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gVĮS^^SAUUO
• JTO Saugumo Taryba
vienbalsiai pasmerkė Izrae
lį už išpuolį prieš Jordani
ją. Izraelio atstovas ambasad. Yosef Tekoah atmetė
tą pasmerkimą, aiškinant,
kad puolimas buvo įvykdy
tas savisaugos reikalais.
Izraelis aiškina, kad Jorda
nijos teritorijoje spiečiasi
arabų teroristų gaujos puo
limams prieš Izraelį, kartu
ruošiantis sabotažo veiks
mams ir partizaniniam ka
rui. JAV ambasad. Goldbergui rezoliucijos tekste
pavyko įterpti sakinys, puo
lęs "visus incidentus, prie
šingus ten paliaubų sutar
čiai”, arabų neišvardinant.

• Panamos parlamentas
pašalino prezidentą Marco
A. Robles iš posto, jo vie
ton prisaikdinant vicepre
zidentą Max Delwalle, ku
ris netrukus sudarė naują
kabinetą. Staigus preziden
to pakeitimas sukėlė politi
nę krizę, kuri dar nežinia
kuo gali baigtis.
• Italijoje tik dabar ga-,
lutinai įvesta italų kalba
katalikų bažnyčiose. Tai
pirmas kartas 1000 metų
metų bėgyje, kada ir italai
galėjo suprasti viską, ką
kunigai kalbėjo mišių metu.
Daugelyje kraštų jau visi
metai kaip naudojama vie
tos kalba bažnyčiose, tik ne
katalikų centre — Italijoje.

• Lenkijos bažnyčiose bu
vo skaitomos katalikų vys
kupų laiškas, kuriame stu
dentų riaušės buvo pateisin
tos "siekimu tiesos ir lais
vės”. Laiške taip pat krei
piamasi į Gomulkos režimą
prašant atsižvelgti į jauni
mo nuotaikas ir pagalvoti
apie pritaikymą pažanges
nių valdymo metodų. Ta pa
čia proga primenama, jog
Lenkijos konstitucijoje yra
garantuojama susirinkimų
laisvė ...
• Rytų Vokietijos mieste
Drezdene įvykusi Sovietų
S-gos, R. Vokietijos, Lenki
jos, Vengrijos, Bulgarijos
ir Čekoslovakijos komunis
tinių atstovų konferencija
sukrėtė čekų delegaciją sa
vo reikalavimais nenukryp
ti nuo Kremliaus linijos.
Komunikate kalbama, kad
"Čekoslovakijos darbininkų
klasė ... užtikrins tolimes
nę socializmo statybą ..
tačiau nebecenzūruo j a m a
čekų spauda ir radijas per
davė tik komunikato sant
rauką. Naujojo čekoslovakų kompartijos sekreto
riaus parašas po komunika
tu aiškinamas arba jo nu
sileidimu spaudimui ir grąsinimams arba tik parašu ir
kartu nusistatymą vykdyti
užsibrėžtas reformas. Kitų
kraštų delegacijų atstovai
pareiškę baimę, kad Čeko
slovakijoje vykdomos re
formos galinčios sukrėsti
pačią komunistų partiją iš
pagrindų.
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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

REVOLIUCINIAI BRUZDĖJIMAI LENKIJOJE
IR ČEKOSLOVAKIJOJE VYKSTA LABAI SKIR
TINGAIS BŪDAIS. — KAD SUPRATUS, KAS
ĮVYKO PRAHOJE, REIKIA ATSIMINTI JAROSLOVĄ HAšEKĄ IR JO ŠAUNŲJĮ KAREIVĮ
ŠVEIKĄ...
-----VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
-----

Lygiai prieš savaitę
šioje vietoje prisiminę

TelephoO6:

Lietuvos Laisvės Kovos Metai

PELES SUKILIMAS
ve suėsiu pusryčiams.”
Zuikis pažadėjo: ”Aš bū
siu punktualus”.
Liūtas po to sutiko zeb
rą ir tai pranešė: Drau
ge Zebrą, aš tave suė
siu pietum”. Zebrą nar
siai atsakė: "Man tai bus
Maironį, klausėm ar'Jau garbė”.
Pagaliau draugas liū
slavai sukilo', nes tau
tas
sutiko pelę ir jai pa
tinis atgimimas slavuo
žadėjo
"Drauge pelyte,
se turėjo didelės įtakos
ir mūsų posūkiui į ne tu būsi mano lengvas už
priklausomybę. Ir da kandis prieš užmie
bartiniai bruzdėjimai, gant".
Tačiau pelė pasiprieši
siekią didelių permai
no:
"Suėsk save patį, tu
nų, ir kiekvienu atveju
bestija,
o ne mane!” Liū
įrodą nemažesnį nepasi
tenkinimą, gali turėti la tas į tai atkirto: "Atsi
bai didelių psichologinių prašau, drauge pele, jei
tu nenori, aš tave iš
pasėkų.
Revoliucija vyksta iš brauksiu iš savo menu”
Taip pragiečiai juokau
viršaus tiek Lenkijoje,
ja
apie pasikeitimus jų
tiek ir Čekoslovakijoje,
bet nepaprastai skirtin režime. Visi iki šiol klau
gais būdais. Lenkijoje sė liūto, o kai pelė pasi
akstiną viešam bruzdė priešino, tas kapitulia
jimui davė Adomo Mic vo.
kevičiaus
Vėlinių —
"Liūtas" Antonin No
"Dziady" uždraudimas, votny, valstybės prezi
leidimas ir vėl uždrau dentas ir kompartijos še
dimas.
Reikalaudami fas, kaip suparaližuotas
laisvės, lenkų intelektu sėdi Prahos pilyje —
aliniai sluoksniai ir stu Hračine ir stebi, kaip
dentija savo sąjūdį nu priešpaskutinis stalidažė priešrusiškom nuo nistinis režimas, (pas
taikom, kilusiom iš to kutinis dar yra val
veikalo citatos, kad ru džioje Rytų Vokietijoje)
sai nieko kito nedavė pasuko į kiek laisvesnį
kaip šnipus ir niekše ir daugiau demokratinį
lius. Gomulkos vyriau- kelią. Novotny dar vis
sybė, pagal senas caro skaitosi valstybės pre
’ochrankos' tradicijas,
zidentu, tačiau jo sūnus
visą tą sąjūdį pavadino namų arešte ir aplamai
žydų sąmokslu ir jei tų laikoma, kad jo valdžios
būtų likę daugiau, tikrai dienos, jei oficialiai ne
būtumėm girdėję apie po pasibaigė, tai jau yra
licijos suruoštus žydų praktiškai suskaitytos.
'pogromus'. Vienu žo Jis jau nebevadovauja
džiu, nepasitenkinimas partijai. Saugumo šefas
esama padėtimi Lenki Mamula yra laikomas na
joje virto 'tautiniu klau mų arešte, krašto apsau
simu' su svetimšalių gos ministeris Lomsky
(ar tai būtų rusai ar žy- mušėsi sau įkrūtinę, pri
dai) kaltės ieškojimu, sipažindamas kaltu, per
Gali sakyti, kad turime televizijos programą.
tipiškai lenkišką aferą. Generolas pulkininkas
Čekai ir slovakai nu Vladimir Janko paleido
ėjo kitu keliu. Triukšmo vieriintėlį šūvį visoje da
ir kraujo čia buvo ma bartinėje revoliucijo
žiau, rezultatai tačiau ža je -r sau į širdį. Vidaus
da būti daug didesni.
reikalų ministeris Kudr♦♦♦
na ir vyr. prokuroras
Prahoje ramu, kavi Bartuška buvo pavaryti,
nėse žmonės sriubčioja o tūkstančiai studentų su*
kavą ar alų ir viens ki sirinko Lany kapinėse
priemiestyje
tam pasakoja tokį anek Prahos
prie prieš 20 metų per
dotą:
Draugas liūtas sutiko langą išmesto užsienio
zuikį ir jam įsakė: reikalų ministerio Jan
"Drauge zuiki, atbėk pas Masaryk kapo. Net komumane rytoj rytą, aš ta
(Nukelta į 2 psl.)
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VLIKo pirm. dr. J. K. Valiūnas pas Philippiny respublikos prezidentą Ferdinando Marcos.

P. KORĖJA IR LAISVOJI KINIJA IŠLEIS LIETUVOS
SUKAKČIAI PAMINĖTI PAŠTO ŽENKLUS
Vliko pirmininkui dr. J.
K. Valiūnui besilankant
Seule, Korėjos sostinėj, iš
kilo sumanymas išleisti Ko
rėjos pašto ženklą Lietuvos
sukakčiai paminėti.
Kovo 3, 4 ir 5 d. Vliko
pirmininkas Seule matėsi ir
tarėsi su Pasaulio Prieškomunistinės Sąjungos gen.
sekretorium J. Hernandez,
su Korėjos Prieškomunistinės Sąjungos pirmininku
generolu Eung-joon Lee,
generaliniu sekre t o r i u m
Jun-yong Pak, susisiekimo
ministru Jong-ryul Whang,
viešosios informacijos vice
ministru Shung-sung Lee ir
su užsienio reikalų ministru
Kyu-hah Choi. Susisiekimo
(pašto) ir užsienio reikalų
ministrai pašto ženklo su
manymu palankiai susido
mėjo. Galutinio sprendimo
tuo reikalu laukiama, kai
užsienio reikalų ministerija
atidžiai patikrins teisines
bei politines tokio veiksmo
sąlygas.
To sumanymo įgyvendi
nimu toliau rūpinasi Korė
jos Prieškomunistinės Są
jungos vadovybė, ypač jos
pirmininkas generolas Lee,
su kuriuo, remdamasis Vli
ko pirmininko informacija
ir patarimu, ir iš New Yorko susisiekė einąs Vliko pir
mininko pareigas vicepirmi
ninkas dr. B. Nemickas.
Lankydamasis pas Vati
kano nunciatūros Seule se
kretorių monsinjorą J. V.

Bulaitį, Vliko pirmininkas
patyrė, kad ir Seulo vysku
pas galės būti pakalbintas
paremti savo patarimu Korėjos-Lietuvos pašto ženk
lo sumanymą. (Turima gal
voj aplinkybė, kad susisie
kimo ministras yra katali
kas).
Viešosios informacijos vi
ceministras itin tvirtai pri
tarė sumanymui išleisti
kalbamąjį ženklą ir aukš
tai vertino tokio ženklo
reikšmę. Be to, pageidavo
gyviau keistis su Vliku in
formacijomis ir paprašė,
kad ministerijai būtų siun
tinėjami ELTOS INFOR
MACIJOS biuleteniai anglų
kalba.
Vliko pirmininkas aplan
kė Seule leidžiamo dienraš
čio K0REA HERALD (an
glų kalba) leidėją Bong-gi
Kim ir redaktorių Kwanggil Kay. Po to, pirmininką
aplankė to laikraščio atsto
vas ir parengė spaudai iš
samų pasikalbėjimą apie
Lietuvos problemas. Pasi
kalbėjimas buvo paskelbtas
dviejose to laikraščio lai
dose.
Ir Korėjos televizijos ži
nių skyriaus vedėjas Leung
-eun Han padarė dvidešim
ties minučių pasikalbėjimą
su Vliko pirmininku. Pasi
kalbėjimas buvo perduotas
kovo 6 d., 6 vai. vakarą,
tuoj po tarptautinių žinių
pranešimo. Anglų kalba vy
kęs pasikalbėjimas buvo
verčiamas į korėjiečių kal
bą. Pasikalbėjimo metu per
visą ekraną parodytas ir
ryškiai matytas Lietuvos
žemėlapis iš Vliko išleistos
brošiūros (LITHUANIA).

vykstant į Manilą, aerodro
me — padarė pasikalbėjimą
Taivano televizijos atsto
vas Dahren Lo
ir
buvo skirtas tą patį vakarą
parodyti tarptautinių žinių
tarpe.
(ELTA)

Naujas Vilties
šimtininkas

DR. JUOZAS KAŠKELIS
REMIA DIRVĄ

šiomis dienomis Vilties
Draugijos narių-šimtininkų
skaičius vienu padaugėjo,
kada j juos su šimto dole
rių įnašu įstojo dr. Juozas
Kaškelis iš Toronto, Kana
doje. Naujasis viltininkas
yra asmenybė, gerai pažįs
tama mūsų ekonominiame
ir visuomeniniame gyveni
Taipei, laisvos Kinijos me. Daugelį metų aktyvus
sostinėj, irgi numatoma ga
Dirvos bendradarbis, nuo
limybė arba išleisti Lietu
latinis rėmėjas ir gerbėjas
vos sukakčiai paminėti skir
dėl jos patriotinės linijos.
tą pašto ženklą, arba —
Vilties Draugijos valdyba
greičiausia — tam tikrą
dėkinga dr. Juozui Kaškelaiką vartoti pašto ant
liui už paramą.
spaudą su atitinkamu įra
Gimęs Gudžiūnų km.,
šu, kaip tai buvo padaryta
Linkuvos
valse., Šiaulių
Brazilijoj.
Taipei, kovo 6, Vliko pir apskr., šiuo metu yra pa
mininkas matėsi ir tarėsi čiame pajėgume, aukštai
apie Lietuvos sukakties mi tišku nuoširdumu besireiš
nėjimą su Pasaulio Prieš kiąs daugelio organizacijų
komunistinės Sąjungos Ki veikloje Toronte: LAS vei
nijos padalinio pirmininku kėjas, Lietuvių Verslininkų
Ku Chenk-Kang. Su juo ir pirmininkas, Antibolševikigi toliau tuo reikalu laiš nio Bloko Kanadoje pirmi
kais susisiekiama iš New ninkas ir p. Ateitis, be abe
jo, duos progos dr. Juozą
Yorko.
Ir Taipei su Vliko pirmi Kaškelį plačiau pristatyti
ninku — prieš pat jam iš- Dirvos skaitytojams.

Pelės sukilimas...
(Atkelta iš 1 psl.)
nistų laikraščiai tos su
kakties proga pagyrė jo
"nepriklausomybės kraš
tui" siekimą.
Čekai ir slovakai sva
joja apie vakarietišką gy
venimą, tačiau istorija
juos išmokė į nieką nesi
veržti jėga, bet kant
rybe.
Šios žiemos revoliu
cija nevyko gatvėse, bet
įstaigose. Iš toliau žiū
rint, viskas liko tas
pats. Cenzoriai vis dar
deda savo antspaudus
ant spaudai skirtų rank
raščių, tačiau jie jų ...
neskaito. Vyr. redakto
riai .vis dar yra linijai
Ištikimi komunistai,
tačiau jie praleidžia to
kias ’herezijas', kaip tą
paskelbtą profesinių są
jungų organe "Prace".
"Visos revoliucijos
nueina niekais, jei jos
piliečiams neduoda dau
giau laisvės, negu jos
būta sugriautoje siste
moje."
Rašytojas Vlamir Pa
rai rašė: "Čekoslovaki
joje pragyvenimo lygis
galėtų būti kaip Švedi
joje ar Šveicarijoje, nes
mūsų kraštas turi ne
blogesnes sąlygas jam
pasiekti kaip tose šaly
se. Mes galėtumėm gau
ti už savo darbą pini
gus, kuriais galėtumėm
nusipirkti vartotą Volkswageną ar bent sočiai
kepeninės dešros, ir*...
net turėti laikraščius,
kurie įvykius mūsų pa
čių sostinėje aprašytų
smulkiau, negu negrų ne
ramumus Alabamoje".
Rašytojų draugijos pir
mininkas
profesorius
Goldstuecker pareiškė

1968 m. kovo 27 d.
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vokiečių ’Der Spiegei’:
"Pirmiausia, pas mus
vyksta pačios komunistų
partijos sudemokratinimas... Pareigūnai bus
renkami slaptai, galima
problemas laisvai disku
tuoti... Vėliau tas pats
galėtų būti pritaikinta ir
krašto seimui... jau
šiais metais per rinki
mus rinkėjai galės pa
sirinkti tarp įvairių kan
didatų".
Į lemiamą Spiegelio
klausimą: "Ar jūs tikit,
kad jūsų politiniai drau
gai Rytuose ir Pietuose
tai supras ir tam pri
tars, kas jūsų krašte
vyksta?"
— prof. Goldstuecker
atsakė: "Aš turiu vilties,
kad jie tai supras ir net
manau, kad patys jų įta
kingiausi tam procesui
pritars, nes man rodos,
kad tai sutinka su so-

cializmo ir socialistinio
sąjūdžio interesais".
Čekų ir slovakų ma
sės į tas komunistiniame
režime į viršų išplauku
sių sluoksnių pastangas
žiūri su viltimi ir baime*
nes jos dar galipasibaigti kaltinimais žydų kaip
Lenkijoje. Jie tas pastan
gas diskutuoja kaip visai
juos tiesiogiai nelie
čiančius dalykus. Lygiai
taip pat kaip pasaulinę
politiką diskutavo prie
alaus stiklo šaunusis karevis Šveikas. Jei kas
to nuotykio nėra skaitęs
ar laikui bėgant užmir
šęs, galėčiau priminti,
kad tą personažą yra su
kūręs Jaroslav Hašek
1921 metais pasirodžiu
sioje knygoje, kuri grei
tai buvo išversta į visas
kultūringas kalbas. Tik
ją atsiminę, mes galime
lengviau supasti Pra
hos įvykius, prie kurių
užkulisių ilgiau sustosime.

AUSTRALIJA NEPRIPAŽĮSTA
LIETUVOS OKUPACIJOS
Vlikas gavo tokį pirmi
ninkui dr. J. K. Valiūnui
adresuotą Australijos mi
nistro pirmininko laišką:
"Ačiū už Jūsų laišką, at
kreipiantį dėmesį į penkiasdešimtmetinę suka k t į
nuo Lietuvos nepriklauso
mos valstybės paskelbimo ir
nurodantį į tragingus įvy
kius, atnešusius prievartinį
įjungimą į SSSR.
"Kaip žinote, Australija
niekad nepripažino ir nepri
pažįsta Lietuvos į Sovietų
Sąjungą įjungimo galioji
mo. Mūsų atstovai Jungti
nėse Tautose dažnai pareiš
kia Australijos pažiūrą į
sovietinį kolonializmą ir,
galiu Jums užtikrinti, darys

tai ir toliau, iškilus kiek
vienai progai”.
Tai yra atsakymas į Vil
ko pirmininko ir Lietuvos
Diplomatijos šefo laišką su
Politinės Konferencijos ma
nifesto pagrindu pareng
tuoju memorandumu. Aus
tralijos Lietuvių Bendruo
menės pirmininkas S. Na
rušis tą laišką ir memoran
dumą įteikė Australijos mi
nistrui pirmininkui vasario
16 dieną. Laiško ir memo
randumo nuorašai buvo
įteikti bei nusiųsti visiems
Australijos federacinės vy
riausybės nariams, trims
arkivyskupams ir keliems
parlamentarams.
Keturi Australijos dien-

raščiai — TIMES )Canberra, sostinė), THE HERALD (Melbourne), ADVERTISER (Adelaide) ir
WEST AUSTRALIA
(Perth) įdėjo Australijos
Lietuvių Bendruomenės pir
mininko S. Narušio pareiš
kimą, prasidedantį į ant
raštę iškeltu priminimu:
”Tebev y k s t a n t kovai
prieš užpuolimus ir prie
spaudą, norėtumėm atkreip
ti Jūsų ir Jūsų skaitytajt|
mintis į faktą, kad, 23 me
tai Antrajam Pasauliniam
karui pasibaigus, trys Bal
tijos valstybės — Lietuva,
Latvija ir Estija — tebėra
pavergtos Sovietų Sąjun
gos”.
Visose didesnėse Austra
lijos lietuvių kolonijose va
sario 16 dienos sukaktuvi
nėse iškilmėse buvo Austra
lijos vyriausybės ar parla
mento atstovų. Pamaldose
dalyvavo vietos arkivysku
pai.
(ELTA)
RUSŲ MENININKŲ
INVAZIJA LIETUVON
Prasidėjus rusų meninin
kų invazijai į Lietuvą — ji
sustiprintai vyko nuo ko
vo 12 iki 22, — dailininkas
Augustinas Savickas rašė
TIESOJ, kovo 14: "Labai
prasminga, kad pirmoji Ru
sijos Federacijos dailės pa
roda surengiama
mūsų
brangiame Vilniuje, kad
pirmieji svečiai, kurie įžen
gė į naujus, šviesius Parodų
paviljono rūmus, yra Rusi
jos Federacijos tautų dai
lininkai. Ir labai simboliš
ka, kad istoriniuose, dar
Stuokos Gucevičiaus pasta
tytuose gražiuose rūmuose
vyksta lietuvių dailininkų
paroda, skirta Tarybinei
Armijai”...
Uždėjus ”taškus ant i”,
prasmė ir simboliai labai
aiškūs: rusų ekspansija
skubinama taip, kad jie net
su savo dailės paroda, ne
spėję pas save pasigėrėti,
atskubėjo į ”mūsų brangų
jį Vilnių”, — pirmieji įkel
ti koją į naują parodų pa
statą. O lietuviai dailinin
kai tuo tarpu kuria paveiks
lus okupacinei kariuomenei
pagerbti...
(ELTA)
AR ŽINAI, KAI)
JAV vyriausybės pini
gais yra išleistas raportas,
kuriame nurodyta, jog jei
nesi išleidęs bent 9,C00 dol.
į metus, tavo šeima negy
vena pagal reikiamą Ame
rikos gyventojams stan
dartą. Raporte nepasako
ma, kiek turi uždirbti ir ką
dirbti, kad tą minimalų
standartą (išlaidoms) pa
siektum, tik sakoma, kiek
turi išleisti, kad būtum
"standartinis amerikietis”.
Bet — kadangi tai JAV
vyriausybės raportas, dau
gelis priėjo išvados, kad
reikia sekti jos pavyzdžiu
ir — išleisti daugiau negu
turi pajamų . ..

__ ĮVAIRENYBĖS____
GRAIKIJOS PARTENONAS AMERIKOJ

Partenono replika pastatyta Nashville. Tenn.

Greta gamtiškų įvaireny pilno dydžio Atėnų Akro
bių, šis didelis kraštas turi polio kalne esančio Parte
daug kultūrinių ir istorinių nono replika.
įdomybių. Nepriklausomy
Nashville miestas, garsėbės karo, 1812-14 metų ka jąs mokslo ir kultūros cent
ro ir vėliau Pilietinio karo ru, įgavo "Pietinių Valstijų
mūšių vietovės atžymėtos Atėnai” pavadinimą.
užrašais. Muziejais pavers
Parodai statytas Parte
ti namai daugelio šio kraš nonas turėjo būti nugriau
to kūrėjų, pradedant pirmu tas su kitais pastatais pa
tiniu prezidentu Jurgiu Wa- rodai pasibaigus. Sumanių
asmenų pasidarbavimu, jis
shingtonu.
Tarp kultūrinių pamink buvo paliktas muziejum tos
lų pats įdomiausias yra pil parodos ploto paverstame
no dydžio Graikijos Parte parke. Tačiau greitomis sta
nono replika, dabar tik tydintas, pirmutinis pasta
griaučiuose stovinčių grani tas, neišlaikęs 20 metų,
to liekanų, Akropolio kalne pradėjo trupėti, nykti.
Vėl padėta pastangos su
prie Atėnų.
Graikijos P a r t e nonas, kelti pinigus atstatymui
statytas 450 metų prieš Partenono amžinu pamink
Kristų, architektūriniu at lu, su visomis smulkmeno
žvilgiu skaitomas vienu mis, ir 1931 metais atida
įspūdingiausių pastatų, bu rytas viešu muziejum.
Skirtumas tik tame, kad
vo šventinyčia Zeuso duk
teriai, deivei Atėnai. Atėna Atėnų Partenonas stovi
prilygsta mūsų senovės dei kalne. Nashville neturi kal
vei Praurimei. Atėna buvus no, pastatas užima didoką
gražiausia ir išmintingiau plotą ežero krante.
Vienąs ąmerikietįs rašy
sia deivė, globėja meno ir
išminties ir žmogaus gerų tojas šitaip apie tą Parteypatybių, karo, žemdirbys noną išsireiškė: "Jeigu tu
tės ir moteriškų darbų. (Ji rėsiu laimę pasiekti dangišmitologijoje vaizduo j a m a ‘ kus vartus, nesitikiu ten
rasti nieko taip žavinčiai
karo šarvuose).
Kur tas Partenonas Ame puikaus kaip Nashville Par
rikoje galima pamatyti? tenono vaizdas vakaro me
Nashville mieste, Tennes- tu.”
see valstijoje.
Vakarais pastatas, įspū
Vykstantiems iš Illinois dingai apšviestas, mačiu
ir Wisconsino į Floridą, US siam palieka neišdildomą
41 keliu, reikia pravažiuoti įspūdį.
pro Nashville, veik pusiauGraikų Partenonas Atė
kelyje. Iš Ohio ir Michiga- nuose išsilaikė virš 1000
no tenka pasukti kiek į va metų. Turkai , užkariavę
karus.
Graikiją 1458 metais, ParŽINOME apie rengiamas tenoną naudojo įvairiems
istorines parodas šiais lai tikslams. 1687 metais Ve
kais — New Yorke, Chica necijos kariautojams apgu
goje, Seattle, pernai Mont- lus Atėnus, šoviniais patai
realyje. Jų buvo ir seniau. kytas, uždegtas parakas
1897 metais Tennessee turkų laikomas Partenone
surengė 100 metų sukak tą pastatą pavertė griau
ties parodą paminėjimui ta čiais. 1929 metais Amerika
pimo JAV valstija. Paroda paskyrė pinigų Partenono
įvyko Nashville mieste.
atstatymui. Darbas eina
Tarp kitų parodai įren pirmyn, bet lėtokai.
gimų buvo pastatydinta ir
K. S. Karpius
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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.

HELP WANTED MALĖ
Taip atrodo Partenono griuvėsiai Graikijoje.
U’ANTI o I XPI KII.NCI D
DIEMAKERS A MACHINISTS
Dny work. Steady work tor <|ualified
men. Frinue benrfil."..
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Vienintelis Amerikos liepsna
darytas alus

WOMEN SEWERS VVANTED
\X ork .lt hornr domu -muile sewmsz
»upplv inaterial* and
pay ahtppini; both w,iy». Good
rate of pav Pircr work \Vrite
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Mane, Mich. 497B1
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Šilčiau nuosavoj
pastogėje
Aprašydamas senat. F. Lausches pagerbimą
negausioje Clevelando slovėnų kolonijoje K.S. Kar
pius paminėjo, kad slovėnai šiame mieste turi net
devynis savo bendruomeninius namus (žiūr. Dirvos
34 nr. 7 psl,). Tai impozantiškas skaičius, žinant,
kad slovėnai nesudaro net 2 milijonų visus juos
krūvon sudėjus. Bet pasirodė, kad jie, kaip ir kitų
tautybių bendruomenės, savų namų, klubais ar kitaip
juos vadinsime > vertę žino, lygiai kaip žino jų
reikšmę tautinio darbo eigai ir tolimesniam vysty
mui. Pasižvalgius plačiau po kitų tautybių bendruo
menių kiemus, visur rasime kur kas didesnius
skaičius klubų su salėmis ir patalpomis savųjų or
ganizacijų reikalams, kai tuose pačiuose miestuo
se džiaugiamės turėdami nors vieną savu laikomą
pastatą lietuviškiems reikalams. Yra, žinoma, vie
na ar dvi parapijų salės, bet gi jos ne visada pri
einamos kasdieniniam organizacijų naudojimui, iš
skyrus vieną kitą savaitgalį.
Būdinga dar ir tai, kad kitų tautybių visuome
ninių nuosavybių amžius nebūtinai siekia virš 50
metų. Tų nuosavybių tarpe rasime naujus, moder
niškus pastatus, o arčiau pažiūrėjus rasime vis
naujų projektų, naujų statyboms užsimojimų.
Dvidešimčiai metų prabėgus nuo naujos lietu
vių ateivių bangos atplaukimo Amerikon ir Kanadon, kiek gi rasime naujų, ne vien tik senųjų atei
vių, visuomeninių pastatų? Be vienos kitos vienuoli
jos pastangų, vargu ar daug suklysime pasakę, kad
tų namų skaičius bene bus suskaičiuojamas vienos
rankos pirštais.
Skaitėme spaudoje apie Clevelando tautinių šo
klų grupės Grandinėlės triumfą Chicagoje. Stebėję
tos 50 jaunų lietuvių grupės pasirodymą, daugelis
džiaugėsi ne tik jų meninės programos atlikimu,
bet ir kaip vienetu, kuriuo galėtų džiaugtis kiekvie
no miesto lietuvių kolonija. Tai jau susigyvenusi,
susidrausminusi ir savų tikslų siekianti darni or
ganizacija. Tokios ir panašios jaunimo grupės su
organizavimui, apmokinimui, susibūrimui gi reikia
ir patalpų. Jie laimingi, kad tokią pastogę jiems
teikia — vienintėlė Lietuvių Salės Bendrovė Cleve
lande.
Jaunimo Centras Chicagoje, sako, nebesutalpi
na visų norinčių tomis patalpomis naudotis. New
Yorke ruošiamasi statyti didesnis lietuvių centras,
bet kur gi kiti miestai, ir kur kitos organizacijos,
kurios jaunimo klausimais kalbėdamos ir besirū
pindamos, klausimo neišspręs, neišsprendę tinka
mų patalpų klausimo. Gerai, kad iš ALT S-gos na
rių iniciatyvos mezgasi tautinių namų Chicagoje
daigai. Bet kokius džiuginančius tuo klausimu fak
tus besurastum, daugelyje vietovių įnamio ar be
savos pastogės organizacinio gyvenimo padėties
įsisenėjimas neduoda tų vaisių, kurių galėtume
turėti ir tikėtis.
Gal perdažnai buvome pradėję save vadinti
likimo nuskriaustais benamiais tremtiniais. Taip
verkšlendami pro ašaromis apipiltas akis nepaste
bėjome, kaip išaugo ir išbujojo kitų tautybių emi
grantų, tokių pat benamių ir tremtinių, bendruome
niniai namai, kur kunkuliuoja, vystosi ir juda jų
visuomeninis ir kultūrinis gyvenimas. Mes gi to
gyvenimo reikalavimo vis dar nesam tinkamai
įvertinę.

PLANINGAS TAUPYMAS
Mokamas už vieny mėty taupyQ mo lakštus nuo išdavimo datos

vardai pradėta vartoti dar
plačiau. Atsirado kalendo
riuose lietuviškų vardų są
rašai šalia krikščioniškųjų.
Atrodo, kad kai kam dar
vis neaišku, kokie tie lietu
viški vardai? Iš ko juos ga
lima pažinti, kodėl jie tokie
ir iš kur jie kilę.
Lietuviškieji vardai yra
lietuvių karalių, kunigaikš
čių, vadų ir žymių lietuvių,
kaip Mindaugas, Vytenis,
Gediminas, Algirdas, Kęs
tutis, Vytautas, Jaunutis,
Margis, Vykintas ir t.t.,
paskui lietuvių padavimų,
' pasakų ar dainų lietuviškie
ji vardai — Kastytis, Al
gimantas, Šarūnas, šviedrys, Rimgaudas, Arvydas,
Tautvydas, Arūnas, Gintau
tas, Visvaldis, Gytis ir kt.,
moteriški Jūratė, Gražina,
Živilė, Gailutė, Saulutė, Lai
ma, Daiva, Rimgailė ir t.t.
Pagaliau tie vardai, kuriais
Clevelando Grandinėlė Šoka Statler Hilton vieSbutyje amerikiečių pobūvyje. V. Pliodžinsko nuotrauka
lietuviai save vadino seno
vėje ir viduramžy Rymantas, Algis, Gražvydas, Ginutis, Eimutis, Teisutis,
Narvydas, Dainius, Rūta,
Rožė, Aušra, Jūra, Ašara,
Pirmieji apie šių metųTautitų sena naujybė ir praturtini
L. J. VAIČIŪNIENĖ
Neris, Nida, Ramunė, Mei
nių šokių šventę pranešimai pra
mas, jei šis choras ateitų su
lutė, Gražutė ir kit., be to,
džiugino, kad ji bus trilypė: a.
mutiniais muzikos Įrankiais, su
visi
nauji vardai, kuriuos
Tautinių
šokių
šventė,
einanti
tautiniai šokiai, b. žinoma, sa
kanklėmis. Arba šalia jo, jam
savo vardu, nepažeista, netur
sugalvoja dabartinė lietu
lę, šokėjų skaičių, idėją - pa
pritarti būtų suorganizuotas
vių karta — Rytis, Jėga,
skirų atitinkančio orkestro mu tingesne nepadaryta už abidvi
tautinių muzikos Įrankių atski
buvusias. Ji pati viena pajėgs
Nardė ir t.t.
zika, žadanti sugroti ir per il
ras orkestras, kaip yra tauti
būti kilni, skaidri, savaip di
Kokius vardus lietuviai
gesnes pertraukas, supratau,
nė ir pati šokių šventė. Susi
dinga, stilingas šio tautinio
darytų gražus būrelis, sukvie
šokėjams persitvarkant... c.
senovėje galėjo pasirinkti?
"žanro" dalies pastatas, ver
tus tik Chicagos visas kanklijungtinis, lyg dainų šventėje
Jono, Jurgio, Juozo, Petro,
tinga 1968 metų dovana. Per
ninkes(us) — Kirvaitytės mo
choras, ne vien tik šokių paly
Onos, Marijonos pasirinkti
žvelgus
visus
programos
šo

komas, tris pasižymėjusias Vai- negalėjo, nes tokių vardų
dovas, bet ir atskiras veikė
kius, neužkliūvi nė už vieno, ku
čeliūnaites ir t.t. O iš kitur —
jas. Visos trys dalys tinkamai
Lietuvoje nebuvo ir niekas
riam būtiniausiai reikalinga
Čiurlionio tautinio sambūrio kan
paruoštoje aplinkoje, pusiausvyjų nežinojo. Lietuviai ėmė
žmonių
balsų
"vokalinė"
palyda.
klininkės, Kanados skautų Ramriškai tarp savęs sudėtos, bus
Vis
dėl
to
kai
kuriems
šo

byno tunto ir visus kitus orkest. sau vardus iš gyvenimo,
pas mus dar nebūto aukščio ro
nes tie vardai jiems buvo
kiams
palydėti
sudaromas
mer

diklis ir -- pločio užsimoji
rėlius, pavienius kanklininkus.
gaičių, moterų rinktinis cho
Apie tautinių orkestrėlių čia vie tinkamiausi. Iš gyvenimo
mas, anaiptol šiais metais ne
ras. Kiek jis, tokiame plote dai- nur, čia kitur pasirodymus skai
imtieji lietuviškieji vardai
per aukštas ir ne per platus.
nuodamas^ vienas, ar su tokio
senovės
Lietuvoje buvo duo
tome
spaudoje,
jeigu
ne
mūsų
Apie iš esmės galimą sureng takto, garsumo orkestru, kokio
pačių, tai svetimtaučių gražių dami pagal asmenų kai ku
ti tokio turinio ir apimties tau • reikia šokiams, bus girdimas
atsiliepimų. Jeigu suvažiuoja iš
rios sielos ar kūno gerus
tinę iškilmę esu užsiminusi sa
iš viso ir palydimųjų šokių šo
visur šokėjai, kodėl būtų atsi
ypatumus,
pvz., Gražina,
vo rašinyje "Tautinių šokių
kėjams? Svarbu, kad jis apsi
sakę kanklininkai? Gaidos tos pa
švenčių ūkais" pereitą vasa
rengęs tautiniais drabužiais, pri čios. Pažlstantiems gaidas ar iš Meilutė, Aukštuolis, Margis,
rą. šokių, dainos, organizavi
gyvūnijos ar augmenijos
tars bendram šokėjų vaizdui,
klausos išmokti paskambinti ne
mo pajėgų pilnai pakaktų, tik
p r i tinkamus pavadinimus,
jį pailgindamas ir pagausinda
būtų sunkiau, kaip šokėjams iš
reikėtų sukurti tautinių liau
Uogintas, Eglė, Uogelė, Ra
mas gražų tuntą, anot kvieslio
mokti
ypač
naujus
šokius,
ši
dies muzikos įrankių gausus
mutė, Gėlė, Lakštingala,
bylos.
proga būtų galingiausia trauka
orkestras, arba turėti tinka
Žinome, kad turtingumą suda
Lakštutė; dvasinio ar me
visus
kanklininkus
surinkti.
Pir

mas nors bendrinis. Toks tri
ro programos dalykai, repertu mai pradžiai argi nebūtų susi džiaginio pasaulio daiktų ir
lypis pastatas būtų turėjęs eiti
aras, šokėjų vietoje atgaivinti.
reiškinių pavadinimus, bū
dariusi kokia šimtinė.
ne vienos dalies "Tautinių šo
Betgi turtingumas priklauso ir
tent: Danguolė, Dangūnas,
kių" vardu, kaip abidvi pirmo
(Bus daugiau)
nuo pastatymo, šiuo atveju bo
Žydrūnas, Giedrė, Aušrelė,
sios, bet kokiu kitokiu, visas
Saulutė, Jūra, Jūratė. Ga
tris dalis nusakančiu,išreiškian
liausiai, vardai galėjo atsi
čiu — tautinės giesmės, odės,
rasti pagal atsitiktinį ypa
oratorijos, misterijos, ar kokiu
kitu... pagal kūrinio paskirtį.
tinga nuotykį pamėgdžioji
Žinome, kad senovės Graikijos
mą ar garsų žygį bei ginklą.
JONAS MIŠKINIS
sporto žaidynėse dalyvaudavo
Juk ne tik pagal pavardę,
chorai, poetai... Už ui jos ir bū
visiškai tinka vartoti. Lie bet ir pagal vardą spren
Lietuvių
tautinis
susipra

davo vadinamos, ir iki dabar,
timas turi reikštis visapu tuviškų vardų atgaivinimas džiama apie asmens ar jo
olimpiniais žaidimais, Olimpo
siškai. šis reiškimasis turė tikybai nepakenkia, o lietu tėvo tautybę arba tikybą.
kalno, dievų būstinės vardu, kaip
Pav., Vytukas žaisdamas su
tų apimti ir paliesti lietu vybei turi daug naudos.
mūsų ramovės, skiriamos kurio
Taigi, reikia manyti, kad Eriku tuojau atkreips dė
viškų vardų davimą mūsų
nors dievo garbei. Tokiais atve
jais, kaip Jprasu mūsų dainų
mažiesiems. Malonu pažy lietuviškų vardų atgaivini mesį į vardą ir paklaus, ar
šventėse dirigentai susitaria, ku mėti, kad susipratusieji tė mas prasidėjo drauge su jo motina ne vokietė?
Atrodo keistoka, kad kai
ris kuriai daliai diriguos, arba vai šį reikalą stengiasi įgy Lietuvos tautiniu atbudi
mu. Praeito amžiaus pabai kurie tėvai, gyvendami sve
ištisai kuris vienas. O pačios do vendinti.
vanos, pastato paruošimas, pa
Taip jau pasaulis sukur goje ir šio pradžioje daug tur, sąmoningai neigia lie
rodymas ir apvainikavimas pri
tas, kad kiekvienoje tauto lietuvių ėmė vaikus krikš tuviškus vardus ir atsisako
klauso nuo to, karma dovana yra
je, tiek vietovių, tiek upių tyti Lietuvos karalių ir ku savo vaikui duoti lietuvišką
skiriama.
nigaikščių vardais — Min vardą. Priešingai, lyg tyčio
Jeigu sukama galva, kokią tin vardai, tiek pavardės ir
vardai yra savi. Lietuviai daugo, Kęstučio, Algirdo, mis renkasi vardus net lie
kamiausią dovaną išrinkus my
senovėje vadinosi tik lietu Vytenio, Gedimino ir kit. Iš tuviams neįprastus, lietu
limo asmens vardinėms, gim
viškais vardais. Bet pri moteriškų vardų imta var viui ir jo aplinkai sveti
tadieniui, įkurtuvėms ir t.t., tai
kiek reikia galvos sukimo, nuo
ėmus krikštą, lietuviai pa toti kai kurie istoriški ar mus kitų tautų vardus.
Lietuvis savo vaikui turi
širdaus visų darbo paruošti do mažu tautinių vardų ėmė padavimų vardai, kaip Bi
vaną šiai sukaktuvininkei!Taik
netekti, nes buvo krikštyja- rutės, Gražinos, Aldonos ir duoti tik lietuvišką vardą.
liai paruošta ir tinkamai įteikta
t.t. Tačiau daugiau lietu Jis jam labiausia visais at
mi šventųjų vardais.
dovana iškalbingai nusako apie
Lietuvoje, kaip ir kitose viškų vardų atsirado po žvilgiais dera! Nevenkim
paruošėjus ir visus dalyvaujan šalyse, dėl panašių priežas spaudos atgavimo.
nė vienos geros priemonės
čius įteikimo iškilmėse. ("Prie *
lietuvybei gaivinti it stip
Atgavus
Lietuvai
nepri

čių savieji vardai pradėjo
teliau, kaip čia patekai, neturė
klausomybę, lietuviš k i e j i rinti.
nykti.
Tik
naujaisiais
lai

damas puotos rūbo"...)
kais, kylant vis didesniam
Paskutinėmis žiniomis žadė
tautos susipratimui, buvo
tųjų chorų palydėti kai kuriems
suprasta, kad savi vardai
šokiams nebus. Jų nebuvimu

Tautinių šokių šventės akiratyje

LIETUVIŠKU VARDU KILMĖ

MOKA GERUS DIVIDENDUS.
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!

Metinis dividendas mokamas už
indėlius taupymo knygutėse.

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

DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS

MUTUAL Federal SAVINGS
AND LOAN ASSOCIATION OF CHICAGO

2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL 60608
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; VVednesday closed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS, President

MAROUETTE PARĮ

2533 W. 71 St. hi GR 6 2345 6
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Dalis Philadelphijos choro Viltis choristų.

SUTRIKO VILTIES CHORAS PHILAPELPHIJOJE
Daugiau negu penkio
lika metų gyvavęs Lietu
vių Tautinio ansamblio
choras Philadelphijoje
ir pereitais metais gruo džio 9 d. po didingų apei
gų ir iškilmių persikrikš
tijęs į Philadelphijos lietuvių chorą VILTISpo Va
sario 16 šventės minėji
mo sutriko ar, tikriau
pasakius, subyrėjo.
Tam rodosi nemaža
priežasčių. Choro vedė
jas Leonas Kaulinis guo
džiasi savo sveikatos ne
galavimais, ir tai nebe
pirmas kartas.
Jeigu tas ištikrųjų ba
tų, tai reiktų laukti syeikatos pagerėjimo. Ta
čiau, kaip pats choro ve
dėjas pareiškia esąs mo
rališkai pakirstas dėl pa
čių choristų netvarkingu
mo repeticijas lankant,
toliau dirbti nebeįmano
ma. Juk kur nėra tvar

kos, ten viskas darkos.
Iki rugsėjo 24 d. choras
dainavo ir mokinosi tik
koncertines ar per lietu
viškuosius parengimus
išpildomas dainas, ta
čiau netrukus kiek vėliau
imta mokintis ir bažny
tinių giesmių, o jas iš
mokus sutikta kiekvie
ną sekmadienį giedoti
Šv. Andriejaus parapi
jos bažnyčioje per lietu
viškas pamaldas. Ir taip
tas Vilties choras pasi
darė dvilypis, daugiau
palinkęs bažnytiniu tap
ti.
Šv. Andriejaus para
pijos kleb. J. Degutis
yra didžiai prielankus
ir juos nuoširdžiai re
mia. Jo noras buvo turė ti per lietuviškas pamal
das stiprų bažnytinįchorą.
Kai Vilties choras pa
keitė senąjį bažnytinį,

NAUJOS, ĮDOMIOS KNYGOS!!!
UŽSISAKYKITE PER DIRVĄ!!!
A. Merkelis — SMETONA — Monografija ............ $12.00
V. Šliogeris — A. SMETONA — ŽMOGUS IR
VALSTYBININKAS..................................... $2.00
O. J. C. Norem — TIMELESS LITHUANIA ........... $4.00
B. Armonienė — PALIK AŠARAS MASKVOJE ....$3.00
St. Yla — MODERNI MERGAITĖ ............................ $4.00
Vytė Nemunėlis — MEŠKIUKAS RUDNOSIUKAS $3.00
J. Juodis — TAUTOS KELIU — paveikslų albumas $7.00
Gr. šimukonienė — SU DAINA —
Lietuviškų dainų rinkinys ........................... $2.00
J. Budrys — KONTRŽVALGYBA LIETUVOJ ........$2.50
Pr. Alšėnas — MARTYNAS JANKUS ................... $4.00
R. Skipitis — NEPRIKLAUSOMA LIETUVA ........ $7.00
Dagys — SKULPTŪRŲ IR PAVEIKSLŲ
REPRODUKCIJOS
(angliškų įvadu ir parašais) ........................ $6.00
A. Vaičiulaitis — GLUOSNIŲ DAINA —
PADAVIMAI .....................
$2.50
J. Mekas — PAVIENIAI ŽODŽIAI — POEZIJA ....$4.00
A. ŠKĖMOS RAŠTAI I tomas ..................................... $6.00
Dambriūnas, Klimas, Schmalstieg —
INTRODUCTION TO MODERN
LITHUANIAN ................................................ $7.00
P. Tarulis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ...............................
$3.75
J. J. Daužvardis — POPULAR LITHUANIAN
RECEIPES ..................
$2.00
DIRVA.
6907 Superior Avenue.
Cleveland. Ohio 11103
vai—sese

pastarieji išsivaikščio
jo, — taigi trūko visų
gražaus sutarimo. O ką
šiandieną matome? Nei
tie nei anie neberanda
noro bažnytiniam chore
dalyvauti. Nesmagu, kai
Vilties choras apvylė ir
kleboną ir parapijiečius
staiga išsiskirstydamas
taip keletą mėnesių iš
kilmingai giedojęs per
lietuviškas pamaldas.
Philadelphijos lietu
vių chorui repeticijoms
buvo užleistos kleboni
jos patalpos, įsigyti du
pianinai mišriam cho
rui lavinti. Prieš repe
ticijų pradžią choristai
Dar turite 10 dienų taupymui balandžio mėn.
būvo vaišinami kavute
su užkandžiais. Klebo
Deponuokit 10 diena.
nas J. Degutis choro
Gausite nuošimčius nuo pirmos.
veikla gėrėjosi ir, ma
nyčiau, tikėjo jo tolimes
niu išsilaikymu. Betgi da
lykams pakrypus kitaip
Member F.D.I.C.
Antikini, banka, ii George Gund kolekcijos
tas visiems pateikė ne
mažo kartumėlio.
Mes Imame stokoti gi gų distancijų išsilaiky čloje giesmė? Tiesa,
kas Ciesoriaus ciesoriui,
laus pareigos jausmo Ir mo kelio — trumpais giesmes ir senelėliai o kas Dievo — Dievui.
supratimo lietuvybei iš prie darbo trūkčioji mišriai bažnyčioje dar Šiuo atveju vargoninin.
laikyti, nežiūrint kokio mais, pasišokinėjimais pakarksi, bet chorai jau kui V. Matoniui, kaip ir
se veiklos srityse bekru ar besigainiodaml asme kažin kiek ilgai beišsi- seniau, palikti su bažny
tėtume:
visuomeninia ninės garbės užgaidų to laikys. Akimoju apžvel tiniu choru darbuotis, o
me ar organizaciniai kul li nenueisime.
gus nelemtą Vilties cho antrajam chorvedžiui tūriniame gyvenime. Ge
ro
sutrikimo ar subyrė puoselėti lietuvišką dai
Grįžtant prie Vilties
rai Vytautas Volertas
jimo
nuotykį ir palietus ną ir gal tik per iškilmin
Drauge (1966 m. lapk. choro reikalų nesinori ti tas nenormalybes prie to gas bažnytines ar tauti
22 d. Nr. 274) rašė: lie kėti, kad Philadelphi įvykio privedusias, no nes šventes, abiem drau
tuvių
tauta amžiais jos lietuvių kolonijoj jis rime tikėti jo geresniu ge susitarus, dar gra
smaugta ir nemirusi, nutils. Kol dar atsiranda atsinaujinimu, jaunesne žiau bei šauniau išpildy
aukštai neiškilo dėl už bent keletas dainos mė choristų atranka, jų su- ti giesmes lietuviškų pa
sispyrimo prieš savuo gėjų (o jie entuziastin sidrausminimu darbe ir maldų metu.
sius... prieš savuosius gi) po tam tikros per
nenumarinama lietuvių
atkakliai ir betiksliai traukos, manau, susvei- daina svečioj šaly.
Juozas Bubells
šiauštis — kovos laimė katėjęs L. Kaulinis vėl
Nuoširdžiai linkėtina
jimus balon svaidyti”. grįš vadovauti chorui, o
chorvedžiams:
kąsti
Dėl tuščių ambicijų, jei ne, su laiku rasis ir
• A pd raudos reikalais ge
tiek, kiek apžiojama ir
savimeilės ar garbės pakaitalas. Tik visa bė
riausius
patarnavimus gau
da
su
naujų
dainininkų
gerai atsiminti, reikalau site kreipdamiesi
troškimo neretai suke
į Z. Obejant iš dainininkų to ko lenį td. 531-2211.
liame tarpusavines ne suradimu ir ne betkosutarimo žiežirbas ir ta kių, o jaunesnių. Liūdna, jie nepajėgia, neturi; pa
• Prieš atnaujindami sa
da tie ar kiti uždaviniai, kad pastariesiems su ma sitenkinti jų turima me
kurie yra esmingi ir le- žom išimtim good time džiaga t.y. lipdykime puo vo namų ar automobilių
mią visą mūsų ateitįper- terūpi. Daug kur mūsų dus iš tokio molio, kokį draudimus, palyginkite sa
savo apylinkėje turime. vo mokestį paskambindami
nelyg lengvai pastumia choruose tėveliukai dai
mi į šalį. Kai išeiviš- nuoja, o jų dukrelės ir Neužmeskime darbo — V. Giedraičiui tel. 944-6835.
kasis mūsų gyvenimas sūneliai kažkur savy jį tęskime, o taip pat ne
• Išnuomojami šeimoms
būreliuose meskime kelio dėl take be vaikų du butai po 5 kam
ne trumpėja, tai ir pati biniuose
visokeriopa mūsų veikla linksmai sau ūkauja. Ar lio.
barius, naujai atremontuo
Ir dar. Kalbant apie ti, po 60 dol. mėnesiui, šv.
turi kuodaugiausiai ba taip elgiantis ilgai išsizuotis didžia pakanta, so alikys lietuvybė ir lietu Philadelphijos lietuvių Jurgio parapijos rajone,
lidarumu ir stoti ant il viškoji daina ar bažny- kolonijos dainininkus ir virš Superior Saving banko
giesmininkus dera lai patalpų. Teirautis telefonu:
kytis principo: atiduoti 431-2497.

Viešėdami Chicagoje aplankykite
MAISTO IR LIKERIU KRAUTUVĘ —
2534 WEST 69th STREET. Telefonas: RE 7-3332

Cleveland Crust

JAKUBS & SON
FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

Savininkai: J. JANUšAITIS ir J. MAŽEIKA

Della E. Jakubs & William J. Jakubs

Čia rasite didžiausią pasirinkimą vietinių ir importuotų likerių
ir kitokių gėrimų, gi delikatesų skyrius stebina savo įvairumu.

Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

Kainos

žemos — Pasirinkimas didelis.
APSILANKĘ — ĮSITIKINSITE.

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

L. .
^CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
SUSITIKO SENIAI
NESIMATĘ SUOLO
DRAUGAI
prieš savaitę Pranas Bas
tys, Dirvos įgaliotinis To
ronte, buvo atvykęs į Clevelandą ir apsistojęs pas mkt.
Pranę ir Benediktą Butkus.
Beveik trisdešimt metų ne
simatę, susitiko du jurbarkiŠkiai, gimnazijos suolo
draugai, iš profesijos abu
du mokytojai, tautinės sro
vės žmonės: Pranas — Ka
nadą pasiekęs per Vokieti
jos ir Anglijos stovyklas, ir
Benediktas — daugelį metų
iškentėjęs Sibire ir tik pra
ėjusiais metais galėjęs at
vykti į Clevelandą pas savo
žmoną ir šeimą.
Tiek metų nesimačius ir
nemažiau išgyvenus skirtin
guose pasauliuose, kaip abu
du atsisveikindami pripaži
no, buvo apie ką pasikal
bėti, liko nemaža ir kitam
kartui, tik tas kitas susiti
kimas ateis, be abejo, grei
čiau negu vėl po trisdešimt
metų.

• ”Keturi Keliauninkai”
keliauja į Detroitą, kur ko
vo 30 d. jie susitiks su De
troito lietuvių jaunimu ir
senimu.
Antano Rūko 5 veiksmų
veikalą vežasi Clevelando
Vaidilos Teatras.
Vaidinimą rengia Detroi
to ALT S-gos skyrius.
Veikalas su dideliu pasi
sekimu net 2 kartu buvo
rodomas Clevelande.
Po viešnagės Detroite,
vykstama j Chicagą balan
džio 6 d. Ten šeimininkais
žada būti Chicagos Scenos
Darbuotojų S-ga, globojant
Alvudo Jaunimo Teatro va
dovybei.
MOŠŲ ŠOKĖJAI
TELEVIZIJOJ

Šv. Kazimiero lituanisti
nės mokyklos tautinių šo
kių grupė ”šoktinis”, ku
riai vadovauja P. Maželis,
M. Leknickas ir J. Kavaliū
naitė, sekmadienį, kovo 31
d., 1 vai. po pietų, šoka spal
votoje televizijoje (WEWS
5-sis kanalas), Polka Pa
rade programoje.

PALYDĖJO PUTINĄ
Šv. Kazimiero lituanisti
nė mokykla kovo 23 d. su
rengė trumpą literatūrinę
valandėlę "Putiną paly
dint”, kurią atliko 9-sis sky
rius, talkinamas 6 sk. mok.
I. Bakūnaitės ir 8 sk. mok.
M. Ežerskytės.
V. Klimaitis skaitė Puti
no gyvenimo bruožai, Nu
vainikuotosios Vaidil u t e s
prologą, palydimas kanklių
muzika G. Puškoriaus ir š.
Stempužio, A. Kavaliūnaitė
skaitė Sukilėlių ištrauką,
Rūpintojėlis, deklamuoja
mas, palydint kaklėms, D.
Sušinskaitės.
Pabaigoje Vivos plango
(Gysuosius apverkiu) iš
trauka, deklamuojama š.

Stempužio, Saint - Saens
Dansė macabre, pianinu at
liko D. Sušinskaitė, ir pa
galiau D. Bielinytės dekla
muojama Somnambulo iš
trauka: Aš einu į žydrą
laisvę, švelniai kanklių mu
zikai palydint.
• Project Bridge radijo
(WERE) programoje ket
virtadienį, kovo 28 d., 10
vai. vak. diskusijos vyks te
ma "Dr. Spock and the uninhibited generation".
Diskusijose dalyvaus se
selė Robertą Steinbacher,
teisėjas W. Whitlatch ir
adv. Nicholas A. Bucur.
Šioje radijo stotyje kiek
vieną ketvirtadienį vyksta
diskusijos rasių, tautybių
gyvenimo ir bendradarbia
vimo klausimais. Diskusijų
programa vykdoma Fordo
Fundacijos paramos dėka.

SKAUDI NELAIMĖ
Ona šilinskienė, gyv. Newark, N. J., sekmadienį, ko
vo 24 d. apie 7 vai. vakaro
prie jos namų buvo žiauriai
sužalota. Nugabenta į ligo
ninę apie 11 vai. nakties da
rant operaciją mirė.
Ona šilinskienė yra Vin
co Unguraičio, gyvenančio
Clevelande, sesuo. Brolis
Vincas Unguraitis, pirma
dienio rytą išskrido į Newarką rūpintis laidotuvė
mis. Liko liūdintys Vincas
ir Liuda Unguraičiai ir duk
ra Rasa.

• Ieškoma vyr. amžiaus
lietuvė — pensininkė gy
venti kartu su kita lietuve
Hot Springs, Arkansas ben
dram laiko praleidimui.
Maistas ir kambarys.
Suinteresuotos prašomos
rašyti — Dirva, 6907 Su
perior Avė., Cleveland, Ohio
44103.
(36-37)

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 - įstaiga.

PARENGIMAI
CLEVELANDE
BALANDŽIO 20 D. Vysk.
M. ValanCiaus Lit. Mokyklos
metinis balius.
BALANDŽIO 27 D. Adv. A.
Olio pagerbimo akademija. Ren
gia ALT S-gos skyrius.
BALANDŽIO 28 D. parengi
mas senelių namų Put name sta
tybai paremti.
GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo mėty 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.

AMERIKOS LIETUVIU
PILIEČIŲ KLUBAS
6835 Superior Avė.

Nr. 36 — 5

DIRVA

1968 m. kovo 27 d.

Telef. 391-1143

Kviečia visus tapti klubo nariais.
Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuviu organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.
Visi susitinkame Lietuvių Klube!

FILAMJOS KAMPELIS
....

Antanas Bernotas

JAV išleido šluos naujus paš
to ženklus:

-----— ■ -

su buv. vyr. teisėjo OllverWendell Holmes atvaizdu.
•**
AUSTRIJA išleido L80 šilin
go spalvotą pašto ženklą su sa
vo patrono šv. Leopoldo paveiks
lu.

Dalis svečių dail. A. Petrikonio parodos atidaryme Detroite.
K. Sragausko nuotr.

L Vasario 12 d. — 6 centų
P, ženklą Illinois valstijos 150
metų sukakčiai paminėti. Pie
šinys: javų laukai, tolumoje —
farmos trobesiai ir labai debe.
suotas dangus. Spalvos: tamsiai
mėlyna, ruda, raudona.
Illinois valstija, gavusi var
dą nuo to pat pavadinimo upės,
yra Amerikos vidurvakariy
šiaurėje, ir užima 56,400 kv.
mylių plotą, šiaurės rytuose
ji remiasi Į Michigano ežerą,
rytuose yra Indianos valstija,
pietuose -- Kentucky, vakaruo
se -- Missouri ir Iowa, o šiau
rėje — VVisconsin. Tai lygumų
kraštas, tik su nedaug pakili
mų ir kalvų, išvagotas dauge
lio upių. Illinois -- viena iš
svarbiausių žemės ūkio valsti
jų, kur auginami kukurūzai,
kviečiai, rugiai, avižos, mie
žiai, bulvės, nepaprastai iš
plėsta gyvulininkystė. Miestuo
se ir aplink juos labai išplėsta
pramonė, geležies apdirbimo
fabrikai, rafinerijos, maisto
paruošimo Įmonės. Iškasama
daug anglies, yra natūralių du
jų. Kraštas apgyventas daugelio
tautybių žmonių, jų tarpe daug
lietuvių. — Pirmieji kraštą pra
dėjo kolonizuoti prancūzai, ku
rie atkeliaudavo iš Kanados.
1673 m. jėzuitas tėvas Jacąues
Marquette yrėsi Illinois upe ir
Įkūrė misiją indėnų kaime Kaskaskia. Vėliau čia lankėsi Ro
bertas de La Šalie, kuris 1676
m. Illinois upę pavadino vienos
indėnų giminės vardu, gyvenu
sios toje apylinkėje. Jis Įkūrė
ir fortą Crevecoeur, dabartinį
Lake Peoria. Prancūzai labai
gražiai sugyveno su vietos indė
nais ir su jais sumišo. Nuo tų
laikų ir daug vietovių turi pran
cūziškus pavadinimus. 1763 m.
kraštas buvo perleistas ang
lams, po to vyko dažnos kovos
su indėnais. 1787 m. kraštas ta
po Northwest Territory dalis, o
kai prasidėjo atskirų valstijų
steigimas, Illinois pasiskelbė
atskira valstija ir 1818 m. gruo*
džio 3 d. buvo priimta Į sąjun
gą kaip 21ma valstija. Valstijos
sostinė yra Springfield, kiti di
desni miestai: didmiestis Chi
cago, Peoria, Rockford, East
St. Louis, Evanston, Decatur
ir Cicero.
2. Kovo 8 d. nuolatinėje seri
joje išleistas 15 c. p. ženklas

Skaityk ir platink
DIRVĄ

PRANCOzUA savo žymių
dailininkų serijoje išleido lfran
ko p. ženklą su Ingres paveiks
lu "Besimaudanti". Pašto ženk
las spalvotas.

šventasis Leopoldas (vokiš
kai: Luitpold), buvo kilęs iš
Babenbergų grafų giminės ir gy
veno nuo 1095 iki 1136 metų,
šventosios Romos imperijos ri
bose jis valdė Rytinę Marką,
taip ūda vadinosi Austrija. Jo,
kaip markgrafo, valdymo lai
kotarpis sutapo su dideliais ne
ramumais ir kovomis bei Kry
žiaus karų periodu. Jam teko
kovoti su savo slavų kilmės kai
mynais — čekais, lenkais, slo
vakais bei su vengrais. Kai kryžininkai traukė per jo žemę va
duoti šventosios Žemės -- jis
juos visaip rėmė. Kai Jeruza
lė buvo paimta 1099 m., jis ten
pasiuntė savo žmonių. Nepapras tai rūpinosi savo valdinių kultū
riniu ir religiniu švietimu. Iš
puošė ir išgražino savo tuome
tinę sostinę — vienuolyną Melką. Pastatė ir aprūpino 3 nau
jus vienuolynus — Klosterneuburg, Heiligenkreuz ir KleinMarienzell. Dabartinės Vienos
apylinkėse ant Leopoldsberg kaino pastatė pilĮ ir bažnyčią, ku
rioj vietoj vėliau išaugo Vienos
miestas. Austrijos patronu šven
tuoju paskelbtas 1663 m.
KANADA vasario 15 d. išlei
do 5 centų p. ženklą su pilkuoju
kėkštu.
Piešinyje parodyta
kėkštų porelė ant eglės šaku
tės.

Kanados Pašto Departamen.
tas išsiuntinėtuose aprašymuo
se sako, kad pilkieji kėkštai
(angL Gray Jay, lot. Perisoreus canadensis) yra tipingi kanadietiški paukščiai, gyveną
daugiausia spygliuočių miškuo
se ir randami nuo Britų Kolum
bijos ir Yukono visame plote iki
Newfoundlando. Tai esą gana jau
kūs paukščiai, mėgstą laikytis
netoli medkirčių, traperių ir
pamiškės ūkininkų sodybų ir gy
ventojai juos labai mylĮ.

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 tautuos 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,
e
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103
ir pas knygų platintojus.

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

Jean Auguste Dominique In
gres (1780-1867), vienas žymiau,
šių prancūzų tapytojų, klasiciz
mo ir romantizmo atstovas, gi
mė Montauban. Jo tėvas buvo
žymus skulptorius. Nuo 1791 m.
studijavo Tuluzos menoakademi*
joje, kartu grieždamas ir smui
ku. Jau 1800 m. laimėjo pirmuo
sius prizus už paveikslus iš
graikų mitologijos. Nuo 1820
iki 1842 m. su protarpiais gyve
no Italijoje, kur studijavo italų
klasikus, kartu ir piešė. 1855
m. Pasaulinėje Parodoje Pary
žiuje ištisas kambarys buvo pa
švęstas jo kūrybai. Draugavo
su didžiaisiais piešėjais Davidtl ir Delacroix. Dalinai išdekoravo antikiniais paveikslais
Chateau de Dampierre pilj. Jis
buvo visų pripažintas dailinin
kas ir jo paveikslai jam nešė
didelius pinigus. Be mitologinių
ir realių scenų, dar mėgo pieš
ti portretus bei religinio turi
nio paveikslus. Jo paveikslų už
tinkama viso pasaulio muziejuo
se.

DETROIT
"KETURI KELIAUNIN
KAI” ATVAŽIUOJA Į
DETROITĄ
Gerai jau žinomas VAI
DILOS TEATRAS atva
žiuoja iš Clevelando į De
troitą su vaidinimu Antano
RŪKO "Keturi Keliaunin
kai". Vaidinimas yra labai
įdomus visiems — suaugu
siems ir vaikams. Jį paruo
šė ir režisavo žinomas teat
ralas aktorius Petras MA
ŽELIS. Vaidinime dalyvau
ja per 30 asmenų, daugiau
sia jaunimo, čia, Detroite,
vaidinimas įvyks š. m. ko
vo mėn. 30 dieną, t. y. atei
nantį šeštadienį, HOLY REDEEMER AUDITORIUM,
5671 W. VERNOR HWY.
Pradžia 6 vai. 30 min. po
pietų. Automobiliams pa
statyti yra didelis kiemas,
į kurį įvažiavimas yra iš
Junction ir Campbell gat
vių.
Nepraleiskite progos pa
sigerėti geru veikalu, gra
žiu jo pastatymu ir vaidi
nimu.
Ir detroitiečiai nepralaiskite progos pamatyti šį vei
kalą, nes kitos proga gali
nebūti.
Bilietai tą dieną bus par
duodami prie įėjimo nuo 5
vai. 30 min. p. p. Iš anksto
galima užsisakyti telefonu
862-5436.
ALT S-gos Skyrius
(Sk.)

DIRVA

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Dirvos redakcija gavo
Valstybės Departamento te
legramą, kviečiančią daly
vauti kovo 28 d. įvykstan
čioje specialioje spaudos
konferencijoje, kuri įvyks
po vizito Baltuosiuose Rū
muose.

• Inž. dr. Alg. Avižienis,
elektros ir elektronikos in
žinierių instituto suvažiavi
me New Yorke pademons
travo naują jo išrastą komputerį, kuris automatiškai
pataiso kito komputerio'pa
darytas klaidas. Naujas iš
radimas būsiąs pritaikytas
tolimesniuose erdvės skridi
muose, o taip pat ir medi
cinos moksluose.

lentą — kuria eilėraščius.
Neseniai Los Angeles jau
nųjų ansamblio surengtame
blynų baliuje ji skaitė savo
kūrybą.

• Jūratė Kazickaitė su
žeista Vietname gydosi li
goninėje. Savo laiškuose,
s k e Ibiamuose Darbininke,
ji rašo, kad komunistų ap
suptoje Khe Sanh bazėje ji
susitikusi su dviem lietu
viais kariais iš Worcesterio. Tai Įeit. Algis Garsys
ir Kęstutis Gedmintas.

• Solistė Aldona Stempužienė pakviesta dainuoti su
San Diego simfoniniu or
kestru rugpiūčio 9 d. San
Diego, Californijoje.

CHICAGO
ALT S-GOS CHICAGOS
SKYRIAUS METINIS
SUSIRINKIMAS

• Rasa Arbaitė, rašyto
jos Alės Rūtos ir architek
to E. Arbų duktė, kurios
piešti paveikslai net ameri
kiečių kritikų buvo gerai
įvertinti ir ne kartą apie ją
rašė Los Angeles spauda,
oasirodo turi dar vieną ta

Kovo mėn. 17 d. B. Pakš
to salėje įvyko labai gausus
nariais metinis susirinki
mas, kuriame dalyvavo Cen
tro Valdybos pirm. T. Blins
trubas ir jos nariai. Susi
rinkimui pirmininkauti pa
kviestas Mečys Šimkus, ku
ris dirigento tikslumu gra
žiai, darbingai ir nenuobo
džiai jį pravedė.
Iš skyriaus pirmininko P.
Vėbros pranešimo paaiškė
jo, kad skyrius metų bėgy
je surengė du balių, kurių
pelnu papildė kasą, iš ko pa
skyrė $500.00 Lietuvių tau
tiniams namams, $100.00
ALTS Seimui, $50.00 Dir
vai ir $25.00 Lituanikos
sporto klubui.
Per kadencijos metus
mirė trys skyriaus nariai:

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.

ĮSTEIGTA lietuviu sporto
FEDERACIJA
Suskilus š. Amerikos Lie
tuvių Sporto sąjungai spor
tinis darbas atsidūrė tra
giškoje būklėje. Apsvarsty
ti susidariusią padėtį ir to
limesnio veikimo gairėms
nusmaigstyti Chicagoje su
sirinkę sporto darbuotojai
ir aktyvūs sportininkai po
išsamių diskusijų priėjo
nuomonės, kad sportinis
veikimas neatsakingų as
menų buvo įstumtas į be
viltišką padėtį, kurios to
liau toleruoti nebegalima.
Paskutiniame Š. Ameri
kos Lietuvių Fizinio auklė
jimo ir sporto sąjungos su
važiavime Toronte, nei bu
vusieji nei dabartinė sąjun
gos vadovybė ne tik nesi
ėmė, bet ir nesiima jokių
priemonių nei sudrausti nu-

J. Leimonas, inž. J. Linke
vičius ir dr. A. Rudokas, ku
rie buvo pagerbti atsistoji
mu ir tylos minute. Skyrius
paaugo net 30 narių, iš
jų 26 akademinio jaunimo
ir dauguma Korp! Neolituanai. Prisiminti nariai jau
nuoliai — Alg. Jurkūnas ir
G. Kniukšta, kurie atlieka
karinę prievolę už Ameri
kos ribų ir jiems su visų
^dalyvių parašais pasiųsti
Velykų sveikinimai.
Agr. Ignas Andrašiūnas
skaitė paskaitą: ”Tarp kai
rės ir dešinės”. Paskaita
buvo turininga ir kruopš
čiai parengta, todėl atidžiai
išklausyta. Prie dienotvar
kės paįvairinimo prisidėjo
jaunosias kartos atstovai:
Alv. Jonikas skaitė savo kū
rinį — Progresas, o viešnia
iš East Chicagos Eglė Juod
valkytė padeklamavo Mor
tos Voko.
Išrinkta nauja valdyba,
kuri suspėjo ir pareigomis
pasiskirstyti: pirm. Petras
Vėbra, vicepirm. kultūros
ir jaunimo reikalams Ro
mas Staniūnas, vicepirm.
ūkio ir parengimų reika
lams Elena Matutienė, iždi
ninkė Stefanija Rudokienė
ir sekretorius Kostas Ja
nuška. Kandidatais liko —
J. Slivinskienė ir A. Joni
kas. Revizijos komisija su
tiko likti ta pati — V. Ma
žeika, K. Kasakaitis ir Edv.
Balceris.
Po oficialios dalies pirmi
ninkas pakvietė persikelti
prie kavutės stalų. Kas bu
vo susirinkime nepilnai iš
diskutuota, tai prie stalų
pakankamai i š s i k albėta.
Ačiū senajai ir sėkmės nau
jai valdybai.
fvb)

• Krikščioniškai lietuviš
ką veiklą JAV ir Kanadoj
išvysčiusios Nekaltai Pra
dėtosios Marijos (Putnamo) lietuvaitės vienuolės
šiemet švenčia savo 50 me
tų gyvavimo sukaktį, šiam
jubiliejui paminėti jų Chi
cagos apygardos rėmėjai
rengia Labdaros Pietus (po
50 dol.), kurių pelnas bus
skiriamas senelių poilsio
namams Putname užbaigti.

sikaltusių, nei užkirsti ke
lią būsimiems ir eventua
liems išsišokimams.
Atsižvelgiant į esamą pa
dėtį ir sąjungai esant ne
pajėgiai atstatyti drausmę,
konstatuojame, kad tolimes'
nėję veikloje, dabartinės
sąjungos rėmuose, dalyvau
ti nebegalima. Dėl to, 1968
m. kovo 16-17 d. minėtame
pasitarime, buvo nutarta
įsteigti š. Amerikos Lietu
vių sporto federaciją, kuri
apimtų visą lietuvių spor
tuojantį jaunimą, norintį
dirbt lietuvių bendruome
nės globoje ir lietuviškoje
dvasioje.
Įsteigtoji federacija pa
sisako
už
organizacinę
drausmę, sportuoti lietuvio
— siekiančio laisvės savo
kraštui dvasioje ir neskal
dančio lietuvių vieningumo.
Federacija kartu pasisako
už glaudų bendradarbiavi
mą su lietuvių bendruome
ne įsijungiant į ją.
Sporto Federacija ypa
tingai dės pastangas išplės
ti sportinę veiklą lituanisti
nėse mokyklose ir visose
lietuvių jaunimo organiza
cijose.
Sporto federacija nori ir
siekia, kad visas lietuvių
sportuojantis jaunimas bū
tų apjungtas vienos lietu
vių sportinės organizacijos,
nežiūrint jokių kieno nors
asmeniškų tikslų. Visą jau
nimą ir visuomenę nuošir
džiai kviečiame talkon, ti
kėdami, kad artimoje atei
tyje mūsų sportinis judėji
mas ir vėl įsijungs į kūry
binį darbą, kuris lems ir
ves į pavergtos Tautos iš
laisvinimą.
1968 Lietuvos Laisvės
Kovos metai, kovo 17 d.
Laikinoji Amerikos
Lietuvių Sporto
Federacijos Valdyba

• Laikinąją Amerikos
Lietuvių Sporto Federacijos
Valdybą sudaro: Ed. Vengianskas — pirmininkas, J.
Bagdonas — sekretorius, C.
Modestavičius — iždinin
kas, Vyt. Grybauskas —
narys specialiems reikafalams, J. šoliūnas — infor
macijos vadovas, Al. Vakselis — įgaliotinis Rytams.

vomis pamaldose ir pačia
me minėjime Jordan Hali.
Minėjimui pasibaigus tun
to vadovai B. Kovas, M.
Manomaitis, G. Čepas ir P.
Jančauskas nuvyko pasvei
kinti savanorį-kūrėją, Vy
ties Kryžiaus kavalierių
Vladą Balčių. Broliai Bal
čiai vieni iš pirmųjų stojo į
besikuriančią Lietuvos ka
riuomenę savanoriais, kur
Vladas už drąsą buvo apdo
vanotas Vyties Kryžiumi.
Vladas Balčius dabar yra 76
metų ir gyvena su žmona ir
dukters šeima Miltone prie
Bostono, šia proga Nemu
no Tunto vadovai įteikė
jam gražų odinį albumą ir
palinkėjo dar ilgus metus
gyventi ir auklėti gausius
anūkus lietuviškoje dvasio
je. Dvi anūkės ir anūkas
jau yra įsijungę į Nemuno
tunto jūrų skautų eiles, ki
ti dar per jauni, bet sulau
kę metų bus irgi jūrų skau
tais bei skautėmis.
Solistė Ona Zubavičienė ko
Kovo 9 dieną įvyko Ne
vo 17 dainavo kultūrinėje popie muno tunto vadijos posėdis,
tėje Elizabethe, NJ. Putnamo
kuriame, tarp kitų progra
seselėms paremti, kur buvo su
mos punktų, vyko tuntininrinkta 2000 dolerių.
ko rinkimai. Tuntininku iš
V. Maželio nuotrauka
rinktas daugiausiai balsų
gavęs Gintaras Čepas.
ELIZABETH
Kovo 17 dieną tunto su
eigoje Br. Kovas, vadova
KULTŪRINĖ SEKMA
vęs Nemuno tuntui dvejus
DIENIO POPIETĖ
metus, pareigas perdavė G.
ALT S-gos Elizabetho Čepui.
fpj)
skyriaus valdybos posėdis,
įvykęs kovo mėn. 17 d., da
lyvaujant visiems valdybos LONDON, Ont.
nariams, nutarė sukviesti
IŠKILIOJI LIETUVAITĖ
visuotiną skyriaus narių
susirinkimą 1968 m. kovo
Nors ir nedidelė Londono
mėn. 31 d., Lietuvių Lais lietuvių kolonija tėra, bet
vės salėje, 269 Second St., ji gali pasidžiaugti ar net
Elizabeth, New Jersey, 1 pasididžiuoti savo jaunąja
vai. p. p.
karta.
Susirinkime prašomi da
Šį kartą norėtųsi atžymė
lyvauti ir ne nariai, tauti ti iškilią lietuvaitę — Renės minties žmonės, o ypač migija Bliskytę, kuri akty
kurie norėtų įsirašyti ALT viai dalyvaudama visuose
S-gos nariais. Susirinkime jaunimo sambūriuose, yra
bus pasitarta apie skyriaus geriausiai besimo kančių
veiklą, Vilties draugijos ir gimnazijos (high school)
laikraščio Dirvos paramos mokinių tarpe.
reikalais.
Be to, ji yra baigusi aukš
Po susirinkimo Jurgis čiausiais pažymiais Londo
Kiaunė, L. N. Fondo vice no lietuvių šeštadieninę mo
pirmininkas, Lietuvos kū kyklą ir dabar yra Litua
rėja s-savanoris, parodys fil nistikos Instituto Pedago
mą iš Pasaulinės Parodos gikos skyriaus neakyvaizdi1964-1965 metų New Yorke nė studentė.
ir iš Lietuvių Kongreso
šiais metais ji pradėjo
1964 m. Washingtone.
mokytojauti ir šeštadieni
Po to seks pasikalbėji nėje mokykloje.
mai, kaip geriausiai prisi
Geriausios sėkmės jai!
dėjus prie Lietuvos Laisvės
L. E-tas
Kovų Metų atžymėjimo.
A. S. Trečiokas,
ALT S-gos skyriaus
pavedimu

VIEŠAS PAREIŠKIMAS
Sausio 27-28 d. Toronte
įvykusio šiaurės Amerikos
Lietuvių fizinio auklėjimo
ir sporto sąjungos suvažia
vimo pasirinktai bendra
darbiavimo veiklos linijai
su Tarybų Lietuva Detroito
L. S. K. Kovos nepritaria.
Detroito L. S. K. Kovas
reikalauja kad:

1. šALFAS S-gos centro
valdyba sąjungoje atstaty
tų drausmę ir tvarką.
2. Laikytųsi anksčiau pa
skelbto šALFAS S-gos cen
tro valdybos nutarimo, lie
čiančio išvyką į Tarybų Lie
tuvą:
a. ŠALFAS S-ga su išvy
ka nieko bendro neturi.
b. šALFAS S-gos centro
valdyba jokių įsipareigoji
MŪSŲ MIRUSIEJI
mų nėra padariusi.
c. ŠALFAS S-gos nariai
• Prof. Vincas Kanauka,
yra prašomi laikytis lietu
buv. Vytauto Didžiojo Uni
vių bendruomenei vadovau
versiteto chirurginės klini jančių organų nustatytos
kos vedėjas, mirė New Yor
linijos.
ke kovo 22 d.
3. ŠALFAS S-ga vieno
į jo laidotuves New Yormėnesio laikotarpyje su
kan buvo išskridę Am. Liet. šauktų visuotiną suvažiavi
Gydytojų S-gos valdybos
mą, kuriame ir būtų atsta
nariai dr. H. Brazaitis, dr.
tyta Sąjungoje tvarka.
D. Degesys ir kt.
Detroito L. S. K. Kovas
• Dr. J. šabanas, kovo 20 sutinka ruošti metines krep
grįžęs iš atostogų, staiga šinio ir tinklinio žaidynes
mirė Chicagos O'Hara aero Detroite š. m. balaųdžo 27
drome. Velionis, pasižymė — 28 d., tikslu išlaikyti są
jęs ir visuomeninėje veik jungoje vienybę ir nebeišloje, paliko žmoną dr. A. ardyti šiaurės Amerikos
Pipinytę-šabanienę ir Aus Lietuvių fizinio auklėjimo
tralijoje medicinos mokslus ir sporto sąjungos.
studijuojantį sūnui Algį.
Detroito LSK Kovas

BOSTON
Iš BOSTONO JŪRŲ
SKAUTŲ VEIKLOS
Vasario mėnuo Nemuno
tuntui buvo tikra rugiapiūtė.
Naručio laivo vado M.
Manomaičio gerai paruošti
jūrų skautai dalyvavo va
sario 10-11 Bostono ir apy
linkių skautų parodoje. Iš
67 dalyvavusių skautų vie
netų, nemuniečiai už suma
numą ir tvarkingumą lai
mėjo pirmą vietą.
Iškilmingame Vasario 16
minėjime jūrų skautai ir
skautės dalyvavo su vėlia

• Remigija Bliskytė, Lon
dono, Ont. sportininkų po
būvyje buvo išrinkta vaka
ro karalaite.

įteikiant dovana savanoriui-kūrėjui V. Balčiui. Nuotraukoje iš
kairės: B. Kovas, P. Jančauskas, V. Balčius ir M. Manomaitis;
Prieky D. Jackūnas.

