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ILIUSTRUOTAS TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS

KARO UŽTĘSIMAS
masis tikslas nebuvo pa
siektas, antrasis buvo
išpildytas visu 100%.
Jei ne Tet ofenzyva,
Kennedy nebūtų visai
kandidatavęs. Dabar jo
interesuose yra komu
--------------- VYTAUTAS MEŠKAUSKAS
-------nistų laimėjimą išpūsti,
Senatorių Robert F. si laimėti. Vadinama nes jei karo laimė pa
Kennedy ir McCarthy ’Tet’ komunistų ofenzy sisuktų amerikiečių pu
agitacija prieš karą Viet va buvusi jų silpnumo sėn, jis neturėtų ką kal
name po truputį prade ir desperacijos ženklas. bėti. Tokiu būdu, liki
da iššaukti visai supran Hanoi, anot Alsopo, nu mo ironija norėjo, kad
tamą ir lauktiną reakci tarė, kad gen. Westmo- komunistai susilauktų to
ją. Buvęs prezidentas relandas laimi ‘išsėmi kio talkininko, kurio
Eisenhoweris savo str. mo’ (attrition) karą ir to brolis (ir jis pats) pra
’Readers Digest’ žurna dėl nutarė viskuo rizi dėjo plačiu mastu teik
le ją pavadino "parama kuoti. Nuo sausio 28 d. ti Saigonui paramą prieš
ir paguoda priešui", o iki kovo 16 d. komunistai komunistų agresiją. Saliberalinis kolumnistas neteko per 55.000 vyrų.
(Nukelta į 2 psl.)
Joseph Alsop, rašyda Turint galvoje komunis
mas iš Saigono, ją api tų valdomų sričių, įskai
būdino kaip. "a shame- tant ir patį šiaurinį
ful and quite irrational Vietnamą gyventojų skai
čių, toks nuostolis būtų
defeatism".
Galima ir reikia su lygus 500.000 amerikie
tikti, kad Washingtono čių žuvimui.
Savo kalboje "|tautą" kovo 31
Kiekviena ataka, pra d. prez. L.B. Johnsonas, patie
administracija pridarė
daug klaidų Vietname. vesta nesiskaitant su kęs savo vyriausybės pakartoti
Apie jas šioje vietoje žmonių gyvybėmis, gali ną siūlymą deryboms su S. Viet
namu, pareiškė įsakęs sustab
jau mes nemažai ra padaryti daug nuostolio, dyti
§. Vietnamo bombardavi
šėme. Dėl tų klaidų pie tačiau amerikiečių ir pie mą, išskyrus
sritį | šiaurę nuo
tinio Vietnamo apgyni tinių vietnamiečių nuo demilitarizuotos zonos. Ta pro
mas JAV-bėms kainuo stoliai buvo nepalygina ga D. Britanijos ir Sov. S-gos
ja daug daugiau negu tu mai mažesni už komu vyriausybės paprašytos imtis
rėtų. Galima ir reikia nistų. Turint tai galvoje, žygių Genevos konferencijos nu
ieškoti kitos, sėkminges kyla klausimas, kam ko tarimų vykdymui. Tos dvi vy
riausybės tebėra Vietnamo pa
nės politikos, tačiau pa munistai tai darė? At liaubų,
savo laiku sutartų Gesakymas
yra
labai
pa

sitraukimas ar koalici
nevoje, komisijos vadovybėje.
ja su komunistais, kaip prastas. Galimas daik Taip pat kreipusi | vyriausy
siūlo Robertas F. Ken tas, kad jie tikėjosi vie bes, kurių atstovai |eina {JTO
nedy, yra visai nepriim nu smūgiu sunaikinti Pie Saugumo Tarybą, kad būtų ima
tini ir svarbiausiai šiuo tų Vietnamo karinę ir masi žygių karo veiksmams
metu visai nereikalingi. politinę organizaciją, ta Vietname sustabdyti ir sėstasi
derybų stalo. Savo specia
Dar daugiau, Alsopo tei čiau jie greičiausiai sie prie
liais įgaliotiniais eventualioms
gimu, o jis turėtų žino kė ir kito tikslo. Būtent deryboms (jei Hanoi vyriausybė
ti, Amerika karą Viet padaryti įspūdžio Ameri iš viso reaguos | pasiūlymą)
name jau buvo pradėju kos visuomenei. Jei pir prezidentas paskyrė ambasado
’TAIKOS’ KANDIDATAI JAV PRIEŠRINKIMI
NĖJE KAMPANIJOJE PADARĖ DAUG ŽALOS
SAVO KRAŠTUI. — JEI NE TA KAMPANIJA,
KOMUNISTAI NEBŪTŲ PRADĖJĘ SAVO ŽŪT
BŪTINĖS ’TET’ OFENZYVOS ...

Prez. Johnsonas
nekandidafuos

ŠIANDIEN IR RYTOJ
VIETNAMO karas anksčiau ar vėliau, kaip ir visi karai,
turės pasibaigti derybomis, bandant išspręsti politines proble
mas, kurios buvo to konflikto priežastimi. Bet taikos atstaty
mas Vietname nėra toks paprastas dalykas. Jis komplikuotas
ir priklauso nuo visos eilės faktorių.
Bandymams pradėti derybas iki šiam laikui buvo šutomos
sąlygos: sustabdyti §. Vietnamo bombardavimą, sudaryti Saigone koalicinę vyriausybę ir grįžti prie Ženevos 1954 m. susiurimų.
Bet šio karo priežastimi yra neviena, o kelios problemos: vi
daus konfliktas tarp Pietų Vietnamo vyriausybės ir Vietkongo, iš
orės tiesioginis konfliktas tarp Pietų ir Šiaurės Vietnamo, tarp
Amerikos ir š. Vietnamo, išorės netiesioginis konflikus tarp
Amerikos, Sovietų Rusijos ir Raudonosios Kinijos, vieniems pa
laikant Pietų Vietnamą, kitiems šiaurės Vietnamą, pagaliau kon
fliktas tarp Laoso, Thailando ir Kombodijos. Tad norint atsutyti taiką, reikia visas tas problemas išspręsti. Kiekviena jų turi
įvairių sprendimų ir negalima visų iš karto spręsti, štai kodėl
reikia pirma nustatyti eilės tvarką, kad derybos būtų sėkmin
gos.
Pirmiausiai reikėtų sustabdyti žudynes. Kiekviena pusė turi
pasilikti savo pozicijose, kad išlaikius galimybę atnaujinti karą,
jei nebūtų susitarta. Derybos neturėtų pakenkti tolimesniam karo
vedimui.
Pirmasis etapas derybose yra š. Vietnamo bombardavimo
sustabdymas, ką prezidentas Johnsonas ir padarė, leisdamas
Hanoi vyriausybei parodyti ar tikrai ji norinti taikos. Tame eupe
bus ieškoma susiurimo dėl svetimos kariuomenės nesikišimo |
Pietų Vietnamą. Tai pagrindinė problema tarp amerikiečių ir
šiaurės Vietnamo. Po to bus galima pereiti prie antrojo etapo —
kautynių sustabdymo Pietų Vietname, ši problema galės būti pa
likta išspręsti abiejų pusių karinėms vadovybėms: iš vienos pu
sės amerikiečiams ir pietų vietnamiečiams, iš kitos pusės vietkongui ir šiaurės vietnamiečiams, Bet susitarimas galės būti
atsiekus, jei tuo pačiu laiku bus susitarta dėl P. Vietnamo politi
nės ateities tarp Saigono vyriausybės ir Vietkongo. Tam reikės il
go laiko. Saigono vyriausybė šiuo metutokiam žygiui nėra dar tvir
tai politiniai pasiruošusi ir pergreitas susitarimas leistų Vietkongui užimti svarbesnes pozicijas.
Ir tik kai |vyks paliaubos ir prasidės konferencija, galima bus
pradėti kalbėti apie kariuomenės atitraukimą.
Kaip matome derybų kelias ilgas ir pilnas visokių kliūčių. Ar
timomis dienomis matysime, ar sustabdantš. Vietnamo bombarda
vimą buvo {žengta | kelią, kuris veda įtaiką, ar reikės karą toliau
tęsti iki visiško komunistų kapituliavimo.

☆
VILNIUJE Amerikos lietuvis turistas vėlai vakare pagaliau
suradęs gatvėje taxi klausia:
-- Laisvas?
-- Ne, -- liūdnai atsakė šoferis. — Aš esu lietuvis.
(vg)

rius Harrimaną ir Thompsoną.
Prezidentas taip pat patiekė
krašto (lkin| vaizdą, reikalau
damas visų suprasti, kad dole
rio vertės išlaikymui būti
na imtis gelbėjimo priemonių,
kaip nauji mokesčiai, federalinių išlaidų karpymas ir pan.
Jis nurodė, kad čia greito
sprendimo laukiama iš Kongre
so.
Visus jo kalbą klausančius,
įskaitant ir krašto politikos vir
šūnes, nustebino kalbos pabai
goje patiektoji staigmena —
atsisakymas kandidatuoti atei
nančiuose rinkimuose sekančiai
prezidento kadencijai. Savo at
sisakymą tuo urpu jis motyva
vo esama krašto politine ir ūki
ne padėtim, kada prezidentas
netur|s nei valandos pašvęsti
rinkiminiams reikalams, o visą
dėmes| turi koncentruoti | di
džiąsias problemas, kaip karą
Vietname, krašto ūk|, rasines ir
socialines problemas ir pan.
Demokratų tarpe jo žygis ko-

VLIKo pirmininkas dr. J.K. Valiūnas daro pranešimą Sydney lietuvių visuomenei. Nuotraukoje iš kai
rės: AustraUjos LB Krašto Valdybos pirm. S. Narušis, dr. J.K. Valiūnas, kun. P. Butkus ir LB Sydney
apyl. valdybos pirm. A. Dudaitis. Apačioje dalis Sydney lietuvių klausosi pranešimo.
V. Vilkaičio nuotraukos

pat buvo interview ir te
levizijos programoje.
Pietų Korėjoje yra
taip pat dar vienas veik
lus lietuvis, tai kun. Bu
laitis, kuris ten dirba
VLIKo
pirmininkas apyl. pirm. A. Dudaitis, kaip Vatikano nuncijaus
dr. J.K. Valiūnas lankė kun. P. Butkus, Mūsų sekretorius. Kun. Bulai
si Sydnejuje kovo 18 d. Pastogės redaktorius V. čio pastangomis korėjie
ir buvo pasitiktas būre Kazokas, News Digest In čių kalba išleista pasau
lio lietuvių, kurių tarpe ternational žurnalo re lyje pagarsėjusi Sibiro
matėsi ALB Krašto Val daktorius J.P. Kedys,V. lietuvaičių maldaknygė
dybos pirmininkas S. Rušos, V. Bernotai, A. "Marija gelbėk mus",
Narušis, Krašto Kontro Baužė, J. Kapočius ir nepaprastai gražiai iš
lės Komisijos pirm. inž. eilė kitų. Aukštąjį sve leista ir iliustruota lietu
V. BukeviČius, Sydney čią sutikus,dar valandė viškais vaizdais ir rū
lę teko praleisti ten pat pintojėliais.
Pakeliui Dr. Valiūnui
aerodrome besikalbant,
kur Dr. J.K. Valiūnas pa dar teko sustoti ir Forinformavo apie pasaulio mozoje, kur taip pat ma
mentuojamas ir iškeliamas,
politinę padėtį, apie ak tėsi su vyriausybės at
kaip didelio valstybės vyro as
tualiuosius lietuviams
stovais ir turėjo progos
meninė auka viso krašto ir jo
gyventojų reikalams. Manoma,
priminti Lietuvos reika
klausimus.
kad dabar šalia R. Kennedy ir
Dr. Valiūnas papasa lą. Kiek ilgiau VLIKo
EJ. McCarthy kandidatūrų iš
kojo, jis išsiruošęs ke pirmininkas (net dešimtį
kils viceprez. H.H. Humphrey
lionei aplink pasaulįkaip dienų) buvo sustojęs Fi
kandidatūra.
tik lietuviškais reika lipinuose. Čia jis matėsi
Respublikonų kandidatas R.
Nixonas pareiškė, kad tai esą
lais. Buvo užsukęs į Pie su vyriausybės žmonė
kandidatų "iškritimo iš rikiuo
tų Korėją, kur matėsi su mis ir pačiu prezidentu.
tės" metai.
valdžios atstovais,kalbė Čia,kaip ir Pietų Korė
4 VALST. D-TO sekretorius
josi dėl pašto ženklo iš joje Jis turėjo pasikalbė
jimą su spaudos atsto
Dean Rusk išvyko ilgesniai kelio leidimo paminint Lietu
nei | Azijos valstybes. Pakeliui
vais ir jo atvykimas bei
vos
nepriklausomybės
jis sustojo N. Zelandijoj. Jo ke
Lietuvos klausimas bu
lionė siejama su JAV vyriausy 50 metų sukaktį, turėjo
vo
spaudoje plačiai ap
pasikalbėjimus su spau
bės pastangomis laimėti taiką
rašyta.
dos atstovais. Su juo taip
Vietname.
Australijoje irgi pa
našus tikslas: ne vien tik
pasimatyti su lietuviais,
bet taip pat sueiti į kon
taktą su Australijos vy
riausybės organais, pri
minti Lietuvos reikalus
ir iškelti juos australų
spaudoje. Pabuvęs sa
vaitę laiko Australijoje
dr. J.K. Valiūnas žada
sustoti Indonezijoje, Malayzijoje ir pro artimuo
sius ryius vyks į Europą.
Reikia pastebėti, kad
dr. Valiūno judrumas, jo
artimų ryšių turėjimas
įvairių kraštų vyriau
sybėse labai daug prisi
deda Lietuvos bylos rei
kaluose. Jo teigimu, vi enintėlis kelias sėkmin
gai judinti ir kelti Lietu
vos reikalus yra per as
meninius santykius, bet
ne oficialiu keliu.
(mp)
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ny perrinkus preziden
tu, Kulturni Život (Kul
tūrinis Gyvenimas) žur
Stalino mirtį 1953 me
Stalino statula Praho nale buvo pastebėta:
tais Čekoslovakija suti je — 30 metrų aukščio "Kiekviena visuomeninė
ko su palengvėjimo jaus ir pati aukščiausia visa tvarka turi vadovaujan
mais. Laidotuvėse, žino me Rytų bloke, buvo su čius asmenis, kurie pa
ma, dalyvavo 'prezi sprogdinta. Šiandien to tys save išsirenka".
dentas* Gottwaldas, ku paminklo pamatuose yra
Kai Novotny griebėsi
ris tačiau trim dienom įrengta priešlėktuvinė priemonių literatam su
po grįžimo iŠ Maskvos slėptuvė
aukščiausiai tramdyti, kareivio Švei
praslinkus, irgi numirė. valdžiai. Ar ne simboliš ko galvosena iš čekų bu
Valdžia atiteko profesi ka!
vo pranykusi. Čeko
nių sąjungų pirmininkui
Nors Novotny įspė slovakijoje staiga pri
Zapotockiui, kuris 1948 jo savo tautiečius, kad brendo atmosfera re
metais komunistų naudai Čekoslovakijos egzis
voliucijai.
išnaudojo darbininkų uni tencijos pagrindas yra
Čia reikia pastebėti,
jas, o kompartijos gene sąjunga su Sovietų Są kad 9 milijonai čekų 4 mi
raliniu sekretorium pa junga, čekų ir slovakų lijonus slovakų visados
sidarė Antonin Novotny, simpatijos aiškiai buvo laikė kiek blogesnėje pa
tuo laiku visai nežino Vakarų gyvenimo būdui. dėtyje, tačiau slovakai
mas ’aparačikas*. 1941
buvo mažiau pasidavę
metais jį Gestapo paso
Tačiau didesnį smū Šveiko galvosenai negu
dino į kalėjimą, ten ir gį komunistiniam tikėji čekai. 1944 metais jie net
kacetuose jis išsėdėjo mui, jei toks iš viso ka sukilo prieš vokiečius,
iki karo pabaigos. Iš da nors buvo Čekoslo o žymiai anksčiau, ka
profesijos Novotny bu vakijoje, sudavė ne tiek da juos valdė Vengrija,
vo šalkalvis.
kultūriniai reikalai ir jų jie parodė daugiau savi
Novotny buvo labai sprendimas, bet ūkinė garbos negu čekai prieš
kruopštus ir uolus. Jis būklė.
austrus ar vokiečius.
savanoriškai atsisakė
1963 metais Čekoslo
Tame 1944 metų slo
nuo visos eilės komu vakijos pramonė pergy vakų partizanų sukilime
nistų pareigūnams pri veno labai sunkią kri dalyvavo ir komunistas
einamų privilegijų, kaip zę. Jos gamyba nebeki Aleksandras Dubček. Jo
pavyzdžiui, teisės pirk lo ir darbininkai prak tėvas su šeima buvo emi
ti specialioje jiems krau tiškai uždirbo mažiau gravęs į Ameriką, iš ten
tuvėje, kur buvo impor negu kada nors, kai ki į Sovietų Sąjungą, o pa
tuotų prekių. Tačiau dau tų satelitų kraštų ūkinė galiau 1938 metais grįžo
giausiai jo karjerai padė būklė, nors ir nežymiai, į Slovakiją. Aleksandras
jo tas faktas, kad jis bu buvo jau kiek pagerėju dirbo Skodos fabrike, o
vo ištikimas Maskvos si. Tada ekonomijos pro vėliau viename mielių
fesorius Ota Šik drįso fabrike, kartu korespon
tarnas.
pasiūlyti
pramonės at- dencijos būdu studijuo
Nors ’atlydis’ Sovietų
Sąjungoje turėjo įtakos kutinimo planą, pagal ku damas teisę.
ir Čekoslovakijoje, ta rį būtų sumažinta pla
1950 metais Dubčekas
čiau jis neprivedė prie navimo biurokratų galia, pradėjo karjerą slovakų
tokio masto riaušių kaip daugiau teisių duodant kompartijos aparate. Jis
Rytų Vokietijoje, Lenki įmonių direktoriams, ku laikėsi ’čekiškos’politi
rie galėtų prisitaikyti kos, šaukė 'valio’ kiek
joje ar Vengrijoje.
Tik 1962 metais Čeko prie rinkos reikalavi vienam už jį didesniam
slovakijoje buvo pradėta mų.
pareigūnui, tačiau kartu
Reforma iš pradžių
reabilituoti Stalino reži
organizavo savo paties
mo aukas. Vidaus reika tik pagreitino infliaci aparatą partijos apara
lų ministeris Barak pri ją. Senųjų pažiūrų ko te.
kišo savo švogeriui No munistai su Novotny, ku
Praeitų metų rudenį,
votny, kad tas prisidėjo ris 1957 metais mirus gerai išstudijavęs visus
prie Slanskio nuteisimo Zapotockiui, perėmė ir vėjus viduje ir Maskvo
ir nužudymo, tačiau No valstybės prezidento pos je, Dubčekas ūkiniuose
votny buvo greitesnis — tą, reikalavo grįžti prie ir kultūriniuose reika
jis pasodino Barak į ka senosios tvarkos, tačiau luose staiga atsirado opo
lėjimą ir pats reabilita tuo metu balsą vėl pakė zicijoje valstybės prezi
vo Slanskį. Tai atsitiko lė vadinami kultūrinin dentui ir jungtinės če
kai. 1964 metais Novot- kų-slovakų kompartijos
1963 metais.
generaliniam sekreto
riui Novotny.
Tuo metu, kai centri
niame
komitete ėjo gin
PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
čai, praeitų metų spa
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa lio 31 d. studentai pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti reikalavo savo kamba
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių riams daugiau elektros
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir šviesos. Jų valdiniuose
butuose buvo per tamsu
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš rimtom studijom.
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
Kai studentai su tuo
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių reikalavimu išėjo į gat
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume vę, policija juos sumušė.
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo Tas studentus dar dau
giau suerzino ir jie pa
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
reikalavo, kad seimas iš
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar tirtų visą bylą, o polici
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame ninkai gautų ant antpečių
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat numerius, kad juos gali
ma būtų atpažinti. Stu
Amerikoje...
dentai davė ultimatumą
jų reikalavimą patenkin
ti iki gruodžio 15 d., ka
DIRVA,
da turėjo įvykti partijos
CK posėdis. Tas tačiau
6907 Superior Avė.,
buvo
atidėtas.
Cleveland, Ohio 44103
Mat,
paaiškėjo, kad
U. S. A.
Dubčekas nori Čekoslo
Prašau siųsti Dirvą !• metams (’/•* metų) šiuo adresu
vakijoje pravesti tai, ką
prieš 12 metų nepasisekė
Vengrijoje, būtent, kiek
liberalesnį ir savistoves
nį nuo Maskvos, daugiau
socialistinį negu komu
nistinį
režimą. Iš Mask
Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. Y> metų).
vos tų norų malšinti at
vyko ne sovietų tankai,
Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dol.
bet tik Brežnevas. Tam
Parašas ............................................... ............. pasirodė, kad tokia ei
ga nesudaro pavojaus
Adresas ............................................................................. Maskvai. Kiekvienu at
veju, jis negrąsino grieb
tis jėgos ir Dubčekas
staiga pasijuto turįs dau
gumą CK. Novotny kal
Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., U metu ba, įkalbėta į juostelę
7 dol.
1968 metų sausio 1 d. iš
vakarėm, nebuvo visai

PELES SUKILIMAS... «)

1968 m. balandžio 3 d.

DIRVA

transliuota.
Novotny, savo sūnaus
raginamas, nutarė at
statyti seną tvarką jė
ga su pirmos šarvuočių
divizijos pagalba. Tam
reikalui pagrindinį pla
ną padarė partijos centralės krašto apsaugos
ministerijoje viršinin
kas generolas majoras
Jan Sejna, kuris padarė
nuostabią karjerą. Per
aštuonis metus iš leite
nanto jis pakilo į gene
rolus. Iš to sukilimo nie
ko neišėjo ir Novotnypirma buvo pavarytas iš par
tijos gen. sekretoriaus, o
vėliau, kovo 22 d. ,ir iš
valstybės
prezidento
vietos. Mušę studentus
policininkai buvo nubaus
ti ir ateityje visi polici
ninkai turės nešioti nu
merius.
Atrodo, kad stalinistams praėjo bet koks
ūpas kovoti už senos
tvarkos atstatymą. Šejna, kaip žinia, pabėgo į
JAV. Atsitiko taip, kad
tai buvo vasario 25 d.,
lygiai 20 metų po komu
nistų įsigalėjimo Čeko
slovakijoje
praėjus...
Šejno pabėgimą, anot
Der Spiegei, suorgani
zavo ČIA įgaliotinis Va
karų Vokietijoje Ray S.
Cline.
Narsaus kareivio Švei
ko tautiečių dauguma įvy
kius stengėsi stebėti ne
šališkai, su viltim ir bai
mės mišiniu, nes dar ne
žinia, kas iš viso to iš
eis. Sovietams atsisa
kius tiesiogiai įsikišti,
Prahoje vieną dieną pa
niką sukėlė gandai, kad
prie Čekoslovakijos sie
nos išsidėstė kautynių
tvarka trys vokiečių di
vizijos, žinoma, Rytų
Vokietijos. Tai pasirodė
netiesa. Dubčeko svar
biausias uždavinys šiuo
metu yra turėti Maskvos
pasitikėjimą.
Kartais
atrodo, kad ta anekdoto
pelė, kuri atsisakė bū
ti lengvu užkandžiu liū
tui, pati gali išsigąsti
savo netikėto laimėji
mo.
KARO
UŽTĘSIMAS...

(Atkelta iš 1 p si.)
vaime aišku, kad tai tu
rėjo nepaprastai pakelti
komunistų
moralę.
Jiem§ turi atrodyti,kad,
jei jie pajėgs išsilaiky
ti iki lapkričio mėn. rin
kimų, jie laimės Ir ka
rą. Savaime aišku, kad
tokioje situacijoje jie ir
negalvoja apie kokią nors
padorią taiką.
Ir kas už tai turi mo
kėti? O gi JAV mokes
čių mokėtojai savo pini
gais, o kariai savo krau
ju. Nes visos tos kal
bos apie nesiuntimą dau
giau kariuomenės ir rei
kalą bet kokia kaina su
sitarti, karą tik pratę
sia. Pagaliau net gali
ma manyti, kad net toks
Kennedy, laimėjęs rin
kimus, nors tam tikėti
šiuo laiku nėra per daug
pagrindo, pakeis savo
nuomonę, kaip tai pada
rė Johnsonas, ir vėl pa
norės laimėti, nes lai
mėjimo reikalauja ne
kas kitas, kaip tik JAV
interesai. Kad juos taip
begėdiškai galima už
miršti rinkiminėje kam
panijoje — nedaro gar
bės nei taikos 'balan
džiams* nei pačiai Ame
rikos demokratijai, ku
ri tokią kampaniją pa
kenčia.

ĮVAIRENYBĖS

Bendras vaizdas San Antonio HemisFair parodos ploto, užiman
čio 92 akrus žemės. Vidury stovi 622 pėdų bokštas, iš kurio pa
rodos lankytojai galės stebėti apylinkę.

VĖL ĮDOMI ISTORINĖ PARODA
Ar jau atsipeikėjot po
Montrealio EXPO 67 paro
dos Kanados šimtmečiui pa
minėti?
M ė g s t antiems parodas
lankyti įsidėmėtina, kad
šiais metais įvyks HEMIS
FAIR ’68 paroda 250 metų
San Antonio miesto, di
džiausio JAV pietuose, įkū
rimui atžymėti.
San Antonio HemisFair
prasideda balandžio 6 d.,
baigsis spalio 6 d.
Kanados EXPO 67 buvo
angliškoje-prancūziškoje at
mosferoje. Texas valstijos
paroda — angliškoje-ispaniškoje atmosferoje.
Iš lietuvių centrų Chicagos, Clevelando, Detroito,
Bostono, P h i 1 a delphijos,
New Yorko į Montrealį vyk
ti buvo arti, lyginant su San
Antonio, Texas valstijos
pietuose.
Texas, didžiausia valsti
ja, yra 267,340 ketv. mylių
ploto, apie 10 milijonų gy
ventojų. Nuo Texas į pietus
jau Meksika, dėl kurios ir
San Antonio turėjo plačią
istoriją, ispanų kalbą ir
dvasią.
Važiuojantieji automobi
liu j pietus pamatys daug
šio krašto gamtinių ir geo
grafinių įdomybių. Nuo ry
tinių valstijų iki Illinois,
važiuojantiems pakeliui yra
Nashville, Tennessee, kur
randasi paminklinis Graiki
jos Akropolio Partenonas.
San Antonio parodoje ga
lima tikėtis susitikti su sa
viškiais iš Pietų Amerikos.
Pav., iš Kolombijos ir
Venezuelos į San Antonio
apie tiek kelio kaip iš Bos
tono. Literatūra apie šią
parodą spausdinta angliš
kai ir ispaniškai. Kelios di
desnės valstybės iš Pietinės
Amerikos turės savo sky
rius HemisFair '68 parodo
je.
Mėgstą keliauti galės pa
sinaudoti proga susipažinti
su ispaniška Meksika, su
jos senos indėnų civilizaci
jos įdomybėmis. Meksikos
sostinė nuo San Antonio
tik pusė tiek kelio kaip iš
San Antonio į Chicagą.
JAV lietuviai su lotyniš
ka Amerika mažiausia su
sipažinę. Jau tik pačiame
San Antonio turės galimy-

• 3000 MINIA susirinko Pra
hoje minint žuvusius ir nukentė
jusius nuo komunistinio režimo
1948 ir 49 m., kada masiniai bu
vo suiminėjami "liaudies prie
šai", t.y. nekomunistinių parti
jų iškilesni žmonės. Spėjama,
kad tuo metu nužudytojųjų skai
čius siekęs 40.000. Susirinki
me nedalyvavo joks komunistų
aukštesnis pareigūnas. Kalbėto
jai nepuolė komunistinio reži
mo, tik reikalavo vykdyti kons
titucijoje garantuotas laisves,
reabilituoti nekaltai nuteistus ir
persekiotus. Taip pat buvo visų
sutarta sekančią savaitę rink
tis Prahos katedroje specia
lioms pamaldoms, kartu reika
laujant kardinolo Berano sugrį
žimo.

bę daug pažinti, jeigu ir ne
norės važiuoti į Meksiką.

★
TEXAS sritį aplankė is
panai atplaukę laivais apie
30 metų po to, kai Kolum
bas atrado šį naująjį pasau
lį. Texas vardą davė 1690
metais kapitono de Leono
ekspedicija su vienu misijonierium. Indėnų kalboje
Texas reiškia "draugas”.
Ispanai matomai rado tos
srities indėnus draugingais
svetimiems bastūnams, ku
rie nedraugiškai tą sritį pa
sisavino ir užvaldė.
Pradėję įsikurti naujaja
me pasaulyje, ispanai veik
kiekvieną vietovę pavadino
kokio nors šventojo vardu,
įsteigdami vienuolių misi
jas indėnų krikštijimui.
San Antonio sodyba ir mi
sija prasidėjo 1718 metais.
Iki šiol išaugo apie 800,000
gyventojų miestas. Savo se
no istorinio vardo nekeitė.
Kaip 1776 metais šiauri
nės Amerikos kolonistai at
simetė nuo Anglijos ir įstei
gė valstybę, taip pietinės
Amerikos atėjūnai atsikra
tė Ispanijos karaliaus (Bra
zilija Portugalijos kara
liaus) pradžioje 19-to šimt
mečio, Meksika pasiskelbė
bepriklausoma 1821 metais.
Jai priklausė ir Texas sri
tis. Texas gyventojai atsi
metę nuo Meksikos pasi
skelbė nepriklausoma res
publika 1836 metais.
Mūsų istorijoje yra pa
davimas apie Margerį ir Pi
lėnų pilies gynėjus, kurie
visi žuvo kryžiuočiams ne
pasiduodami. San Antonio
miesto gynėjai sulaukė to
kio pat likimo 1836 metais
pragarsėjusiame vienuoly
ne ir tvirtovėje Alamo.
Meksikos diktatorius gene
rolas Santa Ana apgulė
Alamo, ir gynėjai, nesutik
dami gyvi pasiduoti, po
dviejų savaičių buvo išžu
dyti.
Alamo tragedijos įvykis
panaudotas šūkiu "Atmin
kit Alamo!” Texas respub
likos gynėjus taip išjudino,
kad mūšyje prie San Jacin
to generolas Santa Ana pa
kliuvo nelaisvėn, ir pergalė
teko Texas respublikai.

Keletu metų vėliau, Texas
pakviesta tapti JAV vals
tija, 1845 metais nutarė pri
sijungti. Meksika dėl to pa
skelbė karą Amerikai, bet
jis baigėsi Texas naudai.
San Antonio yra vienas
vaizdingiausių moderniškos
Amerikos senos ispaniškos
kultūros miestų. Miestas
gyveno paeiliui po šešetu
vėliavų: Ispanijos, Prancū
zijos, Meksikos, Texas res
publikos, Konfederacijos ir
dabar JAV. Meksikos val
dymo laikais San Antonio
buvo Texas sostinė. Dabar
tinė sostinė — Houston.
San Antonio turi keletą
aukštųjų mokyklų ir šiais
laikais yra viena didžiausių
JAV oro laivyno bazių.
K. S. Karpius
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Ar reikia tik pamatyti,

kad tikėti?
Po komunistų teroristinių atakų į miestus ir
kaimus, daugeliui amerikiečių kilo klausimas, kokia
kryptimi pasuks karas Vietname. Daugelis jų pa
galvojo, jog tos atakos ir teroro veiksmai reiškė
amerikiečių pralaimėjimą. Daugelis taip pat links
niuoja krintančią amerikiečių karių moralę, nema
tant nei karo galo nei laimėjimui galimybių. Kitaip
galvoja tie, kurie kasdien susiduria su įvykiais ir
savo patirtim gali kalbėti, kaip ten iš tikrųjų yra.
Admirolas James W. Kelly, vyr. JAV laivyno kape
lionas, kasdien susiduriąs su amerikiečių karių
problemomis, sako:
”Mano patirtis rodo, kad JAV karių moralė
yra aukšta. Fenomenališkai aukšta, pastovi ir tik
ra. Kodėl? Pagrindinis skirtumas tarp aukštos ir
žemos karių moralės glūdi fronto karių perspek
tyvoje. I bet kurią pusę pažvelgęs jis mato ką Vietkongo teroristai yra padarę žiauriai kenčiantiems
Vietnamo gyventojams. Niekas JAV kariui geriau
nebeišaiškins Vietnamo gyventojų kančios, atneš
tos teroristinių gangsterių. Niekas jo neįtikins,
kad tai neįvyko, kad tai nėra lemiamas reiški
nys ar kad tai jau nėra taip blogai, kaip kad kas
bando vaizduoti. Jis žino geriau, nes jis mato...
"Kiekvienas posūkis, galįs privesti prie pali
kimo tos tautos savam likimui tokioje sunkioje va
landoje JAV karių neįsivaizduojamas ir jiems tai
atrodytų neamerikoniška. Pasaulyje cirkuliuoją so
fistiniai argumentai nepakeis tiesos ir tos padėtieš, kurią JAV kariai mato savo akimis".
Tai žodžiai, kuriais kol kas geriausiai išaiš
kinamos JAV karių Vietname nuotaikos.
Ramių ir nekaltų gyventojų terorizavimas Viet
name bet gi nėra išimtis. Tą terorą pažįsta, šalia
vietnamiečių, ir kitos tautos. Pažįsta tą terorą ir
nuo jo kenčia jau daugelį metų. Bet tuose kraštuo
se nėra eilinio JAV kario, kuris savo jauna ir pa
triotiškai amerikietiška širdim išgyventų tą patį
pasipiktinimą ir jaustų norą bei ryžtą kovoti už
tautų laisvės idealus.
Komunistų pavergtos tautos Europoje tuo tar
pu yra paliktos savam likimui ir jų kova ir pas
tangos siekti šviesesnių dienų kad ir akylai seka
mos, bet nesusilaukia reikiamos pagelbos. Ir ten
vyksta, šalia šviesėjančių reiškinių, teroras, bet
be panašaus liudininko, kaip kad turi vietnamiečiai.
Nėra liudininkų? Yra jų, ir nemažai. Bet kad tų liu
dininkų balsas pasiektų ir tuos, kurie šiandien su
ka galvas dėl Vietnamo likimo, o kartu ir dėl savo
sveiko kailio, reikia sąmoningų karių ir jų didelių
pastangų. Ir — ne vien tik amerikiečių tarpe.
Kommistinio teroro, priespaudos, išnaudoji
mo prasme esame tokiais pat liudininkais, kaip ir
amerikiečių kariai Vietname. Lieka tik klausimas
ar turime admirolų, kurie panašiai kalbėtų apie
mūsų moralę ir mūsų konkretų, o ne žodinį ryž
tą prisidėti prie tos kovos, kuriai turėtume būti
atsidėję ne vien žodžiais, bet ir darbais.
V.’

I Spaudoje '
'pasidairius
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NUEITA NE SAVON
SRITIN...

Tėviškės Žiburiai ko
vo 28 d. vedamajame
"Draskomas Sportas" iš'
kelia krepšininkų kelio
nės į okup. Lietuvą liūd
nus rezultatus, pabrė
žiant, kad tokios išvy
kos organizavimas vistiek buvęs politinio po
būdžio žygis, nes "kar
tais politinė situacija bū
na tokia, kad ir priva
ti grupė negali reikštis
svetur. T.Ž. užuominos
nurodo, jog ir sportinėje
srityje politikuojama, ka
da susiduriama su tarp
tautinės politikos proble
momis. Visi gerai žino

dėl visa eilė jų vadovų
atėjo tarti paskutinį žo
dį ir šeimai pareikšti
užuojautą. Kalbėjo Lie
tuvos Generalinis Kon
sulas A. Simutis, VLIKo
generalinis sekretorius
visuomeninėms organi J. Audėnas, Karių - Sa
zacijoms, dažnai būda vanorių J. Kiaunė, LB
mas jų vadovybėse. Už Apygardos pirm. J. Šle
nuopelnus Lietuvai apdo- petys, dr. B. Radzivavanotas Vyčio kryžiumi nas, ALT New Yorko sk.
ir Savanorių medaliu.
pirm. A. Ošlapas, V. SteIšeivijoje profesoriui ponis ir dr. V. Ingeleteko dirbti Breslau ligo vičius, kurio keliai su
ninėje vyresniu chirur velioniu nesiskyrė nuo
gu, o vėliau, karui pasi pat jaunystės dienų iki
baigus jis vadovavo IRO paskutinės dienos.
ligoninės Chirurginiam
skyriui Eichstaette, Ba
Ir paskutinis atsisvei
varijoje. Vokietijoje pri kinimo bei padėkos žodį
klausė Lietuvos Raudono tarė visiems atėjusiems
jo Kryžiaus Vyriausiai čia tą paskutinę skau
Valdybai.
džiausią valandą liku
Atvykęs į JAV vėl siai šeimai
inž.
ėmėsi darbo, ruošėsi Viktoras Naudžius, Dr.
egzaminams naujoje že V. ir O. Kanaukų žen
mėje, išlaikė gydytojo tas iš Chicagos, kuris
teisėms gauti egzaminus kartu su žmona Aldona
New Yorko ir Ohio vals buvo atskridęs. Iš Los
tijose, bet pastoviai gy Angeles buvo marti Li
dytojo praktika vertėsi lija, o sūnus Algis at
Brooklyne, kur jis ir skrido tik paskutinę mi
baigė savo gyvenimo die nutę besibaigiant pamal
nas.
doms bažnyčioje, todėl
Išeivių lietuvių visuo jam dar kartą buvo ati
meniniam
gyvenime darytas karstas išlydint
prof. Kanauka buvo ak į kapus. Mat jis tuo me
tyvus narys. Dalyvavo tu buvo Thailande kaip
New Yorko lietuvių gy JAV kariuomenės majo
dytojų dr-jos steigime. ras išsiųstas karo tar
Dalyvavo visuose lietu nybai.
vių gydytojų suvažiavi
Lietuvių gydytojų šei
muose, išskyrus pasku ma laisvajame pasauly
tinį suvažiavimą Cleve- je ir pavergtoje tėvynė
lande, kur dėl pašliju je, dr. H. Brazaičio žo
sios sveikatos negalėjo džiais tariant, liūdi ne
atvykti. Bet ir prieš šį tekusi vieno iškiliausio
suvažiavimą jis rūpino savo nario, medicinos
si, laiškais davė nuro mokslininko. Ypač liūd
dymus, kad geriau pavyk* na tiems, kuriems teko
tų. Paskutiniame laiške dirbti prof. V. Kanaujis rašė: "Kolega, jau kos vadovybėje, stebėti
čiu, kad artinasi mano jo pasiekimus ir sem
gyvenimo saulėleidis".
tis iš jo patyrimo. Jis
Paskutiniame Pasaulio savo darbštumu ir di
ir Amerikos Lietuvių deliu patyrimu buvo gy
Gydytojų Sąjungos suva vas pavyzdys lietuviui
žiavime Clevelande už gydytojui, visuomeninin'
nuopelnus buvo išrink kui ir eiliniam lietu
tas Sąjungos garbės na viui.
riu".
Dr. Vaclovas Paprockas atsisveikino Vytau
NEPAMIRŠKITE
to Didžiojo Universiteto
ATNAUJINTI
Chirurginės Klinikos bu
DIRVOS
vusio personalo vardu.
PRENUMERATĄ
Velionis priklausė dau
geliui organizacijų, to

Prof. dr. Vincq Kanaukq
atsisveikinant E- Č?KIENĖ.
Kovo 22 dieną mirė
dr. Vincas Kanauka. Ši
skaudi žinia lėkė tele
fonų vielomis iš namų į
namus, ir į kitus mies
tus. Žinia pritrenkė vi
sus lietuvius, o ypač newyorkiečius, kurių tarpe
velionis nuo pat atvyki
mo į šį kraštą buvo įsi
kūręs. Jo asmenybę api
būdino kolegos ir bend
radarbiai atsisveikini
mo žodyje kovo 25 d., M.
Šalinskienės koplyčioje,
Woodhaven, New York.
Dr. Henrikas Brazai
tis, Pasaulio ir Ameri
kos Lietuvių Gydytojų
Sąjungos pirmininkas iš
Clevelando
specialiai
atvykęs atsisveikinimo
valandoj kalbėjo:
— Liūdna ir skaudu at
sisveikinti velionį prof.
Vincą Kanauką Pasaulio
ir Amerikos Lietuvių
Gydytojų Sąjungos var
du, o dar liūdniau man,
kaip buvusiam velionio
mokiniui ir chirurginė
se klinikose eilę metų
dirbusiam jo vadovybė
je. Prof. Kanauka buvo
pranašaus chirurgo ir
darbštaus lietuvio gydy
tojo pavyzdys, kurį galė
jo išugdyti tik jo gimto
ji dzūkų žemė.
Prof. V. Kanauka gi
mė 1893 m. rugsėjo 9 d.
Butrimiškių kaime, Aly
taus apskrityje. 1912 m.
baigė Suvalkų gimnazi
ją, kur dalyvavo slapta
me lietuvių moksleivių
judėjime.
Medicinos
mokslus baigė Kijevo uni
versitete, kur jis taip
pat priklausė ir aktyviai
reiškėsi slaptoje lietu
vių studentų draugijoje.
Vėliau V. Kanauka, jau

nas gydytojas, besibai
giant karui buvo mobili
zuotas į rusų armiją ir tu
rėjo vykti į Karpatų ir
Rumunijos frontus. 1917
m. Vincą matome Pet
rapilio lietuvių seimo
dalyvių tarpe. 1918 m.
rudenį jis grįžta į ne
priklausomą Lietuvą ir
greit įsijungia į medici
nos organizavimą. Pra
džioje dirba Alytaus li
goninėje, tačiau jo gili
meilė savam kraštui
šaukia ginti tėvynės Lie
tuvos ir jis stoja sava
noriu į Lietuvos kariuo
menę. Pradžioje dirba
1-me pėstininkų pulke,
vėliau eina Ill-sios di
vizijos gydytojo parei
gas, po kiek laiko per
keliamas į Kauno Karo
Ligoninės chirurginį sky
rių.
1923 m. V. Kanauka
išeina į atsargą majoro
laipsniu ir nuo tada at
siduoda grynai chirur
giniam darbui. Jis ski
riamas į Kauno ligoni
nės chirurginį skyrių,
kur dirba prof. Boito asi
stentu, vėliau lieka prof.
Hagentorno artimiausiu
bendradarbiu. 1929 m.
Kauno universitete ap
gina daktaro dizertaciją. Po metų dr. V. Ka
nauka pakeliamas į pri
vatdocentus. Nuo 1930 m.
pradeda dėstyti studen
tams medikams topogra
finę anatomiją ir skai
tyti urologijos kursą.
1939 m. pakeliamas į
ekstraordinarinius pro
fesorius ir prof. Hagentornui išėjus į pensiją
išrenkamas fakultetinės chirurginės klini
kos vedėju, nuo 1941 m.
Medicinos Fakulteto pro-dekanu ir šiose parei
gose jis pasiliko iki pa
sitraukimo iš Lietuvos,
1944 m.
Be mokslinio ir moky
mo darbo universiteto
chirurginėje klinikoje,
prof. V. Kanauka buvo
kartu ir Raudonojo Kry
žiaus Ligoninės Chirur
ginio Skyriaus vedėju.
Prof. Kanauka yra pa
skelbęs per 20 moksli
nių straipsnių medicinos
literatūroje. Jis buvo pa
žangus ir sekėpasaulinę
med. literatūrą. Jo va
dovaujamoje klinikoje
jau 1940 m. pradėta var
toti konservuoto citroto
kraujo transfuzijos ir
vandens bei elektrolito
balansavimo gydymas,
kas tada buvo dar dide
lė naujenybė.

nėje politiniai klausi
mai priklauso politinei
vadovybei, mūsų atveju
— VLIKui bei diploma
tinei tarnybai. Gali spor
tininkai ar kitos grupės
pateikti savo sugestijas
argumentus, bet sprendi
mas politinėje srityje
priklauso ne sportinin
kams. Ir jeigu šiandieną
mūsų sportas drasko
mas, tai pagrinde dėlto,
kad sportininkai ėmė
spręsti politinę proble
mą. Jeigu jos visu aišku
mu dar negali išspręsti
nė mūsų politikai, juo la
biau neišspręs sporti
ninkai. Užuot rūpinęsi
me, jog, pvz., ir olimpi mūsų atžalyno fiziniu ug
adų komitetuose reiškia dymu, sportine kultūra,
si stiprūs to ar kito kraš jie pasuko netikru keliu
to politiniai vėjai.
ir užplaukė ant uolų. Lin Prof. V. Kanauka pri
Amerikos
lietuvių kėtina sporto veikėjams
bendruomenėje sporto grįžti savo sritin, at klausė Lietuvos Chirur
sritis sudaro mūsų or statyti tautinę ir organi gų Draugijai, Kauno Me
ganizuotos visuomenės zacinę drausmę ir būti dicinos Draugijai, Tuber
Draugijai, ne
gyvenimo dalį, todėl "ir lietuviškojo
atžalyno kuliozės
tik profesinėms, bet ir
sportininkų vienoks ar stiprintojais".
kitoks žygis paliečia vi
są bendruomenę".
Toliau T.Ž. rašo:
MOKA GERUS DIVIDENDUS.
"Iš plačios reakcijos
PRADĖK TAUPYTI ŠIANDIEN!
matyti, kad krepšininkų
. Mokamas už vienu metų taupyišvykos Vilniun negali
Metinis dividendas mokamas už
ma laikyti vien privačiu,
q mo lakštus nuo išdavimo datos
indėlius taupymo knygutėse.
individualiu pasivažinė
($10,000.00 ar daugiau, įdedant po
jimu. Galimas dalykas,
$1,000.00)
kad toji išvyka turėjo ir
pozityvios
reikšmės,
DĖL INFORMACIJŲ KREIPKITĖS
kad sportinė sritis gali
būti naudinga grandimi
su tautiečiais okupuoto
ANI) kOAN AsSOCIATION OF (’HIGAGO
je Lietuvoje, bet pirmiau
2212 WEST CERMAK ROAD • CHICAGO. ILL. 60608 • TELEPHONE 847-7747
sia turi būti išspręstas
OFFICE HOURS: Monday. Tuesday. Friday 9 to 4;
politinis aspektas bei su
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wednesday elosed
derintas su pagrindi
niais tautos siekimais.
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING
JOHN J. KAZANAUSKAS. President
Organizuotoje visuome-

PLANINGAS TAUPYMAS

& MUTUAL Federal SAVINGS
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VLIKo pirm. dr. J.K. Valiūnas Sydnėjuje (Australijoj e) s u LB apylinkės valdyba. Iš kairės: B. Stašionis, A. Vinevičius, dr. J.K. Valiūnas, N. Grincevičiūtė-VVallis, A. Dudaitis ir B. Genys.
V. Vilkaičio nuotrauka

LB CHICAGOS APYGARDDOS
ATSTOVU SUVAŽIAVIMAS
Kovo 24 d._ Jaunimo Cen
tre susirinko JAV LB-nės
Chicagos apygardos apylin
kių atstovai savo metiniam
suvažiavimui. Be svečių, iš
plačios apygardos susirinko
135 apylinkių atstovai.
Oficialiąją suvažiav i m o
programos dalį pravedė
taut. šokių ‘'Grandis” na
rys, studentas Jonas Platakis. Įnešus vėliavas ir kun.
J. Borevičiui, S. J. (LB Ta
rybos narys) sukalbėjus
maldą, Brighton parko pra
džios lituan. mokyklos mo
kinės sugiedojo Amerikos
ir Lietuvos himnus. Prezi
diumą sudarė dr. A. Razma,
Jonas Jasaitis, Alg. Pužaus
kas ir Ant. šantaras. Sekre
toriatą — Sofija Jonynienė
ir K. Radvila.
Valdybos pranešimu o s e
pirm. Ingaunis padarė at
liktų darbų apžvalgą, pažy
mėdamas, kad valdyba per
2 metus yra įvykdžiusi apie
90% savo suplanuotų dar
bų. Valdybos sekr. A. Gintneris perskaitė praėjusių
metų suvažiavimo protoko
lą, kurio atspausdinto nuo
rašo, kaip praeitais, taip ir
šiais metais, pageidavo su
sirinkimas. Ilgo protokolo
skaitymas užėmė daug lai
ko ir ne visi jį gerai girdėjo.
Apie pajamas-išlaidas pra
nešė iždin. Jonas švedas.
Valdyba per 2 metus turėjo
24,738 dol. pajamų ir 23,738
dol. išlaidų. Revizijos komi
sijos aktą perskaitė inž. K.
Dočkus, o apygardos švieti
mo komisijos pirmininkas,
Chicagos aukšt. lit. m-los
dir. Juozas Masilionis pra
nešė apie mokyklas, šiuo
metu apygardos lituanisti
nėse mokyklose dirba 130
mokytojų, o mokyklas lan
ko 1600 mokinių.
Pasauliečių teisėms ąp<saugoti lietuvių šv. Kazi
miero kapinių komiteto
pirm. A. Regis padarė su
glaustą, bet aiškų praneši
mą, pažymėdamas, kad ko

mitetas yra baigęs savo
darbo pradžią, ir su visos
visuomenės įsijungimu šis
šakotos apimties darbas
bus tęsiamas, ir nebus pa
liktas pusiaukelėje. Paste
bėtina, kad lietuvių vardo
ir papročių apgynimas by
loje su dvasiškąja kapinių
administracija yra išjudi
nęs visą Chicagos lietuvių
visuomenę. Praėjusiais me
tais susirinkimai prasidėję
tik keliais šimtais dalyvių,
o šių metų erdvi Ford city
salė buvo perpildyta, susi
rinkus virš 2000 dalyvių.
Darbą remia ne tik naujieji
ateiviai, bet ir senieji emi
grantai. Viena rėmėja, ne
skelbdama pavardės, pa
skutiniame susi rinkime
įteikė net 500 dol. čekį šiai
kovai vesti.

ra. East Chicagos atstovas
Valeika pastebėjo, kad jų
susirinkimai ir minėjimai
pinigais duoda nuostolį, bet
lietuvybės ugdyme turi pel
no.
Pranešimams pasibaigus,
J. žadeikis paskelbė rinki
mų rezultatus. 1968-70 me
tams apygardos valdybon
išrinkti: Irena Smieliauskienė, Stepas Ingaunis, Do
natas šukelis, Antanas Bū
ga, Sofija Jonynienė, Karo
lis Avižienis ir Andrius
Juškevičius. Kandidat a i s:
Br. Macevičius, A. Gintneris ir V. Sadauskas. Revizi
jos komisijon išrinkti inž.
Kostas Dočkus, inž. Vytau
tas Galvydis ir agr. Jonas
Bertašius.

P. Narutis pasakė reikš
mingą, patriotinę kalbą, pa
liesdamas lietuvybės teisių
apgynimą mūsų parapijų
bažnyčiose, mokyklose ir
kapinėse, kiek tai priklauso
nuo lietuviškųjų parapijų
klebonų. Jo pranešimas su
silaukė didelio susirinkusių
pritarimo.

Dar turite 10 dienų taupymui balandžio mėn.
Deponuokit 10 diena.
Gausite nuošimčius nuo pirmos.

Clevelanė Crust
Member F.D.I.C.

Antikinis bankas iš George Gund kolekcijos

pvz. gitara, kanklėmis ir
t.t. Norintieji pasinaudoti
LB c. v. pirm. Br. Nai
rengėjų akompanuotoju pri
nys savo pranešime pažy
Juozas Šlajus valo pasirūpinti gaidomis.
mėjo, kad centro valdybos
Pageidaujant, bus sudary
paruoštoji amerikiečių spau
tos sąlygos repeticijai.
dai ir radijui medžiaga
Teod. Blinstrubas, ALT
PRAMOGINIŲ DAINŲ
4. 21-25 metų amžiaus
(magnet. juostelėmis ir S-gos pirm., jautriai kėlė
KONKURSAS
grupės
laimėtojams skiria
raštu), davė gerų rezulta mintį-siūlymą, kad šiais
mos šios premijos: $150,
Margutis, šyęsdamas 40
tų. Iniciatyvios LB apylin Lietuvos Laisvės Kovos me
$100, $75. 17-21 metų am
kės šią medžiagą panaudo tais veikla stiprėtų ir, kad metų gyvavimo sukaktį,
žiaus grupėje — $100, $75,
jo per amerikiečių radiją ir išnyktų kova tarpusavy. kviečia jaunuosius daininin
$50. Ketvirtų ir penktų vie
kus
susidomėti
pramoginio
Siūlė
kitiems,
o
ir
pats
nuo
spaudą. Savo pranešime pa
tų laimėtojams skiriami
minėjo, kad esą numatoma savęs, jei būtų kas užgau žanro dainomis ir dalyvauti
specialūs pažymėjimai. Lai
prie LB Kultūros Fondo su tas ar užsigavęs, nuošir 1968 m. gegužės 4 d. Chimėjusiems grupiniame dai
daryti kultūriniams reika džiai ir draugiškai ištiesti cagoje rengiamame konkur
navime skiriama tik viena
lams patariamoji komisija. vieni kitiems ranką ir už se.
premija, o ne kiekvienam
Be to, bandoma suburti lie miršti nuoskaudas sėkminKonkurso taisyklės
dalyviui atskirai.
tuvius akademikus, šiam gesnio darbo labui.
5. Konkurso dalyvių ver
1. Konkurso dalyviai skir
reikalui aptarti, rugsėjo
Rezoliucijų komisijos var
tinimui sudaryta šios sudė
stomi
į
dvi
grupes:
17-21
pradžioje, įvyks šio vieneto du Karolis Drunga patiekė
ties jury komisija: Sofija
iniciatorių pasitarimas.
dešimt rezoliucijų bei svei metų amžiaus ir 21-25 me
Adomaitienė, Petras ArmoKas antri metai suvažia kinimų Lietuvos Laisvės tų amžiaus imtinai. Galima
nas, Antanas Nakas, Balys
vimas renka naują apygar Kovos metų atžymėjimo pasirinkti solo arba grupinį
Pakštas, Vanda Stankienė
dainavimą.
dos valdybą, šie metai yra reikalu, švietimo ir auklėji
ir Margučio atstovas.
2. Dalyviai savo nuožiūra
rinkiminiai, ir priėjus šį mo klausimu, užgirta Lie
6. Dalyviai registruojami
darbotvarkės punktą, nuta tuvių šv. Kazimiero kapinių pasirenka du lietuvių arba
iki
1968 m. balandžio 29 d.
rė valdybą rinkti iš 7 narių. komiteto veikla ir kt. Pa svetimtaučių kompozitorių
Registruojantis
prašoma su
Valdybos ir revizijos ko tiektos rezoliucijos, su ma kūrinius ir juos atlieka lie
teikti
biografinių
žinių
misijos rinkimai vyko slap žais pataisymais, buvo pri tuvių kalba.
(vardas,
pavardė,
amžius,
3. Dalyviams bus parū
tu balsavimu. Balsų suskai- imtos,
kiek laiko ir pas ką mokosi
S u v ažiavimas, užsitęsęs pintas akompanuotojas. Ta
tymo metu apylinkių at
dainuoti ir t.t.). Pageidau
stovai padarė savo veiklos apie 8 valandas, praėjo kū čiau dalyviai juo nevaržo
jama spaudai tinkanti kon
pranešimus. Iš 12-kos apy rybingoje ir ramioje darbo mi: gali dainuoti su savo
kurso dalyvio foto nuotrau
linkių atstovų pranešimų nuotaikoje. Naujajai apy akompanuotoju arba paly
ka. Registracijos ir infor
gavosi vaizdas, jog apylin gardos valdybai linkėtina dėti savo dainas ne pianinu,
macijos reikalais prašoma
bet
kitais
instrumentais,
kių veikla yra aktyvi ir ge vieningai ir sutartinai dirkreiptis šiuo adresu: Mar
gutis, 6755 So. VVestern
Avenue, Chicago, 111. 60636.
Telefonas GR 62242.

bant ištesėti dviem metam
prisiimtas sunkias pareigas.

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.

BROCKTON
• Brocktono ALT sk. rū
pesčių Laisvės Varpo vedė
jas P. Viščinis vasario 16
šventės proga paruošė pro
gramą anglų kalboje ir per
abi Brocktono Radijo sto
tis perdavė amerikiečiams.
Cinčys parašė Brocktono
ENTERPRIS dienraščiui il
gą straipsnį, kuriuo supa-,
žindino tūkstančius ameri
kiečių su Lietuvos praeiti
mi bei dabartimi.
Gerai suruoštu minėji
mu surinkta Lietuvos lais
vinimo reikalams aukų virš
1600 dol.; specialūs minėji
mai per abi radijo stotis ir
patalpintas ameri kiečių
dienraštyje straipsnis apie
Lietuvą Brocktono nedidelę
lietuvių koloniją Lietuvos
laisvinimo bare pastato ša
lia didelių kolonijų.
HELI’ 1VANTED MALĖ

PLASTICS FOREMAN
Ininiediate opening for an injection and blow molding foremen. Salary plūs excellent benefit package, experience and
inititive required. Apply: Call
or write Bruce Martin, Research Molding Ine., Rt. 1,
Mendon, Mich.
616 — 496-2265
(38-40)

Margutis
WANTED EXPERJENCED

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. Maplewood, Chicago, III., tel CL
4-7450 arba YA 7-2046.
Kasdien 9-8 vai.

MILLING MACHINE
OPERATORS
AFTER NOON SHIFT
GOOD WORKING CONDITIONS
AND TOP PAY
AND
STEADY WORK.
APPLY 1N PERSON

VR/WESSON CO.
1279 RICKETT RD.
BRIGHTON. MICH.
(37-44)

Skaityk ir platink
DIRVĄ

DIRVA
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VASARIO 16
MINĖJIME

AUKOS
Aukos surinktos ALTo Cle
velando skyriaus kitoms orga
nizacijoms nepriklausomy b ė s
minėjimo proga 1968 metais.

ALT SKYRIAUS METINIS
SUSIRINKIMAS

Cleveland 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.
Draugijų atstovai prašo
mi kreipti į šį kvietimą dė
mesį ir susirinkime daly
vauti.

• Vaidilos teatras, po sėk
mingo pasirodymo Detroite
kovo 30 d. su A. Rūko vei
kalu "Keturi keliauninkai’-,
grįžo
autobusu kovo 31
d. ir po sąvaįtės poilsio vyk
sta į Chicagą, ir balandžio
6 d. pasirodys Jaunimo
Centre. Vaidilos teatras ga
vo pakvietimą vaidinti Ha
miltone.
• Charles Skanson (Skukauskas), gyv. 7817 Lockyear, mirė sulaukęs 89 fh.

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

RALPH E. KREIGER, kandidatas į Cuyahogos apskrities (county)
šerifo vietą respublikonų sąraše, yra 46m. amžiaus,aukštąjį moks
lą baigęs Kent Statė Universitete.
R.E. Kreiger yra gerai susipažinęs su įstatymų vykdymo darbais,
specialiai policijos srityje. Salia specialių mokyklų baigimo, jis yra
vadovavęs kovai su narkotikais Chicagoje, o pastaruoju metu vado
vavo Clevelando distrikte alkoholio pardavinėjimo kontrolės įstai
gai.
Niekas neabejoja, kad policijos vadu privalo boti prityręs ir su
įstatymų vykdymu susipažinęs žmogus. Toji įstaiga kaip tik šiuo
metu reikalinga dinamiško žmogaus, turinčio visuomenės pasitikė
jimą.

amžiaus. Palaidotas Kalva
rijos kapinėse balandžio 1
d., atlaikius gedulingas pa
maldas šv. Jurgio bažnyčio
je. Kūnas buvo pašarvotas

Jakubs & Son laidotuvių
koplyčioje, 6621 Edna Avė.
• Marija Venslovienė, įš
Bedford, Ohio, mirė kovo 30
d. Palaidota balandžio 2 d.
Paliko 2 sūnūs ir 2 dukras
bei anūkus.

HELP WANTED MALĖ

PICKER INSTRUMENTS
1020 l.ONDON ROAD
CLEVF.LAND. OHIO 44110
An F.qual Opportunity Employer
(39-40)

FUNERAL HOMES
Licensijuoti laidotuvių direktoriai ir balsamuotojai
35 metai simpatingo ir rimto patarnavimo

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

BALFui
Po $10.00: Leonas Banis.
(sk)

WILLOUGHBY
17,700.00

To be responsible for layout of printed circuit, cabling , vviring diagrama,
schemalics, elc. of electronic instrumentation syslem. Some experience
desirable. Mušt be HS Crad. with
some vocational technical education.
Good starting salary & fringe benefits. Apply Personnel Dept, or call
Cliff Martin Supervisor Drafting Dept.
449-300 Ext. 427.

Vėsinamas oras Jūsų patogumui
Della E. Jakubs & William J. Jakubs

VLIK’ui
St Alšėnas .................... $20.00
A. ir J. Augustinavičiai —
$10.00, Julija ir Juozas Kune
vičius — $5.00, A. Masilionis —
$5.00, Zenonas ir Kazimiera
Gobiai — $3.00, J. Kalvaitis —
$2.00.

Žavus prancūzų sopranas
Mirella Freni pasirodys Met
ropolitan
Operos pirmaja
me spektaklyje Clevelande, išpildant
Julliettos vaidmenį
"Romeo ir Julliette" operoje
gegužės 3 d.
Bilietai į Metropolitan ope
ros spektaklius parduodami
Broadview Savings ,& Loan
Assoc. 299 Euclid Avė. Kaina
nuo 2.50 iki 13.50 dol.

ELECTRICAL DRAFTSMAN

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.

Apklausinėjimai apie Ka
nados valstybinę santvarką,
apklausus ir naujuosius
ateivius, parodė įdomius re
zultatus. 70% neabejotinai
atsakė: "Kanada yra fede
ralinė respublika”, 20% ją
pavadino "angliškąja kolo
nija” ir tik 3% pasakė tei
singai : "Konstitucinė mo
narchija”.
Nuo Kanados atradimo
laikų jos milžiniškuose plo
tuose susikūrė keletas tar
pusavy nesusirišusių atski
rų kolonijų, sukurtų arba
prancūzų arba anglų.
Abraomo slėnio kautynė
se prancūzai buvo anglų nu
galėti ir nuo 1759 m. visa
Kanados teritorija atsidūrė
Anglijos valdžioje.
Per praėjusius du šimt
mečius valstybiniame, ad
ministraciniame ir konsti
tuciniame gyvenime vyko
permainos ir reformos.
Pagal Westmi’nsterio Ak
tą 1931 m. Kanada pripa
žinta nepriklausoma valsty
be, kurios priešakyje yra
Anglijos karalienė Elžbie
ta II.
Vykdomoje valdžioje, pri
klausančioje karalienei, yra
jos paskirtas Kanados ge
neralgubernatorius (vice-

Po $2.00: Anicetas A. Balys,
Juozas Kašuba, Vincas Šamatauskas.

Lovely 2 bedroom ranch
with attached garage and
utility room. Built on crawl
space with hardwood floors.
House near entrance to 91
extension convenient to
Lakeland freeway. Many
extras in home—including
carpeting—large Patio in
rear covered by aluminum
awning essemble by sliding French doors. The lot is
exceptional being 57 X approx 280 ft. deep. Entire lot
landscaped. Refrigerator —
washer & dryer can also be
purchased reasonable.
Home is located in St. Justins Parish, and is close
to Elementary — Junior —
and Senior High Schools.
Call for appt.

Palaikydami Klubą — kartu paremsime Cleve
lando lietuvių organizacijas.
Penktadieniais galima vaišintis bulviniais bly
nais, dešromis, virtiniais ir kepta žuvimi. Kitomis
dienomis įvairūs kiti valgiai.

JAKUBS & SON

Po $3.00: M. Kalvaitis, Jonas
Milas.

17,900
EASTLAKE

Telef. 391-1143

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JUNGTINIAM FINANSŲ
KOMITETUI
Dr. J. Balčiūnas............. $50.00
Dr. H. Brazaitis............. 50.00
D. ir Dr. Staniškiai .... 50.00
E. V. Mozaliauskai......... 30.00
Jul. Staniškis ................. 25.00
Paul Skardis ...................15.00
Po $10.00: P. ir P. Balčiūnai,
Albina ir Stasys Barzdukai, G.
Juškėnas, Jonas ir Nelė Mockai, Valdemaras Šenbergas, JG. Čyvas, V. B. Čyvas, J. A.
Kubiliūnai, V. Rociūnas, Ma
rija Iešmantienė, J. Stempužis,
Alb. Sušinskas.
Po $5.00: J. Blynas, A. Bri
džius, Kazimieras Gelažis, Jo
nas Gudėnas, St. Jurgaitis,
Ant. Mikoliūnas, Antanas Nasvytis, K. ir O. Palubinskas, J.
Rastenis, Mikas Vinclovas. Jo
nas Žygas, Jul. Abraitis, K.
Eidukaitis, A. Gailiušis, Iz. Jo
naitis, O. Kavaliūnas, K. Mar
cinkevičius, Aid. V. Raulinaitis, Ign. Stankevičius.
Po $4.00: Kazys Ralys.

PARDUODAMI NAMAI

LIETUVIŲ
KLUBAS

Kviečia visus tapti klubo nariais.

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

Kanada - karalija

SURINKTOS

CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE

• šv. Kazimiero mokyk
los tautinių šokių grupė
"Šoktinis” kovo 31 d. pasi
rodė Clevelando 5 kanalo te
levizijos programoje "Pol
ka parade”, pašokus porą
šokių. Trumpą paaiškinimą
apie mokyklą, tautinių šo
kių grupes ir atliktą pro
gramą suteikė Sušinskaitė.
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• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obelenį 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.

HELP WANTED MALĖ
Class A. Sheet Metai
and Layout Man
Raycon Electric Mfg. Co.
Detroit, Mch.
313 — 537-4680
(39-41)

WANTED
JOURNEYMEN

TOOL ROOM
GRINDER
OPERATORS
EIGHT YEARS EXPERIENCE
Steady work for ųualified men.
Fringe benefits.

DIESEL EQUIPMENT
DIVISION
GENERAL MOTORS CORP.
2100 Budingame Avė., S. W.
Grand Rapids, Mich.

New 3 bedroom colonial
with
baths builtin ovenrange & disposal with alu
minum siding for ease of
maintainance, large utility
room 3 mammoth bedrooms,
master bedroom with walkin closet. Main bath with
shovver—clay tile and vanity. Totai livable area 1380
Sq. ft. Homes are within
seven minutes of Lakeland
Freeway. Two homes available plūs six more construction sites. Location of construction is South off Lake
Shore Blvd. You Decorate.
VINE REALTY INC.
35165 Vine St., WH 2-4410
(39-44)

PARDUODAMAS
2 šeimų namas, 4-4 kamb.
2 pečiai, 2 porčiai, 2 gara
žai. Labai geroje 'vietoje
prie E. 185 gt., Nauj. para
pijoje. PRIEINAMA KAI
NA.
Teirautis telef. 481-3335.
(38-40)

An

Equal Opportunity Employer
(39-41)

F E M A L E
WOMEN SEWERS WANTED
Work at home doing simple sewing. We supply materials and
pay shippmg both ways. Good
rate of pay. Piece work. Write
—Dept D. Jamster lndustries,
Ine., 100 Ashman, Sault Ste.
Marie, Mich. 49783.
(33-39)

karalius), taipogi ministeris pirmininkas ir jo kabi
netas.
Taip skamba teorijoje.
Praktikoje Kanada yra yaL
doma ministerio pirmininko
ir parlamento.
Karališkoji valdžia vaiz
duojama tik tradicinėmis
formomis ir kai kurių vals
tybinių įstaigų pavadini
mais arba karalienės pa
veikslu ant pinigų ir pašto
ženklų,
Rišąs Kanadą su jos kolonialine praeitimi, liko dar
vienas siūlas: krašto kon
stitucija negali būti pakeis
tą be Londono parlamento
patvirtinimo. Bet tas šimt
mečio senumo paragrafas iš
"British North American
Act” turi daugiau akademi
nę negu praktinę reikšmę.
Dėl jo pakeitimo jau nekar
tą buvo iškeltas klausimas
parlamente ir jo išsprendi
mas į gerąją pusę niekam
abejonės nesukelia.
Paskutiniųjų metų bėgy
je, kada Quebeko provinci
joje atsirado tautinės nep r i k lausomybės prancūzų
partija ir kitokių prancū
ziškų politinių susigrupavimų, separatistų, buvo iškel
tas klausimas įvesti Kana
doje respublikinę santvar
ką.
Kadangi tie prancūziški
politiniai susigrupav i m a i
parlamente nefigūruoja tai
kolkas buvo skaitoma kaip
"privati nuomonė ar pagei
davimas”.
Vasario mėn. pradžioje,
Quebeko provincijos libera
lų kongrese buvo priimta
visa eilė rezoliucijų progra
minio charakterio. Pirmoje
eilėje, iš jų 135 balsais prieš
33, Quebeko liberalai pasi
sakė už atsisveikinimą su
monarchija ir įvedimą Ka
nadoje respublikinės san
tvarkos.
Laikraštis "Le Devoir”
rašo: "Mums monarchija
yra kolonializmo paliki
mas”.
Tos rezoliucijos naudai
yra kai kurie argumentai,
kurie gali užinteresuoti ne
tik jos autorius arba nepri
klausomybės prancūz i š k ą
partiją, bet ir viso krašto
plačiąją visuomenę. Tos re
zoliucijos priėmimo dalis
suvažiavimo dalyvių dabar
tinį momentą skaitė nepa
togiu, nes ją balandžio mėn.
nagrinės visos Kanados li
beralų partijos suvažiavi
mas Ottawoje. Ar visos Ka
nados liberalų atstovai ją
priims ar ne, sunku pasa
kyti.
Kaip ten bebūtų, ačiū
Quebeko iniciatyvai, šitas
rimtas klausimas pirmą sy
kį bus svarstomas viso kraš
to atstovų. Prancūzai gali
didžiuotis, kad dėl to klau
simo priverstinas ginčas
visgi duos galimybę atžy
mėti kokią pažangą šioje
srityje.
Dar yra daug, ypač iš se
nų žmonių, kurie monarchi
ją pristato kaip kraštą vie
nijančią jėgą.
Gal jie bus įtikinti, kad
smarkiai klydo.
K. M. Juozas Šarūnas

y

DIRVA

CLEVELANDO VAIDILOS TEATRAS
CHICAGOJE, JAUNIMO CENTRE,

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• Ryšy su Velykų šven
• Jūratė Kazickaitė š. m.
tėmis Dirva nepasirodys kovo 24 d. per "Laisvės ži
balandžio 15 (pirmadienio) burių” radiją New Yorke
laida.
perdavė iš Vietnamo pasi
Sekantis po švenčių Dir kalbėjimą su dviem lietu
vos numeris išeis trečiadie viais kariais viename bun
nį, balandžio 17 d.
keryje. Abu kariai, kuriuos
• Dr. Elena Armanienė, ji ten sutiko yra iš Worcesterio, Mass. Tai Algis Gariš Baltimorės, Md. siųsda
sys ir Kęstutis Gedmintas
ma Dirvos prenumeratą, at
marinų bazėje. Pasikalbėji
siuntė 7 dol. auką.
mas buvo įrekorduotas dar
Lietuvos Nepriklausomyprieš Jūratės sužeidimą.
pės Fondui prisiuntė 20 dol.
Dr. E. Armanienė yra ži
noma visuomenininke dau DETROIT
giausia besidarbuojanti Lie
tuvių Bendruomenėj ir itin
MIRĖ K. NAVASAITIS
BALFe, kur ji yra centro
Po ilgos ligos kovo 31 d.
valdybos vicepirmininkė ir Detroite, Mich. mirė Kazys
kaip akvokatė palikimų by Navasaitis, 69 metų am
lų tvarkytoja.
žiaus, Amerikoje išgyvenęs
19 metų. Liūdesy liko žmo
LIETUVIAI LAIKRAŠTI na Ona, sūnus Kazys ir Da
NINKAI PAS
lia Navasaičiai, sesuo MagPREZIDENTĄ
delena Kazlauskienė, broliai
Praeitą ketvirtadienį ne Juozas ir Jonas bei kiti gi
anglų kalba išeinančių Ame minės.
Velionis buvo veiklus vi
rikoje laikraščių leidėjai ir
su
o m enininkas, priklausė
redaktoriai buvo pakviesti
Lietuvių
Bendruomenės De
į valstybės departamentą
pas iinformuoti tarptauti troito skyriui, buvo SLA
niais politikos klausimais. Kuopos Iždo globėju, daly
Vėliau visi dalyviai Baltuo vavo Sandaros , "žiburėlio”
se Rūmuose buvo priimti organizacijose.
Pašarvotas Dili Funeral
prezidento Johnsono, kuris
Home,
19144 School Avė.
su kiekvienu susipažino.
Laidojamas balandžio 3 d.,
Prezidentas savo kalboje trečiadienį. Laidotuvių di
pabrėžė, kokį rimtą vaid rektorius Valentinas Bauža.
menį atlieka Amerikos gy
venime išeinantieji įvairio CHICAGO
mis kalbomis laikraščiai ir
ragino redaktorius prisidėti
JAUNIMO TEATRAS
prie tobulinimo šalies gyve
nimo.
Chicagoje šiomis dieno
Konferencijoje ir priėmi mis įsisteigė nuolatinis Lie
me pas prezidentą iš lietu tuvių Bendruomenės Jauni
vių dalyvavo Darbininko mo Teatras. Pirmuoju paredaktorius kun. K. Buč statyminiu darbu yra nu
inys, Garso redaktorius M. matyta Anatolijaus Kairio
Zujus, Draugo ir Naujienų 2-jų
veiksmų komedija
atstovės G. Krivickie’nė ir CURRICULUM VITAE. Re
M. Vaivadienė, Amerikos žisuoja ir muziką tvarko
Balso lietuviškos tarnybos komp. Darius Lapinskas.
vedėjas dr. K. Jurgėla ir Premjera įvyksta Jaunimo
demokratų partijos veikė Centre š. m. gegužės mėn.
jas arch.. A. Varnas.
18 dieną, antras spektaklis

Konstantinas Petrauskas ir Jurgis Kasakaitis, BalzekoKultūrinio
muziejaus Chicagoje bibliotekininkai. K. Petrauskas tvarko to mu
ziejaus fotografijų archyvą. Visi suinteresuoti nuotraukomis ir ne
gatyvais, susijusiais su Lietuva, lietuviais ar Lietuvą liečiančiais
klausimais, praSomi susirišti su šiais asmenimis.

Brangiai motinai

ONAI

KORSAKIENEI

mirus, sūnų ALBERTĄ ir dukterį ONĄ su šeima

liūdesio valandoje užjaučiame ir kartu liūdime
Lietuvių Jūrų Skautija
Klaipėdos Junginys Clevelande

5620 So. Claremont Avenue.
1968 m. balandžio 6 7 v. v. stato
ANTANO RŪKO 5 veiksmų vaidinimą vaikams.

KETURI KELIAUNINKAI
I
į.

Režisūra, dekoracijos, choreografija ir kostiumai PETRO MAŽELIO.
Kviečia: CHICAGOS SCENOS DARBUOTOJAI, TALKININKAUJANT VAIKŲ TEATRUI
ALVUDUI.

Bilietai gaunami: MARGINIUOSE, TELEF.
PR 8-4585. Bilietai suaugusiems — 3 dol., vaikams
2 dol.
—

NEPAMIRŠKITE
ATNAUJINTI
DIRVOS
PRENUMERATĄ
gegužės 19, o trečias — ge
gužės 25 dieną, šiais metais
dėl laiko ir vietos stokos
tebus 3 pasirodymai. Veika
le dalyvauja 34 Dramos
studijos lankytojai. Jauni
mo Teatrą administruoja
LB Kultūros Fondas.
• LB Centro Valdyba,
paskatinta gerų atsiliepimų
apie jos Vasario 16-tos pro
ga pagamintas radijui juos
teles apie Lietuvą, planuoja
panašias juosteles paga
minti ir birželinių įvykių
minėjimo proga. Asmenys
ir institucijos, norinčios
tokias juosteles įsigyti,
prašomos iš anksto Centro
Valdybą painformuoti.

TORONTO
• Lietuvių Namų dalinin
kų susirinkimas įvykęs sa
vose patalpose kovo 24 d.
praėjo naujų ir didesnių už
simojimų ženkle. Sudarius
prezidiumą, į kurį įėjo dr.
J. Kaškelis pirmininku ir
A. Jucys sekretorium, buvo
perskaitytas V. Petraičio
praėjusio susirinkimo pro
tokolas. Nuveiktų darbų
apžvalgą padarė valdybos
pirmininkas P. Bastys ir iž
dininkas A. Statulevičius.
Išryškėjo, kad valdyba,kiek
sąlygos leido,rūpinosi namų
remontais ir turimo inven
toriaus papildymu bei geri
nimu. Buvo uždėtas naujas
stogas ir atlikti kai kurie
vidaus dažymo darbai. Taip
pat buvo paliestas ir naujų,
erdvesnių namų įsigijimo
klausimas. Revizijos komi
sijos vardu pranešimą pa
darė dr. M. Anysas. Iš pra
nešimų paaiškėjo, kad Lie
tuvių Namų pajamos viršyjo išlaidas. Susidariusį
1967 m. pelną 656 dol. 88 et.
susirinkimas paskyrė baldų
ir kito inventoriaus įsigiji
mui. Priėmus 1968 m. są
matą eita prie valdybos ir
revizijos komisijos rinki
mų.
Valdybai rotacine tvarka
keičiantis, šiemet į ją buvo
slaptu balsavimu išrinkta
dr. J. Yčas, V. Petryla, E.
Jurkevičienė ir P. Kveda
ras. Revizijos komisijon:
dr. M. Anysas, VI. Skirgai
la ir A. Jucys.
Einamuose reikaluose bu
vo keliama prezidiumo su
darymo teisėtumo, alučių,
visuomeniškumo ir kiti
klausimai. Nemažiau rūpes
čių kėlė lietuviškos veiklos
menkėjimas ir bėgimas su
įvairiais parengimais bei
pobūviais svetur. Susirinki
mas truko apie trejetą va
landų.

★

Tuoj po susirinkimo val
dyba pasiliko trumpam pa
sitarimui, kurio metu pasi
skirstė pareigomis: P. Bas
tys — pirm., A. Statulevi
čius — vicepirm. ir atskai-

Iš Prano Baltuonio dailės darbų parodos, {vykusios kovo 23-24 d. New Yorke. L. Tamošaičio nuotrauka

P. BALTUONIO
PARODA
NEW YORKE
Š. m. kovo 23-24 d.d.
Woodhaven, N. Y. įvyko
Prano Baltuonio dailės dar
bų paroda, kurią aplankė
virš 400 žmonių, ši paroda
savotiškai skiriasi nuo visų
kitų. Dailininkas P. Baltuonis iš Montrealio, Kanados
yra mėgėjas ir jo kūrybą
sudaro medžių šaknys bei
kelmai ar šakos, iš kurių
jis pagal savo vaizduotę
kuria įvairias skulptūras.
Su jo gabumais dalyvius
supažindino dail. K. žoromskis, pripažindamas jo
didelį talentą nors be spe
cialios mokyklos, tačiau, sa
kė jis, P. Baltuoniui dar
tenka nemaža dirbti, kad
pasiektų tikrąjį meną savo
kūriniuose.
Ir eiliniam lankytojui at
kreipė dėmesį į jo silpnybę
visus savo kūrinius per
daug nušlifuoti, nublizginti,
kas nupigina jų vertę. Bet
nežiūrint to, parodoje buvo
parduota 37 kūriniai.
Parodą suruošė New Yorko karių ramovėnų skyrius.

tomybės reikalai, P. Kveda
ras — sekr., dr. J. Yčas —
Kultūros ir organizacinės

Pranas Baltuonis iš Montrealio savo darbų parodoje New Yorke
Įteikia kūrinį Jungtinio Finansų Komiteto atstovui Balsiui, skirti
laimėjimui. Salia Baltuonio stovi jo žmona. Apačioje dalis publikos
dalyvavusios parodos atidaryme. Sėdi iš kairės: dail. Ingelevičienė,
dr. Ingelevičius, Liaukuvienė, Sperauskas, česnienė, Sperauskienė.
L. Tamošaičio nuotraukos

veiklos vadovas, E. Jurke
vičienė — šėrų atskaitomy
bės vadovė, V. Petryla —

ūkio reikalų vadovas ir J.
Novogrockis — alyvos rei
kalams vadovas.

DAU IE AIRCe
akordeono virtuozo plokštelė (stereo)
B

LIETUVOS AIDAI
gaunama Dirvoje!

I
Įsigykite ar užsisakykite per
r. Dirvą (6907 Superior Avenue,
Cleveiand, Ohio 44103).

Kaina -- 5 dol.
Čia pat galite įsigyti ar užsi
sakyti Kanadoje išleistą plokšte
lę Lietuva Brangi (5 dol.).

