorska, Juozas Žemaitis,
K. ir O. Žygai.

$8.00 — S. Melsbakas, Myko
las Smelstorius.

$7.00 -- J. Blaškevičius.
$6.00 — Augulių šeima, A. 

Baltrukonienė, Susys ir Albi
na Barzdukai, Alg. Daugirdas, 
V. Gedgaudas, Jurgis Inčiflra, 
H. Idzelis, Jack (pavardė neį
skaitoma), J. Jakštas, Vincas 
Juodis, P. Kaunas, V. Matulio
nis, K. Martinėnas, Edmundas 
Mazys, P. Mikšys, Jonas Moc
kus, F. Modestavičienė, Stepo
nas ir Juzė Nasvyčiai, VI. Pa
lubinskas, J.P. Palukaitis, Dr. 
V. Puškorius, Juozas Stempu- 
žis, Albertas ir Irean 'Sušins- 
kai, A. Šalkauskas, Jonas Švar
cas.

$5.00 -- Estera Alšėnienė, 
Jurgis Apanavičius, Raymon- 
das Apanavičius, Stasys Astraus
kas, Vladas Bačiulis, Vytauus 

Bakflnas, Aldona Balčiūnaitė, 
Mečys Balys, A. Banys, Jonas 
Barniškis, V. Benokraitis, Vy- 
uuus Biliūnas, V. Biliūnas, V. 
Bruožis, Antanas Buknis, Dr. 
E. Butrimas, Stasė čipkienė, 
Vyuutas Civinskas, Juozas ir 
Monika Damušiai, J. DauUrus, 
Zenonas Dučmanas, Antanas 
Gailiušis, Kazys Gaižutis, K. 
Gaižutis, B. Garlauskas, M. Ge- 
cevičius, Vladas Gelažius, Ona 
Geležiūnienė, Vyuutas Giedrai
tis, Grindai, Aldona Gudėnie- 
nė, F, ir E. Eidimui, Kazys Ei- 
dukaitis, Kazys Eimutis, Genė 
Ignatavičienė, St. Ignauvičius, 
Martha Ivanauskas, Zigmas Ja
kulis, Juozas Jasinevičius, Pet
rą Jocius, Antanas Jonaitis, 
Ant. ir V. Jonaičiai, Jonas Juo- 
dišius, Vincas Juodvalkis, Pet
ras Jurgutavičius, Juozas ir 
Ona Kalvaičiai, J. Kamaitls, 
K. ir Jonė Karaliai, Albinas 
Karsokas, Antanas Kasperavi
čius, AJ. Kasulaitis, J. Ka
šubą, Vladas Kaunas, V. ir O. 
Kavaliūnai, J.P. Kazlauskas, F. 
Klimaitis, J. ir J. Kunevičiai, 
Regina Laniauskaitė, Simonas 
Laniauskas, Jonas Lepeckas, 
Ottonas Liutkus, Adolfas Lū- 
ža, Vyuutas Mackauskas, Pra
nas Mainelis, A. ir S. Malėnai, 
Kazimieras ir Mare Maslaus- 
kai, Dr. Jonas Maurukas, V. 
Mazoliauskas, Vyuutas Mažei
ka, Kazys Mažonas, St. Mika
lauskas, Antanas ir Aleksand
ra Mikoliūnai, Vytenis Miški
nis, Iganas Muliolis, Bronius 
Nainys, Kazys Narbutaitis, J. 
Naujokaitis, Fel. ir Elena Na
vickai, V. Palūnas, Jonas Pa- 
žemis, Zigmas Peckus, Pranas 
Petraitis, Juozas Pikturna, Vy
uutas Pliodžinskas, J. Raste
nis, Juozas Riškus, V. ir O. Ro- 
ciūnai, A. Rukšėnas, Ona Rum- 
butienė, K. ir A. Sadauskai, 
Bronius ir Regina Snarksiai, 
Ginus Sniečkus, Juozas Snieč
kus, Linas Staškūnas, Džiugas 
Staniškis, I. Stankevičius, Juo
zas Stimburys, O. ir V. Sama- 
uuskai, Jonas šarkauskas, Alek • 
sas šemeta, K. širvinis, V. Ta- 
raška, K. Tijūnėlis, K. Tius, 
Petras ir Marija Titai, Jonas 
Urbaltis, Vincas Unguraitis, D. 
Vaičiūnas, P. Vilkas, M. Vin- 
clovas, V. Vindovas,Jonas Žiau- 
nys, Juozas or O. Žilionial, Jo
nas Žygas.

$4.00 -- Antanas Garmus, Jur
gis Kuzas, J. Pauža.

$3.00 — Mečys Aukštuolis, 
Jonas Baranauskas, Edv. Bliu- 

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj

Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida

Tai nėra vien tik istorijos vadovėlis, bet nuoširdaus 
lietuvių draugo ir lietuvių taupos istorijos objektyvaus 
stebėtojo vaizdas, patiektas anglų kalboje.

Knyga tinkama ne tik kaip dovana amerikiečių drau
gams, bet ir mūsų jaunimui, Lietuvą liečiančias proble
mas suprantančiam angliškai ir sugebančiam tas proble
mas tinkamai panaudoti ir skleisti.

TIMELESS LITHUANIA gaunama 
DIRVOJE,

6907 Superior Avė., 
Cleveland, Ohio 44103 

ir pas knygų platintojus.

KAINA 4 DOL.
Užsakant paštu, prašome prijungti 25 c. pašto išlai

doms.

mentalis, Vladas Braziulis, Ig
nas Gatautis, Vaclovas Gecevi- 
čius, Petras Ežerskls, Igoris 
Itomlenskis, Jūratė Karaliūtė, 
Julius Kazėnas, A. Kijauskas, 
Džinaras ir Mirga Kižiai, Ago- 
u Laniauskaitė, Juozas Liuima, 
J. Lozoraitis, St. Lukas, Vac
lovas Melinauskas, Povilas Nau - 
rušas, Aldona Raulinaitienė,Su
sys dalyta, Pranas ir Elena 
Stempužiai, J. Stoškus, Stasė 
Urbonavičienė, Juozas Vaičius, 
Adelė Verbylaitė.

$2.00 — Saulius Abraltis, Jo
nas Andrijauskas, V. Amsiejus, 
Balys Auginąs, B. Augustinavi- 
čiutė, Barbora Bacevičienė, Vla
das Bacevičius, B. Bernous, 
Ant. Berzinskas, Pranė Butku
vienė, J. Chaleckienė, Alfonsas 
Cijunskas, S. Dulieba, VL Gela
žius, Vincas Gelgotas, Juozas 
Gražulis, A. Juodvalklenė, Juo
zas Kaunas, Anunas Koklys, VI. 
Maslauskas, V. Markevičius, 
SaL Nastopka, Vius Neįmanąs, 
Stasys Orantas, Uršulė Rover- 
steinienė, K. Palubinskas, Z. 
Pivoriūnas, Jonas Sa jevičius, Al - 
bėrus Sumakaris, A. Šaltenis, 
Whilhelmas Valdukaitls, Ignas 
Verbyla, Mrs. Dantei Young.

$1.00 — Algima Augustauskie 
nė, Jonas Baleika, Ignas Bel- 
zinskas, Stasys čipkus,Ben Do
vydą vice, A. Gecevičius, A. Kaz- 
las, B. Klimas, VL Kandus, Vla
das Krivickas, Balys Lauce, 
Em. Macijauskas, Juozas Maci
jauskas, Juozas Merkys, Jonas 
Milas, Jonas Montvila, Kazys 
Pikturna, V. Rutkauskas,Juozas 
Sadauskas, Anicetas Strimaitis, 
Ver. Valaitienė, Uršulė Verby
laitė. Smulkiais surinku $L70.

Dėl pastebėtų šiume sąraše 
netikslumų prašome kreiptis J 
Balfo skyriaus valdybos iždi
ninką — Vincą Akelaitį, 634 E. 
124 St. Telefonas: 851-0934, 
arba bet kurį valdybos narį.

Balfo Skyriaus Valdyba 
(sk)

Skaityk ir platink 
DIRVĄ



DIRVA
TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

VASARIO ŠEŠIOLIKTOSIOS
MINĖJIMAS ROCHESTERY

Lietuvos Nepriklausomy
bės atkūrimo minėjimas 
Rochesteryje buvo pradėtas 
tradicine lietuvių radijo va
landėle, kurią anglų ir lie
tuvių kalbomis pravedė 
Raimundas Kiršteinas. Iš 
juostų buvo perduoti JAV 
atstovų rūmų pirm. J. W. 
McCormack ir Alto pirm. 
Eugenijaus Bartkaus svei
kinimai. Studentų vardu 
žodį tarė vietos skyriaus 
pirm. Jonas šipaila. Iškil
mingose pamaldose, kurias 
atnašavo kun. Liudas Ja
nuška, tai dienai pasakęs 
pritaikintą pamokslą, gie
dojo po ilgesnės pertraukos 
LB choras, vadovaujamas 
Jono Adomaičio, vargonais

Solistė Vlada Sabalienė Va
sario 16 minėjime dalyvavusi 
meninės programos išpildyme. 

Dr. J. Dėdino nuotrauka

pritariant Raimundui Oba- 
liui. Solistė Birutė čypienė 
sugiedojo giesmę "Malda 
žuvusiems”. Organizacijos 
dalyvavo su savo vėliavo
mis.

Po pietų iškilmingas mi
nėjimas vyko šv. Jurgio pa
rapijos salėje. Po kun. Liu
do Januškos maldos ir su
giedotų abiejų himnų, mi
nėjimą atidarė Alto vice- 
pirm. dr. Vladas Lelis, ku
ris pakvietė Birutę Litvi- 
nienę pravesti programą ir 
pristatyti atsilankiusius žy
mesnius svečius. Po paaiš
kinimo angliškai šios dienos 
prasmės, buvo priimtos re
zoliucijos Jungtinėms Tau

Dalis Rochesterio LB choro su dirigentu Jonu Adomaičiu ir solo 
partiją atlikusiu kun. Liudu Januška. Dr. J. Dėdino nuotrauka

A. A.
L. K. Kūr.-Savanoriui

kapitonui JUOZUI MARČĖNUI 
mirus, jo giminėms Lietuvoje ir čia Amerikoje 
reiškiame gilią užuojautą

Detroito Skyriaus k.-savanoriai 
ir ramovėnai

toms ir prezidentui L. John- 
sonui, prašant kuo greičiau
sia iškelti Lietuvos bylą, 
taip pat pareiškiant prita
rimą dabartinei JAV Viet
namo politikai, kovojant 
prieš tarptautinį komuniz
mą. Pirmasis žodį tarė nuo
širdus lietuvių bičiulis Wa- 
shingtone, vietos kongres
manas Frank Horton, eilę 
metų gynęs Lietuvos reika
lus atstovų rūmuose. To
liau kalbėjo miesto bur
mistras Frank Lamb (pa
žymėtina, kad klebono kun. 
Pr. Valukevičiaus iniciaty
va virš miesto rotušės ple
vėsavo lietuviška trispal
vė), miesto tarybos nariai 
Kress ir St. May. žodžiu 
sveikino dar latvių, vengrų 
ir ukrainiečių atstovai, raš
tu — estai, New Yorko vals
tijos kongresmanas R. Lili 
(išrūpinęs iš gubernato
riaus lietuvių dieną). Pa
grindinis minėjimo kalbė
tojas buvo Algirdas Kasiu- 
laitis iš Clevelando.

Po oficialiosios dalies se
kė gana plati ir įvairi me
ninė programa, kurią pra
vedė Vytautas žmuidzinas. 
Solistė prof. Vlada Sabalie
nė su įsijautimu sudainavo

Kongresmanas Frank Horton, 
didelis lietuvių bičiulis, kalbė
jęs Vasario 16 minėjime Roches 
tery.

J. Navakausko "Kai lekia į 
tėviškę gervės”, K. Kavec- 
ko "Mano žemei", "Gero 
medžio atžalos" ir "Pava
saris”, Schuberto "Laišką" 
ir ariją iš Puccini "Madam 
Butterfly". Akomp o n a y o 
muz. Zen. Nomeika. Niekur 
neišspausdintą vieną iš pa
skutiniųjų Mykolaičio-Puti
no eilėraščių, sukurtą žuvu
siems pagerbti, įspūdingai 
perdavė Pranas Puidokas. 
Deklamacijose dar pasirodė 
Jūratė Krokytė ir grupiniai, 
gražiai aktorė Izabelės 
žmuidzinienės paruošti, li
tuanistinės mokyklos mo
kinukai.

Didžiausią meninės pro
gramos dalį atliko populia
rusis LB choras, vadovau
jamas Jono Adomaičio, 
ako mponuojant Kęstučiui 
Saladžiui. Įspūdingai su
skambėjo, nevienam nu
braukus ašarą, "šiaurės pa- 
žcaistės" žodžiai: "Lietuva, 
mano šiaurės pašvaistė ir 
gėlė sidabrinių rytų, kas 
krauju tavo veidą nulaistė 
ir ko liūdi prie kryžkelės 
tu" (žodž. B. Brazdžionio, 
muz. St. Sodeikos). Toliau 
sekė "Tėvynės gėlės" (žodž. 
B. Brazdžionio, muz. St. 
Gailevičiaus) liaudies dai
na, harmonizuota J. Dam
brausko "Apynėli žaliasai", 
populiarioji "Karvelėli mė
ly našai" (žodž. Vinco Ku
dirkos, muz. č. Sasnausko), 
solo dainuojant kun. L. Ja
nuškai ir pabaigai didelį 
įspūdį susirinkusiems pali
ko pirmą kartą Rocheste
ryje išpildytas Br. Budriū- 
no kūrinys (Bern. Braz
džionio žodžiai) "Mano pro
tėvių žemė”, didingai išpil
dytas choro su soliste Biru
te čypiene.

Per pertrauką ir pa mi? 
nėjimo susirinkusieji galė
jo pasigrožėti filatelisto 
Vlado Keibos puikiai su
tvarkyta lietuviškų pašto 
ženklų parodėle. Salėje mi
nėjimo metu Altui surink
ta 1276.61 dol.

Minėjimą, kaip ir kiek
vienais metais, surengė vie
tos Alto valdyba. Paminė
tina, kad žymusis Roches
terio lietuvių veikėjas Pet
ras Norkeliūnas, kuris sky
riui ir Balfui pirmininkavęs 
25 metus (I), dėl ligos tu
rėjo pasitraukti iš savo taip 
sąžiningai ir su dideliu 
kruopštumu atliktų parei
gų, buvo paskelbtas tų or
ganizacijų garbės pirminin
ku. Dabartinę Alto valdybą 
sudaro: pirm. Juozas Jur
kus, vicepirm. prof. dr. An
tanas Klimas, dr. Vladas 
Lelis, sekr. Vitolis Litvinas, 
ižd. Antanas Sabalis ir na
rys Bronius Krokys. km)

• Būdingą sukaktį šven
čia gyvi likusieji Stutthofo 
k o n c e ntracijos stovyklon 
prieš 25 metus išsiųsti 46 
įvairių Lietuvos gyvenimo 
sričių atstovai.

Labai maža dalis jų gy
vųjų tarpe. Išmėtyti ir jie 
po visus pasaulio kontinen
tus. Vieni Lietuvoj, kiti 
Amerikoj, o Vyt. Meilus nu- 
sidangenęs net į Japoniją.

Koncentracijos stovyklo
se patekusiųjų masėj, 46 
sudaro tik mažą dalelę Lie
tuvai uždėto erškėčių vai
niko. Gal todėl mažai kas 
juos ir beprisimena. Tik 
"Darbininkas" vasario 19 
vedamuoju laiko juos sim
bolinėmis aukomis ir kace- 
tuose pradėtų kančių bran
duoliu. Ir jie buvę suimti už 
tautos įvykdyta pasiprieši
nimą, kai tūkstančiai po to 
(jau komunistų) buvo su
imti, kad pasipriešinimo ne
galėtų būti.

Tik retą mirtin iškelia
vusį beprisimename. Gaila. 
Įvairiausias sukaktis šven
čiant, negi tik iškilesnieji 
p r o f e s oriai prisimintini. 
Kai kurioms organizaci
joms turėtų lygiai brangūs 
būti ir majoras, Vilniaus 
viceburmistras Bronius Gri-

LietuviŲ Fondo vakarienėj gen. konsulas dr. P. Daužvardis, inž. Valdas ir Alma Adamkavičiai ir kt. 
V. Noreikos nuotrauka

LIETUVIŲ FONDO VAJAUS SĖKMINGA VAKARIENĖ
šių metų kovo 10 d. į Kil

tys restoraną susirinko virš 
150 Lietuvių Fondo šeimos 
naujųjų narių, nešini tūks
tantines ir šimtines.

šią LF vajaus vakarienę 
pradėjo Tarybos pirminin
kas dr. G. Balukas šiltu 
sveikinimo žodžiu pažymė
damas, kad šiais sukaktu
viniais metais Lietuvių Fon
das ryžtasi paaugti virš 
pusės milijono dolerių ir tik 
visų lietuvių bendromis pa
stangomis pasieksime užsi
brėžto tikslo. Pažymėjo, 
kad atmintinio medalio iš
leidimas gražiai propaguoja 
Lietuvos vardą.

Valdybos pirmininkas dr. 
A. Razma sveikindamas va
karienės dalyvius, džiaugė
si jos sėkmė, painformavo 
apie LF augimą, pažymėjo, 
kad LF yra geros vadovy
bės rankose ir turi viltį, 
kad LF savo tikslą pasieks 
ir kvietė visus taurius lie
tuvius jungtis į Lietuvių 
Fondo Šeimos narių tarpą.

Plačiai jau kalbama apie 
gražiai išleistą trečiosios 
serijos atmintinį medalį, 
kuriame atžymėta mūsų 
valstybės nepriklausomybės 
atkūrimo ir nepriklausomy
bės metų laikotarpis, šiuo 
reikalu vakarienėje išsamų 
žodį tarė medalio išleidimo 
finansuotojas dr. Poškus, 
pažymėdamas, kad medalis 
turi didelės reikšmės pro
paguojant Lietuvos vardą 
svetimųjų tarpe.

Dr. Razma pakviečia uo
lųjį LF vykd. vicepirminin
ką ir medalio sumanytoją 
A. Rėklaitį, kuris Lietuvių 
Fondo vardu perskaitė įtei
kimo aktą, o medalį įteikė 
dr. Poškus šios vakarienės 
garbės svečiui ir jos globė
jui generl. kons. dr. Petrui 
Daužvardžiui, o poniai J. 
Daužvardienei ponia Balu- 
kienė įteikė rožių puokštę.

Gen. kons. dr. Petras 
Daužvardis sveikino Lietu
vių Fondo darbuotojus, gė
rėjosi atliktais darbais, dė
kojo už medalį ir iškėlė jo 
reikšmę, p a ž y m ė damas, 
kad Lietuva juridiniai te
bėra laisva ir nepriklauso
ma valstybė, tik okupanto 
pagrobta. Jeigu nebūtų ne
priklausomos Lietuvos, šian
dien nebeegzistuotų laisva- 

gas, maj. St. Puodžius, 
aviac. pulk. M. Mačiokas, 
broliai A. ir V. Tumėnai ir 
kiti mirusieji. Kentėjo jie 
bendrą kančią, susilaukė 
bendro likimo. Kad ir pra
ėjo 25 metai, bet ar tai jau 
toks ilgas laiko tarpas, kad 
jų aukos nebeprisimintu
me?

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. 

jame pasaulyje ir Lietuvos 
atstovybės. Linkėjo LF šei
mai dirbti lietuvybės išlai
kymo labui ir aktyviai 
jungtis į laisvės kovą.

JAV LB Centro Valdy
bos pirmininkas inž. Br. 
Nainys prisiminė pirmųjų 
LF vyrų ryžtą ir pastan
gas, sveikino už kilnius 
darbus ir pažadėjo LB vi
sokeriopą paramą.

Tolimesnei vakarienės ei
gai vadovauti dr. A. Raz
ma pakvietė dr. J. Kauną 
ir dr. P. Kisielių.

Čia vajaus vykdymo ko
mitetų pirmininkai pristatė 
naujus narius ir tuos, ku
rie savo įnašus padidino. 
Naujų narių tarpe įamžinti 
mirę ar nukankinti vysku
pai Vincentas Borisevičius, 
Pranciškus Ramanauskas ir 
Petras Maželis. Juos įamži
no Virkutis iš Brighton 
Parko. Vytautas Orentas 
tūkstantine įamžino savo 
gerąją gyvą motinėlę 85 
metų, nes ji labai sielojosi 
ir vertino fondo idėją.

Į LF įstojo su tūkstanti
ne dr. A. ir agr. A. Ruibiai. 
Įnašus padidino: dr. Balu
kas iki 2000 dol. Julius Pa- 

DIRVOS NOVELĖS 
KONKURSAS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

kalka iki 1000 dol. Dr. B. 
Poškus iki 1500 dol. Dr. D. 
P. Jarai iki 1300 dol. Fon
do narių eiles padidino čia 
gimę ir augę lietuviai Sten- 
ley ir Irena Balzekai ir Ca- 
simer G. Oksas įnešdami po 
šimtinę.

Viso Lietuvių Fondo va
jaus vakarienės metu su
dėta 14,000 dolerių. Kapi
talas jau prašoko 440,000 
dol. ir narių turima virš 
1900.

Pažymėtina, kad šią va
jaus vakarienę finansavo 
savomis lėšomis dr. A. Raz
ma, dr. G. Balukas, dr. F. 
Kaunas, dr. K. Ambrozaitis, 
dr. B. Poškus, dr. P. Kisie
lius, dr. P. Jaras, dr. V. 
Tauras, dr. J. Valaitis ir dr. 
A. ir agr. A. Ruibiai.

Vakarienei baigiantis dr. 
A. Razma išreiškė nuošir
džią padėką visiems šios 
vakarienės dalyviams, pri- 
sidėjusiems prie LF augimo 
savo įnašais.

Vakarienė praėjo jaukio
je nuotaikoje ir ryžto atei
ties darbams ženkle. Joje 
dalyvavo mūsų visuomenin- 
kų, spaudos žmonių ir Lie
tuvių Fondo uolieji talki
ninkai. Jurgis Janušaitis
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