LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES ANGOJE (9)

PIKTI VEJAI IR KOVA SU JAIS
1919 METAI. — Dirbo
lietuviai Amerikoje, bet
dirbo ir Lietuvos prie
šai, po to kai jau Lietu
vos nepriklausomybės
paskelbimas buvo įvykęs .
faktas. Lenkai naudojo
si papirktais amerikie
čiais laikraštininkais, ir
savotišką propagandą
vedė jų garsus muzikas
Paderewskis, skelbda
mas kad tokios tautos
kaip lietuviai nesą, tai
tik atsimetėliai nuo len
kų.
Rusijos draugai spyrė
Washingtoną laukti bol
ševikų režimo žlugimo,
skelbė kad dar gali atsi
griebti demokratinė Ke
renskio vyriausybė, ir
patarinėjo Rusijos impe
rijos neplėšyti.
Visos aplinkybės ro
dė, kad Amerikos lietu
viams dar reikės daug
dirbti pakreipimui pa
dėties Lietuvos naudai
— ir kaip matysite, nors
savo tarpe vis pešantis,
pastangų bendram tiks
lui nepritrūko.
Sausio 7 d. tautininkų
Taryba pareikalavo ka
talikų Tarybą atšaukti
įgaliojimą savo atstovui
adv. B. Mastauskui, ku
ris Europoje susidėjęs
su Gabriu neigė Vilniaus
vyriausybę. (Gabrys bu
vo atkakliai nusistatęs
prieš Antaną Smetoną).
Sausio 8 d. tautininkų
Taryba dar pasiuntė į
Paryžių prezidentui Wilsonui memorandumą rei
kalaujantį remti Lietu
vos pripažinimą. Tokį
pat memorandumą įtei
kė Senatui ir Kongresui
Washingtone.
Pradžioje rodėsi, kad
Lietuvos taikos delega
cija į Versalįnebus įleis
ta. Amerikos lietuvių at
stovams griežto draudi
mo nebuvo, bet daryta

Kalbos apie
derybos...

1968 m. gegužės 1 d.

DIRVA

Nr. 50 — 2

K. S. KARPIUS
įvairių kliūčių gavimui
pasų išvažiuoti į Euro
pą.
Prisiėjo padėti daug
pastangų, kol pagaliau
gauta pasai, sausio 25 d.
Dr. J. Šliupui ir inž.
Tarnui Norui išvykti į
Londoną. Ten jiedu va
sario 4 d. įsteigė pir
mutinę lietuvių atstovy
bę Anglijoje.
Su pagalba Europoje
esančių įtakingų ameri
kiečių, draugingų lietu
viams, ir stiprių pas
tangų Washingtone, pa
vyko gauti Sąjungininkų
leidimas Lietuvos de
legacijai į Versalį.
Sausio 22 d. Washingtone veikiąs Vykdomasis
Komitetas paskelbė, kad
katalikams atsisakant
jungti fondus vieningai
veiklai, visuomenė pra
deda siųsti aukas tie
siog tam komitetui. Ko
mitetas jau buvo gavęs
virš $4,000.
Vasario 12 d. Vykd.
Komitetas Washingtone
vėl įteikė valdžiai pra
šymą pripažinti Lietuvą
ir jos susidariusią vy
riausybę. Amerika buvo
raginama laikytis savo
skelbto tautų apsispren
dimo principo.
Vasario 19 d. nuvyko į
Washingtoną Vykd. Komi
teto pirmininko parei
goms tautininkų atsto
vas M. J. Vinikas, į
išvykusių Dr. Šliupo ir
inž. Noraus vietą.
Vasario 19 d. Vykd.
Komitetas gavo iš spaus
tuvės 5,000 egz. propa
gandai išleistos, inž. No
raus ir kun. J. Žiliaus pa
ruoštos knygos, "Independence for the Lithu
anian Nation". Taipgi
buvo išspausdinta 5,000
egz. didelio Lietuvos že
mėlapio įteikimui ame
rikiečiams. (Tolesniam
to žemėlapio platinimui,
tautininkų Taryba išlei
do jų dar 5,000.)
Patriotas kun. A. Ja
saitis išleido savo kaš
tais Lietuvos naudai ang
lų kalba Lietuvos isto
riją.
Vasario m. pabaigon,
tautininkų tarpe kilus su
manymui šaukti dar vie
ną lietuvių seimą, kata
likų visuomenė rodė pri
tarimo, tik jų vadai nesu
tiko.
Latviui Ozeliui ir len
kui Dmowskiui pradėjus
skleisti amerikiečių
spaudoje
melagingus
straipsnius prieš Lietu
vą, lietuviai veikėjai už
vertė tuos laikraščius
tikruosius faktus išdėstančiais straipsniais.
Kovo 5 d. išvyko į Eu
ropą Lietuvai Atstatyti
Bendrovės pirmininkas
R. Karuža ir adv. J.S.
Lopato. Tautininkų Ta
ryba įgaliojo juos tartis
su vienminčiais poli
tikos reikalais.
Balandžio 2 d. praneš
ta apie organizavimą sa
vanorių "Lietuvos Sar
gų” ir apie steigimą Lie
tuvių Raudonojo Kry
žiaus skyrių. Paaiškėjo
katalikų pastangos paim
ti tai į savo kontrolę.

(Atkelta iš 1 psl.)
bas, kurių metu žuvo
daugiau amerikiečių ne
gu atviro karo metu,
Panmunjome, kurį ame
rikiečių delegatai galė •
jo pasiekti tik nešdami
baltą paliaubų arba pa
sidavimo vėliavą.
Dėl to greičiausiai
Johnsono administraci
ja taip dabar ir užsispy
rė dėl to pašnekesio vie
tos
ir davė progos
kritikai... iš amerikie
čių politikų ir komenta
torių pusės, kurie aiš
kina, kad negalima pra
rasti tos progos dery
bom. Iš tikro, jei komu
nistai turėtų noro kalbė
ti, jie galėtų kaip prak
tika parodė, susisiekti
su amerikiečiais kiek
vienu momentu. Bet jie
tęsia komediją, kad iš to
laimėjus politiškai. Ir
skaitant amerikiečių
spaudą ir klausant jų po
litikų priešrinkiminių
kalbų atrodo, kad jie tei
sūs.
Už tat LIFE visai tei
singai patarė ir kandida
tams ir rinkikams būti
kantriems bei duoti pre
MILIJONO PARAŠŲ
zidentui progos paban RINKIMAS
dyti pasiekti garbingos
taikos. Kapituliuoti gali
Ieškant naujų priemo
ma Ir po rinkimų.
nių daryti į Washingtono

vyriausybę spaudimui
pripažint Lietuvą, Vykd.
Komitetas paskelbė rin
kimą MILIJONO PARA
ŠŲ peticijai Lietuvos
klausimu.
Balandžio 23 d. baigta
surinktų parašų susiuntimas į Washingtoną.
Tarp pasirašiusių buvo
daugelis gubernatorių,
kardinolų, vyskupų, sena
torių, universitetų pro
fesorių, įvairių kitų ame
rikiečių greta pačių lie
tuvių.
Vykd. Komiteto nuta
rimu, tą dieną New Yor
ke surengta lietuvių de
monstracija. Joje daly
vavo daug grįžusių ka
rių, savo uniformose jpasakyta Lietuvos naudai
kalbų lietuviškai ir ang
liškai, ir lietuvių chorai
atliko dainų programą.
Balandžio 30 d. New
Yorke pradėjo veikti
bendras lietuvių pasam
dytas Byoiro "publika
cijos biuras" telkimui
amerikiečių
spaudai
straipsnių apie Lietuvą
ir nušviečiančių sveti
mų skleidžiamus gandus
prieš Lietuvą. Biuras
veikė penketą mėnesių
su geromis pasekmė
mis. Jo išlaikymui iš
leista $60,000. Biuras
dirbo planingai ir ener
gingai, aprūpindamas
spaudą ir valdžios orga
nus, tiesioginiai Čia ir
užsienyje, informacija
apie Lietuvos reikalavi
mus. Kartu su biuro veik
la ir lietuviai suskato da
ryti visokį spaudimą, rei”
kalaujant kad Amerikos
vyriausybė, skelbus iš
kilmingai tautų apsi
sprendimo
principus,
remtų Lietuvos nepri
klausomybę ir naudotų
savo įtaką sulaikyti len
kų, rusų ir vokiečių
kenksmingus žygius Lie
tuvoje.
Pasipylė iš lietuvių
tūkstančiai rezoliucijų
protestai, prašymai pre
zidentui kabinetui, Sena
tui, Kongresui. Senate ir
atstovų rūmuose dauge
lis lietuviams draugingų
atstovų tas rezoliucijas
atspausdino oficialiuose
organuose.
Skaitlingos delegaci
jos iš įvairių krašto
dalių nuolat lankėsi pas
kabineto narius, senato
rius, kongresmanus, įta
kingus laikraštininkus,
veikėjus ir valdininkus.
Vykd. Komiteto valdy
ba lankėsi Valstybės De
partamente, kitų valsty
bių ambasadose, įrodi
nėjant, kad Lietuva jau
pasiekė to moralinio ir
materialinio ir stipraus
susiorganizavimo laips
nio, reikalingo tautai ne
priklausomybę pripažin
ti.

Visiems buvo pabrė
žiama, kad Lietuva jau
gali pildyti ir nori pil
dyti visus tuos tarptau
tinius įsipareigojimus
kurie privalomi nepri
klausomoms valstybėms,
kad ji jau užtektinai su
sitvarkius ir gali būti
pripažinta, ir kad bloka
da Lietuvai ir uždraudi
mas visokio susisieki
mo su ja nėra pateisina
mas jokiais strategi
niais, politiniais ar eko
nominiais dėsniais.
Šios įtemptos pastan
gos pradėjo nešti vai
sius. Visame krašte lie
tuviai rinko aukas gink
lų fondui.
Balandžio mėn. War
Trading Board sutiko nu
imti Lietuvai blokadą,
taip atidarant galimybę
siųsti į Lietuvą reikme
nis. Tuoj pat duota ir su
tikimas siųsti pinigus į
Lietuvą.
Vykd. Komitetas Washingtone išleido 1,000,
000 propagandinių atvi
rukų su Lietuvos žemė
lapiu.
Lietuvių įtaigota Ame
rikos Žemės Ūkio Sąjun
ga (su trimis milijonais
narių) įteikė prezidentui
Wilsonui peticiją pripa
žinti Lietuvą.
Balandžio pabaigoje
kilo dar vienas nesusi
pratimas dėl tų nelai
mingų $130,000 aukų, su
rinktų karo nukentėjusiems šelpti 1916 metų
lapkr. 1 d.
Dėl pasiektų iki šiol
laimėjimų tarp katalikų
ir tautininkų vadų kilo
susivaržymai. Vieni no
rėjo būti stipresni už ki
tus. Amerikos Raudona
sis Kryžius vėl buvo pri
verstas sulaikyti tų aukų
persiuntimą. Pagaliau
tik birželio 12 d. R. Kry
žius nusiuntė per Liepo
jos uostą maisto ir vais
tų už $230,000 pridėda
mas savo $100,000 ver
tės prie tos lietuvių su
mos.
ASMENIŠKI
IŠSIŠOKIMAI
Gegužės 14 d. sugrį
žo iš Europos katalikų
delegatai adv. B. Mastauskas ir adv. K. Česnulis. Žinios apie jų elg
seną su Gabriu Paryžiu
je amerikiečius labai
papiktino. Česnulis savo
kalboje viešai skelbė:
"Lietuvos valdžia nega
lima pasitikėti"... (Spa
lio 1 d. Darbininkas at
spausdino
Lietuvos
krikšč. demokratų pa
reiškimą, kuriuo jie iš
sižada Mastausko ir Cesnulio kaip veikusių prolenkų naudai. Toks jų paviešėjimas su Gabriu bu
vo tik pinigų aikvojimas).
< Gegužės 19 d. spaudoje
pranešta apie grįžimą iš
Europos tautininkų įga
liotinio adv. Lopato.
Nežiūrint laikraštinių
srovinių ginčų siekian-
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čių debesis, politinis dar
bas abiejų Tarybų, paski
rai ir bendrai kur reikė
jo, ir paskirų kitų organi
zacijų buvo neliaujamai
stumiamas pirmyn, pla
tyn.
Šiuo laikotarpiu pa
aiškėjo, kad čeko profe
soriaus Masaryko įs
teigta "Demokratinė Vi
durinės Europos Unija"
buvo taikoma pagelbėti
lankams, Lietuvos ir Uk
rainos nenaudai ir klai
dinimui karą laimėjusių
sąjungininkų valstybių.
Gegužės 21 d. Vykd.
Komitetas Washingtone
persitvarkė, valdybą su
darė: pirmininku tauti
ninkas M. J. Vinikas,
sekretorium
katalikų
Dr. J. G. Bielskis.
New Yorke lietuvių ini
ciatyva buvo įsteigta lie
tuvių, latvių, estų ir uk
rainiečių sąjunga, ku
rios pirmininku Ir vadu
buvo V.F. Jankauskas,
imigracijos tarnybos val
dininkas.
Gegužės 25 d. ta orga
nizacija surengė New
YorKe protesto demons
traciją prieš lenkų gro

bimus Lietuvoje ir Uk
rainoje. Vyriausybei Washingtone buvo įteikta
protesto
rezoliucija.
Daugelis žymių ameri
kiečių reiškė Lietuvai ir
Ukrainai užuojautas.
Gegužės 31 d. lenkų
laikraščiai Amerikoje iš
spausdino
Pilsudskio
"įsakymą” Lietuvos iš
eiviams klausyti naujos
"lenkų - lietuvių val
džios”, kurios atstovu
Čia paskelbtas tūlas
Osmalowski. Lietuviai
tą paskelbimą išjuokė.
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Dr. J. Balys (Dirva tų kalbas. Negalima
Nr. 45, 1968.IV.19) pa spręsti apie jų "supra
skelbė keletą savo įspū timą" vien iš vienos ki
džių iš Konferencijos tos ištarimo klaidelės.
baltų kalbotyros klausi Sakysime, a.a. prof. dr.
mais (Conference onBaL Ernst Fraenkelis buvo
tie Linguistics). Kadan visų pripažintas baltų
gi Dr. Balys nėra kalbi kalbų autoritetas, bet jo
ninkas, tai kai kurie jo tarsena, kad jis kalbėjo
įspūdžiai yra nevisai lietuviškai arba latviš
MOTINAI Emilija Čekienė tikslūs. Norėčiau juos kai, buvo labai bloga...
vienur kitur patikslinti. Atvirai prisipažinkime,
Pirmiausia tai nebuvo kad mūsų, dar Lietuvoje
Viso pasaulio spauda, televizijos, radijo pro
”
baltiečių
kalbininkų su gimusių, anglų kalbos
gramos per visus metus kasdien skelbia karo įvy
važiavimas"
o tik Konfe tarsena taip pat jau nė
kius, politikų rungtyniavimą siekiant valdžios, skel
rencija
baltų
kalbotyros ra tokia gera, bet tai ne
bia karo kautynėse žuvusių karių skaičių ir žmog
klausimais
,
arba
tiesiog reiškia, kad lietuvis kal
žudystes, plėšimus, narkotikų vartotojus ir daug
Baltų
kalbotyros
konfe bininkas negalėtų para
daug įvairių žmonių gyvenimo nuotykių. Skelbia
šyti labai gerų-dalykų iš
rencija
.
įvairias žymių, o kartais ir visai nevertų dėme
anglistikos!
Dr. Balys rašo: "Ki
sio žmonių gyvenimo būdą bei sukaktis.
Kodėl tik 20 minučių
Bet niekas neprisimena, kad šių visos žmo ti amerikiečiai (—)apie
buvo
skiriama praneši
baltų
kalbas
ne
daugiau
nijos tautų istorijos kūrimo centre stovi visuomet
mams,
o ne ištisa valan
turėjo
supratimo,
kaip
budinti, kukli, tyli, tačiau didinga Motina, tartum
da?
Pirmiausia,
kalbant
apie
albanų
ar
išmirusių
negęstantis žmonijos švyturys. Motina, kuriai pri
specialia
tema,
ir
per 20
hetitų
kalbas".
Kaip
ga

klauso praeitis ir ateitis. Motina, auginanti tautas,
min.
galima
daug
ką
pa
li
Dr.
Balys
spręsti
apie
kurianti valstybes, lemianti istorijai kryptį. Moti
sakyti.
Be
to,
praneši

na, ant kurios rankų pradėjo karjerą didieji pa tų amerikiečių kalbi
mai
ištisai
bus
paskelbti
ninkų
"supratimą"
ar
saulio politikai, karo vadai, mokslininkai, visi kū
rėjai, filmų žvaigždės ir kiti žmonijos talentai. "nesupratimą", pats ne specialiame kalbotyros
Pasaulis garbina jos vaikus, visai pamiršda būdamas baltų kalbų ži žurnalo General Linguis
mas tą, kuri suteikė jiems gyvybę ir beria grūdą novu? Faktinai, visi re tics tome. Net ir tarptau
prie grūdo, kad iš jų išaugtų auksinės varpos, ku feratus skaičiusieji turi tiniuose kalbininkų kon
ri begaline meile ir rūpesčiu lydi kiekvieną jų gerą supratimą apie bal gresuose pranešimai ri
žingsnį iki paskutinio savo atodūsio vis dar bandy
dama nors jau raukšlėta ir drebančia ranka at
stumti nuo jų visas nelaimes ir kančias, mielai
pasiimdama tuos skausmus iš vaikų sau. Tik ji vie
Alfonsas Tyruolis
na pilna tikrąja prasme rūpinasi mūsų likimu, gy
vena mumis ir jos netekę pajuntam, kad motiną
MOTINOS IŠĖJIMAS
turėjom, kurios niekas kitas žemėje nebepakeis.
Subscription per year $13.00. Single copy 10 cents.
Editor-in-chief Jonas čiuberkis.
Prenumerata metams $13.00, pusei metų $7.00. Dirva išeina
tris kartus į savaitę, išskyrus šventes ir du kartus
liepos ir rugpiūčio mėnesiais.
Redaguoja:
Jonai čiuberkis ir Vytautas Gedgaudas

Moterims yra svetimas politinių aistrų ir ko
vų pasireiškimas. Jos darniai stengiasi išryškinti
gerąsias žmogaus dvasios ypatybes ir jas vertin
ti žmoniškumo ir teisingumo mąstu. Todėl moti
nos kančia lydi sūnų į politines rungtynes ir į karo
lauką. Užmiršta, tyli, kukli ir kenčianti žmonijos
herojė — motina jautriai sutinka kiekvieną žinią
apie žuvusių karių skaičių, apie nusikaltėlius pa
auglius vaikus, nes ji žino, kad kiekvienas iš jų tu
ri savo motiną, kuri auklėdama juos dėjo pagrin
dus idant ant jų atsiremtų visas būsimo žmogaus
gyvenimas, jos vaiko, o kartu ir žmonijos laimė.
Tačiau didesnę kančią amžių būvyje likimas
lėmė lietuvei motinai, kuri šimtmečius vergijoje
išlaikė lietuvybę, tautines tradicijas, drauge su
vyrais nuolat kovojo už tautiškumą, tikybą ir už
Lietuvos nepriklausomybę. Ir tik ji, mūsų lietuvė
motina tegali suprasti tą skausmą, kurį ji pergyve
no rymodama prie žuvusio laisvės kovose jauno
sūnaus savanorio kapo, būdama liudininke į Sibi
rą tremiamų jos vaikų ir žiauriai nukankintų sū
nų partizanų.
Nei Sibiro tremtyje, nei pavergtoj tėvynėj, nei
čia laisvame pasaulyje lietuvės motinos kančia ne
sibaigia. Tiek prieš daugelį metų, tiek dabar mū
sų motina išleidžia sūnus į kovą už visos žmoni
jos, o kartu ir mūsų tėvynės Lietuvos laisvę ir ne
priklausomybę. Jie ir čia, nors ir svetimo krašto
karių eilėse kovoja su tuo pačiu Lietuvos priešu
— komunizmu. Ir šiandien ji išlydi sūnų ir nevisuomet sulaukia grįžtant. Mes ramiai paskaito
me, kad Vietnamo kare žuvo lietuvis jaunas ka
rys XY, bet nepagalvojame, kad jis paliko motiną
didžiam skausme.

Motule, kai graudingu Tavo veidu
Su ašara karti kančia riedėjo,
Į nežinios kelius mane išleidai,
Likai dienoms, kurias tamsa užliejo.
Tu klaupdavai prie kryžiaus vakaropi,
Kada pavargus saulė jūron krinta,
Ir skyrei mano dieną dangui globti
Skausminga ašara, maldon įpinta.
Suduždavo ta ašara, kaip dūžta
Į vakarą diena, kančios vien davus;
Klauseis tik, ką palangėj vėjas kužda.

Klauseis tik vakarais ten varpo aido,
Kaip tolumon nubėga tonai sravūs,
Kol angelas tave išvesti nusileido.

prabangoj gyvenančios, nes jos abi yra tokios pat
motinos.
Motina, ta šeimos siela ir tautų viltis lieka vie
na užmiršta, bet ji nepyksta, nesišaukia keršto ją
apleidusiems vaikams, o trokšta jiems tik laimės,
nes ji yra altruistinės meilės simbolis. Ji myli, au
kojasi, kad kiti gyventų ir džiaugtųsi. Motinos mei
lės nei metų skaičius, nei distancijų toliai, nei nuo
latinė kančia nesumažina, nes, kur tik saulė, ten še
šėliai, kur tik meilė, ten skausmai, anot Putino.
į
Jau daugelį metų tai nepailstamai darbininkei,
Ir taip ji, lietuvė motutė, išauginusi vaikų bū kasdieninio gyvenimo tyliajai pilkajai herojei prisi
rį, iš kurių vienas atiduoda gyvybę už laisvę, kitas minti ir pagerbti yra pagaliau skiriama vienintėlė
gal savo noru iškeliauja per pasaulįnuotykių ieško diena metuose, pati gražiausia pavasario diena, tai
ti, dar kiti išskrenda iš namų į visas puses ir dings gegužės mėnesio pradžioje, kada visa gyvybė žemė
ta savo šeimos ir draugų būrelyje, labai retai su je atgyja.
rasdami laiko paskubomis parašyti motinai laiške
Tas gražiausias metų laikas neatsitiktinai pa
lį, kad sustiprintų jos vienišas saulėlydžio dienas. skirtas prisiminti ir išreikšti tinkamą pagarbą žmo
Jos rūpesčiai ir kančia nesibaigia tiek skurde tiek nijos gyvybės nešėjai — MOTINAI.

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

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 ■ TELEPHONE 847-7747
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OFFICE HOURS: Monday. Tueaday. Friday 9 to 4; | INSURED
Thursday 9 to 8; Saturday 9 to 1; Wedneaday elosed
PARKING LOT — ADJOINING OUR OFFICE BUILDING JOHN J. KAZANAUSKAS, President

bojami 15-20 min. laiku.
Toliau Dr. Balys rašo:
"Be paminėtųjų (t.y. lie
tuvių kalbininkų — A.K.)
pridėjus dar poros lat
vių referatus, visa kita
tenka pavadinti tuščio
mis pastangomis".
Atvirai
pasakysiu,
kad iš to Dr. Balio po
sakio aiškiai matyti,kad
jis kai kurių pranešimų
reikšmės nesuprato. Iš
tikrųjų, iš trijų latvių
tik vieno pranešimas bu
vo naujas, įdomus, ge
rai paruoštas. Ir mūsų
pačių, lietuvių, praneši
mai nė kiek nebuvo ge
resni už kai kurių mūsų
kolegų amerikiečių re
feratus.
Mano supratimu, pa
tys vertingiausi buvo
kaip tik du amerikiečių
kalbininkų pranešimai.
Pirmiausia, prof. dr.
Eric Hamp (University
of Chicago) savo prane
šime, kuris, tarp kitko,
truko daugiau negu va
landos laiko (dviem da
limis:
vieną skaitė
penktadienį, o kitą —
šeštadienį), nors ir kar
tais kirčiuodamas pir
mąjį žodžio ugnis skiemenį, įrodė, kad tam tik
ri balsių kaitos faktai,
kurie anksčiau buvę ran
dami tiktai baltų, slavų,
dalinai germanų kalbo
se, taip pat užtinkami ir
albanų kalboje. Tai ir
buvo jo pranešimo pats
svarbumas, o ne tai,kad
jis kartais nevisiškai
tiksliai sukirčiavo ug
nis!
Įdomu, kaip būtų lie
tuviui kalbininkui, ope
ruojant įvairiais anglų
kalbos faktais!?
Teisybė, kad buvo kai
kurių netikslumų viena
me referate, bet tam ir
yra ruošiamos tokios
konferencijos, kuriose
"specai" pradedančiam
šioje srityje tyrinėtojui
ateina į pagalbą. Tas
’harvardietis’, tarp kit
ko, nėra ir neskaito sa
vęs baltų kalbų žinovu.
Jo sritis yra keltų kal
bos, klasinės kalbos ir
pan. Malonu, kad jis mė
gina ir baltų kalbų duo
menis vartoti savo dar
buose.
Antras labai svarbus
pranešimas buvo prof.
dr. Warren Cowgill
(Yale University). Jis
įtikinamai pateikė nau
ją lietuvių k. veik. esam,
ir būtojo laiko vyr. gim.
dalyvių daug, vardininko

galūnių kilmės aiškini
mą. Tai, mano nuomone,
gal ir buvo šios konfe
rencijos
’atradimas’.
Tarp kitko, prof. Cowgill yra graikų ir lotynų
kalbų specialistas, bet
domisi ir lyginamąja in
doeuropiečių kalbotyra.
Man neaišku, kodėl
Dr. Balys pamiršo dar
vieną dalyką: nors prof.
Cowgill negali gerai lie
tuviškai kalbėti, bet jo
paskaitoje cituotuosius
lietuvių kalbos žodžius
ir sakinius jis ištarė
puikiai, be jokio prie
kaišto: tai buvo preci
ziškas ištarimas visais
atžvilgiais. Taip pat la
bai gerai ištarė visus
savo cituotuosius lietu
vių kalbos pavyzdžius ir
jaunas slavistas H. Andersen (Harvard).
Pagaliau čia buvo
baltų kalbų konferenci
ja, liečianti visas baltų
kalbas, ne vien lietuvių
k. "Tikrų" baltistų fak
tinai buvo tik gal 3: pro fesoriai Salys, Senn,
Dambriūnas. Visi kiti
domisi ir dirba baltų
kalbotyroje tik nuo savo
darbo nutrūkę. Reikėtų
tik džiaugtis jų darbo
rezultatais, o nevadinti
viso to "tuščiomis pas
tangomis".

Konferencijoje daly
vavo du lietuviai studen
tai, studijuoją kalboty
rą: J. Reklaitienė (ne
Reklaitytė), studijuojan
ti Stanford universitete,
Kalifornijoje ir Č. Melsbakas, kuris Pennsylvanijos universitete (Philadelphijoje, tuo tarpu
Konferencija vyko Vals
tybiniame Pennsylvanijos un-te, apie 180 mylių
į vakarus nuo Philadelpijos) jau rašo diserta
ciją iš indoeuropiečių
kalbotyros. Abu labai ge
rai kalba lietuviškai, do
misi lietuvių kalbotyros
klausimais.
Dalyvavo taip pat ke
liolika profesorių (vie
nas net iš Albertos, Ka
nadoje) vien pasiklausy
ti ir "pasimokyti".
Ši konferencija, ma
no nuomone, buvo nau
dinga visais atžvilgiais,
taip pat ir joje parodytų
mokslinių darbų rezul
tatais, kuriuos Dr. Ba
lys linkęs lyg ir "nurašy
ti H
Antanas Klimas,
The University of
Rochester

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
(anglišku 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. Tarutis — VILNIAUS RŪBAS —
minkštais viršeliais ........................................ $3.00
kietais viršeliais ............................................ $3.75

DIRVA,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103

LIETUVIU ŽURNALISTU SĄJUNGOS
VAIDYBA POSĖDŽIAVO
Lietuvių Žurnalistų Są
jungos Centro Valdybos
posėdis įvyko balandžio
19 d. Alf. Nako namuo
se. Posėdis buvo tikrai
darbingas. Pirmiausiai
nutarta galima greičiau
išspausdinti
LŽS-gos
deklaraciją, kuri dėl ne
numatytų kliūčių iki šiol
buvo nepaskelbta.
Jau baigiama sudaryti
Pasaulio Lietuvių Žur

nalistų Sąjungos kartote
ka. Iki šiol įtraukta 162
nariai. Visi laikrašti
ninkai, o ypač kur nėra
LŽS skyrių, galėtų ir
turėtų įsiregistruoti į Są
jungos Centrinį skyrių
šiuo adresu: V. Mingėla,
33546 Clifton Dr. (Sterling Twp.), Warren,
Mich. 48092.
Steigiami
skyriai:
Bostone, New Yorke, Phi-

”JIS ATLIKO IŠSKIRTINĄ DARBĄ!”
Remiantis jo
TARNYBA — ATSIEKIMAIS
PATIRTIMI
PERRINKITE

JAMES J. McGETTRICK

X

CUYAHOGA COUNTY SHER1FF
Make Your Voice Be Heard— Vote In the
DEMOCRATIC PRIMARY TUESDAY, MAY 7.
McGettrick for Sheriff Comniittee, Carl F. Narducci, Chm.,
22281 Libby Road, Bedford Heights, Ohio.

Democratic Primary — May 7th
BALSUOK Už PRITYRUSI TEISĖJĄ
E L E C T

X
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JOHN F. RAY, Jr.
J U D G E
Court of Appeals

• Former Law Director and Acting Municipal Judge, Euclid,
O. Former Instructor of Law, John Carrol University.
• Member: American Legion, Kiwanis Club, Knights of
Columbus, Citizens League; Advisory Board Catholic Family and Children’s Services.
Ray for Judge Commitlee, T. P. Taity and T. Sustarcik,
Co-Chm., 30*> East 272nd Street.

ladelphijoje, dedamos
pastangos atgaivinti 1964
m. Clevelande įsteigtą
skyrių. C. Valdybos, o
ypač jos pirm. Vyt. Alan
to nuomonė, kad visi ra
šantieji plunksnos dar
bininkai turi įsijungti į
Sąjungos veiklą. Tokia
me stipriame kultūri
niame centre, kaip Clevelandas, būtina atgai
vinti LŽS skyriaus vei
kimą. Iš čia išeina stip
rus
gerai tvarkomas
tautinės minties laikraš
tis Dirva.
C. Valdybon vis dau
giau įplaukia laiškų iš
JAV ir tolimų kraštų:
Australijos, Pietų Ame
rikos valstybių, Italijos,
Prancūzijos, V. Vokie
tijos.
Susidomėjimas
LZ S-gos organizacine
veikla auga. Tai jau ge
ras ženklas. Vieni ko
legos pateikia savo nau
jus adresus, kiti prašo
atnaujinti kažkada išduo
tu s Sąjungos pažymėji
mus, daugis sumoka są
jungai mokesčius. Di
džiausio susidomėjimo
sukėlė nutarimas išleis
ti laisvojo pasaulio žur
nalistų metraštį. Nutar
ta išleisti LŽS įstatus.

Jau įsteigtas naujas
skyrius V. Vokietijoj.
Steigėjas ir iniciatorius
žurnalistas Stepas Vy
kintas. Šiame posėdyje
priimti šie žurnalistai:
Algirdas Palavinskas, Ig
nas Šmigelskis, Valerija
Čekauskienė, Jonas Čekauskas ir Žibutė Vykintaitė. Be to, iš Floridos
priimtas Motiejus Tamulėnas. Į Stepo Vykin

to įsteigtą LŽS skyrių
žada įstoti daugumas V.
Vokietijoj
gyvenančių
rašyto jų-laikraštininkų.
Italijoje, Romos m.,
LŽS skyrių bandys įsteig
ti prel. Vincas Mincevi
čius, Australijoj, kolkas
neatsirado nei vieno en
tuziasto, nors ten leidžia
mi 2 laikraščiai:
Vyko taip pat nuošir
džios ir audringos dis
kusijos
bėgamaisiais
reikalais, kurti ateities
veiklos planai. Sekan
čiame posėdyje numaty
ta plačiau ir giliau iš
nagrinėti Žurnalistų Met
raščio išleidimo klausi
mą. Bus paliesti pinigi
nio vajaus ir medžiagos
rinkimo klausimai.
Posėdyje dalyvavo: Vy
tautas Alantas, Vladas
Mingėla, Alfonsas Na
kas ir Vladas Selenis.
Antanas Gintneris neda
lyvavo.
V. Mingėla
LATVIU DAINŲ
ŠVENTES PROGRAMA
Gerai ar blogai, tegul
pasisako žinovai, bet lat
viai savo Dainų Šventės
programą parinko kon
kurso būdu, atrenkant
tiek senųjų, tiek ir nau
jųjų kompozitorių kūri
nius.
Latvių išeivijos Dainų
Šventė šiemet vėl įvyks
Clevelande, didžiausioje
šio miesto Music Hali sa
lėje.
Konkurse
dalyvavo
JAV, Kanadoje, Europo
je ir Australijoje gyveną
kompozitoriai ir instru
mentalistai, viso 20 au-

Septynių skirtumų galvosūkis
Kopijuodamas piešini, dailininkas tyčia padarė septynias
klaidas. Palyginkit abu piešinius ir bandykit surasti tuos septynius skirtumus.

V
lwl

y'-j
torių su 33 kūriniais. nos, tiek smuiko ir piano
Programai nesunku buvo koncertas.
atrinkti 18 geriausių. Dai nų Šventės rengėjai
Skaityk ir platink
džiaugiasi gavę visą ei
DIRVĄ
lę naujų kompozicijų,
kas Dainų Šventę pada
ro dar įdomesne, ste HELP WANTED FEMALE ~
bint ir klausant latvių mu NURSES—Modern
156-bed
zikų kūrybingumą ir jos STAFF
hoapital, expanding to 175 beda, locšio meto polinkius.
ated in friendly amall town. Twenty
from Flint with ita educational,
Naujai atsiradę kūri mile.
recreational, and cultural opportuniniai būsią naudingu lat tiea. Fifty milea from Detroit. Startaalary range $6600 to $7260 per
vių kompozitorių įnašu ing
year depending on esperience and
švenčiant savo valstybės ahifta. Periodic aalary adjuatmenta to
prevailing ratea in area. Ex50 metų nepriklausomy meet
cellent fringe benefita. Every other
bės sukaktį, sako Dainų weekend off. Quality nuraing care
emphaaized.
Eatablished
intenaive
Šventės rengėjai.
care unit. Coronary care unit to open
Dainų Šventės progra in near future. Apply Director of
Lapeer County Cenera) Homą papildys tiek naujo Nuraing,
apital, Lapeer, Mich. 48446. (49-51)
sios kūrybos solo dai

PRENUMERUOKIME DIRVĄ!
Laiškai iš visų pasaulio kraštų byloja, kad pa
tikimiausias lietuvių ryšys ir informacijos šalti
nis yra laikraštis. Turime bičiulių ir artimesnių
žmonių visur. Ir ten, kur valiutos sunkumai, skir
tingos gyvenimo sąlygos, neleidžia skirti laikraš
čiui reikalingos pinigų sumos. Neapsunkinkime
BALF ar kitų labdaros organizacijų laikraščių
prenumeratomis ar knygų pirkiniais. Užprenume
ruokime laikraštį patys, tuo suteikiant didelę mo
ralinę paramą savo artimesniam žmogui.
Prašome, naudojantis žemiau dedama iškar
pa, pasitarnauti artimam broliui lietuviui P. Ame
rikoje, Vokietijoje ar kitur... o kad ir čia pat
Amerikoje...

AR KADA PAGALVOJATE

APIE GAISRININKĄ?

DIRVA,
6907 Superior Avė.,
• Cleveland, Ohio 44103
U. S. A.
Prašau siusti Dirvą 1 metams (VĮ metų) šiuo adresu

Ne dažnai? Jis galvoja apie JUS kiekvieną kartą, kai tik suskamba aliar
mo skambutis.
Praeitais metais jis atsakė arti 20,000 kartų. Tai daug. Daugiau nei 50 kartų
į dieną!

Esate prašomas apie jį pagalvoti tik viena karta.

Jungiu čekį, pašto perlaidą 13 dol. (7 dol. VĮ metų).

Ta proga jungiu Dirvai auką ................ dol.

Parašas .............................................................

VOTE “ YES” ON ISSOE 8
John A. Gannon. Chairman; 3257 West 130th St., Cleveland, Ohio

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

Dirvos prenumerata 1 metams — 13 dol., VĮ' metų
7 dol.
'
*

L.
CLEVELANDE
IR APYLINKĖSE
• Eugenijus Jakulis, tuntininko pakviestas, grįžo
vadovauti Vytauto Didžiojo
skautų draugovei. Prieš 14
metų Eugenijus Jakulis
įstojo į Vytauto Didžiojo
skautų draugovę ir eilę me
tų buvo veiklus draugovės
skautas. Clevelande jis bai
gė gimnaziją ir Western
Reserve Universitete — bio
logiją. šiuo metu Eugenijus
Jakulis dirba Clevelando
Universiteto klinikose.

• Dr. Alfonsas Martus ir
ponia savo profesijos kole
gų ir artimų bičiulių tarpe
balandžio 28 d. atšventė sa
vo vedybų 25 m. sukaktį.

giausia balsų gaunąs politikas
Ohio valstijoje.
Jis buvo teisėju, Clevelando
burmistru, Ohio gubernato
rium ir pagaliau JAV senato
rium.
Gimęs Clevelande, europie
čių imigrantų sūnus, gerai su
pranta naujųjų ateivių padėtj ir
jų siekius. Jis ne tik prityręs
politikas, principų žmogus, bet
ir kietas antikomunistas, tautų
laisvės principų rėmėjas.
Gegužės 7 d. pirminiuose rin •
kimuose jis vertas visų para
mos.

BALSUOJANT UŽ ISSUE Nr.
8, įsidėmėkit, jog tai nereiš
kia nei naujų bonų išleidimą,
nei naujų mokesčių (vedimą. Tai
tik priemonė Clevelando mies
to biudžete pramatyti sumas
gaisrininkų algoms pakelti. Bū
tina ne tik jų algų lygis pakelti,
bet tuo pačiu sudaryti sąlygas
geriau paruoštam ir tinkamesniam personalui komplektuoti.
Gaisrininkai atsiliepia ne tik
i gaisro aliarmus, bet taip pat
atlieka visą eilę kitų funkcijų,
kaip skubant į pagelbą ligos at vėjais, namų inspekcija ir pan.
Jie paruošti ne tik pirmajai pagelbai, bet ir kitiems darbams,
surištiems su žmonių nelaimė
mis, kaip užtroškimais ir pan.
Gaisrininkų darbas reikalin
gas tinkamo pasiruošimo ir tin
kamesnės algos.
(Sk.)

Išlaikykite Cuyahoga apskritį pirmaujančią • •..

Palaikykite

AMERIKOS
PILIEČIŲ
6835 Superior Avė.

Telef. 391-1143

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

WILLIAM P. DAY jau 10
metų kaip eina County Commissioner pareigas ir šiemet vėl
kandidatuoja gegužės 7 d. pir
miniuose rinkimuose demokra
tų sąraše.
W.P. Day atsakomybe kiekvie
nais metais paskirstoma 130
mil. dol. mokesčių suma (vai
riems apskrities reikalams.
Apskritis daug prisidėjo prie
Cuyahoga Community College
(steigimo.
Kaip teisininkas ir prityręs
administratorius, jis puikiai ori
entuojasi plačiuose apskrities
veiklos laukuose.

FRANK R. POKORNY, iš
Ohio legislatūros paskirtas
County Commissioners vietai
jau pačioje darbo pradžioje pa
rodė daug iniciatyvos ir gegu
žės 7 d. pirminiuose rinkimuo
se vėl siekia to 4 metų kaden
cijos posto demokratų sąraše.
Kaip prityręs administrato
rius, Frank R. Pokorny yra
daug prisidėjęs prie apskri
ties (staigų sumoderninimo,
labdaros organizacijų ir insti
tucijų teisingo panaudojimo pi
liečių reikalams.

• JAMES J. McGETTRICK,
Cuyahogos apskrities šerifas ge
gužės 7 d. vėl kandidatuoja | tą
postą demokratų sąraše. Savo
praeitos kadencijos būvyje jis
sumodernino kalėjimų adminis
traciją ir pakėlė kalinių auklė
jimo lygj. Palaikė tamprius ry
šius su kitomis teisinėmis ir
įstatymus vykdančiomis institu
cijomis.

FUNERAL HOMES
Vėsinamas oras Jūsų patogumui

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

6621 Edna Avenue
EN 1 -1763

936 East 185th St.
KE 1 - 7770

DAY

POKORNY
DEMOCRATS
• COSMOPOLITAN DEMOCRATIC LEAGUE
• AFL-CIO
• PREFERRED-CITIZEN LEAGUE

Democratic Primanęs May 7th

Visi susitinkame Lietuvių Klube!

JAKUBS & SON

FRANK R.

• DEMOCRATIC PARTY
• CLEVELAND PRESS
• CLEVELAND PLAIN DEALER

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

LIETUVIU
KLUBAS

COUNTY COMMISSIONERS

WILLIAM P.

REMIA:

• L. V. S. Ramovės Cleve
lando skyriaus informacinis
susirinkimas įvyks gegužės
5 d., 12 vai. Lietuvių na
muose. Centro valdybos na
rys dail. Rūkštelė padarys
pranešimą. Prašome narius
gausiai dalyvauti.

SENAT. FRANK J, LAUSCHE
kandidatuoja jau trečiam ter
minui j JAV Senatą. Tai dau

Nr. 50 — 5
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• Fratemalinė policijos
tarnautojų sąjunga per sa
vo pirm. Frank J. Schaefer
pareiškė spaudai, kad patie
kus gyventojų balsavimui
Issue ff9 dėl policijos tar
nautojų algų pakėlimo jo
kiu būdu nereiškia reikala
vimo naujų mokesčių.
Mokesčiai miestui jau ir
taip buvo įvesti ankstyves
nės miesto administracijos,
tačiau visos pastangos tų
mokesčių sąskaiton paten
kinti policijos tarnautojų
reikalavimus nuėjo niekais
— miesto administracija
reikalo nei nesvarstė.
Policija tarnauja miesto

X

Frank R. POKORNY

X

William P. DAY

C. Carl, Chairman, 18103 Norwell Avė.

gyventojų interesų apsau
gai, todėl ir šis klausimas
teko perleisti gyventojų
sprendimui.
Policijos tarnautojai ne
reikalauja ypatingų algos
pakėlimų, o tik per ilgą lai
ką pakilusių kainų sąskai
ton tinkamo jų pritaikymo
pragyvenimo lygiui.
Issue #9 reikalauja, kad
miesto savivaldybė kasmet
vasario mėn. peržiūrėtų al
gas ir kad visų priemiesčių
ir Clevelando policijos tar
nautojų algos neliktų nepro
porcingai skirtingos. Cleve
lando miesto policijos tar
nautojai reikalauja ne ma
žesnių, o lygių algų su ki
tais miestais plius 3%, at
sižvelgiant į šio miesto besikomplikuojantį visuome
nės socialinį kompleksą.

tautų turinčių savo dar
želius Rockefeller par
ke.
Nors mes skaičium
Clevelande stovim gero
kai po kitų, kaip žydų, ita
lų, lenkų, vengrų, vokie
čių, čekų, lietuvių darže
lis yra tarp pačių didžiau
sių, didesnis ir vaizdingesnis negu kai kurių
skaitlingesnių tautų.
Kultūrinių Darželių
Federacijos valdybą su
daro tautinių darželių
atstovai, jų tarpe ir lie
tuviai.
Valdyba
renkama
dviem metams. Šiemet
pirmininku išrinktas ru
sinu darželio atstovas
adv. S.T. Brinsky.

Balandžio 26 d. naujos
valdybos
įvesdinimas
įvyko puošniame MidDay Klube, miesto cent
re. Iš Washingtono atvy
ko ir dalyvavo du Kon
greso atstovai, Frances
P. Bolton ir Michael A.
Feighan. Vicepreziden
tas H,H. Humphrey pri
siuntė sveikinimo tele
gramą.
Valdybos įvesdinimo
apeigas atliko centrinio
Clevelando knygyno di
rektorius Raymon Lindąuist, artimai santy
kiaująs su ta kultūrine
tautybių organizacija.
JOHN F. RAY JR. kandida
Kultūriniai darželiai,
tas ( apeliacinio teismo teisė
kaip Lindąuist pareiškė
jus, gegužės 7 d. pirminiuose
atstovauja tų tautų pra
rinkimuose demokratų sąraše
eities garbę šiame dide
išeina kaip prityręs teisininkas,
liame krašte, ir tai tik
administratorius ir visuomeni
Clevelande, nes niekur
ninkas. Jis labai griežtai pasi
sako už tvarką ir (statymų bokitur nieko panašaus nė
jimą, prieš kontūziją ir anar
ra.
chiją. Jo kandidatūrą remia dau'
Mūsų tautos praeities
gelis organizacijų ir Cleveland
garbę
atstovauja Basana
Press.
vičiaus, Kudirkos, Mai
ronio biustai-paminklai
LIETUVIŠKAS
pirmutiniai du gauti iš
KRYŽELIS
Kauno, pačios Lietuvos
VYSKUPUI
dovana, ir darželiui pla
Vasario 16-tos proga, nas, su Gedimino stulpų
Clevelando diocezijos replika, architektūros
vyskupas Clarence G. Is- profesoriaus V. Dubenec
senmann, ALT skyriaus kio dovana. Darželyje
paprašytas, buvo įsakęs įrengtas Birutės garbei
parapijų klebonams mal fontanas, Clevelando lie
dose prisiminti Lietuvą. tuvių moterų dovana.
ALT skyriaus valdy
Apgailėtina, kad senie'
bos nutarimu, bal. 25 d. siems darželio globoto
vyskupui
atsidėkojant jams baigiantis, naujieji
buvo įteikta dovana — ateiviai į tą praeities
gražaus darbo lietuviš garbę nei dirstelti neno
kas kryželis. Dovaną įtei ri. Lietuvių kultūriniam
kė buvo, valdybos pirmi darželiui globoti nėra iš
ninkas K.S. Karpius ir ko nei valdybos išrinkti.
Ingrida Bublienė, su jais
dalyvavo ir kat. jaunimo
K. S. Karpius
organizacijos pirminin
L.K. Darželio pirm.
kė T. Idzelytė.
Po vyskupo vardo įra
šo, pridėto prie dovanos,
pažymėta Lietuvos Ne
priklausomybės 50 metų
1918-1968 sukaktis.

PARENGIMAI
CLEVELANDE
GEGUŽES 5-12 D. Dail. An
tano Rakštelės jūrinių paroda
Čiurlionio Ansamblio namuose,

GEGUŽES 25 D. Vysk. M.
Valančiaus Lit. Mokyklos moks
lo metų pabaiga ir Aukuro an
samblio koncertas.
GEGUŽES 30 - BIRŽELIO 1
D. Amerikos Lietuvių Inžinie.
riu ir Architektų Sąjungos su
važiavimas ir balius Cleveland
-Sheraton viešbutyje.
BIRŽELIO 30 D. LVS Ramo
vė rengia gegužinę p. Visockio
sode.
RUGPIOČIO 11 D. — Ameri
kos Lietuvių Piliečių Klubo ge
gužinė šv. Juozapo parke.
RUGSĖJO 7 D. Jungtinių Fi
nansų Komiteto parengimas —
koncertas.

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

Skaityk ir platink
DIRVĄ
• Apdraudos reikalais ge
riausius patarnavimus gau
site kreipdamiesi į Z. Obe-

lenį tel. 531-2211
• 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.

ORKESTRAS
”S a i n t s”. Visokiom
progom muzika, polkos,
valsai, lietuviški kūri
niai vestuvėms, baliams
ir t.t. Prieinamos kai
nos.
Daniel Gendrich
tel. 442-8816
(45-50)

NAUJOSIOS PARAPIJOS
RAJONE
Tai 4 miegamųjų bungalow, geriausias šio mėnesio
pirkinys. Erdvus. Be prie
kaišto. Reikia apžiūrėti,
kad įvertinus. Tikras pirki
nys — žemiau 25,000 dol.
SAVININKAS.

Tel. 481-6744
(48-50)

KULTŪRINIŲ
DARŽELIŲ
POBŪVIS
Reikšmingas kultūri
niu atžvilgiu tautybių są
ryšis Clevelande yra Kul
tūrinių Darželių Fede
racija, apimanti virš 20

• vestuvės: spalvota ir juoda balta (gali vykti ir
į kitus miestus)
• portretūra
• meno darbų nuotraukos ir kiti foto patarnavimai
422 MENAHAN STUKT — RiMEWoot>, n. v.

DIRVA

DIRVOS NOVELĖS
KONKURSAS

TAUTINĖS MINTIES LIETUVIŲ LAIKRAŠTIS
• ALT pirm. Eugenijaus
Bartkaus pasiūlymu, valdy
bos nariai veikia pasiskirs
tę atskiromis komisijomis.
Posėdžiuose komisijų vado
vai referuoja apie atliktus
darbus ir ateities planus.
Praėjusiame posėdyje apie
Vliko ruošiamą peticiją iš
samų pranešimą padarė dr.
Pijus Grigaitis ir Teodoras
Blinstrubas.
• Teodoras Blinstrubas,
JAV Lietuvių Bendruome
nės Tarybos narys ir ALTo
valdybos vicepirmini n k a s,
įeina j politinės veiklos pla
navimo ir tampresniems
santykiams su organizaci
joms ir ALTo skyriais pa
laikyti komisijas, šių komi
sijų darbas bus labai svar
bus visai ALTo valdybos
veiklai. T. Blinstrubas turi
ilgą visuomeninio darbo pa
tirtį, jis vadovavo Lietuvių
Fondo valdybai ir šiuo me
tu yra Lietuvių Tautinės
Sąjungos pirmininku.

RANKRAŠČIAMS ĮTEIKTI DATA:

ved., dail. Jurgis Daugvila
— meno vad., Juozas Šla
jus — Gimtosios Kalbos
reik, ved., Raimundas Panaras — narys, Leonas
Dambriūnas — Gimtosios
Kalbos red., J. Augustinus
— Metraščio redaktorius.
• Leonas Dambriūnas ir
toliau yra sutikęs redoguoti Gimtąją kalbą, kurią lei
džia LB Kultūros Fondas.

NEW YORK

• Chicagos Lietuvių Opera, kuri birželio 2 d. pasiro
dys New Yorke, yra sulau
kusi daug palankaus dėme
sio iš didžiosios amerikiečių
spaudos, jų tarpe New York
Daily News (turįs didžiau
sią JAV-se tiražą), Chicago American, Chicago Dai
ly News ir Chicago Tribūne.
Chicago Daily* News kovo
25 d. laidoje, įvertindamas
Chicagos Lietuvių Operos
"Fidelio” pastatymą, išsi
• ALTo valdyba praėju reiškė, kad jos lygiui galėtų
siame posėdyje peržvelgė pavydėti bet kuri aukštos
pirminius vykdomus užda klasės opera. Didžiausią to
vinius. Jie yra: užmezgi kio atsiekimo nuopelną lai
mas ryšių su JAV politinių kraštis priskyrė Stasiui Ba
partijų vadovybėmis bei rui, kuris taip pat birželio
kandidatais siekia n č i a i s 2 d. pasirodys New Yorke.
aukščiausio posto JAV val
džioje, lietuvių tautos ge
TORONTO
nocido parodos surengimas,
ryšių atnaujinimas su lat
• Aldonos ir Prano Kve
vių ir estų politiniais veiks
darų
vedybinės sukakties
niais, birželinių įvykių mi
25
m.
paminėjimas balan
nėjimai ir taip pat siekimas
džio
20
d. į šv. Jono Kr. pa
gauti pašto ženklą Lietuvos
rapijos
salę sutelkė gražų
n e p r iklausomybės 50-ties
būrį
jų
artimųjų
bičiulių ir
metų sukakčiai atžymėti.
draugų. Br. Marijošius ta
• ’’Stimme der Freiheit” ręs trumpą pradedamąjį
— (Laisvės Balsas), jau 10 žodį tolimesnei programai
metų išeinąs Vokietijoje vadovauti pakvietė Jurgį
laikraštis, savo 1968 m. ba Račį. šios sidabrinės su
landžio mėn. laidą ištisai kakties proga sukaktuvi
paskyrė 3 Baltijos valsty ninkus sveikinęs kun. P.
bių — Lietuvos, Latvijos Ažubalis perdavė jiems po
ir Estijos 50 metų nepri piežiaus palaiminimą. K.
klausomybės sukakčiai pa Kalendra iškėlė savo kal
minėti. Visoms trims vals boje žmogiškąją jų verty
tybėms paskiriant vietą ne bę. B. Sakalas sveikino
tik valstybės herbams ir kaip klasės draugas prisi
himnams su vertimais, bet mindamas praeities laikus
ir esamai padėčiai tuose ir A. Jucys — Korporacijos
kraštuose nušviesti, laik Neo-Lithuania vardu. Me
raštis plačiai apžvelgia tų ninę programą išpildė sol.
valstybių teisinę padėtį, Prudencija Bičkienė. Solis
neteisėtą jų okupacijos tę tei akompanavo muz. St.
simą ir viltis ateičiai. Gailevičius.
Straipnių autoriai — atitin
kamų valstybių atstovai ir
BOSTON
vokiečiai, susipažinę su Bal
tijos valstybių klausimu.
G. KAROSAITĖS
L a i k r a štiš leidžiamas
MERGVAKARIS
Saaro krašte, kartu turįs
Vida Kleinienė savo na
redakcinius skyrius Bonnoje, Muenchene, Essene ir muose balandžio 20 d. su
rengė šaunų mergvakarį sa
kitur.
vo seseriai Giedrei Karosai• LB Kultūros Fondo Val tei, kuri gegužės 25 d. ište
dybą sudaro: Anatolijus ka už dr. Algirdo BudrecKairys — pirm., Vytautas kio iš New Yorko.
Jesinavičius — vicepirm.,
Leonas Juškaitis — sekr.,
Skaityk ir platink
Vincas Grėbliūnas — ižd.,
DIRVĄ
Antanas Kareiva — reik.

Mūsų bičiulius

MIKĄ IR VACĮ VINCLOVUS,

1968 M. GEGUŽĖS 31 D.
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.
Sol. Elena Blandytė suruoštame liaudies dainų rečitaly Čiurlio
nio galerijoje Chicagoje balandžio 20 d. Solistei akompanavo prof.
Vladas Jakubėnas.
V.A. Račkausko nuotrauka

ELENOS BLANDYTĖS REČITALIS

Balandžio 20 d., Čiur
lionio galerijoje, Chica
goje, įvyko išskirtinio
pobūdžio meninė šventė.
Meno draugija "Šatri
ja", minėdama tautos
laisvės ir kovos jubilie
jinius metus, suruošė
mezzosoprano
Elenos
Blandytės rečitalį.
Solistė Blandytė mū
sų visuomenei gerai pa
žįstama ne tik kaip dai
nininkė, bet taip pat kaip
aktorė. Ne vien tas ją iš
skyrė iš kitų solisčių.
Savo rečitaliui ji pasi
rinko griežtai apribotą
uždavinį. Ji visą koncer
tą pašventė lietuvių liau dies dainoms, harmoni
zuotoms vieno kompozi
toriaus — panemunės sū
naus Kazimiero Viktoro
Banaičio. Šis mūsų tau
tos romantikas paliko di
džiulį lobį subalsuotų
liaudies dainų chorams
ir vienam balsui su for
tepijonu. Jo dainos pa
grįstos diatonine mu
zika, senosiomis tonaci
jomis, giliai lyriškos,
vaizdingos savo turiniu,
ritmu, harmonijomis ir
be galo gražios savo me
lodijomis. Iš šimto jo
dainų rinkinio solistė
išsirinko 18 pačių gra
žiausių.
Dainas ji perteikė ne
tik tobulai paruošusi vo
kaliniai, bet taip pat gi
liai išgyvendama vaidy
biniai. Dainoje "Siuntė

anyta" įterpta deklamuo
ta frazė: "pirmą kartą
kirto, žievelė šoko, ant
rą kartą kirto, kraujas
tekėjo, trečią kartą kir
to ir prakalbėjo" vyku
siai pabrėžė dainos dra
matinį pobūdį.
Sužavėti rečitalio da
lyviai ilgais plojimais ir
prašymais pakartoti pa
rodė ne tik pasigerėjimą
solistės dainavimu, bet
taip pat išreiškė pagei
davimą, kad rečitaliuo
se, vietoj nudėvėtų ari
jų ir romansų, būtų dau
giau einama solistės
Blandytės parodytu keliu
iškeliant savo liaudies
dainų lobyno perlus.
Prie fortepiono buvo
profesorius Vladas Ja
kubėnas.
Šiaip jau nelabai kon
certams tinkama Čiur
lionio galerijos salė,
Blandytės rečitaliui bu
vo labai sumaniai iliumi
nuota ir gyvomis gėlė
mis dekoruota.
Po koncerto solistė
buvo apdovanota gausy
be raudonų rožių ir nuo
širdžiais sveikinimais.
Dar reikia pastebėti,
kad solistė Blandytė tu
ri ryškų talentą mėgsti
puošnius ir originalius
drabužius, kuriuos ji ne
kartą modeliavo Matu
laičio senelių namų sta
tybai Putnamo seselių
rėmėjų suruoštose ma
dų parodose. Todėl ir į

ir
ir
ir
ir

D. Dundurai
A. Kubiliūnai
K. Lazdiniai
M. Slabokai

Mylimai motinai Lietuvoje mirus,

VACĮ IR MIKĄ VINCLOVUS
nuoširdžiai užjaučiame ir drauge liūdime
Gražina ir Ričardas
Pauliukoniai

PARUOŠIMAS. Konkursui siunčiami rankraščiai turi būti
paruošti tik rašomąja mašinėle ir pasirašyti slapy
vardžiu. Tas pats slapyvardis užrašomas ant pridex 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 rarikraščiams 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.

rečitalį ji atėjo su savo
sidabrinėmis gijomis ir
tautiškomis tulpėmis iš
dabinta mėgsta suknute.
Po koncerto svečiai
pavaišinti kavute ir ska
nėstais dar ilgai kalbė
jo apie pavykusį rečita
lį ir simpatingą solis
tę.
VARčk.
• "Laišku Lietuviams”
redakcija, norėdama pati
palaikyti kuo tampresnius

ryšius su žurnalo skaityto
jais bei platesne visuomene,
rengs viešus pokalbius žur
nale gvildenamomis temo
mis. Pirmasis toks pokalbis
apie patį žurnalą, anketą
apie bendravimą, psicholo
gų bei psichiatrų pasisaky
mus apie psichinius negala
vimus įvyks penktadienį,
gegužės 3 d., 7:30 vai. va
karo, Jaunimo Centre Chi
cagoje. Visi maloniai kvie
čiami atsilankyti.

ĮRAŠYK SAVO VARDĄ
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ KOPLYČIOJE

SV. PETRO BAZILIKOJE, ROMOJE.
LIETUVIŲ TAUTOS KANKINIŲ ATMINIMUI AUŠROS
VARTŲ ŠV. MARIJOS — GAILESTINGUMO MOTINOS
KOPLYČIOS DARBAI JAU PRADĖTI.

KOPLYČIA BUS BAIGTA 1968 METAIS, JEIGU LAIKU
SURINKSIME LĖŠAS.

VISI LIETUVIAI, NE TIK SUAUGĘ, BET IR VAIKAI
PRISIDĖKIME SAVO AUKA PRIE ŠIO MŪSŲ TAUTOS
KANKINIŲ PAMINKLO.

Aukoms adresas:
LITHUANIAN MARTYRS’ CHAPEL FUND
2701 W. 68 St.. Chicago, III. 60629
Amerikoje aukos yra nurašomos nuo mokesčių
(tax deductible).

TIMELESS LITHUANIA
Buv. JAV pasiuntinio Lietuvoj
Hon. Owen J. C. Norem
knygos antroji laida

KAINA 4 DOL.
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

jų šeimas ir gimines, mylimai motinai Lietuvoje
mirus, giliai užjaučiame ir kartu liūdme
J.
J.
S.
S.

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.

L.S.T. KORP! NEO-LITHUANIA
LEIDINYS
išleistas 1965 m. liuksusiniame apvalke ir popie
tyje, gausiai iliustruotas, gaunamas
DIRVOJE,
6907 Superior Avenue,
Cleveland, Ohio 44103
"Trokštam, kad priaugančioms kartoms šis leidinys būtų pa
tikimas ir tvirtas ramstis, akivaizdi gairė jų jaunatvėje, jų po
lėkiuose. jų idealuose ir siekimuose”.

(Redakcinės Komisijos žodis).

Leidinio kaina — 10 dol.
Puiki dovana studijuojančiam jaunimui.

DIRVOJE,
6907 Superior Avė.,
Cleveland, Ohio 44103

SIUNTINIAI Į LIETUVĄ
Licenzijuotą lietuvių Įmonė , registruota
U. S. Department of Justice

COSMOS PARCELS EXPRESS CORP.
MARUUETTE GJFT PARCEUS SERVICE
2608 W. 69th St.. Chicago. III. 60629 — Tel. WA 5-2787
2501 W. 69th St.. ('hieago. III. 00629 — Tel. WA 5-2737
3212 So. Halsted St.. Chicago. 1)1. 60608 — Tel. CA 5-1864
DIDELIS PASIRINKIMAS medžiagų ir visų kitų Lietuvoje
pageidaujamų prekių labai prieinamomis, žemesnėmis negu
kitur kainomis.
KREIPKITĖS j mūsų lietuvių bendrovę, kuri turi teisę siun
tinius siųsti be tarpininkų, tiesiai iš Chicagos į Lietuvą.
Vedėjai E. ir V. ŽUKAUSKAI

